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II
Elvállalok minden  e  s z a k 
m ába vágó élesítést és  
javítást. 3 0  évi sza km a i 
gyakorlatom , melyet a leg 

e lső  cégeknél szereztem, garancia 

arra, hogy elsőrendű és  
pon tos munkát a leg röv i

debb  időn belül készítek.

II
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek

1

eljes garancia minden egyes B L E H A-borotváért. 
Teljes garancia minden BLEHA-hajvágóollóért. 
Teljes garancia minden borotva-vagy ollóköszörülésért.
A  BLEHA név teljes garanciát nyújt. — A  legk én yeseb b  fodrász ig é 

nyeinek is m egfelel
a  B L E H A  25 -ös borotva, francia él ára . . . . . . .
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francia é l l e l ..............................
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2 8 - as
2 9 - es

4.20 P.

5.— P.
4.20 P.
4.20 P
5 . - P.

„ 5 0 -es  fél hom orú él , ,
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Bleha 20-as hom orú él . . .
P- Bleha—Supra fél francia él . 
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P 5 „ -

7 .  — P
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XL. évfolyam. 1932. október 1.

Az Iparosok Gazdaságpolitikai Blokkjának
ielhivása.

Tisztelt Iparostársunk!
A magyai iparosság sorsdöntő órait éli. A gazdasági 

válság állandó kimélyülése, valamint az egyre-másra nap
fényre kerülő szerencsétlen gazdaságpolitikai intézkedé
sek legjobbjainkat is fokozatosan az anyagi romlás felé 
sodorják.

Az iparosság a maga teljes szervezetlenségével, száz
felé szakadozottságával és széttagoltságával nem tud 
olyan erővel fellépni a termelő foglalkozások harcában, 
nem tudja magának azt a gazdaságpolitikai súlyt biztosí
tani, mint amilyent a kis- és középiparban munkálkodó 
százezrek megérdemelnének.

Háromszázezren vagyunk magyar iparosok, család
tagjainkkal együtt több, mint egy millió lélek. Magyar- 
ország lakosságának nyolcadrésze. Mi volnánk a nemzet 
gerince, tanult, szorgalmas, megbízható, polgári gondol
kodású osztály. Ha a (háromszázezer magyar iparos össze
fogna, ha a saját érdekét nézné, úgy olyan hatalom volna 
az iparos ebben az országban, aki nélkül, akinek ellenére, 
semmit nem lehetne tenni. De szervezetlenül, ahányan 
annyifelé, a magyar iparos olyan, mint a futóhomok, 
ahányféle szél kapja fel, annyifelé hordja. Pedig szikla 
lehetnénk, ha együtt volnánk, összefognánk. Mindenkinek 
van kellő képviselete Magyarországon, csak nekünk nincs. 
Képviselve vannak mindenütt a gazdák, meg van szer
vezve a gyáripar, a kereskedelem, a munkásság, csak mi 
vagyunk szervezetlenek, széthullóak. Ezért Vesznek ben
nünket semmibe.

Alulírottak, magyar iparosok átéreztük és beláttuk 
ezt és ezért elhatároztuk, hogy ez igy tovább nem mehet. 
Megfogadtuk, hogy a saját lábunkon akarunk megállani, 
mert tudunk a saját fejünkkel gondolkozni s ezért nem a 
mások, hanem a magunk érdekeit akarjuk szolgálni, szol
gálni sziwel-lélekkel magunkért és ezzel az egész magyar 
iparostársadalom boldogulásáért. Amidőn azt mondjuk, 
hogy a saját érdekeinkért akarunk dolgozni, akkor nem 
tévesztjük szemelől a nemzet nagy egyetemes érdekeit, 
mert tisztában kell lenni azzal mindenkinek, hogy a ma
gyar iparos boldogulása az egész nemzet érdeke.

Céljainkat röviden és tömören a következőkben ismer
tetjük.

Az iparosság érdekeit csakis iparosok képviselhetik. 
Van közöttünk elég józaneszü, világos gondolkozásu olyan 
ember, akik elég érettek és elég tapasztaltak arra, hogy

az iparosságot a törvényhozásban, városi és megyei 
törvényhatóságokban és képviselőtestületekben szám
arányunkhoz és a nemzetfenntartó erőnkhöz képest mél
tóan képviseljék.

Azt akarjuk, hogy rólunk és nélkülünk többet sehol 
se határozzanak!

Semmiféle pártpolitikával foglalkozni nem óhajtunk. 
Csatlakozó iparostársainknál nem kutatjuk, ki milyen po
litikai elveket vall, vagy milyen párthoz tartozik. Ben
nünket csak egyetlen politika érdekel és ez: a gazdaság- 
politika, amely ma azonos a mindennapi kenyér megszer
zésének politikájával.

Az ország bajainak legnagyobb része onnét szárma
zik, hogy gazdasági szakemberek és a gazdasági életben 
kellő tapasztalattal bíró férfiak tapasztalataikat, éles
látásukat az ország gazdaságának irányításában eddig 
kellően fel nem használhatták, sehol őket vezetőhelyeken 
eddig nem láttuk.

Olyan gazdaságpolitikát akarunk, amely visszaállítja 
a gazdasági élet egészséges vérkeringését és forgalmát a 
mai mesterséges korlátozások helyett. Mi iparosok egy
másért és egymás érdekeiért akarunk szolidárisán küz
deni, tekintet nélkül arra, hogy fővárosi, vagy vidéki 
iparosok érdekeiért kell-e megmozdulni, mert tudjuk és 
érezzük, hogy csak egy nagy összefogásban tudunk célt 
érni és eredményt felmutatni a mai súlyos kenyérharcban.

Azt akarjuk, hogy minden dolgozó ember munkáját 
úgy fizessék meg, hogy munkája után tisztességes kere
sete legyen, mert aki keres, az költ is és akkor mindjárt 
lesz forgalom, mindenkinek —  iparosnak, munkásnak — 
lesz foglalkozása. Ráfizetésből senkisem élhet meg, azt 
kivánjuk tehát, hogy a becsületes ipari munka árvédelem
ben részesüljön, épp úgy, mint ahogy az a mezőgazdasági 
terményeknél részben már meg is van.

Követeljük a közmunkák megindítását és rá fogunk 
mutatni arra, hogy azok fedezete miként teremthető elő. 
Tudatában vagyunk annak, hogy az építőipar fellendülése 
egészséges mozgalmat idéz elő az összes többi iparágakban 
és ezért követeljük a házadómentesség megfelelő refor
málását és annak hatályának az egész országra való ki- 
terjesztését.

Követeljük a monopolisztikus jellegű és a közérdeket 
tényleg szolgáló üzemek kivételével az összes közüzemek 
haladéktalan leépítését és megszüntetését. A monopolisz-
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tikus üzemeknél (vasút, posta, gáz-, viz- és elektromos
áramszolgáltatás) is követeljük azonban a kisipar érdekeit 
sértő javitó-mühelyek azonnali megszüntetését.

Követeljük a közszállitások igazságos elosztását, úgy, 
hogy ebben a kisipari osztály megfelelő arányban ré
szesüljön.

Olyan törvényes intézkedéseket kívánunk, hogy az 
iparosok szakmánként az egész országban megteremthes
sék a maguk betegségi és aggkori segélyzőintézményeit, 
oly módon, hogy ennek a fenntartására a tisztességes ke
resetünkből tényleg jusson is. Ha mi adóval, járulékok
kal gondoskodunk az állami tisztviselők, alkalmazottak és 
munkásokról, úgy gondoskodhassunk magunkról is.

Ezzel szemben a legerélyesebben követeljük és mint 
egyik legsúlyosabb feladatunknak tartjuk kiharcolni a 
Társadalombiztosítási intézmények mai formájának gyö
keres reformálását, nehézkes —  az iparosságra óriási ter
heket rovó adminisztrációjuknak lényeges leegyszerűsíté
sét és a behajtás megkönnyítésének érdekében a bélyeg
rendszer bevezetését.

Blokkunk az iparos-sérelmek orvoslására központi 
panaszirodát szervez, mely néhány napon belül megkezdi 
működését, mely minden iparostársunknak jogos érdekei 
megvédése céljából készséggel, díjmentesen fog rendel
kezésre állani.

Barátságos gazdasági kapcsolatot akarunk létesíteni 
az összes termelőágak között, mert tudjuk és átérezzük 
aa iparos, kereskedő és a mezőgazda egymásrautaltságát, 
de hangsúlyozzuk azt, hogy a termelő erők nagy verse
nyében ezentúl mi is mint egyenlő tényezők akarunk 
szerepelni.

I eszögezni kívánjuk azt a körülményt, hogy mozgal
munk egyetlen meglévő iparosszervezet ellen sem irányul, 
mert hiszen Blokkunknak az a célja, hogy abban az egész 
magyar iparostársadalmat, összes szervezeteivel együtt 
egy nagy összefogásba tömörítse.

Igen tisztelt Iparostársunk!
Ebben a munkában való részvételre szólítjuk Önt fel, 

mert jól tudjuk azt, hogy önzetlen kezdeményezésünket 
csak akkor fogja siker koronázni, csak akkor fogunk 
eredményeket elérni, ha az egész magyar iparostársada
lom egyetlen emberként mellénk áll.

Budapest, 1932. szeptember hó.
Iparostársi üdvözlettel:

IPAROSOK GAZDASÁGPOLITIKAI BLOKKJA 
szervező-bizottsága:

Vitéz Bertha János s. k., a Bp. Géperejű Bérkocsi Ipar- 
sulat elnöke, Bittner János s. k., felsőházi tag, kamarai 
beltag, clr. Boros András s. k., a Magyar Drogista Testü
let főtitkára, kamarai 1. tag, Czippauer László s. k., a Bp. 
Ácsipartestület elnöke, kamarai beltag, Dános László s. k., 
építészmérnök, vállalkozó, kamarai 1. tag, Dembitz Gyula 
s. k., a Bp. Villamfelszerelő, látszerész és műszerész Ipar
testület elnöke, kamarai beltag, Dobos József s. k., a Bp. 
Fehérnemütisztitó Ipartestület elnöke, Fehér Ferenc s. k., 
a Bp. Villamfelszerelő, látszerész és műszerész Ipartestü
let h. elnöke, Fischoff Oszkár s. k., a Lágymányos-Kelen- 
földi Iparoskor ügyv. elnöke, Forgó István s. k., a Bp. 
Üvegező Ipartestület elnöke, Gábor Gyula s. k., kamarai 
beltag, bádogos és szerelőmester, Girardi Tibor s. k., a 
Nőiruhakészitők Orsz. Szövetségének elnöke, kamarai
1. tag, Györy Vince s. k., a Bp. Bádogos és Szerelő Ipar
testület ügyv. elnöke, Grosch Miklós s. k., a Férfifodrász
mesterek Orsz. Szöv. elnöke, Halász Gyula s. k., a Bp. Gép- _
erejű Bérkocsi Ipartársulat ügyv. elnöke, Koch Gyula {fi

s. k., a Bp. Hentes Ipartestület elnöke, Jakab János s. k., 
cipészmester, székesfőv. biz. tag, kamarai beltag, Kovatsek 
Ferenc s. k., a Kőművesmesterek Orsz. Szöy. ügyv. elnöke, 
kamarai beltag, Kixiusz József s. k., a Szabómesterek Orsz. 
Szövetségének alelnöke, dr. Lányi Lajos s. k., a Bp. 
Drogista Ipartestület elnöke, Lukács Adolf s. k., a Bp. 
Nőiruhakészitő Ipartestület ügyv. alelnöke, Müller Károly 
s. k., a Bp. Férfifodrász Ipartestület elnöke, Révész Gyula 
s. k.’ a Bp. Vegyes Ipartestület alelnöke, Spelter Henrik 
s. k., a Bp. Cukrász Ipartestület elnöke, Steiner Gyula 
s. k., a Magyar Sütők Orsz. Szöv. elnöke, Stück Károly 
s. k., a Magyarországi Cukrászok és Mézeskalácsosok Orsz. 
Szöv. alelnöke, Tarr Béla s. k., a Lakatosmesterek Orsz. 
Szövetségének elnöke, Vadász József s. k., a Nőiruhakészi
tők Országos Szövetségének ügyv. alelnöke, Vágó Viktor 
s. k., a Bp. Női Fodrász Ipartestület elnöke, Vajda M. Pál 
s. k., a Bp. Fényképész Ipartestület főtitkára, Virányi 
Imre s. k., a Bp. Női Kalapkészitő Ipartestület elnöke.

M E G H Í V Ó .
A Budapesti Borbély-Fodrász Mesterek Beteg- 

segélyző és Temetkezési Segélyegyletének választ
mánya és számvizsgáló bizottsága f. évi október hó 
18-án (kedd) este 8 órakor az ipartestületi helyiség
ben EGYÜTTES ÜLÉST tart, melyre pontos meg
jelenést kér
Schrőder János, titkár. Schöller Izidor, elnök.

Napirend:
1. Elnöki jelentések.
2. Jegyzőkönyv hitelesítése.
3. Az 1932. III. negyedévi pénztári kimutatás 

előterjesztése.
4. Folyó ügyek.
5. Indítványok.

TISZTELT CÍM!
Az „ART et COIFFURE és TOITE la COIFFURE" 

párisi hölgytfodrász divat- és szaklap magyarországi kép
viseletét átvettem.

Lapunk, mely havonta őO.OOO példányban jelenik meg, 
Európa valamennyi államában képviselve van, mely a 
szakkörök megállapítása szerint nélkülözhetetlen és ál
talános közkedveltségnek örvend.

öO oldalas terjedelmű, mélynyomással, a párisi fodrász- 
akadémia legújabb kreációi, vas- és vizondolálással készült 
aejmodelljoivel,
2 drb 40X28 cm. nagyságú színes mély nyomású kirakatkép-

melléklettel,
mely magában véve is az előfizetési árnál jóval több 
értéket képvisel.

Egy negyedévi előfizetés ára P 4.50. — Tekintettel a 
nyomasztó gazdasági helyzetre, havonként is lehet P 1.50 
árban előfizetni.

Úgy a helybeli, mint a vidéki hölgyfodrászok a lap 
terjedelme és tartalmáról a legnagyobb elismeréssel nyi
latkoznak.

Becses megrendelését előre is köszönettel várom és 
maradtam mély tisztelettel

Schaeherl Dezső, Budapest, VIII., József-utca 02. sz. 
Az „Art et Coiffure és Toite la Coiffure“  

magyarországi képviselője.
Bérmentve szállítva!

A íu u J c d s  e lh e ly e z é s  ’P.i.n9.̂Pnar* re»»eI « óraIc o x o í t  v a n .
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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 megoldásit. —  Akció a közüzemek ellen.

Irta: Miiiler Károly, a Fodrászipartestület elnöke.
A vasárnapi munkaszünet kérdésében, mint lapunk 

múlt számában megírtam és szaktársainkat felhívtam, 
megejtettük a szavazást, mert tudni óhajtottam, hogy 
ezzel a problémával szemben mi a fodrászság többségének 
véleménye. Egyébként is kifejtettem, hogy szükségesnek 
tartom a tiszta tényállást, mert ha ez ügyben propagan
dát csinálok és a hatóságokat beavatkozásra hívom fel, 
tudnom kell, ki áll a hátam mögött és hivatkozhatom-e 
arra, hogy a fodrászok többsége azt kívánja, amit mi 
akarunk. A nagy apparátussal megindított szavazás fé
nyesen igazolta álláspontunkat, mert kiderült, hogy a 
fodrászok nagy többsége, kétharmadánál több követeli a 
vasárnaipi munkaszünet megváltoztatását. Tehát azoknak 
volt igazuk, akik a mai helyzet tarthatatlanságát fel
ismerték és annak minden törvényes eszközzel való gyors 
megváltoztatására törekszenek. Miután a szavazás ered
ménye az volt: összesen szavazott 1382 és pedig a szünet 
ellen 944, a szünet mellett 436, érvénytelen két szava
zat volt. íme, akciónk első hatalmas sikere: a fod
rászság a vasárnapi munkaszünet ellen egységesen

támad fel és igy erre a közakaratra támaszkodva, most 
már ipartestületünk nevében bátran léphetünk a minisz
ter elé jogos kívánságunkkal. Kétséget sem szenved, hogy 
jogos kívánságunkat támogatni fogják illetékes helyen.

Szaktársaim, tehát továbbra is tartsátok ki, az ered
mény nem maradhat el.

*
Lapunk első helyén közöljük az ,,Iparosok gazdaság- 

politikai blokkja" felhívását, melyben felsorolják a moz
galom célkitűzéseit, az alakítandó iparosblokk célját, 
amely az iparosság általános érdekeit van hivatva képvi
selni. Ehhez a blokkhoz már eddig számos iparos sze
mélyesen, mások ipartestületük nevében is csatlakoztak 
és ennek a mozgalomnak is, mint minden összefogásnak, 
kell, hogy eredménye legyen.

Tekintettel arra, hogy a blokkhoz való csatlakozás 
semmiféle költséggel vagy hozzájárulási kötelezettséggel 
nem jár, felkérjük szaktársainkat, hogy a közölt felhívás 
alapján csatlakozásukat jelentsék be és mindenki tekintse 
úgy az ügyet, mint amely iparunk állapotának rendbe
hozására később fontos tényezővé válik.

