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A ko n g resszu s.
Hosszú éveken át, vajúdó egyenetlenség végre ta
lán iparunkból kiküszöbölhető és ha emberi számítás
szerint a kongresszusi munkálatunk önzetlen idealiz
musa testet ölt, talán ebben az áldatlan kenyértusá
ban, a mi szegény iparunkat az erkölcsi mivoltából ki
forgatta egyetértés nyugvópontjára fog helyezkedni és
iparunkban működőegyedek büszkén fogják majd mon
dani, hogy mi borbély- avagy fodrásziparosok vagyunk
és nemfogják a társaságokban eltitkolni, hogyők fod
rásziparosok. Ez !a sajnálatos tény uralkodott a mi
iparunkban, hogy szégyeltük a mesterségünket és szégyeltük azt, amit megtanultunk, a mi silány, de mégis
kenyeret szolgáló kézműiparunk. És a létért való küz
delemben ehez az iparhoz kötött bennünket a megél
hetés.
Nem régen még, —nem kell koros szaktársnak
lenni, aki arra visszaemlékszik, —hogy a fodrásziparos mily szép társadalmi pozíciót töltött be. Nem
kell nagyon messzire mennünk, bizottsági tagok, ipar
egyesületi tagok, juryk és egyéb megtisztelő állással
tisztelte meg egyes szaktársainkat a közbizalom. Ré
gebbi időben, mint ma az orvosok, tiszteletbenállottak
és valóságos politikai faktorok voltak. Vizsgáljuk meg
most, hogy mik vagyunk és hova sülyedt iparunk,
akkor mindent fogunk látni, hogy ezen a helyzeten
segíteni kell. Mi fodrásziparosok, ha kevés iskolázott
sággal is rendelkeznénk, módinkban áll az intelligens
osztályokkal érintkezni és az intelligenciát már csak
érintkezésből is el tudjuk sajátítani, egy kis szorga
lommal az üzleti munkánk közben, még művelődésre
is van időnk. Míg ez más iparosnál, aki holt tárgyak
kal dolgozik, ez a mód nincs megadva. Tehát ebből
a szempontból is ítélve, minekünk kellene lenni a lég'műveltebb, a legszervezettebb vezetőiparosoknak. Amik
azelőtt voltunk is. Tehát minden iparosszaktársamnak
kötelezővé kellene tenni, hogy bár szerényen, de
egy*bizonyos társadalmi pozícióra törekedjen és ilyetén

is iparunkdíszére váljon. Mert hiszen a'nagytömegeket
nem a tömeg teszi tiszteltté, hanem a tömegben lévő
egyedek fajsulya.
Hiszen nagyon elkalandoztam a kongresszus dol
gától, de a fönt felsoroltak, mintegy szükségként tolul
nak elém, vajha ezeket is meg tudnánk tárgyalni és
be tudnánk plántálni országos összejövetelünkkor,
mert ha mindezeket egyénenként megtudjuk értetnij
akkor önként elő fog állni az, hogy a megélhetés
biztosítására és iparunk tisztelésére önmagától fog kidhmborodni az, amit mi a nagygyűlésen óhajtunk.
Kötelezővé kell tenni minden egyes szaktársunk
nak, hogy a nagygyűlés eredményes és impozáns meg
nyilatkozása legyen iparunkra nézve, hogy ezzel
is mintegy parancsolólag intsünk úgy a napisajtónak,
mint a nagyközönségnek, hogy mi iparosok vagyunk
és becsületes munkát végzünk és minden becsületes
munka, legyen az a legszerényebb is, mint a miénk,
az tiszteletet érdemel és tisztelni kell, mert ez közkincs
és államgazdasági szempontból pedig arany valuta.
Az első lökés kongresszusunk megtartásához anya
gilag is egy lépéssel előrehaladtunk, most már csak az
van hátra, hogy az adakozási sor minél hosszabb lé
gyen, viszont a beválasztott, illetve delegált egyének
a kongresszus bizottságába ne önző célokat szolgál
janak, hanem önzetlenül és odaadó becsületességgel
szolgáljanak az iparosságnak, illetve szaktársainknak és
akkor azeredmény gyümölcsét mindannyian élvezni fog
juk, és akkor azt fogjuk látni, hogykomoly, megfontolt
kézmiiiparosok vagyunk és önmagától fog az bekövet
kezni, hogy a nagyközönség szemében is tiszteletre
vagyunk érdemesek.
Ha ez mind igy be fog következni, amint az én
végtelen ideálizmusomaz iparomban vezényel, akkor ezt
aa^eredményt a világ összes kincsével semcserélném
fel. Szaktársaim, törekedjünk erre és kérjük az Isten
segítségét
Miklós Ödön
*
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vármegyei szakosztályt, melynek székhelye Nagykanizsa.
Idetartozik Zalaegerszeg is. Tény az, hogy Zalaeger
Alapelőállítási költségénekállandóemelkedése szegen olyan lelkes szaktársakat leltünk, akik minden
folytán, kénytelenekvagyunk alapelőfizetési áldozatra készek bármikor is, nemismerve semfárad
diját K6000-re emelni. Reméljük, hogy ezen ságot, sem időveszteséget. így egyetemben az egercsekély emelést Kartársaink megnyugvással szegi száktársakkal, átrándultunk és saját költségünkön
vesziktudomásul, belátva a lapfenntartásához összetoboroztuk Tapolca, Sümeg, Balatonfiired és álta
lában egész zalavármegyei szaktársainkat egy kapocs
szükséges óriási kiadásainkat.
egvitassuk azegységes árszabályt és an'yugKartársi üdvözlettel a „FODRÁSZIPAR“ szerkesztősége. alá, hogy m
dijintézményt, hogy rokkantságunk esetére ne kelljen
a szegényház keserű kenyerét enni vagy a koldustariszyát a nyakunkba kötni és hogy családjaink is bizto
Miért kell a kongresszus. n
sítva legyenek. Zalamegyében már nagyon serényen
k és egyéb tanácskozások, hogy
Ma már az 1Q24. évi dátumot írjuk. Csodálatos, folynakágaosmuknoknáglaretossz
ust mielőbb összehívjuk.
hogy ezen magas dátummellett még mindig! oly nagy az oBrsz
d Ignác szaktársunk évek óta küzd ezen esz
apátijával vannak a t. szaktársak a kongresszus össze méért.roJe
lenleg is zalavármegyei titkári minőségbenvan.
hívása iránt.
lét nappallá téve nem ismer fáradságot, hogy a
Sajnos, nagyon kevesen vannak olyanok, akik sa dÉujje
nántúli, kongresszust összehívhassa. Sajnos, a szakját jövőjük megalapozására gondolnának.
k abban a gondolatban vannak, hogy talán a sült
Nagyon természetes az, hogy minden szaktárs úgy gtáersa
tesz, ahogy gondolkodik. Elenyésző.- része törekszik, sztenyét készen kapják a kezükhöz. De ezt meg is
arra, hogynemcsaka jelen, hanemajövő'generációnak kell fizetni!
Ötszázezer korona igazán nevetséges kis