Bleha 28-as borotva világrekordot nyert.
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A z ipartestületi reform és 
az Ipartestületek Országos 

Központja.
Rövid idő még és a magyar kézmüiparosság elindul

hat újabb törvényszabta kálváriájára. Ezek a kényszer
egyesülések megkötött ügyvitelükkel életre'hivásuk ideje 
óta (1884) a gondok és csalódások tárházai voltak az 
iparosköznek. Hogy a kézmüiparosság évtizedes küzdel
mét és kívánságát e reform mennyire honorálja, arról a 
jövő mikénti alakulása tesz majd tanúságot, annál is 
inkább, mert az egyidejűleg beállítandó ipartestületek 
országos központjával is számolnunk kell. Egyelőre jel
lemző a különböző érdekeltségek öndicsekvése, amelyek 
szerint a tervezetben az ő előterjesztéseik nyertek hono
rálást, illetve elfogadást, hogy ezt a csontvázzá lett ipa
rosságot még mindig ennyire lehet szeretni, az valóban 
megható. Sajnálattal nélkülözöm azonban ez ádáz versen
gésben az ipartestületi hatáskörnek megfelelő kibővíté
séről szóló híradást, és ne vegyék rossz néven, de e hiány 
ismét a csalódás fájdalmas érzését kelti. Lám Ausztriá
ban az iparjogositványok kiadását máris áthárítják a 
szakmai ipartestületekre, ami nekünk évtizedes, száz
szorosán megindokolt kívánságunk és ezúttal sem érhet
tük el.

Az ezzel kapcsolatban hangoztatott okoskodást, mely 
szerint az ipartestületi jogkörnek kibővítését csakis a 
megfelelő közigazgatási megtakarítás indokolná, másnak, 
mint kiorai szárnybontogatásnak nem vehető. Igen taná
csos lesz a jövőben az ipar védelméről és ezzel az ipart- 
üzőnelc sorsával több megértéssel foglalkozni, legalább 
annyira, hogy a tétalap meg ne inogjon, különben hiába 
minden jogi iskolázottság. E tekintetben a végrehajtási 
utasítás máris egynéhány igen figyelemreméltó meg
határozással szolgál, nevezetesen: a gyárosok önkéntes 
ipartestületi tagsága és az ipartestületi beiratási dijak 
leszállítása körül. A gyárosokat illetőleg alig hihető, hogy 
azok, dacára a szép megckolásnak, hajlandók lesznek a 
nekik felajánlott önkéntes tagság lehetőségével élni. 
Nagyon tartok tőle, hogy a kézmüvesiparral való sürü 
érintkezésének alapját ezután is csak az fogja képezni, 
hogy az ezektől nevelt és használható munkásanyagot, 
több teherviselés nélkül, magának biztosítsa. Az ipar- 
testületi bekebelezési dijak befizetésével és áz ezzel kap
csolatos iparűzésnek tényleges megkezdése körüli idő
meghatározás is csak arra lesz alkalmas, hogy az ipar
testületek ügyvitelében mint be nem hajtható követelés 
szerepeljen.

Annakidején a hatóság valamely iparűzésre csak 
meghatározott helyhez (nyílt üzlethelyiséghez) kötött 
iparigazolványt adott ki, amit akkor közbiztonsági, er
kölcsi, de főleg köztisztasági szempontból indokoltak meg. 
Azóta nagyot fordult a világ, e föltételek nem számítanak 
többé, mert a ma iparengedélyei a pincétől a padlásig 
szólnak, a megkötöttség helyt adott a korlátlan vándor- 
iparűzésnek. Tessék most elvárni egy ilyen vándoriparos
tól, hogy mikor fogja önként bejelenteni ipartestületének 
üzemének tényleges megkezdését, vagy ha ezt nem teszi, 
ki és hogyan fogja rábizonyítani annak megtörténtét. Ha 
még felemlítjük, hogy a gyárosok a felvételi dijak be-
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fizetése alól mentesítettek és hogy a törvény utasítása 
szerint a rendes tagok beiratási (bekebelezési) dijait a 
legmagasabb évi tagsági dij felében állapítja meg, akkor 
felmerül a kérdés, hogy vájjon ez ipartestületek a jövő
ben miből és hogyan tartsák el magukat. Ezek a meg
határozások merő ellentétben állanak az iparhatósági biz
tosok tiszteletdijainak magasságával. Kétségtelen, hogy e 
fontos ténykedést nem lehet az ipartestületek privátügyé
nek tekinteni és szakavatott elintézése legalább annyira 
államérdek is. Éppen ezért csodálkozást vált ki, hogy az 
ipar képviselői az ebből felmerülő költségek teljes át
hárítását vállalták, holott igazság szerint ezeknek felét a 
hatóságoknak kellene viselni. Mindent összegezve látható, 
hogy az ipartestületi intézményeknek hatáskörét nem 
kibővíteni, hanem megszükiteni akarják szerintem főleg 
azért, hogy az ipartestületek országos központjának ha
táskört teremtsenek. Kisért a centralisztikus áramlat; 
erre vall az a feszült várakozás, amellyel nemcsak iparos
körök, de a politika tényezői is annak kifejtendő műkö
dése elé tekintenek. Az idők kényszerítő hatása alatt áll 
az egész világ önkormányzata, melynek egyik hajtását 
ebben az összpontosító kísérletben láthatjuk, egyelőre 
nyílt kérdés marad: a két rendszer között melyik bizonyul 
jobbnak. A kézmüiparosság helyzetének ezen újabb vá
gányra terelésével, vezetőire nagy feladatok várnak, első
sorban annak helyes megítélésében és azután az eszközök 
fölhasználásában, amelyek a sikert biztosítják. E szem
pontból nézve nem tartom helyesnek azt a rideg maga
tartást, amelyet az ipar vezetői, a létesitendő központ 
vezéregyéniségeinek juttatandó térítési összegek meg
ítélésében elfoglaltak. Ha mi arra tartunk számot, hogy 
e helyeket az iparosság legjobbjai foglalják el, akkor 
azokat anyagilag függetleníteni kell. Nem gondolok én 
holmiféle kocsikázó vezérigazgatókra, hanem olyan egyé
niségekre, akik készek teljes idejüket, tudásukat és 
munkabírásukat iparostársaik érdekében kifejteni, már 
pedig én tudok helyet, ahol egy-egy altisztnek nagyobb 
fizetése van, mint itt a kézmüiparosság legfőbb reprezen
tánsának. Ha azt akarjuk, hogy mások megbecsüljenek, 
tegyük ezt elsősorban önmagunkkal szemben akkor, ami
kor jövőnk jobb megalapozásáról van szó és másiokra 
felelősségteljes munkát rakunk. Dunántúli.

Szükséges-e a rajzoklatás  
a fodrászszaki rányu iparos- 

tanonciskolában.
Irta: Bak István, ip. tan. isk. tanár.

Minden haladási irányzatnak —  lett légyen az mű
vészi, vagy tudományos, elméleti vagy technikai, tehát 
ipari is — minden időben megvoltak annak ellenzői, kerék
kötői, vagy, hogy diplomatikusan fejezzem ki magamat: 
konzervatív kisérői. Sajnos, az emberi élet mindig így 
volt berendezve, — mindig emberek éltek. A múlt mindig 
harcban állt a jelennel és a jövővel, a régikor az újkorral. 
És bármilyen erős is lehet — momentán —  a múlt harca 
a jelennel, a konzervatív elemek küzdelme az evolúcióval, 
a retrogádnak ellenvetései a progresszivitás érveléseivel 
szemben, az ütközet kimenetele sohasem lehet kétséges, 
vagyis, csak a haladásé lehet a győzelem. Legfeljebb arról 
van szó, hogy a tempó menete lesz lassúbb, de az evolúció 
diadala vitán felül áll minden időben.

Az utóbbi évek folyamán —  sőt jelenleg is —  a 
fodrászszakirányu iparostanonciskolában —  különösen 
szeptemberben, amikor a tanoncnak rajztáblát, rajzpapirt 
kell beszerezni, pláne a mester zsebéből —  még mindig 
vita tárgya: „ugyan minek is kell rajz a fodrásztanonc- 
nak. Ugyan mi szüksége lehet arra különösen egy falusi 
fodrásznak!“ A konzervatív gondolkodású elemek, érve-
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lés hiányában, ügyesen, tetszetős formában transirozzák 
mondanivalójukat, ami első hallásra érdekesnek tűnik fel. 
De ha az érdekesnek tetsző szavakról a színes „mázt" le
kaparjuk, menten összeomlik az alap nélkül felépített szó
torony.

Hogy miért van szükség —  de még mennyire van 
szükség —  éppen pont a fodrászszakirányu iparostanonc- 
szakiskolá'ban a rajzoktatásra, még akkor is, ha a tanonc 
mesterkorában pl. Biharkeresztesen nyit üzletet. (A 
trianoni határ mentén levő falu.) Célja kifejteni cikkem
nek tényekben, de nem szép szavakkal.

A fodrászmes'terség az a mesterség, melynél nem 
elég tisztán az alaptudás megszerzése. Nem elég csupán 
a szükebb értelemben vett (tehát borotválás, hajnyirás, 
fésülés) szakmai tudás birtoklása, hanem ahhoz hozzá 
kell megszerezni az esztétikai, csinosság, Ízlés, tervezés, 
formai és kiviteli metódusokat is. Ez utóbbiak megszer
zésére pedig az alap kizárólag a rajz. Ha pedig nincs 
rajzoktatás, akkor mindezekkel nem rendelkezhet a tanonc 
sohasem.

A rajzoktatásiban, a technikai kivitelt illetőleg, a ta
nonc nagyszerű alapot, elsőrangú kiinduló pontokat sze
rez meg.

Sokszor hangoztattam, hogy a fodrászipar könnyű 
kezet, mozgékony ujjakat ki<ván. Tulajdonképen technikai 
szempontból ez az első követelmény, ugyanekkor e cél 
elérése a célja kiindulópont gyanánt a rajzoktatásnak.

Amikor a tanonc keze, ujjai könnyedén mozognak a 
rajzpapiron, a rajzolás alapfogalmain úgy teoretice, mint 
praktice túl van, fokozatos lépésekben hatol be szakmájá
nak tulajdonképeni belsejébe. E terrénum másszóval: 
szakrajz. E stúdiumban nem az a főcél, hogy mennél 
több rajzlapot adjon be a tanonc évvégéig a rajztanár
jának, hanem az, hogy az előirt rajzanyag elvégzésével a 
tanonc lelkében, érzésében és ugyanekkor a demonstrálás
ban is kitűnjék esztétikai, formai és tervezési belső tar
talom; tudja csinos, Ízléses, nett formába önteni eszté
tikai elképzelését, gondolatait.

Hogy milyen rajzmenettel, módszerrel tudja produ
kálni e magasabb követelményeket az iskola a tanonceal, 
annak leírása nagyon hosszadalmas lenne, de hiszen nem 
is ez célja cikkemnek, hanem csak az, hogy általános 
keretben, főbb momentumok vázolásával indokoljam a 
rajzoktatás ellenzői előtt a rajzolás nélkülözhetetlen szak
mai fontosságát.

De menjünk egy lépéssel tovább.
A tanoncnak a IV. o. ip. tan. osztályban az előző 

években tanult rajzismeretek alapján már lenni kell ké
pességnek, önálló kreációk komponálásához. Ez a leg
felsőbb foka a szakrajznak. E fokot már nem minden 
tanonc érheti el, amennyiben bizonyos fokig e képesség 
művészi magaslatot igényel. De végeredményben ez már 
nem tartozik a főhiba közé. Ha a tanoncok egyrésze nem 
képes önálló kreációt produkálni, lemásolja nagyobb rajz- 
tehetségü társa kompozícióját. Ez is értékesebb munka 
szakmai szempontból, mintha a rajztanár pl. erőszakolná 
a gyöngébb felfogású tanonctól a mindenáron való ön
álló alkotást, mely csak külsőleg önálló ugyan, dê  benső 
tartalmát illetőleg abszolút rossz, unesztetikus, ízléstelen, 
tökéletlen alkotás. De ilyesmi követelésről szó sem lehet 
a rajztanár részéről. ^

Az esztétika, Ízlés, tervezés és önálló kreáció-képes
ségek megszerzéséhez a rajzoktatáson kívül ismerni kell 
minden tanoncnak a fodrászipar történéséből a hajvisele
tek koronkénti formáit, fejlődéseit, faji, történeti, Ízlés, 
formai, stb. szempontokból is. Fontos azt tudni, hogy a 
legrégibb kortól napjainkig milyen ízlésük volt a höl
gyeknek, uraknak, a legmagasabb köröktől le az egyszerű 
néposztályokig. E stúdium pedig már a technológia 
anyaga. így kapcsolódik össze a szakrajz a technológiával.

Ha a tanonc a föntvázolt követelményekkel rendelke
zik, —  rendelkezik is, ha a négy évfolyamú tanonciskolát

mulasztások nélkül elvégezte —  akkor ez erős alappal, 
mint segéd és később mesterkorában tovább képezheti ma
gát. A nagyszerűen lerakott alapra bármilyen súlyú, nagy 
nyomású tudásfalazatot építhet.

Ez esetben pedig mesterkorában irányíthatja a diva
tot, ízlést szakmájában. Miben áll ez?!

Abban, hogy a nagy publikum, különösen annak egy
szerűbb osztályú tagjai, vagy a háború utáni évek kon
junktúrájában máról holnapra meggazdagodott, egyéb
ként unintelligens tagjai, kiknek momentán pénzük van 
ugyan, de tudásuk, Ízlésük nincsen és akik mindenáron 
a divatot akarják majmolni, tehát fodrászatilag is; az 
ilyeneknek a képzett, szaktudással, ízléssel, stb.-vei fel
szerelt fodrászmester megadja a direktívákat az ízléses 
frizurához, fésüléshez, hajfestéshez, báli vagy más estélyi 
parókához.

De ha nincs szakrajztudása a mesternek, tanonc- 
korában nem tanult rajzot, vagy elhanyagolta, élőbbnek 
tartotta pl. a mozit, a futballt, az udvarlást: hát akkor 
hogyan tudjon tanácsot adni a föntemlitett egyéneknek. 
Mert ne felejtsük el, ha a vendég helyes irányt kapott a 
mestertől, pl. nagyon ritka a haja a nőnek, mellyel nem 
lehet azt a fazont kihozni, melyet egy dushajzatu nőnél 
ki lehet hozni, de mert ezt látta egyik ismerősén, vagy 
a szomszédasszonyon és ezért neki is ilyen kellene, akkor 
oda mindig visszatér, sőt ajánlja másoknak is, ami aztán 
üzleti fellendülést von maga után.

Másik tény. Napjainkban a kultúra, a technika tért 
hódit mindinkább, még a legeldugottabb falvakban is. 
Ma már a falu egyszerű népe is, pl. a foghiányt arany
foggal pótolja. Kisgazda, sőt zselléremb leánya, fia már 
bejár a városba hajat ondoláltatni, fésüli i, körmeit mani- 
küröztetni. Tehát fodrászati igényei is i >ttek. Igen ám. 
csakhogy a kultúra, a technika ez uj jövevényeinek fe j
lett ízlésük, esztétikai érzékük nincsen. Láttak valamelyik
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pesti, jólöltözött hölgyön egy ízléses, szép frizurát, de nem 
tudják úgy megmagyarázni, ahogy kellene. Itt ismét a 
fodrászmester Ízlése, tudása, formai érzéke a segítő té
nyezők az uj vendégek ízlésének kifogásához.

Na, de ha a mester sohasem tanult szakrajzot, még 
tanonckorában sem, hát hogyan adjon precíz direktívát. 
Mert ha mégis mer adni, a vendéget otthon, vagy máshol 
az, akinek frizuráját szakrajztudásu mester ügyesen, 
szépen elkészítette: az feltétlen kineveti, gunytárgyává 
teszi és ez a szerencsétlen vendég nem is teszi be lábát 
többet a szakrajztudásnélküli mesterhez. Sőt hire megy: 
semmitsem tud, ami az üzleti hírnévnek árt nagymér
tékben.

Ma már mosolygunk a békeidőbeli u. n. Vilmos csá
szár bajuszviseleten. Mindnyájan tudjuk, hogy a világ 
egyik nagyhatalmú császárjának hatalmas, villaszerű, 
fönntálló bajusza volt. Szerintem a békeidőben sem volt 
ízléses, még akkor sem, ha azt —  minthogy tényleg igy 
is van —  Vilmos császár is viselte. Csodálatos, nem volt 
olyan német borbély, aki a bajuszviselet ez unesztétikus 
voltára figyelmeztette volna a németek akkor még hatal
mas császárját és másokat is, a nem császárokat. . . Ugy- 
látszik . . . hatalmi bajusz vo lt. . .

Ugyancsak mosoly tárgya napjainkban a Hittler- 
bajuszviselet is. Hogy mennyire Ízléstelen, bohóczsánerü, 
formátlan, erősebben bizonyítanom, azt hiszem, felesleges. 
Inkább „politikai" bajusznak degradálom. A „hatalmi" 
és a „politikai" bajuszviseletek az előbb említett kritikai 
méltatáson kívül klasszikus példái a divat szélsőséges el- 
fajzásának. Ez elfajzások megszüntetésére, vagy legalább 
is mérséklésére e tekintetben is döntőleg léphet fel a 
szakrajzos, a magát folytonosan önképző fodrászmester.

Még van sok-sok érvem a tarsolyomban a szakrajz 
oktatására vonatkozólag az iparostanonciskolában, de 
a föntemlitett tények, példák úgy minőségileg, mint 
mennyiségileg is —  úgy érzem —  súlyosan és szemlél
tetően igazolják a rajz feltétlen szükségességét nemcsak 
az iparostanonciskolában, hanem a fodrászmester egész 
szakmai életére vonatkozó hatásaiban is.

És ha a szakrajz nélkülözhetetlenségére e cikkem ke
retében csoportosított megcáfolhatatlan érveket a ma 
még szakrajzellenes munkaadók, segédek és tanoncok 
figyelemmel elolvassák, megemésztik: — hiszem, szak
rajzellenes magatartásuk megváltozik és önmaguk fog
nak legjobban csodálkozni eddigi magatartásukon.

2 AKNÁS REKORD
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Budapest, Vilmos császár-ut 39.
(Hajós-utca sarok.)

T e k ints e  meg m intaraktárun
kat, hol a világhírű fa tüze- 
lésü Z E P H I R  ká lyh ák is lá th a tók

Árjegyzéket ingyen

H É B E R

A Yerba-Itakéta borotva páratlan a maga nemében.

Az egész iparosvilág feszült várakozással tekint már 
évek óta a holnap elé, amelytől mintegy megváltást re
mélve, várja a viszonyok javulását, a gazdasági válság 
enyhülését, a munkatöbblet lehetőségeit és ezeken át a 
szebb a nyugodta'bb és boldogabb élet hajnalhasadását.

Á jobb lét után sóhajtozó lelkünk keresi addig is, 
amig a világválság enyhül, mit lehetne tenni a saját 
erőnk és akaratunkkal a borbély- és fodrászipar válságá
nak enyhítésére és ezzel kapcsolatban ezen ipar művelői
nek jobb jövőjéért, mert kétségtelen, hogy a gazdasági 
válság okozatai mellett bizonyos fokig a magunk közö
nye is növeli sorsunk mostohaságát.

Közös erővel, közös akarattal keresni kell tehát a 
gyógyítás módozatait, erre pedig nagyon alkalmas a Mes
terszövetségbe való tömörülés, hogy igy akár a központi, 
vagy a kerületi összejöveteleken barátságos, mintegy 
családias alapon a gondolatainkat kicserélve, egymást 
kiegészítve, lehessünk iparunk és a saját helyzetünk or
vosai.

Az utóbbi évek nyomasztó gondjai miatt egy nagy
fokú elkeseredés, a csüggedés, a reménytelenség aggasztó 
tünetei mutatkoznak számos kartársaimon. Járványos 
közöny és fásultság lett úrrá az emberi lelkeken, szinte 
letargikus állapotba való csodavárásnak is nevezhetjük 
ezt a tünetet, ami bénító erejével nyűgözi le a szaktár
saink egyik felét, a másik felének tevékenysége pedig 
csak az árrombolásban és a régi iparoserkölcsök a szebb, 
jobb és nemesebb iránynak temetésében merül ki.

Ezek a szomorú tények pedig igen nagy százalék
ban rontják egyaránt az ipar és iparos helyzetét, mert 
sem ez a 'hangulat, sem ez az árromboló irányzat nem 
vezethet jóra, ezek egyike se alkalmas az ipar fejleszté
sére, vagy a gazdasági helyzet javítására, illetve jobblé
tünk esélyeinek növelésére.

Sajnálatos tünetek tömegével állunk tehát szemben 
és kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy egyre köze
lebb van az a veszély, mely az iparral együtt a pusztu
lásba vezet, a nyomor és nélkülözések mélységeibe dönt 
ezreket.

Ezekből a mélységekből való felemelkedés csak az 
iparszeretet, az ipari tudás, az ipari munka megbecsü
lése és értékelésén át remélhető, mert a fásult közöny, 
az elvadult és meggondolatlan árverseny, meg az ipar 
életérdekeivel ellentétben álló reformelvek egyike sem 
alkalmas a jobblét megteremtésére.

Az ilyen elvek virágzása, az ilyen elvek fenntartása 
nemcsak káros, hanem végzetes is lehet, amiért is el kell 
követnünk mindent ezek megváltoztatására, hogy fenn
maradjon és megerősödjön az ipar, mert ma a kenyér
gondok korszakában élünk és iparokra nemzetgazdasági 
szempontból is nagyobb szükség van, mint a gyakorlati 
életben rossznak és a gazdasági hanyatlást vagy a szo
ciális nyomortfokozó be nem vált elvekre.

Az iparunk jövőjét kell tehát a jelenben megmente
nünk. Reá kell nevelni magunkat és az ifjúságot az ipari 
tudásra, az iparszeretetre, az ipari munka megbecsülé
sére és értékelésére, mert ezek hiányában csak anyagi 
és erkölcsi pusztulás, az ipari tekintély hanyatlása és 
nyomukba gyógyulás helyett munkás és munkaadó hely
zetének romlása lesz az osztályrészünk.

Mentőmunkára tömörüljünk tehát mindannyian, a 
csüggedés, fásult közöny és reménytelenség félretételé- 
vel, mert bizton hiszem, hogy egyesült erővel és akarat
tal még romlott viszonyok között is találunk módK>t sor
sunk javítására. Fridrieh Ferenc.

Aki sorsán segíteni akar, az iratkozzon be azonnal 
a Szövetségbe #  Csak a Szövetség tudja' a 14 filléres 

árakat letörni •  Összetartásban rejlik az erő!
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Forgalmiadé  
és m unkanélküliség.

Az ember nem is hinné, hogy ez a két fogalom milyen 
szói osan együve tartozik. Mielőtt az ember üzletnagyob- 
bitasra, vagy terjeszkedésre gondolna, kénytelen előbb 
számot vetni, hogy vájjon mi lesz a forgalmi adóval • 
vagy ha egy munkással többet akar az üzletébe beállítani' 
meg kell jól gondolnia, mert mi lesz, ha a forgalmi adó
ellenőr, aki minden percben betoppanhat az üzletbe és rá
csap a már úgyis trémázó és adóintésekkel és fizetési meg
hagyásokkal amúgy is agyonzaklatott adófizetőre. Azt 
jól tudjuk, hogy ha a vállalkozás nem sikerül és nem 
váltja be a hozzáfűzött reményeket, akkor abbahagyjuk, 
de a forgalmi adó az más, azt nem lehet olyan könnyen 
visszacsinálni. Mert a mi verejtékünkön felépült Szent 
Bürokrácia nem azt mondja, hogy csak próbál az a sze
rencsétlen adóalany javítani a helyzetén, talán sikerülni 
fog neki, hanem azt mondja, igen, te terjeszkedni 
'mersz, úgy látszik, nagyon jól megy már, na majd fel
emeljük egy kicsit azt a forgalmi adót. Természetes tehát, 
hogy az ilyen elbánástól való félelem csirájában elfojt 
már minden kezdeményezést. Ezzel szemben olvasom, hogy 
Németországban ha valaki terjeszkedni akar és munká
sokat vesz fel, akkor adókedvezményekkel könnyitenek a 
helyzetén, nálunk viszont, a bürokrácia dicséretére, éppen 
fordítva van és az részesül kedvezményekben, aki segéd
erő nélkül dolgozik. Annak, aki nem tart segédet az üzle
tében, nem kell forgalmi adót fizetnie, sőt kereseti adói 
is kevesebbet fizet. Ugyancsak könyörtelen üldözésnek 
vannak kitéve azok is, akik kisegítőkkel dolgoznak, mert. 
ott, ahol nem tartanak segédet, iminden szombaton ott van 
a forgalmi adó-ellenőr és ráhúznak egy bizonyos összeget 
a munkaadóra, amely összeg lehetőleg mindig több, mint 
amennyit az üzlete el tud viselni. Ezért van az, hogy az
előtt mindig kevés volt a kisegítő, most legfeljebb tiz ki
segítőt keresnek szombatonként, de több mint 300 üzlet 
van máma segéd nélkül; ez azóta szaporodott ennyire, 
mióta a fenti rendelet fennáll.

Az ember ilyen elbánás láttára joggal elgondolkozhat 
azon, hogy vájjon tényleg elhatározott szándéka az adóhi
vatalnak az, hogy teljesen tönkretegyék a kisipart és ki
öljék a kisemberekből az ambíciót és a vállalkozási kedvet?

Évekkel ezelőtt tételenkénti lerovás volt, azután ro
hamosán romlottak a viszonyok és jött a pausálé és most, 
mikor már nem tudnak fizetni, enblockot ajánlanak. Azt 
elhiszem, hogy jó volna, hogy az Ipartestület vállaljon ke
zességet, most, amikor senki sem tud eleget tenni fizetési 
kötelezettségeinek. Nincs más hátra, mint egy fázist kell 
kérni és ha elutasítanak, újból kérni, amig meg nem ad
ják. A szabók, cipészek, hentesek, pékek, mind megkap
ták, miért éppen mi nem kapnánk meg, amikor a mi szak
mánkban a munka 70 százalékát üzleten kívül végzik el. 
Kérem az anyagra akár 20 százalék forgalmi adót aján
lani, legyen egy kiló szappan 10 pengő és ugyanígy a töb
bire is, fizessen mindenki forgalmi adót, aki borotválko
zik és aki borotvál. Nem tűrhetjük azt, hogy aki iparenge
déllyel verejtékezik a mindennapi kenyérért, az fizesse a 
közterheket és tartsa el az államot egyedül. Nem nézhet
jük ölhetett kézzel tovább azt, hogy akik iparengedély nél
kül dolgoznak, azok garázdálkodjanak és a szánktól vegyék 
el a falatot.

Ugyanez volt az érvelés a már fentebb említett más 
ipartestületeknél és meg is hozta a gyümölcsét, mert ők 
már csak az anyag után fizetnek 15 százalék forgalmi 
adót, de azt azután mindenki fizeti.

Mangol Miklós.

Ha nem akar csalatkozni vAsárlásában és nem akarja, 
hogy kellemetlen meglepetések érjék, akkor feltétlenül Iíohemia 
tartósondoláló gépet vegyen, mert csak egyedül ez a legmegbíz
hatóbb gépe a jelen kornak és hozza igen olcsó.

Ipari visszaélések.
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur! Mint a költő mondta: 

„Papír előttem s toll a kezemben", igy kellene kezdenem 
a levélírást, de, sajnos, nincs egy csepp kedvem humori
zálni, sőt nagyon is inkább sirni kellene az embernek, ha 
olvassa a röpcédulákat. Az egyik például nagy hangon 
hirdeti, hogy a modern kor igényének megfelelő higié
nikus kiszolgálást tud adni 20 filléres árakkal.

Szaktársaim! Itt megáll az ember esze és gondolko
zása, itt már megszűnik minden tudomány. Ugylátszik, a 
reklámemberek nem tanulták a szakmát, nem szenvedtek 
hároméves tanoncidőt. De ha már kontárok is, legalább 
vegyenek papirt és ceruzát. Én példaképpen egy mellék
utcai helyiség bérét veszem alapul:

Üzletbér havonta 80— 100 pengő
Két segéd fizetése ,, 160—-200 y y

Forgalmiadó ,, 10— 12 y y

Gáz ,, 5— 8 y y

Villany 8— 12 y y

Mosás „ 14— 20 y y

Betegsegélyző ,, 24— 30 y y

Adó 10— 10 y y

311— 392 pengő
Szerény számításom szerint 310— 390 pengő, az meg

felel napi 10— 13 pengő kiadásnak. Most kérdem, hogy 
ezért az összegért meg kell neki legalább is 80— 90 ven
déget borotválni, vagy 30 hajvágást, vagy 25— 30 cndo- 
lálást végezni, de akkor a vasárnapokat is hozzászámí
tottam. Létezik ma egy üzlet, ahol átlag mindennap van 
ennyi dolog? Nem folytatom tovább, azt hiszem elég, ha 
mindenkinek a saját fantáziájára bízom, hogy ezekután 
mit várhatunk.

A vasárnapi munkaszünettel éppen igy vagyunk. 
Nagy garral hirdetjük, hogy a munkaszünetet minden 
körülmények között fenn kell tartani, amit sokadmagam- 
mal meg is tartunk. Igen ám, de amíg mi zárva tartunk, 
addig a többi 70— 80 százalék vígan dolgozik vasárnap 
is, de nehogy azt gondolják önök, hogy huzalnak; bent az 
üzleteikben lehúzott rolóknál. Számos céget tudnék fel
sorolni, akik igy csinálják, nem beszélve a kávéházakról 
és a klubbokról. Hiába Írja fel a rendőr; az 5— 10 pengő 
büntetést szívesen megfizetik, mert a vasárnapi borotvá- 
lás ára 1 pengő és játszva megkeresnek 40— 45 pengőt is 
és igy könnyen fizeti meg a büntetést. Indítványozom, 
hogy a közgyűlés írjon fel a belügyminiszter úrhoz, hogy 
akit megfognak, hogy vasárnap dolgozik, azt ne pénz- 
büntetésre, hanem elzárásra, visszaesés esetén iparmeg- 
v.onással büntessék, azt hiszem, majd megfogják gondolni 
azok az urak is, hogy érdemes-e vasárnap dolgozni vagy 
sem? Mert ilyen körülmények között teljesen igazuk van 
azoknak, akik a vasárnapi munkaszünet felfüggesztését 
kérik.

Maradtam Szerkesztő Urnák igaz hive,
Róna Andor.

A  M esterszövetség  
október havi program ja

Október hó 13-án este

yy yy 20-án yy

yy yy 27 -én yy

B em utató est  
V álasztm á n y i ü lés  
V ita  est.

A z  elnökség*.

í
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A z  Ipartestülel és a M esterszövetség  
k özö s ak ció ja  az ipar talp raállitása

érdekében.
Minden oldalról megnyilvánult az az óhaj, hogy az 

iparüzők jobb összefogása és ajni ezzel kapcsolatos, a 
mesterszövetség regenerációja érdekében valami tör
ténjék. Müller Károly ipartestületi elnök elsőnek is
merte fel az orvoslás helyes módját és Grosch Miklós
sal, a Mesterszövetség elnökével, karöltve széleskörű 
agitációt indított abból a célból, hogy elsősorban a 
szaktársak figyelmét a szakma fontos kérdéseire irá
nyítsa, másrészt e felkeltett figyelem révén a szaktár
sak minél szorosabb összefogását és a Mesterszövet
ség keretében a szakmai célokért folytatandó eredmé
nyes küzdelmet biztosítsa.

É jjelt és nappalt összetéve, költséget és fáradságot 
nem kiméivé, járta Müller Károly ipartestületi e*lnök 
Grosch Miklós mesterszövetségi elnökkel együtt a ke
rületeket. Intenzív munkájuknak már is sok eredménye 
mutatkozik. A két elnök fáradhatatlanul agitált az ösz- 
szes kerületekben és a szakmai ügyekre vonatkozó leg
bővebb és legkimeritőbb felvilágosításokkal működtek 
abban az irányban, hogy a szaktársak körében felkelt
sék a minél szorosabban való összefogás eszméjét. Eze
ken az összejöveteleken szó került a vasárnapi munka
szünet megváltoztatásának szükségességéről, a terhes 
OTI járulékok, az elviselhetetlen adók leszállításának 
kérdéséről, elsősorban a forgalmi adóról, amelyre vo
natkozólag Müller elnök felhívta a szaktársakat, hogy 
mindenki kérelmezze eddigi forgalmi adójának leszállí
tását, mert az eredménnyel fog járni. Különösen hang
súlyozták az elnökök a mai nehéz helyzetben az össze

fogás szükségét és ennek jeléül a Mesterszövetségbe 
való belépést, amely felhívásnak a szaktársak tömege
sen tettek eleget. Az eszmecserék során sok panasz 
esett a tisztességtelen verseny, az úgynevezett piszkos 
konkurrenciáról, amelynek gyökeres kipusztitásat Mül
ler elnök kifejtett nézete szerint úgy vélné a legsikere
sebben megvalósítani, ha a szaktársak az eddig gya
korlatban volt mellókmunka felszámítást mellőznék és 
igy rákényszeritenék a piszkos konkurrenciát, hogy a 
borotváié® diját magasabbra szabja meg. Az elnök ki
jelentése szerint meg arra is van kilátás, hogy a mun
kaadók részéről fizetendő járulékok mérséklésé elér
hető lesz és azoknak sokszor kifogásolt kíméletlen be
hajtási módja megváltozik. Mint fentebb említettük, az 
ipartestület a propaganda során nagy súlyt helyezett 
a vasárnapi munkaszünet kérdésére és ennek sikeres 
eredményét a most lefolyt szavazásiból is konstatál
hatjuk. * , , „  ■ J

A propagandából kifolyólag említést kell tennünk 
Amon Ferenc szaktársunkról, aki mint kiváló szervező
tehetség az V. és VI. külkerületi fodrászokat nagysze
rűen megszervezte, mert ezek a szaktársak mind, kivé
tel nélkül en bloc léptek be a mesterszövetségbe.

Legnagyobb elismerést érdemel a budai oldal kiváló 
szervezettsége, ahol minden gyűlésen a szaktársak úgy
szólván kivétel nélkül megjelentek.

Mindezekből láthatjuk, hogy a kellő propagandá
nak mindenkor megvan az eredménye. Felhívjuk tehát 
az összes kerületeket, hogy ezt a sikeres propagandát 
a maguk körében mindnyájan kitartással folytassák, 
mert igy egyre szaporodnak a jelek, hogy iparunk ezzel 
a szerves munkával végre a rendes vágányokra vezet
hetjük.

Bohómin tartós-ondolálÓKép 
Modell B. III. B.

Tisztelt Kartársaim !
A Bohémia tartós-ondolálógép az, amely 

a tökéletességét számtalan esetben bebi
zonyította, úgy a próbabemutatások al
kalmával, mint mindazok a kartársaknál, 
ahol már saját üzletükben állandóan dol
goznak vele, hogy minden hasonló gépet 
felülmúl és minden kritikát elbir. É,s ezál
tal a konkurrenciát is elismerésre kény- 
szeritette. Tehát, Kartársaim, aki feltét
lenül tökéletes ondolálógépet óhajt magá
nak beszerezni, úgy a legnagyobb bizalom
mal forduljon hozzánk és mi a Bohémiát 
önöknek bármilyen időben bemutatjuk és 
igen olcsó áron, kedvező feltételek mellett 
szállítjuk. Úgyszintén a Rotos szárítógé
pünket is. Valamint a világhírű C, B, E, 
D oldatainkat, melyek bármilyen hajhoz 
és bármilyen géphez kitűnő eredménnyel 
használhatók. Kérjen árjegyzéket és ár
ajánlatot.

Vidékre is pontos 'szállítás.

V  ezérképviselet:
SE R E SS JÓ ZSEF, Felsőgöd.

Budapesti képviselete:
E C K E R T  B Á L IN T  hölgyfodrász, 

VIII., Muzeum-körut 10. T el.: 345__ 29.
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Fontos tudnivalók.
A közadó hátralékok fizetésére adható kadvezmények 

tárgyában megjelent 4770— 1932. M. E. sz. rendelet sze
rint a kedvezményt azok vehetik igénybe, akik hátralé
kaikat október hó végéig teljesen kiegyenlítik. Ez eset
ben tai tozasaikat kamatmentesen fizethetik le. A rende
letnek ezt az intézkedését kezmüvesiparos alig veheti 
igénybe, miután kézmüvesiparosainknak nem áll megfe
lelő összeg rendelkezésükre, hogy október 31-ig adótar
tozásaikat kifizethessék.

Kézmüvesiparosaink inkább a rendeletnek azt az in
tézkedését vehetik igénybe, mely a hátralékoknak részle
tekben való kifizetését teszi lehetővé. Részletfizetési ked
vezményben csak akkor részesülhetnek a hátralékosok:

a) Ha az 1932. évi január 1. óta esedékessé vált 
szükségadókon és rendkívüli pótlékokon felül az 1932. 
évi szeptember hó végéig teljesített és akár a tőketar
tozásokra, akar pedig a késedelmi kamatokra elszámolt 
befizetések összege meghaladja az 1932. évi január hó 1- 
től 1932. évi szeptember hó végéig esedékessé vált együt
tesen kezelt közadóknak az összegét;

b)  ha kimutatják azt, hogy a hátralékukat külön 
kedvezmény nélkül megfizetni nem képesek és

c) ha az 1930. év végén fennállott hátralékuk 5000 
pengőnél nem volt nagyobb.

A kedvezmény iránti kérelmet — bélyegmentesen 
— szeptember hó 30-ig kell előterjeszteni a községi elöl
járóságnál (vagy városi adóhivatalnál) feltéve, hogy a 
hátralék nem haladja meg az 500 pengőt; mig az 500 
pengőt meghaladó, de 5000 pengőnél kisebb adótartozás 
esetén —  a bélyeggel elátott kérvénnyel — a pénzügy
igazgatósághoz kell fordulni.

Az előírások szerint az adóhivataloknak szeptember 
hó 20-áig kellett volna kimutatniok azt, hogy az adózók 
mennyivel tartoznak és ezen az alapon lenne a kérvény 
fizetési kedvezmény megadás végett beadandó; de az idő 
rövidsége miatt az adóhivatalok aligha készülhetnek el 
ezzel a kimutatással. Miután az adózók kellő időben nem 
kapják meg az adóhivatalok kimutatását, ennélfogva a 
határidőket minden bizonnyal meg kell majd hosszabbí
tani.

Az engedélyezhető részletfizetési kedvezmény tar
tama a következő:

aj Ha az 1931. év végén fennállott hátralék a félévi 
előírást nem haladta túl: 12 hónap;

b) ha az 1931. év végén fennállott hátralék a félévi 
előírást túlhaladta: 18 hónap;

c) ha az 1931. év végén fennállott hátralék az egy 
évi előírást túlhaladta: 24 hónap, illetőleg

d) ha az 1931. évi december hó végén fennállott 
hátralék a két évi előírást is túlhaladta: 30 hónap.

*

Az OTI-vel kapcsolatosan legfontosabb teendő az, 
hogy aki a 4800— 1932. M. E. sz. rendelet előnyeit igény
be akarja venni, annak legelőbb az OTI-hoz (vidéken a 
kerületi pénztárhoz, vagy kirendeltséghez) kell fordulnia, 
avégböl, hogy számszerű kimutatást kérjen tartozásairól. 
Ez alkalommal kézmüvesiparosaink jelentsék be, hogy 
igénybe óhajtják venni az amnesztiarendelet előnyeit és 
erre az eshetőségre állítsa ki az OTI a számszerű kimu
tatást hátralékairól. Ebben a kimutatásban — 2— 3 na
pon belül —  az OTI közli nemcsak a hátralékos tőketar
tozást, hanem abban az esetben, hogyha a kérelmet tel
jesítik, akkor belefoglalják az elengedhető kamat össze- 
gét is.

Ha a hátralékos kézmüvesiparos befizetett az OTI- 
hez folyó évben annyit, amennyit a folyó évi augusztus 
hó végéig kirótt járulékai tesznek, vagy ha ennyit meg 
nem fizetett be és szeptember hó végéig befizeti, akkor 
az OTI által kiadott számszerű kimutatás birtokában 
kérheti a hátralék kamatmentes részletekben való megfi- 
zetésének engedélyezését. A kérelem teljesítése eseten

visszamenőleg is elengedik a ki nem egyenlített kése
delmi pótlékot. Ez képezi a í’endeletnek egyik legfonto
sabb kedvezményét, mert a régi, 24 százalékos késedelmi 
kamat elengedésére is módot nyújt.

A részletfizetési kedvezmény időtartama a hátralé
kos járuléktartozás után járó első részlet befizetésének 
időpontja szerint alakul.

Az a munkaadó, aki a kirótt járuléktartozás után az 
első részlet befizetését megkezdi:

a) 1932. október hó 31-ig, az 24 hónapra,
b) 1932. november hó 30-ig az 18 hónapra,
c) 1932. december hó 31-ig, az 12 hónapra, és végül aki
d) 1933. január hó 31-ig, az 6 hónapra terjedő rész

letfizetési kedvezményben részesül.
Az 1932. évi január hó 1. napja után teljesített befi

zetéseket elsősorban a folyó évi járulékokra és ezek ké
sedelmi pótlékára kell fordítani. A befizetéseknek ezt 
a meghaladó részét alapszabályszerűen kell elszámolni.

Elöljáróságunk augusztus
f  í m i  /  r  a/1havi üléséről*

Elnök az ülést megnyitja, üdvözli a megjelenteket és 
külön felhívja az elöljáróság figyelmét a mai ülés tárgy- 
sorozatának fontosságára. Azért volt szükség ezen ülésre, 
mivel igen fontos dolgok várnak előkészítésre, igy pl. a 
vasárnapi munkaszünet ügyében való szavazás is, amelyet 
őszre elő kell készítenünk. Továbbá bejelenti, hogy a jogo
sulatlanul iparüzők ellen igen sok feljelentést tettünk, 
azonban formai okokból visszaadták nekünk, mivel a fel
jelentéseket nem tömegesen, hanem egyenként kell meg
tenni és minden alkalommal két-két tanút kell bejelenteni.

Lusztig Antal szerint a feljelentésekért senki sem 
akarja a felelősséget magára vállalni, mivel félnek a kö
zönségtől, ez okból ezen ügyben a testületnek kellene el
járnia.

Grosch Miklós alelnök szerint meg kell várni a leg
közelebbi tárgyalást és a többi feljelentést aszerint fog
juk megtenni.

Elnök ismerteti a vasárnapi munkaszünet ügyében 
történt eddigi lépéseket és célszerűnek tartja, hogy egy 
statisztika készüljön arról, hogy vasárnap kik nem tartják 
be a munkaszünetet. Az elöljáróságnak afelett kell dön
teni, hogy a vasárnapi munkaszünet ügyében az ősz fo
lyamán egy rendkívüli közgyűlést hivjunk-e össze, vagy 
pedig aláírásokkal szavaztassuk le a szaktársakat. Tapasz
talás szerint a közgyűlésen igen kevesen szoktak megje
lenni és igy legutóbb is mindössze 252 szavazott le. Jog
gal hivatkozott tehát a miniszter ur arra, hogy 191 sza
vazat nem képviseli az 1500 főből álló fodrásziparosságot. 
Sokkal célszerűbbnek tartja tehát, ha mindenkihez elme
gyünk és hiteles módon kellő ellenőrzés mellett leszavaz-

Önnek feltétlen megnyugvást biztosit, ha

borotváit és egyéb gépeit

FLA S N ER  LA JO S
utóda a
ÍO O  éves
PISCHER A. FIA
müköszöriisnél javíttatja, 

Budapest, V i l i . ,  Józsel-körui 17.
Nagy árurak tér I
Szakszerű munka! Szolid árak! 
Vidéki megrendeléseket soronkívül 
intézek el.
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tatjuk őket üzleteikben, hogy kivánják-e a vasárnapi 
munkaszünet fenntartását, vagy sem. Igaz, hogy sokkal 
nagyobb munka vár a testületre ebből kifolyólag, azonban 
nemcsak az a cél, hogy megdöntsük a szünetet, hanem 
hogy ezen ügy végleg lekerüljön a napirendről. A leg
újabb ipartörvény a közgyűlés határozatképességéhez a 
tagok legalább 50 százalékos megjelenését kívánja, ame
lyet betartani szinte lehetetlen. Azért célszerű most ezzel 
foglalkozni a nyár folyamán, hogy a téli szezonra ez a 
kérdés véglegesen eldőljön.

Vada Józsefnek aggályai vannak, mivel ebben a do
logban a rendelet szerint a törvényhatóság első tisztvi
selője, illetve annak képviselője, az iparhatósági biztos ur 
dönt, tehát az ő állásfoglalását ás ismernünk kell.

Ügyész szerint a rendelet különbséget tesz Budapest 
és vidék között, a szavazás pedig pótolja a közgyűlést, 
mivel újabban az ügyvédi kamara is igy döntött igen fon
tos dologban.

Az elöljáróság egyhangúlag kimondja, hogy a vasár
napi munkaszünet ügyében nem rendkívüli közgyűlést 
tart, hanem az összes mestereket üzleteikben fogja lesza
vaztatni. E célra az elnökség mellé egy bizottságot vá
laszt, amelynek tagjai: Lusztig Antal, Eckert Bálint,
Vada József, Klug Nándor és Jáger Ferenc, s ezenkívül 
ezen 'bizottságba a Szövetség, amely tulajdonképen az egész 
munkát vállalja, még 3— 5 tagot küld ki.

Vada József kéri, hogy ezen tervezetet a lapba is te
gyék közzé. Egében bejelenti, hogy vannak tagok, akik 
vasárnap 3, esetleg 4 óráig szeretnének nyitva tartani.

Elnök szerint jobb, ha vasárnap 1-ig tartanak 
nyitva és a munka hétfőn 1-től kezdődik, mivel iparunk 
nem tűri az 1 napos felfüggesztéseket.

Elnök felhívására Hurtl Oszkár szakiskolai igazgató 
ismerteti az ősszel kezdődő tanfolyamok ügyét. Egyben

Clipper Pearson 1, 3, 5, 7 7.—
Kohinor ti  mm. 9.60
Mars 3, 5, 7 mm. 10.—
Mars %  mm. széles 9.—
Norma 3, 5. 7 mm. 7.—
Norma 3, 5 mm. 7.—
Norma mm. 7.50
Babby-gép 8.—
Ondolálő vasak 6.— , 10.—

P E T H B Ö  M IK  SA
Késes és mii Köszörűs

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  é s  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 tv á k :

P
Petheő 27. 28 =  4.50
Revisor 27, 28 =  4.40
Revisor félfrancia, 130. sz. 5.20 
Revisor homorú, % , 4/s,

61. szám 7.—
Johnson, 7. csil. homorú 7.20
Johnson francia 0.50
S. Pearson, homorú 8.50
S. Pearson, francia 6.50
Eredeti „Hamon Páris“ 4.—
Hammond 27, 28 4.40
Goldkrone 27, 28 5 .—
Goldkrone homorú 7.40, 8.—
Puma 13. sz. % , 4/s  4.60
Puma 39. sz. 4/s  G.40
Puma 88. sz., 4/s  7.60
Kronenberg 27, 28. 4.—
Kronenberg ,,Elité" 36 6.50
Kronenberg homorú, 72, 77

H a jv á g ó g é p c k :
Sobár 3, 5, 7 mm. 8.50
Ugyanaz ö-s 7.80
Aricco, 3.5 f. 0.—
Ugyanaz, 0-ás 6,.—
Juvel, 3 mm. 12.—
William S. Pearson 

3, 5, 7
Esprecho s. Pearson %  

mm.

H ajvágó  o lló k :

Eredeti pipás „Clauberg"
Non plus ultra 18 6.—

Ugyanaz 19, 6.— , 6.50
Petheő Non plus ultra 18 4.60 
Petheő Non plus ultra 19 5.—
Robuso Non plus ultra 17,

18, 19 4.50, 5.60, 6.20
5.20 
G.—

kézi
2-től —  10-ig 

Manikűr ollók 2-től —  2 .40-ig 
Borotvanyél fehér 1.20

Petheő Non plus ultra 20 
Tiger 19 
Eenőszij, lógós és

K ö s z ö r ü l é s !  á r a k :

6.80 

6.50
Vidéki megrendelések azonnal eszközöltetnek.

Borotva 
Hajvágó ollók 
Manikűr ollók 
Haj vágógép

1.20
— .60
— .50
1.20

bejelenti, hogy a tanfolyamokon különös súlyt fognak he
lyezni az urifodrászatra.

Elnök bejelenti, hogy az Országos Társadalombizto
sító Intézeti járulékokat megfellebbeztük annak idején és 
július 13-án volt a tárgyalás a bíróságnál, azonban 30 
napi határidőt kaptunk újabb bizonyítékaink bejelenté
sére. Bejelenti, hogy ha esetleg időközben a segédekkel 
megegyeznénk, úgy ezen körülmény bejelentésével az ügy
tárgytalanná válna. ,, . ., „ ,

Bejelenti még, hogy a forgalmi adó ugyeben tett fel- 
terjesztésünk még nem lett elintézve, mivel a referens 
szabadságon volt, azonban a jövő héten megtudjuk a vá
laszt. Célszerűnek mutatkozik, ha másképen nem tudunk 
eredményt elérni, mindenki, aki tulmagasnak tartja a 
megállapítást, mondja fel a forgalmi adóját.

Elnök ismerteti a szakszervezet átiratát, amibe töb
bek között bennfoglaltatik a kollektív szerződés, a szak- 
szervezet elismerése, a tanonclétszám. leépítése, a vasár
napi munkaszünet, stb., szóval igen súlyos követelések, 
amelyek igen megnehezítették a szakszervezettel való tár
gyalást. Eddig ez okból eredményt elérni nem tudtunk, 
azonban az elnökség, amint lehetőség mutatkozik, a tár
gyalásokat továb is fogja folytatni.

Mán goi Miklós szerint nekünk kellene megszervezni 
a segédi kart.

Vada József szerint igen fontos volna a minimális 
fizetések megállapítása.

Lusztig Antal kéri, hogy a segédek százalékos része
sedésben részesüljenek és a borravaló eltörlését.

Klug Nándor szintén a legjobb megoldásnak tartja a 
százalékos rendszert, a borravaló eltörlését, ezenkívül kifo
gásolja, hogy nők is lehetnek fodrászok.

Elnök Vada József felszólalására reflektálva, kijelenti, 
hogy rendes fizetésekkel csak a 20 filléres üzleteket le
hetne letörni, illetőleg a piszkos konkurrenciát megszün
tetni, mivel ezek az üzletek éppen azért tarthatók fenn, 
mivel az alkalmazottaikat nem fizetik rendesen. Különben 
javaslatára az elöljáróság egy ötös bizottságot küld ki, 
hogy ezen kérdéssel behatóan foglalkozzék. Ezen bizott
ság tagjai: Lusztig Antal, Vada József, Grosch Miklós, 
xVIangol Miklós és Klug Nándor. Ezen bizottságban a Szö
vetség ugyanannyi taggal képviselteti magát.

Fridrich Ferenc gazda bejelenti, hogy dacára annak, 
hogy a lakbéreket a múlt alkalommal leszállítottuk, éspedig 
a kétszobás lakásokét 1200 pengőre, újabb engedményeket 
kérnek, éspedig a kétszobásat kérik 1100 pengőre leszál
lítani. Tekintettel arra, hogy a padlók igen rossz állapot
ban vannak, ezenkívül a segédekkel is igen sok baj van, 
mert elállják a kapubejáratot és a házban zajonganak, 
vagyis a lakóknak a nyugalmát állandóan zavarják, java
solja, hogy az elöljáróság a bérleszállitáshoz járuljon 
hozzá, éspedig 1932 november hó 1-től kezdődőleg.

Az elöljáróság a testületi székház II. em. 1. sz. lakás 
kétszobás lakásbérét 1932 november 1-től 1200 pengőről 
1100 pengőre, a II. em. 2. sz. lakás bérét pedig 1500 pen
gőről 1300 pengőre mérsékeli.

Egyben bejelenti, hogy a házban lévő lakatosüzem 
tulajdonosa, aki bérhátralékban volt, egy óvatlan pillanat
ban holmijával együtt eltávozott.

Ezenkívül még három lakó van lakbérhátralékban, 
akiknek az ügyész ur révén a kilakoltatását kértük.

Rabong János bejelenti, hogy az alakuló előljárósági 
ülésünkön kimutattatott, hogy Vada József lapkiadó tiszt
ségét mindazideig díjtalanul látja el, amig a testületnek 
Csernyák Józseffel való viszonya véglegesen megszűnik. 
Tekinettel arra, hogy Vada József tisztségét igen lelkiis
meretesen látja el már töb hónap óta, Csernyák József 
ügye pedig igen hosszúra nyúlik és nem kívánható, hogy 
Vada József a jövőben is minden megtérítés nélkül lássci 
el ezen fárasztó tisztséget, javasolja, 'hogy neki 1932 
augusztus hó 1-től kezdődőleg havi 30 pengő, azaz évi?
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360 pengő tiszteletdíjat szavazzon meg az elöljáróság. 
Kéri azonban kikötni, hogy a jegyzői hivatal vele szem
ben egy olyan megállapodást létesítsen, mely szerint ne
vezettnek a felmondási ideje 1 hónap legyen.

• i e l ö l j á r ó s á g  a testületi ügyész hozzászólása után. 
aki bejelenti, hogy minden megállapodás, amely a törvény
nyel ellenkezik, eredetileg érvénytelen, Vada József ré- 
szere 1932 augusztus hó 1-től kezdve havi 30 pengő tisz
teletdíj at engedélyez.

Vada József megköszöni az elöljáróság jóakaratát és 
kijelenti, hogy a testülettel szemben semmikor semmiféle 
jogigényt nem fog támasztani és tisztségét tisztujitáskor 
szintén megszűntnek tekinti.

Hurtl Oszkár ismerteti az ősszel meginduló szakis
kolai  ̂ tanfolyamokat és szeretné, ha a mesterek két évig 
járnának, azaz kétszer négy hónapig, a segédek pedig há
rom évig, azaz három tanfolyamra 3 hónapig. Bejelenti, 
hogy a megnyitást október 3-ra szeretné és kéri, hogy á 
testület mutassa ki, hány mester iratkozott be. Végül' is
merteti a tanfolyamok tananyagát.

Elnök kérdi, mi történik azzal, aki már tavaly is járt 
tanfolyamra, ezenkívül a mestertagoknak iskola céljára a 
nagytermet jelöli ki. Kijelenti, hogy a szaklapban közzé 
kell tenni, hogy a tanfolyamra 8-áig lehet jelentkezni. 
Felhívja a szakiskola igazgatóját arra, hogy a tanításra 
elsőrendű tanerőket válasszon ki.

Eckert Bálint kifogásolja, hogy a tanfolyamok dija 
40 pengő, azaz túl sok s igy a szakszervezet karjaiba küld
jük a segédeket, holott nekünk volna erkölcsi kötelessé
günk olcsó továbbképzésükről gondoskodni. Kifogásolja, 
hogy az alakuló ülésen választott iskolai bizottság mind- 
ezideig nem hivatott össze és semmi hatáskört sem bizto
sítottak neki.

Elnök bejelenti, hogy a szakiskolánál ragaszkodik a 
fértf [fodrászathoz, ezenkívül azt is kijelenti, hogy teljes 
mértékben osztja Eckert Bálint álláspontját, hogy a taní
tást minél olcsóbbá tegyék, azonban, sajnos, a testület 
olyan helyzeben van, hogy a pénzügyi helyzettel is szá
molnunk kell.

Felhivja Rabong János pénztárost, hogy alaposan 
nézzék meg a tavalyi pénzügyi eredményt és ha valami 
plus mutatkozik, úgy tegyen javaslatot a tanfolyamdijak
nak legalább 30 pengőre való leszállítására. Ha pedig több 
fedezet fog mutatkozni, úgy a dijakat még jotoban mérsé
kelni fogjuk. Kéri, hogy ezzel bizzák meg az elnökséget.

Elnök szerint ezeknek az előljárósági tagoknak jár a 
tiszteletdij és az elöljáróság javaslatára felhatalmazza az 
elnökséget, hogy ezt a kérdést a szakiskolai bizottsággal 
rendezze, a legközelebbi előljárósági ülésen pedig erről 
jelentést tegyen.

Elnök bejelenti, hogy az iparosságnak már régi pa
nasza volt, hogy nem találja meg a kellő képviseletét, 
ezért alkotta meg az uj törvényt, IPOK-t, amelynek azon
ban csak akkor lesz jelentősége, ha kellő vezetőséggel fog 
rendelkezni. Testületünk szintén bent van az ipartestületi 
blokkban, amely az ipartestületek vezetőségeiből áll és itt 
minden kérdést előzetesen alaposan megtárgyalnak.

Továbbá bejelenti, hogy a szaklapunkban Bak István 
iparostanonciskolai tanár igen értékes cikkeket adott 
közre, amelyért javasolja, hogy neki jegyzőkönyvi köszöne
tét szavazzunk és kérjük őt, a jövőben is támogassa mun
kásságával testületünket.

Több tárgy nem lévén, elnök megköszöni a .megjelen
tek érdeklődését és az ülést bezárja.

Október 3-án nyílik meg az uj továbbképző szaktanfolyam 
mesterek és segédeit urészére. Beiratkozni 8-áig lehet.

HÍREK.
Fontos tudnivalóit. 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 Ujsá.g“-ban apróhirdetést 
óhajt közzétenni, az minden hó 25-éig küldje be az ai)i*ó- 
hirdetés szövegét, amelynek az ára szavanként 10 fillér. Az 
apróhirdetési dijat lehet levélben a szöveggel együtt beküldeni, 
de csak 10 filléres postiillxMyegekben. Alti a hirdetés szövegével 
egyidejűleg nem küldi be a hirdetési dijat, annak hirdetését, 
technikai okokból nem közölhetjük. Alti a hirdetését tartal
mazó lappéldányt is kívánja az a hirdetés diján felül még 80 
fillér értékű bélyeget küldjön és felezze, hogy a lapot küldjük 
neki. A „Fodrász Ujság“ kiadóhivatala.

Házasság. Hangya József és Ángyán Ipy szeptember hó 
18-án, vasárnap d. u. 5 órakor a Rákóczidtól légi um kápolnájá
ban házasságot kötöttek. Az esküvőn rengeteg sok ismerős 
jelent meg, akik meleg ünneplésben részesítették a fiatal párt 
és az örömszülőket.

Kijegyzés. Mijakity Irénke és Jaksity Iván, végzett 
teológus, jegyesek.

MESTEREK ÉS SEGÉDEK TOVÁBBKÉPZŐ TANFO
LYAMA. A mesterek és segédek továbbképző tanfolyama októ
ber 3-ikán kezdődik meg. Beiratási dij 30 pengő, mely összeg 
ítél. részletben fizethető. Beiratkozni lehet 8-ikáig. Aki azon
ban ennél későbben iratkozik be, hatósági igazolványt nem kap.

Halálozás. Szelőczey Dénes szaktársunk szeptember 20-án, 
reggel fél 5) órakor, életének 58-ik évében, hosszú szenvedés 
után meghalt. Temetése szeptember hó 22-én d. u. 4 órakor 
folyt le a Kerepesil-ut temetőjében, nagy részvét mellett.

A Mesterek Fiainak Országos Egyesülete választmánya
folyó ihó 14-én Perlaki György elnöklete mellett, választmányi 
ülést tartott, amelyen résztvett Dem-Mtz Gyula 'kormányfőta
nácsos, az egyesület országos diszelnöke is. A választmány a 
téli munkaprogrammal foglalkozott és elhatározta, hogy min
den hónapban egy közgazdasági előadást tart, amelyre elő
adókul közgazdasági életünk kiválóságait fogja felkérni. Ezen
kívül minden hónapban egy alkalommal kulturális előadást 
fog rendezni. Az előadásokat viiták fogják követni, hogy ezzel 
alkalmat szolgáltassanak arra, hogy tagjaik vitaikészségét emel
jék. A választmány elhatározta azt, hogy az egyesülettől a 
pártpolitikát továbbra is távóltartja és az előadásoknak tisz
tán az a célja, hogy a mesterifjak közgazdasági és kulturális 
tudását fejlesszék. A választmány foglalkozott még a sport- 
szaikosztály ügyeivel is, amely a -nyár folyamán szép ered
ményeket ért el. Lehetőséget kíván a választmány nyújtani 
arra, hogy az egyesület tagjai a tél folyamán is foglalkozhas
sanak a sporttal és ezért gondoskodni ki-vám megfelelő helyi
ségnek megszerzéséről. A választmány határozatából kifolyólag 
az elnökség több nagy iparvállalatot kért fel arra. hogy ad
janak módot és aílkaimat üzemeik megtekintésére. Az egyesü
let továbbszervezése céljából az elnökség az Ipartestliletek ve
zetőjével közvetlen érintkezést fog keresni, mert a választ
mány és az elnökség nagy smlyt helyez arra, hogy az egyesü
let az Ipartestüiletek vezetőivel együtt dolgozzon, a jövő ipa
rosnemzedék nevelésének nagy munkájában.

Előzetes jelentés. A Hölgyfodrászsegédek Országos Egye
sülete 1032 december hó 4-én tartja első. nagy nemzetközi 
világversenyét. Részletes programra és versenyszabályok a 
legközelebbi szaklapban lesznek leközölve. Mindennemű felvi
lágosítással szolgál a Hölgyfodrászsegédek Országos Egye
sülete, Budapest, IX. kér., Ráday-u. 5. földszint.

Nasrv István-féle borotvák, ollók,
® 1  ondolálóvasak

v.,szigeí-utca i5b . e t legjobbak!

J a v ítá so k a t pon tosan  
e sz k ö z lö k .
Speciális vas köszörülése 
párja P 2.80.
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Október 10-én lesz az iparosság országos demonstrációs 
nagygyűlése. Ismeretes, hogy az augusztus (hó 'közepén Kő
szegen tartott Országos Iparos Kongresszus 21 tagú bizottsá
got küldött ki, amelyet 'megbízott azza'l, hogy járjon el a kor
mánynál a kongresszuson elfogadott iparos-program egyes 
pontjainak teljesítése érdekében, ugyanakkor országos iparos 
demonstrációt is készítsen eJő. Az iparosok megbízottai szep
tember első napjaiban Kenős Béla dr. kereskedelemügyi mi
niszter és a többi minisztériumok főtisztviselőinek részvételével 
beható tárgyalást folytattak azon az ankéten, amely a keres
kedelemügyi miniszter kezdeményezésére összeült. Kenéz 
Béla dr. kereskedelemügyi miniszter az ankéten bejelentette, 
hogy a kormány minden demonstráció nélkül is teljesíteni 
fogja a kézinttvesiparosok legfontosabb kívánságait, amint 
hogy a legrövidebb időn belül rendelet jelenik meg az adó- és 
OTI járulékhátralékok megfizetésének könnyítése tárgyában. 
Az iparosok 21-es bizottsága akikor úgy határozott, hogy meg
várja a kilátásba helyezett rendeletek megjelenését és ezért 
a szeptember hó 12-re kitűzött országos iparosdemonstrációt 
elhalasztotta addig az időpontig, amikor a rendeletek tartalma 
már ismeretes lesz, nehogy bárki is arra hivatkozzék, hogy az 
iparosok még a rendeletek megismerése előtt állást kívánnak 
foglalni az azokban foglaltakkal szemben. Időközben úgy az 
adóikra, mint az OTI és MIAUM hátralékokra vonatkozó rende
letek napvilágot láttáik. A 21-es bizottság szeptember 20-án, 
kedden délután az IPOSz helyiségében megtartott értekezleten 
megállapította, hogy a rendeletekben foglalt kedvezményeket, 
úgy a kedvezmények igénybevételéhez adott rövid határidő, va
lamint a komoly amnesztia, továbbá a behajthatatlan hátralé
kok törlésére vonatkozó intézkedések elhagyása miatt, a kéz- 
müvesiparosok nem tarthatják (kielégítőknek. Ezért úgy a most 
megjelent két rendelet, mint a többi iparos (kívánság ügyében 
az ország iparossága október hó 10-én, hétfőn délelőtt 10 órakor 
Budapesten országos demonstrációs nagygyűlést tart, amelyen 
a vidéki iparosság is nagy számmal jelenik meg. Ugyanakkor 
a 21-es bizottság saját kebeléből öt tagot delegált a nagygyűlés 
előkészítésére és a tárgysorozat végleges megállapítására. Az 
országos demonstráció iránt a fővárosban és a vidéken egy
aránt nagy az érdeklődés. Az összes városokból és nagyobb 
vidéki helységekből nemcsak egy-egy delegátus jelenük meg a 
nagygyűlésen, hanem olyan sokan jelezték már eddig is rész
vételüket, hogy ezzel a nagygyűlés demonstrativ jellege telje
sen biztosítottnak látszik. A kőszegi kongresszusnak azt a ha
tározatát illetőleg, hogy a kézmüvesiparosság a demonstrációs 
nagygyűléssel kapcsolatban az egész országban egyöntetűen 
kijelenti alkalmazottait az OTI-ból, a 21-es bizottság úgy ha
tározott, hogy mivel Kenéz Béla dr. kereskedelemügyi minisz
ter határozott Ígéretet tett arra, hogy a kézmüvesiparosság 
társadalombiztosítási sérelmeit külön törvényben fogják orvo
solni, nem kíván ennek a törvénynek sem elébe vágni, annak 
megjelenését bevárja, illetve a további lépéseket az október 
10-iki nagygyűlés határozatától teszi függővé. Ugyancsak szep
tember 20-ián, kedden este a budapesti és pestkörnyéki ipar- 
testületi elnökök és vezetők is gyűlést tartottak, ahol egyhan
gúan hozzájárultak a 21-es bizottság most ismertetett határo
zatához és a legszélesebb körben megindítják a szervezés mun
káját az október 10-iki demonstráció sikerének biztosítása 
érdekében.

Kérelem. Sokan nem tettek még eleget előfizetési kötele
zettségüknek dacára annak, hogy a „Fodrász Újságot" mi 
postacsekkel együtt pontosan megküldtük. Több olvasónkat 
levelezőlapon felhívtuk a lejárt előfizetések megújítására, 
ezúttal még utolszor megküldjük a lapot is. Amennyiben a fel
szólított kartársak nem küldik be előfizetéseiket, azok szá
mára beszüntetjük a lapunk további küldését.
Akinek magas a forgalmiadó,ja, kérje okvetlen a leszállítást!

A Szövetség kerületi alosztályának összejövetelei. I. kér.:
Minden elseje után való kedd este S órakor. Zöldfa-vendéglő 
(Krisztina-tér). — II. kér.: Minden elseje után való hétfőn 
este. Iparos Kör, Batthány-tér 4. — III. kér.: Minden elseje 
után való kedden este. Hauszmann-vendéglő. — V. kér.: Min
den csütörtökön este. Schück-éttei'em, Bipót-körut. — V. és
VI. külső kerület. — VII. kér.: Október 10-én este. (Mátyás- 
téri Koszorú- és Tavaszmező-utca sarkán levő vendéglő. — 
IX. kér.: Minden hétfőn este. Itádai-u. öO. Pék-vendéglő

Csernyák József pere az Ipartestület ellen. Csernyák Jó
zsef volt lapkezelő a Testületet felmondásért perelte. A ki
tűzött tárgyaláson mint tanú Kon tró János volt elnök meg
jelent és az alábbi vallomást tette:

„1026-ban a lap szervezetét fel akartuk frissíteni, mert 
nem voltunk megelégedve azzal a gazdálkodással, ami az Ipar
testület lapjánál folyt. Ekkor én vettem oda felperest az elöl
járóság hozzájárulásával és megbíztam őt az egész lap ad
minisztrációjának vezetésével, a lap gazdasági és pénzügyi in
tézésével és a felelős szerkesztő munkakörét kizárólag a szer
kesztősre korlátoztam. Azt tudom, hogy felperes naponta, szom
bat ős vasárnap kivételével, este 7-től 10—11-ig dolgozott a lap 
kiadójában. A testületnél könyvelő és pénztáros volt, akik a 
tagdíjakról vezettek könyvet és feljegyzéseket, a lap részéről 
azonban felperes tartotta nyilván, hogy kinek jár lap, kinek 
nem, ő intézte a hirdetések ügyét és a vidéki előfizetők elő
fizetési nyilvántartását, ami különösen a hirdetések ügyeinek 
rendbentartása nagy munkát igényelt. Az illetmény tekinteté
ben a helyzet az volt, hogy az Ipartestület elöljárósága min
den évben javaslatot tett a közgyűlésnek visszamenőleg az előző 
évi díjazásra vonatkozólag. 1906-ban 240 pengő volt az évi 
díjazása, 1928-ban felemeltük 500 pengőre, tekintettel nagy el
foglaltságára. 1981-ben pedig felemeltük 750 P-re és ekkor már 
a vidéki előfizetők után 3 százalékot kapott, helyesebben, ezt 
a százalékot 'kapta már attól kezdve, hogy 500 P lett az évi 
díjazása. Vallomásomat odaihelyesbitem, hogy a közgyűlés min
dig előre állapította meg felperes járandóságát a következő 
költségvetési évre és ennek az évnek a folyamán felperes 
igénybe vehette ezt az összeget. A folyó 1932. évre a március
ban tartott közgyűlés megállapította felperes járandóságát 
1932 végéig 7150 pengőben és az előfizetők után 15 százalékban."

Ennek a vallomásnak alapján Csernyáknak a bíróság 6 havi 
felmondást, illetve 6 hóra járó fizetést és 7 évre megfelelő vég
kielégítést állapított meg. Ez körülbelül S00 pengőt tesz ki, 
amelyet az Ipartestületnek a volt elnök szerencsétlen vallomása 
miatt fizetnie kell.

Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik szeretett édesapám 
elhuny iával részvétükkel gyászomban vigasztaltak, fogadják 
hálás köszönetemet. Egyúttal nem mulaszthatom el elismerni, 
hogy 700 P temetkezési segélyt a Temetkezési Egylettől fel
vettem. Budapest, 1932. szeptember 5. Dobos Margit.

A ni. kir. kereskedelemügyi miniszter 112.981/1932. K. M. 
sz. rendelete a munkakönyvi bejegyzés elmulasztása esetén az 
iparhatóságok és ipartestiiletek részéről 'követendő eljárás
tárgyában. Tapasztalat szénint a segédek mimikába belépésé- 
uek 'bejelentése tekintetében úgy a munkaadók, mint a segé
dek részéről mulasztások történtek, aiminek folytán a mun
kában eltöltött időnek, illetve az iparossegéd szakba vágó gya
korlatának utólagos igazolása gyakran szükségessé válik. Az 
igazolásra vonatkozó eljárás szabályozatlansága folytán az 
iparhatóságok az igazolás tekintetében (különböző gyakorlatot 
folytatnak. A gyakorlat egyöntetűvé tétele céljából a követke
zőket rendelem: A .munkában eltöltött Időnek a munkakönyv- 
ben utólagos igazolást annál az ipartestületitől vagy iparható
ságnál lőhet kérni, amelynek területén «z  igazolást kérő utol
jára munkában állott. Ilit valamely segéd az IpartesMiletlől

F e n ő p a s z t a  30 fillér.
ienőszij drb. P 2.70
— K a p h a tó  m in d e n  s z a k ü z le t b e n .
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kéri az igazolást, az az eltöltött idő a segédről vezetett 
lajstromban és záradék alakjában a mumkalkönyvhan csali ab
ban az esetben igazolhatja, 'ha a kihágást eljárás folyamán 
vagy egyébként hozott birői Ítélet, továbbá, ha az OTI részé
ről kiállított s a nála történt bejelentést Igazoló irat alapján 
a szakmában eltöltött idő kétségtelenül megállapítható. Ha 
ilyen okirat nincsen, az ipartestitlet a kérelmet saját véle
ményével együtt az elsőfokú iparhatóság elé terjeszti. Az 
Iparhatóság úgy ébl>en az esetben, .mint akkor, ha a kérelmet 
közvetlenül nála adták be, az 1S.S4:XVII. te. 127. §-a alapján 
szabályszerűen közigazgatási eljárást folytat le s az ennek 
során előterjesztett bizonyítékok mérlegelése alapján véghatá
rozatot hoz a munkában eltöltött idő utólagos igazolása tár
gyában. A jogerős véghatározat alapján az igazolt időtartamot 
a segédekről 'vezetett lajstromba és záradék alakjában a 
munkakönyvbe is be kell vezetni. Ha a segédek be- és kijelen
tése az ipartestűiéinél történik, a jogerős véghatározatot kö
zölni kell az lipartesttilettel 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 i.partestület jelentése alapján (1884: XVII. te. 127. §-ának 
második bekezdése) tudomást szerez, az 1884: XVII. te. 
157. §-ának a) pontja alapján a .munkaadó ellen a kihágási 
eljárást minden esetben meg kell linditania. A kihágási eljárás 
folyamán hozott Ítéletet a munkaadó telephelye szerint ille
tékes ipartestülettel is közölni kell. Budapest, 1932. évi augusz
tus 'hó 13-án. Dr. Kenős; Béla s. k., m. kir. kereskedelmi mi
niszter.

A tanidő tartama. Az 1922: XII. törvénycikkbe iktatott 
ipartörvény az ipari szakképzés súlypontját a tanoneévekre 
helyezve, megfelelő rendelkezésekkel biztosította, hogy a tan
idő egészen a szakmabeli ismeretek megszerzésére használtas
sák fel. E rendelkezések mellett lehetővé vált, hogy a tanldő 
leghosszabb és legrövidebb tartania Is magában a törvényben 
nyerjen megállapítást és pedig oly képen, hogy az általában 
az egyes iparok körébe vágó alapismeretek elsajátítására ele
gendő legyen. Ehhez képest a törvény 89. §-a a tanidő legrö
videbb tartamát 2 évben, leghosszabb tartamát 4 éviién szabta 
meg s ezektől az általános keretektől csak annyiban állapított 
meg eltéréseket, amennyiben azok a tanonc Iskolai előtanul
mányaira és a tanonc korára való tekintettel indokoltaknak 
látszottak. Kétségtelen, hogy a képesítéshez kötött iparok kö
zött a .megtanuláshoz szükséges idő szempontjából nagy kü
lönbségek vannak. Ezért az ipari érdekeltség túlnyomó része 
álláspontjának megfelelően általában a szerződő felek meg
egyezésének tartotta fenn, hogy a tanidő tartalmát az emlí
tett határok között esetről-esetre szabadon állapíthassák meg 
s csupán a drogéria és fogműves iparban, valamint a sok
szorosító iparban állapíttatott meg a tanidő tartama meghatá
rozott időben, amelynél sem hosszúbbat, sem pedig rövidebbet 
kikötni nem lehet. Ez utóbbi kivételes rendelkezésekre sziik- 
ség volt, mert a fogműves- és drogéria-iparban nemcsak az 
iparos boldogulása, hanem közvetlenül jelentkező, igen fontos 
közérdekek érvényesülése is függ attól, hogy az iparos a szak
máját mennyire tanulta meg, a sokszorosító iparnál pedig en
nek sajátos természete kívánt meg ilyen irányú rendelkezést. 
— Más iparnál ilyen rendelkezésekről csak akkor lehet szó, 
ha a gyakorlati tapasztalatok ugyanilyen kivételes elbírálást 
sürgetnének, nevezetesen, ha konkrét adatok tanúsítanák, 
hogy valamely iparban a szakképzés ezidőszerinti keretei köz
érdekben elégedetleneknek bizonyultak volna s hogy hlevonat- 
kozóan a törvény rendelkezéseivel szemben kormányhatósági 
beavatkozásra volna szükség. — Általában pedig a tanonc
képzés hatékonyabbá tételének nem a tanidő .meghosszabbítása 
az eszköze, hanem a tanidőnek céltudatos felhasználása. A 
tul'hosszu tanidő az 1884. évi ipartörvény hatályának idejében 
szerzett tapasztalatok szerint igen gyakran arra \ ezetett, liogj 
a tanoncot éveken át nem foglalkoztatták kellőképen az ipar 
körébe vágó munkákkal. Ezért nem támogatható az olyan 
törekvés, amely a szerződő felek szabadságát is indokolatlanul 
korlátozva, a tanidő törvényiben megállapított minimális tar

tamának általános 'hatályú meghosszabbítását célozza. (95.788 
—1929. K. M.)

A Mester szövetség VIII. kerületi alosztály vezetőségei
Szept. hó 19-én választották meg a Mesterszövetség VIII. ke
rületi választmányát. Elnök lett: Vada József, alelnök: Né
meth Károly, titkár: Portseher Lajos, pénztáros: Loch János, 
ellenőr: Stemberger Alfréd és Majthényl Imre. Legközelebbi 
összejövetel október .lO-én este 8 órakor lesz a Mátyás-tér, 
Koszom- és Tavaszmező-utca sarkán levő vendéglő külön ter
mében.

Sólyom Turista Egyesület október havi programmja.
Október 2-án. 1. túra: Hűvösvölgy-Zsiroshegy a Péntekiek
jubileumi ünnepélyére. Találkozás a hűvösvölgyi villamos vég
állomásnál reggel 8 óraikor. Vezető: Breitfeld Alajos.

2. túra: Újpest, Csillaghegy, Üröm. Találkozás az újpesti 
villamos végállomásnál reggeli 8 órakor. Vezető: Taugner Ádáni.

Október 9-én. 1. túra: Szentendre, Sándor-forrás, Kőhegy, 
Pornáz. Találkozás a Pálfify-téren reggel 7 órákor. Vezető: 
Pázmány József.

2. túra: Csillebérc, Makkosmiária, Hűvösvölgy. Találkozás 
a farkasréti villamos végállomásnál reggel 9 órakor. Vezető: 
Czézner Márton.

Október 16-án. 1. túra: Békásmegyer, Oszoly, Szentkút,
Piliisborosjenő. Találkozás a Pálffy-téren reggel 7 órakor. Ve
zető: Csernyák József.

2. túra: Mátyáslhegy, Hármashatárhegy, Csúcshegy, Pilis- 
borosjenő. Találkozás az újlaki templomnál reggel 8 órakor. 
Vezető: Rciter János.

Október 23-án: 1. túra: Szépjuhászné, .Tuliannamajor,
Nagykovácsi. Találkozás a zugligeti villamos végállomásánál 
reggel 8 órakor. Vezető: Kokért Bálint.

2. tűm : Hűvösvölgy, Nagykovácsi, Hűvösvölgy. Találko
zás a hűvösvölgyi villamos végállomásánál reggel fél 9 órakor. 
Vezető: Ecser István.

Október 30-án: 1. túra: Hánmashatárhegy, Szarvashegy, 
Solymár. Találkozás az újlaki templomnál reggel fél 8 órakor. 
Vezető: Ficliter Antal.

2. túra: Hidegkút, Szarvashegy, Solymár. Találkozás a
hűvösvölgyi villamos végállomásánál reggel fél 9 órakor. Ve
zető : Müller Domonkos.

November 6-án. 1. túra: Hárshegy, Jánoshegy, Virágvölgy, 
Lóhegy, Budaörs. Találkozás a hűvösvölgyi villamos végállo
másánál reggel 8 órakor. Vezető: Wolláik Ignác.

2. túra: Kelenföld, Kamaraerdő, Budaörs. Találkozás a
kelenföldi villamos végállomásánál reggel fél 9 óraikor. Ve
zető : Taugner Ádám. Turabizottság.

A Mesterszövetség V.—VI. kiilkeriileti alosztálya meg
alakult. Elnök: Ambacli Ferenc, alelnök: Török Ferenc,
jegyző: Torna Ernő, pénztáros: Benke János, ellenőrök: Dé- 
kány Ádám, Réger János, Sárközi Sándor, Szabó János. A 
legközelebbi összejövetel október hó 10-én, hétfőn este 8 órakor 
(VI., Csángó-ut 10. Novák Gyula vendéglő külön termében) 
tartatik. Vezetőség.

Olcsó lesz a hazai szóiméi való tüzelés 2 aknás REKORD- 
kályhában. Gyártja és árusítja : Héber kályhagyár, Vilmos csá- 
szár-ut 39. Kérjen árjegyzéket.

Schiitzer „0TTORONY“ borotvaszappan elterjedtségét el
érhetetlen kvalitásai igazolják.

t. vevőimet, mely szerint a 
nyersanyagok drágulása foly

tán kénytelen voltam a Gáspár-féle úri hailekötő tct.-ját 
9 P-ről 9.6Ü P-re, a Gáspár-féle vizondolálót 9 P-ről 
10.80 P-re felemelni.

Kaphatók minden jobb szaküzl etben.
Gáspár Lafos bajusz és hajlekötő gyár 

Budapest, VII., Kertész-u. 83.
Főraktár! Halász Ödön Csengeri-u 21. Ángyán Béla

Rákóczi-ut 40. Lorissza Kertész-u. 23. 'Fábián Sándor 
Vilmos császár-ut 78. Turul Szövetség-utca 15.
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Többeknek. Sokan intéznek hozzánk különböző ügyekben 
úgy kéréseket, mint kérdéseket, melyekre választ kérnek, (le 
vá 1 aszbélyeget nem mellékelnek. Tisztelettel közöljük, hogy 
választ csak a válaszbélyeg beküldése ellenében adhatunk. A 
lap küldése és az apróhirdetésekre vonatkozó feltételeinket 
egyébként az itt következőkben megismételjük: 
APRÓHIRDETÉSEK DIJA: 10 szóig 1 P, minden további 

szó 10 fillér; állást és alkalmazottat keresőnek 5 fillér. 
Vidékről beküldött apróhirdetéseket, melyhez a közlési díj 
nincs mellékelve, nem közlünk le. Apróhirdetések közlési 
dija csak 10 filléres postabélyegben küldendő :be. Másféle 
értékeket ivem használhatunk.
A budapesti lmrl>ély-fodrászmesterek beteg segély ző és temet

kezési segély egyletének vezetősége értesíti összes tagjait, hogy 
tagtársaink, Dobos Pál (I. kerület) f. hó szeptember 4-én, 48 
éves korában és Szellőczy Dénes (VIII. kerület) f. hó szep
tember 20-án 58 éves korában elhunytak. Temetésük (Win a 
farkasréti, illetve 22-én a kerepesi temető halottasházából men
tek végbe. E halálesetekkel a temetési pótlások 127. és 128. 
eseteinek befizetése vált esedékessé Sclirőder János pénzbesze
dőnk utján és igen kérjük tagtársaLnkat, hogy esetleges aka
dályok elkerülése végett ennek pontos teljesítését.

Nyilatkozat. Szaklapunk múlt havi számában ,,A múlt, a 
jelen és a jövő“ cim alatt cikket irtain, amelyben feltárom a 
helyzetet arról, hogy milyen állapotban van a Testületünk va
gyonát képező ház. Bár nem tudtam mindenre kitérni, mégis 
néhány kirívó esetet fel kellett sorolnom és pedig kötelesség- 
szerüen, mint a számvizsgáló-bizottságnak egyik tagja. Ezt an
nál is inkább kellett, hogy megtegyem, mert a bajok nemcsak 
fennállanak, hanem még szaporodnak és kell, hogy tagtársaim 
összessége tudomást szerezzen róla és elkészülve legyen már a 
közeljövőiben ilynemű több testületi kiadásra ; azonban senkit 
egyéni becsületében, vagy érzékenységében megbántani nem 
akartam. Cikkem másik részében foglalkoztam a lapkezelőnek 
a felmondási időre vonatkozó folyamatban levő perrel. Cik
kemre válasz érkezett a Testület vezetőségéhez, amelyben pa
nasz tárgyává teszi az illető a cikk megjelenését, követelve an
nak rektifikálását, mert a cikk őreá sértő. Én cikkemben nem 
személyekkel foglalkoztam, hanem a tényeket konstatáltam és 
pedig, hogy szerintem tulmagas követeléseket támasztottak a 
Testülettel szemben, amely nem magán-, hanem közvagyon. És 
ezen közvagyon legfőbb őre a közgyűlés által megválasztott 
számvizsgáló-bizottság, amely szám vizsgálóbizottságnak én el
nöke vagyok és mint ilyen, legfőbb kötelességem a Testület 
vagyona felett őrködni, a kiadásokat revideálni és a szám
vizsgáló-bizottság szerint tulmagas kiadásokat szóvátenni, az 
elnökségnek és az elöljáróságnak jelentést tenni, azonkívül a 
fodrászmesterek összességének, amely ezt a megbízatást a meg
választással reánk ruházták, szintén jelentést tenni és ezen 
kötél ességtel jesitésünkben senki meg nem gátolhat bennünket, 
akár tetszik az illetőnek, akár nem. Ismétlem, én személyekkel 
nem foglalkoztam és nem is óhajtottam senkit személyében meg
bántani. Csak kötelességemet teljesítettem és csak azt voltam 
bátor konstatálni, hogyha jelenleg ugyanezt a munkakört valaki 
180 P félévi fizetéssel teljesiti, akkor 700 P, vagy annál maga
sabb összeg ugyanezért a munkáért sok és a közvagyonra te
kintettel tulmagas.

Mangol Miklós 
számvizsgáló-bizo11sági tag.

Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik szeretett édesapám 
elhunytéval részvétükkel gyászomban vigasztaltak, fogadják 
hálás köszönetemet. Egyúttal nem mulaszthatom el elismerni, 
hogy 700 P temetkezési segélyt a Temetkezési Egylettői fel
vettem. Budapest, 1032. szeptember 22. Dr. Szellőczey Dénes.

Remény és szerencse az emberi haladás legerősebb rugója. 
Köztudomású, hogy a m. kir. osztálysorsjátők feltétlen biza
lomnak örvend, mert állami felügyelet és ellenőrzés alatt áll 
és szociális jelentősége, valamint a sikere páratlan a maga 
nemét>en. Sokat beszélnek azokról a nyereményekről, melyeket 
az utolsó húzások alkalmával a szerencsés nyerőknek kifizettek 
és hogy az óriási főnyereményeket a 100.000 pengőt, a 200.000 
pengőt, a 300.000 pengőt az utolsó években majdnem mindig

szegény emberek nyerték és lettek ezáltal egyszerre gazdagok. 
Érdekes, hogy minden sorsjegytulajdonos úgy beszél a hatal
mas nyereményekről, mintha már a zsebében volna, egy kis 
remény mindenkiben feléled. A pénztárcákban, vagy fiókban 
megőrzött sorsjegy rádium módjára sugározza ki a szebb jövő 
és boldogság fényét. Különösen azok részére jelent a sors- 
jegy sokat, akik reggeltől estig dolgoznak és munkájukkal 
éppen csak annyit tudnak megkeresni, hogy abból a legszük
ségesebbre teljen. Az osztálysorsjegyek nyújtják a mai világ
ban a legnagyobb reményt a szerencsére és senki sem tagad
hatja hogy bizony a reménység az emberi haladás legerősebb 
rugója. Hát nem szerencsétől és reménytől függ életünk leg
több eseménye? Egy kiváló iró Írja, hogy az osztálysorsjáték 
intézménye a legbecsületesebb valamennyi spekuláció között, 
anélkül, hogy veszélyt rejtene magában. És tényleg igazat is 
mond, mert az osztálysorsjáték esélyei egyformák^ minden 
résztvevőre, hiszen minden egyes sorsjegynek egyenlő az ára 
és egyenlő nyerési esélye. És amikor ellenvetésül azt hozták 
fel, hogy mindezek ellenére sokan csalódnak az osztálysors
játékban is, azt adta válaszul, hogy a csalódás csak azokat 
érheti, akik a reménységet a bizonyossággal tévesztik össze. 
Ha osztály sors jegyet vásárolunk, szenvedély nélkül játszunk,
__ mindig csak a viszonyainkhoz képest befektetett csekély
összeggel — a játék érdekel bennünket. Ha a húzás napján, 
aniiikor esetleg csak mások szerencséjétől értesülünk, nyugodt 
egykedvűséggel állapítjuk meg: a szerencse vak és véletlen,
utjai és szeszélyei kiszámíthatatlanok. Mindenesetre azonban 
mi sem áll útjában annak, hogy a szerencse ne kopogtasson a 
mi ajtónkon is. Akinek tehát nincs sorsjegye, ne tétovázzon, 
hanem biztosítson magának egy sorsjegyet az október 20-d)i 
kezdődő uj sorsjátékra bármelyik főárustiónál.

Felhívjuk a tisztelt szaktársakat a Lorissia cég hirde
tésére és Botion Bayrum fejvizekre, amelynek habzása dús és

rendeléssel !
Akinek magas a forgalmiadója, kérje okvetlen a leszállítást!

-------------  ---------
Ha / ö k é l e / e s  s z é p  szint é s  biz

tos sikert akar, fasznál fon

Vezérképviselő: Randau László, Horthy Miklós- 
ut 76. IV. 1. Telefon: 581— 78. Telefonrendelé

seket azonnal leszállítom.
C e r a k a t o k  B u d a p e s t e n  :

Hurtl Oszkár, I., Pálya-utca 7.
Kuba Sándor, II., Csalogány-utca 52.
Lusztlg Antal, III., Pacsirtamező-utca 24.
Jonutz József IV. Apponyi-tér 1.
Mink Márton, V., Llpót-körut 25.
Pók István, V., Rudolf-tér 3.
Figaro Hölgyfodrász, VI., Andrássy-ut 10.
Reiterits Gyula, VI., Munkácsy-u. 37.
Szabó Albert, VI , Nagymező-utca 52.
Silber Leó, VI., Király-utca 14.
Elobért János, VII., Nefelejts-utca 18.
Galitzenstein Rezső VII., István-ut 36.
Rottmann Ármin, VJ., Teréz-körut 20. I. em.
Halász Ödön, \II., Csengeri-u. 26.
Ángyán Béla rt., VII., Rákóczi-ut 40.
Grosz István, VII., Károly-körut 1.
Lorlssa, Pajor, VII., Kertész-utca 23.
Fucbs és lsomáromy, VIII., Népszínház-utca 16. 
Zombory Aladár, V ili., Baross-utca 40.
Földi Imre, IX., Ferenc-körut 33.
Balkányi Kálmán, IX., Üllői-ut 107.

V i d é k e n  :
Újpest: Bárány Csaba, Árpád-ut 71.
Baja : Kemény József.
Szeged: Dudás Sándor, Tisza Lajos-körut 3.
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Mesterek és segédek továbhképzötanfolyama. Ipartcstti- 
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 1933 február, március és áprilisban lesz. Beiratási dij 
szintén 30 pengő. Úgyszintén a mestereit részére is rendeznek 
egy tanfolyamot., de csak az esetben, ha megfelelő számban je
lentkeznek. A tanfolyam négy hónapig fog tartani. Beiratási 
dij 40 pengő.

Rendkívüli közgyűlés. Több mint valószínű, hogy az Ipok 
(Ipartestöletek Országos Központja) megalakulása előtt ipar
testületünk rendkívüli közgyűlést fog tartani még az ősz folya
mán, hogy az uj egyesületről kellően tájékoztassa szak tár
sainkat.

Vélemény a „Bapid“ fenüszijról. Hozzánk beküldött „Ra
pid" fenőszij és fenőszijpasztát kipróbáltuk és elsőrendűnek 
találtuk. A „ltapid“ szíjat és pasztát minden fodrásznak me
legen ajánljuk. MüUer Kárain személyzete, Teréz-kürut.

Az önállósítás problémája. Oly nehéz viszonyokat élünk 
ma, hogy a meglevő üzletek megtartása is nagy nehézségekkel 
jár, inát még egy uj üzlet megalapozása. Éppen ezért, ha uj 
üzletet megnyitni, vagy meglevő üzletünket akarjuk kibővíteni, 
jól válasszuk meg azon berendezési tárgyakat, amire szüksé
günk van. A fodrászat! szakma az utóbbi évek folyamán óriási 
fejlődésen ment keresztül s ami azelőtt talán nélkülözhetetlen 
kellék volt egy fodrászüzletben, az ma már esetleg szükség
telenné vált. Arra törekedjünk, hogy üzletünket modernül, de 
amellett olcsón rendezzük be. A modern fodrászberendezések 
szemre rendkívül tetszetőseik, célszerűek, inért Ízlésesség, ké
nyelem és olcsóság a mai fodrászüzlet berendezés alapfelté
telei. Halász Ödön, Budapest, Csengery-u. 2G. szám alatt levő 
úri és: női fodrászberendezési butorraktár a legszebb, legmo
dernebb bútorokat foglalja magában. Óriási választékban, 
minden tipusu berendezést raktáron tart, a legolcsóbb árban. 
Nagyon melegen ajánljuk kartársainknak ezen szolid, jó cé
get, mint a legjobb bevásárlási forrást.

Régi világmárkás borotvák és hajvágóoilók ismét a ma
gyar piaiam. Tiickmantel és Martin közismert solingeni borot
vagyárosok világhírű Tückmár és Hamond borotváikat és 
felülmúlhatatlan minőségű hajvágó ollóikat nálunk ismét for
galomba hozták. A kitűnő borotvákra és ollókra felhívjuk szak
társaink figyelmét. Kaphatók minden szaküzletben.

Vége a szép nyárnak és az elkövetkező őszi szezon foko
zott feladatok elé állítja a fodrászipart. A szeles, nedves idő
járás megtámadja, feLmarja a kényes arcbőrt, érdessé teszi, 
de nem ritkán makacs gyulladásokat is okoz. A borotvalás 
ilyenkor fájdalmas és csak a tapasztalt, gondos fodrász ké
pes ettől vendégét megkímélni. Az a mester, aki a „Schiitzer 
öttornyos borotvaszappant használja, elveti ezt a gondot, mert 
ez a közismerten ilegelsőrendii és a fodrásziparban immár nél
külözhetetlen gyártmány, nemcsak a 'borotválást könnyíti .meg, 
hanem az arcbőrt is puhává, bársonyossá, az időjárás beha
tásaival szemlien ellentáilóvá teszi és használatának -minden 
fodrászterem csak hálás eredményét tapasztalhatja. Minden 
szaküzletben kapható, közvetlen rendeléseket pedig a Schiitzer
S. ás Fia szappan gyár, illetve testvérvállahitn: n Savoly il
latszer- ős pipereszappavgyámi rt. központi irodája VI., Lö
völde-tér 4. veszi fel.

A ni. kir. osztálysorsjáték eszköz és mód arra, hogy bárki 
jólétet és gondtalanságot szerezzen magának. Egy kis szeren
csével egész vagyont nyerhet az uj sorsjátékon. Nem kMobott 
pénz a sorsjegyekért havonta fizetendő. 3 <> -1-,
pengő, mert már a remény és a szebb, jobb jövő iránti önbiza
lom is éltető és serkentő hatással van mindenkire. Sorsjegyek 
rendelhetők az október 30-án kezdődő sorsjátékra az összes 
budapesti és vidéki főárusitóknal.
Akinek magas a forgalmiadója, kérje okvetlen a leszállítást!

Tanoncszakiskolai vizsga. Ipartestületünk szakiskolájában 
a múlt hónapban ért. véget Hurtl Oszkár igazgató vezetése 
mellett a szaktanfolyam. A szaktanfolyam után vizsga, baj- 
munka és rajzkiállitás volt. Az eredmény rendkívül meglepő 
volt. A vizsgán bemutatott frizurák és Imjmunkukiállitás ar
ról győzte meg a jelenvoltakat, hogy Hurtl Oszkár igazgató és 
tanári kara nagyszerű rendszerrel dolgozott, miután a tanon- 
cok haladása szemmel látható volt. Az eredményt lapunk leg
közelebbi számában fogjuk közölni.

Október 3-án nyílik meg az uj továbbképző szaktanfolyam 
mesterek és segédek /részére. Beiratkozni 8-áig lehet.

Aki a munkakönyvét pontosan be nem jelenti, az kihágást 
követ el és feltétlenül megbüntetik és sok kellemetlenségnek 
és zaklatásnak van kitéve.

HIVATALOS RÉSZ
Előljárósági ülés október hó 19-én.
Tanoncszabaditás október hó 24-én.
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).
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. ez. 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.
Munkakönyvek 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.

Felkérem azokat a szaktársakat, aikik a legutóbbi öt 
évben önállósították magukat s tagsági könyvecskéjük 
még nincs, hogy iparigazolványukkal jelenjenek meg a 
pénztárhelyiségben, szerdán és szombat kivételével, 
este 6—9-ig, hogy tagsági könyvecskéjük kiállítható 
legyen. A tagkönyv kiállítása díjtalan.

*
A segély nem könyöradomány, hanem egy olyan já

randóság, amit a tagsági dij pontos fizetésével lehet kiér
demelni. ♦

Fizesd a tagsági dijat, mert nem leszel mindig fiatal, 
s ha megöregedtél, megsiratod hanyagságodat.

*
A segélyalap havonta 1000 pengőt fizet ki az elörege

dett szaktársaknak. *
Segélyt élvezők figyelmébe! Aki segélyét három egy

mást követő hónapon belül fel nem veszi, úgy tekintetik, 
hogy segélyéről lemondott. Az 1932. évben esedékes segé
lyek 1933. évben nem fizettetnek ki. Vegye fel tehát segé
lyét mindenki 1932 december 31-ig, mert elmaradt segé
lyének megfizetését 1933. évben nem követelheti.

M u n k á s  e l
m in d en n a p  r e g g e l  7  é s  S óra  
kössöii van .
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APRÓ HIRDETÉSEK
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 ős jelmezes estékre féri, női parókák, szakának, 
bajuszok — vidékre is — kölcsönbe kaphatóik Kuba Sándor 
arany- és ezüstéremmel kitüntetett fodrásznál. Budapest, II., 

Csaloydny-utca 52. Telefon: Aut. 551—75.
Fodrászberendezések uj és használt, valamint forgószékek ál

landó raktára. Seb affér, VI., Jókai-u. 2.
Középiskolát végzett leányomat nőifodrásztanulónak, jobb 

helyre elhelyezném. Schulz, József-tér 5., fodrászüzlet.
(G45)

Bérelnék férfi- és nőifodrásziizletet Budapesten, esetleg tartós- 
ondolálás végett jobb üzletbe belépnék. Szíves megkeresések 
„Ambiciós“ jelige alatt a kiadóba kéretnek. (646)

Eladó egy kisebb üzlet, esetleg bérbe vehető. Bővebbet Sorok- 
sári-ut 35. (647)

Eladó két utcai lámpa és egy alkóvos üvegfal. Cim: Soroksári- 
ut 35. szám. (648)

Csekély fizetésért elhelyezkedne jó munkás úri- és nőifodrász- 
segéd. Cim : Berrez Sándor, Keszthely, Rákóczi-ut 13. (649)

35 év körüli intelligens, ügyes borbélysegédet keres október el
sejére feles keresetre fiatal, gyermektelen özvegyasszony, 
kinek saját üzlete van, esetleg 'benősülhet, útiköltséget 
nem téritek meg. Megkeresést kér özv. Pethőné, Ároktő,
Borsodmegye. (650)

Keresek egy elsőrangúan dolgozó urifodrászsegédet, ki kitünően 
vág női hajat és ondolál is. A kor 26-tól 30-ig, hosszabb 
éves bizonyítvánnyal, állandóra. Kísérletezők mellőzzenek. 
Tőke fodrász, Székesfehérvár, pályaudvar. (651)

Fiatal urifodrászsegéd olyan budapesti, vagy vidéki fodrász
üzletben szeretne elhelyezkedni, ahol a nőifodrászatot, cse
kély fizetés mellett, elsajátíthatná. Ivomlósi Imre, Sarkad, 
Gyár-u. 24. (653)

Egy jó és gyoi’S munkás urifodrász jobb vidéki üzletben alkal
mazást keres. Soós András. Karcag, Rákóczi-ut 105. (654)

3 éves borbélysegéd, jó női hajvágó, csekély fizetésért állásba
menne. Kassai Lajos, Lipót-körut 4., fodrászüzlet. (655)

Lipótköruti üzletembe társat keresek, közismert úri- és női- 
fodrászt. Társulási összeg kedvezően törlesztihető. Göre 
fodrász, Ferenc-körut és Tompa-utca sarkán. (656)

4 gimnáziumot végzett fiú nőifodrásztanulónak ajánlkozik. Cim :
Portscher fodrász, Népszinház-u. 59. (058)

Egy hatéves urifodrászsegéd, aki női hajvágáSban jártas és 
kezdő ondoláló, szerény feltétellel elhelyezkedést keres. 
Bogisiöh Gusztáv, Madách-u. 1. (659)

Jó munkás, szolid urifodrászsegéd, négy évi gyakorlattal, ki 
nyáron fürdőhelyen dolgozott, most állandó alkalmazást 
keres azonnalra. Cim: Schiefer Károly fodrászsegéd, Kis- 
cséri-puszta, Fehérmegye, állomás. (660)

Négyéves urifodrászsegéd, női hajvágó, kezdő ondoláló, jobb üz
letben hosszabb ideig dolgozott, elhelyezkedést keres. Csá
szár István, Katona József-u. 17., I. 3. (601)

Nagyközségben jómenetelii fodrászüzlet, elutazás végett eladó. 
Hölgyfodrásznak fényes jövő volna, mert ez a községben 
még nincsen. Bővebbet Csapiár Lajos fodrásznál, Szabad- 
szállás, Pestmegye.____________________________________(662)
Seliützer „OTI'OKONY" borotvaszappan elterjedtségét el

érhetetlen kvalitásai igazolják.

Perfekt vas- és vizondoláló fodrásznőt és egy hölgyfodrászt ok
tóber 7-re felveszek. Értesítést igény bejelentéssel kérem. 
Laskay István fodrász, Keszthely. (663)

Kimondott jómegjelenésü, jó és gyors munkás urifodrász, jó 
női haj vágó, (kinek apja úri- és női fodrász) jobb vidéki 
üzletbe azonnalra ajánlkozik. Cim: iíj. Malcs-kovitz László, 
Nyíregyháza, Szabolcs-szálló. (664)

Komoly, jómunkás urifodrász, női hajvágó, éves bizonyítvá
nyokkal állandó alkalmazást keres. Jelenleg állásban. Kis
pest, Rákóczi-u. 96. (665)

Középkorú, komoly urifodrász, jó női haj-vágó, november 1-ére 
elhelyezkedne. Felvilágosítást ad Tóth, Hermina-ut 27., 
emelet. (666)

25 éves, jómegjelenésü urifodrász, aki a női szakmát is érti, 
üzletvezetői, vagy segédi minőségben alkalmazást keres. 
Leveleket a kiadó továbbit. (667)

Vidéki fiú úri- és hölgyfodrászatra tanulónak ajánlkozik. Pilt- 
rnann Ferenc, Rózsa-u. 94., földsz. 3. (670)

6 évi gyakorlattal birő ügyes urifodrászsegéd elhelyezkedne 
olyan helyre, ahol a nőifodrászatot periektől kitanulhatná. 
Fizetés megegyezés szerint. Cim: Kónya Antal, VI., Sza- 
bolcs-utca 30. (671)

Üzletberendezések, kisebb-nagyobb kivitelben. Hajszárítók, ham
burgi és forgószékek, egybefutó asztalok legolcsóbban, első 
kézből. Berendezéseiket eladásra elfogadok. Mintaterem. 
Bambera fodrász, Karpfenstein-utca 21. (672)

Fodrászüzlet olcsón eladó. VIII. iker., Mátyás-tér 4. (673)
Elsőrendű hölgyfodrász vidékre menne, többéves gyakorlattal. 

Heti 30 P, vagy ellátás és luivi 60 P. Éder Ferenc, Buda
pest, Ferenc-körut 15., földsz. 4. (674)

Keveset használt hölgyfodrászberendezés jutányosán eladó. 
Megtekinthető este 6—8 óra között. Bállá, V., Sziget-u. 
15/b., I. em. 2. szám.

Ha fodrászüzletet venni, vagy eladni óhajt, forduljon bizalom
mal Vada József fodrászhoz, VIII., Baross-utca 112.

Fiatal fodrászsegéd ellátás és lakásért oly fodrászüzletben 
keres állást, ahol a nőifodrászatot elsajátíthatná, a fővá
rosban vagy vidéki városban. Kováts István, Kiskunlac- 
liáza, Arany János-u. 3.

Elsőrendű, jómegjelenésü urifodrászsegéd, 20 éves, a főváros
ban vagy vidéken állást keres. Cím: Gonda Mihály, VI., 
lvmetty-u. 22., I. 15.

I ri és női fodrász állást keres azonnali belépésre. D. Lajos, 
József-körut 69., III. udvar, II. 31.

Fodrászüzlet elsőrendű, 25 éves, elutazás miatt sürgősen, 850 
pengőért eladó. Podmaniczky-utca 37. Dohánytőzsde.

Fiatal, 22 éves, intelligens, jómegjelenésü nőifodrász elhelyez
kedni óhajt helyben. W. Karnell, Nagydiófa-u. 27., II. 2.

Nöifodrásztársat keresek, akinek négy-ötszáz pengő befektetése
van. Cim: Glaszer fodrász, Szondy-u. 58.
Jó munkás nőifodrászsegéd, 5 éves gyakorlattal, jő  vas- és viz

ondoláló, állást keres. Dicker István, VIII., Koszoru-u. 26.
Perfekt nőifodrász, ki az úriban is segít, azonnalra belépne. 

Blum, IX., Vágóhid-u. 15., földsz. 53. (677)
Biztos megélhetésü hölgyfodrászat vidéken, külföldre utazás 

miatt eludó. Bővebbet Szabó fodrásznál, Wesselényi-u. 11.
(678)

Jó 5 éves urifodrász, ondolál is, állást keres. Szives megkere
sést 'kér Juhász István, VIII., Gólya-u. 35., II. 20. (679)
Fodrászüzlet, url-női, harmincéves, nem elhanyagolt üzlet, fő 

útvonalon, hatvanpengős házbérrel, fehérbe rendezéssel, vil
lannyal, gázzal, ezer pengőn alul eladó. Üllői-ut 50. sz. 
(Fodrászüzlet.) (680)
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Kettő darab 8 személyes, egybefutó, modern uriberendezés, tel
jesen felszerelve eladó. Hajós-utca 21. (081)

Modernül berendezett forgalmas úri- ős nőLfodrászüzlet, olcsó 
házbőrrel, elutazás miatt eladó. Gallia-ondolálógép külön 
is eladó. Csa nádi-utca 4. (082)

Fiatal, ügyes urlfodrász vidéken állást keres. Bona Sándor, 
V1T„ Miskolczi-u. 42., földsz. 3.

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.

A Yerba - Rakéta borotva páratlan a maga nemében.

Névtelen levelekre nem válaszolunk. Névtelen feljelentést 
ipari -kihágásban nem továbbíthatunk. Az elnökség.

Vélemény az ujrendszerü effiláló ollóról. Keltei- Mihály, a 
„Yerba“ borotvák gyárosa -kipróbálás végett átadott nékem egy 
ujrendszerü effiláló ollót, hogy mondjak róla véleményt. Az uj 
effiláló ollóról -az a véleményem, hogy páratlan a maga nemé
ben. Iiégi effiláló ollómat rögtön félretettem, mert az uj ollóval 
meglepő eredményt értem el. Ez az olló rövid időn belül a női- 
lmjvágások szenzációja lesz. Kovács Ferenc, nőiliajvágó-specia
lista, Andrássy-ut 31.

Mi a legfontosabb a borotvánál? Még a jó borotvának is 
a legfontosabb, hogy a köszörülése tökéletes legyen, mert ha 
az él szála nem kifogástalanul kerül ki a köszörűs keze alól, 
a borotva sohasem lehet jó. Nagy súlyt helyez a tökéletes kö
szörülésre Flasner Lajos utóda, a 100 éves Fisclier A. Fia cég, 
•Tózsef-körut 17.

Október 3-án nyilik meg az uj továbbképző szaktanfolyam 
mesterek és segédek részére. Beiratkozni 8-áig lehet.

Schützer „ÖTTORONY“ borotvaszappan elterjedtségét el
érhetetlen kvalitásai igazolják.

Felelős kiadó: Wéber József.

Szenzációs olcsó árak :
Botion vagy Bay Rum. lit. 4.00 • 
Kölni, Akác, Mill fleur t

literje 4.00
Foly. ■‘Brillantin, kg. 3.20
Dióolaj, folyékony, kg. 3.20 
Púder, kg. 1.00
Sliaunpoon por, kg. 2.—
Habzó folyékony fejviz. lit. 1.— 
Albus - szappan, kg. 2.40
Draskóczy - szappan, kg. 1.00 
Pécsi szappan, kg. 2.30
Novusz - szappan, lcg. 1.90
Óriási rudszapp.. Borissá 0.60 
Marcel-vas, drb. 2.50
1 sróf. szabályozik lámpa.

drb. 8.20
Méteres lámpabél 2.40
Sarkos netz, drb. 0.35
Sarkos sodrott netz. drb. 0.70 
Ilulláincsatt. 3 tct. karton 0.70 
Kronenberg-kés 27. 28

drb. 4.—
Borissa-kés 27. 28. drb. 4.50 
Pollárt rendszerű fenőszij 1.80 
Kézi fenőszij. dupla 2.40
Gurtni-fenőszij. dupla. 2.40 
Savoly ovál szappan, kg. 3.00 
Nagy lila timsó. drb. 0.25
Stift Borissá, drb. 0.20

Stift celloid, drb. 0.35
Beinosótál, nagy, drb. 2.—
4 részes fémgarnltura 9.20
Borotvaecset, 1.30, 1.00 2.10
Szaru hajvágóféeü. drb.

0.60 0.70
Szalagos fejtÁmlapapir 0.10
Fenőkő. drb 2.— . 2.BO
Nyalcszirt kefe 2.—
Vatta, kg. 4.—
Cigarettagumi, tct. 1.10
Gumi óvszer, adj. tct. 1.20
Hajmosó állvány, nagy 75.—
Női fülkefala-k, szép kivi

telben, drb. 30.—
Dinmant-vas, drb. 5.50
Borissá lVio mm. nyakbo

rotválógép 7.—
Réztányár, 24 cm., dupla 5.—  
Réztányér, szimpla. 24 cm. 3.20 
Kifüggesztő rúd, drb. 2.20
Tlmsótartó, drb. 0.00
Ülőpárna. drb. 7.20
Matador hajvágófésü, drb.

0.60 0.70
Borissá hajvágógép 9.—
Támlásszék 7.80
Támlás ülőke 7.—
Ülőke 5.—

Köszörülést olcsón, jótállás mellett vállalok, fenti árak 
készpénz, utánvéttel. Telefon vagy levelezőlap által meg
rendelést 24 órán belül leszállítom. Forgószéket veszek

és eladok.

illatszer, fodrászat! és' acéláru felszerelési nagybani
raktára.

Budapest, VII., Kertész-u. 23., Wesselényi-u. mellett. 
Telefon 339—67.

*!¥ NI* Wl> mmumm

Halló! Halló !
Magyarországi képviselő

Budapest, Vili., Aggteleki-utca 12.

Igen FABR1KMARKE C sak is

Tüchmar és Hammond
világmárltás borotváltat és &afváigó ollóitat, mert 
exelt minőséig teltint etében utolér£>eietlenelt.
A  2 7 , 2.S, 42 , 1 5 7 , 2 0 0 ,  5 6 0 ,  H a r t p u t s z e r  1 0 3 0

Tückmantel & Martin, borotvagyár
SOLINGEN
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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 ató :

REITER MIHÁLY
fodrásznál, Bpesft, IV-, Sütő-u* 1,
ahol a m ár eddig: is előnyösen  
ism ert JER BA borotva, len őszij, 
olló és p aszta  is kap h ató .

V i d é k r e  p o n t o s  s z á l l í t á s .
Eredeti Hammond-horotvák kaphatók. 

Megérkeztek az uj effiláló ollók.

A fodrásziparban szükséges

KO LCSO NRUHAT
gyönyörű, hófehér kivitelben és leg- 
jutányosabb feltételek mellett szállít a

HIG IENA
FEHÉRNEMÜ-KÖLCSÖNZÖ-VÁLLALAT
BUDAPEST, VI., DESSEWFFY-U 26.

TELEFON: Aut. 154—47.

müköszörüs és késmüves-specialista,
Budapest, VII., Bethlen-u. 14.

(Keleti pályaudvarnál.)
Vállalok minden e szakmába vágó köszörülést és 
javításokat garancia mellett. Finom acéláruk állandóan 
raktáron, ugymint: borotva, olló, zsebkés, haj vágógép, 
manikürmüszerek, fenőszijak és fenőkövek stb. legju- 

tányosabb áron kapható.

Vidéki rendelések azonnal elkészülnek.

„Zaorál Ideál" borotva
a/8 széles ..............  3 . 8 0  pengő
■»/8 széles..............  4 . 8 0  pengő
8/s széles..............  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 ...... 6 . 0 0  pengő
Clauberg-féle 18 cm.............  — 5 . 4 0  pengő
Clauberg-féle 19 cm.........................  5 . 8 0  pengő
Borotva élesítés —...........- — — 1 . 4 0  pengő-tői
Hajvágó olló é le síté s ................. -  . 8 0  fillér-tői
Hajvágó gép élesítés ............... 1 .6 0  pengő-tői

Zaorál János,
Baross-utea 1. szám.

H A L Á S Z  Ö D Ö N
fodrászberendezési, felszerelési, acél- és kozmetikai 

cikkek nagykereskedése
B udapest, V II ., Csensrory-utea 2 0 . sz.

(Az urifodrászlpar testület átellenében.) Telefon: József 45— 1— 13.)

A Tommy-borotvák és Tommy-hajvágóollók utólérbetetlen 
minőségűek. A használatban levő sok száz és száz Tommy- 
acéláruk is ezt bizonyítják. Minden darabért teljes garancia.
Innocamin hajfesték, lő színárnyalatban 2.Ő0
Niekel asztali felszerelés,

4 részből álló 9.(50
Forgószék, bécsi mintájú,

erős, niekel fejtámlával 50.—  
Bíbor borotvaszappan,

kocka, 1 kg-os csomag 2.40 
Bíbor borotva rudszappa.n — .40 
Bíbor óriás rudszappan — .50 
Bíbor folyékony borotva-

szappan 1.80
Natúr henna hajfesték

1 deka — .00
Hercules lmj vágó fésű — .90 
Diamant, kiégetett on-

cloláló vas 5.50
Szeszlámpa 2.— , 4.50, 8.50
Méteres fátyol erős, dupla

1 méter — .40
Draskóczy borotvaszappan

1 csomag 1.70
Sabária borotvaszappan 1

csomag 1.70
Sarkos netz. 40, 44, 50, 54, GO 
Vérelállitó stift — .20, — .24 
Tlmsókő — .20
Dióolaj 1 kg. 3.80
Tommy kés francia élű

27. v. 28-as 4.00
Tommy kés homorú %-os

vagy V,-os 7 .—
Tommy olló gumis, Non

plus ultra 18 19 20 sz,
5.40 5.80 0.20 1‘

Tommy olló _____ 18______ 19 sz.
gumi nélkül 5.40 5.80 P

Pollárt rendszerű fenőfa 2 .—- 
Eredeti I’ollárt-paszta — .58 
Úri hajkefék

1.30, 1.80, 2 .— , 3.00
Scliampcm bayrum, ki-

ttinően habzó, 1 liter 1.20  
Kölnivíz 50 százalékos.

garantált jóminőségü, í) .
féle erős illatban 1 liter 4.80

50 százalékos príma Bay
rum, vagy Locion •ki
tűnőéül habzó, 1 liter 4.80

Shampon por Iá minő
ségben, 1 kg 3.50

Shampon por Ila . minő
ségben, 1 kg. 2.40

Parafáé fenőfa, Pollárt-
re.ndszerü 2.20

Fodrászpuder illatos 1 kg 2 .—
Körömlakk dekája — .14
Gyöngyház körömlakk,

dekája — .20
Körömlemosó dekája — .08
Ondoláló kapocs, 1 kar

ton, 4 tucat 1.—
Ondoláló kapocs nagy 1

tucat — .50
Köszörüléseket olcsón, jótállás mellett vállalunk. Vidékre csomago
lási dijat nem számítunk. Üzletberendezésnél felvilágosítással és 

költségvetéssel díjtalanul szolgálunk.

M • •

fl TÜKÖR NEM CSAL!
H a ta r ló s  é s  s z é p  tü k r ö t  a k a r

gyári áron
a k k o r  f o r d u l j o n

DEUTSCH M Ó R  é s  JEN Ő  c é g h e z
üvegcsiszoló és tükörgyár 

Budapest. VI., Paulay Ede-utca 57. szám.
Fennáll 25 éve.

h



Ism ét kapható
a közismert  és k i t ü n őe n b e vá 11' v i I ág h ir ű

borotvakés 2 7—2 8 -as 
szélességben, fehér csont  
nyélben ........ 4.80 P árban.

Ugyanitt kapható a kiváló jó
minőségű

IFric k ó
borot va is,  ugyancsak 
27 -  28-as szélességben 3.60 
pengős árban. .

A íin d e n fé Je  a c é l á r u i t  
é s  f o d r á s s z a l !  k e llé 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| mű&öszörüs-mester 

Budap-est,  Vi l i . ,  Ül l ő i - u t  38.  (Corvin-ház.)

Pártoljuk
a szép fehérneműt!
A Budapesti Gőzmosoda és 
Fodrászipari Fehérnemű-

Telefon í 
A . 9 3 3 —3 2 .

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

Budapest, VI.,
L ő p o r tá r -u t c a  14 a,

!

EM IHER A L M O S SZERELÉSI VÁLLALAT
B u d a p e s t , VII-, B a rcs a y -u . 3- $1 f{

T e l e f o n  : J ó z s e f ,  4 1 5 -2 3 . VÉDJEGY.
Felhívom a t. vevő
közönség f i g y e l m é t  
hogy készítményeim ki
zárólag ezen védjeggyel 
kerülnek forgalomba.

Teljes úri-, női fodrász és manikűr 
üzletek tervezése és kivitelé.

(SPECIÁLIS 
SZAKMŰHELY)

ALAPITTATOTT 1899-ben

t
t

Kicsinyi árusi
sit ás raktárom
ból leszállított 

árban.

Gyárt és szakszerűen javít:
- Fejmosókészüléket, légszesz-vizanelegitőt 

(autogeizer.) Hajmunkaszáritó-kemencét. 
Hájstitővasmelegitőt. Arcgözőlő-készüléket. 
Fémmanikür-asztalokat. Fejtámlákat. Fod
rászasztali készleteket. Viaszbaba, paróka- 
és kirakatállványokat. Utcai fodrászlámpákat 

Cégértálakat és tartókat.
Azonkiviil elvállal mindennemű gáz-és vízszerelési mnnkál. 

Szolid és pontos kiszolgálás.



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, 

sheffieldi finomacéláru nagybani rak
tára, műköszörüldéje 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-haj száritó, vil- 
lamos-massage, villamos-porszívó, villamos padlófényesitőkefe és villamos vízellátási-szivattyúk. Kérjük

szives látogatását.

Hajvágógépek 1 darab
Valódi „Juvel“ 3-as 5, 7 mm. • • • 12.—
Ugyanaz 0 - á s ............................ 12.—
Valódi „ P r o t o s " ...................... • • • 13.50
Valódi Koh-i-noor 3-as 5, 7 . • • • 14.—
Ugyanaz 0 - á s ............................ 9.60
Valódi „M ars" 3-as 5, 7 . . • • • 10.—
Ugyanaz 0 - á s ............................ 10.—
Valódi „Mundus" 3-as 5, 7 . • • • 14.—
Ugyanaz 0 - á s ............................ 12.—
Rendszer Juvel 0-ás vagy 8-as 5, 7 . 8.50

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

„ „ felsőlap . . . .  
A  legtökéletesebb gép Babi nyakborot- 
válás helyett, nem húz, nem szúr, 
nem hagy el, utána nem lesz vörös a

3.25

n y a k ............................................ 7.50
Rugók.

Juvel, Mars, Mundus . . . ’ tct. 3.00 0.30
Koh-i-noor ............................ tct. 1.— 0.10
Csavaralátétrugó . . . . tct. 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 . . .  . 
Olcsó, sima 3— 4-ig . . . .

7.00

Manikűr olló finom, vékony 2.—
J. A. Henckels............................
Manikűr reszelék 14 16 18 2Ö cm.

4.—

Körömkaparó és feltoló 
Borotvák

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

4— 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. —

1.60 2.— 2.20 2.40

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 jót Állással 

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 
Nikkelezés . . . .

Fehér, príma csontnyél borotvára fel
szegecselve .. . ............................... i #_____

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

tatlk és Így az külön nem lesz felszámítva.

1.44
0.80
0.56
1.60
1.60

Európa irodalmi és nyomdai részvénytársaság (Igazgató Schmidek Tibor dr.). Budapest, VI., Ó-utca 12. szám.




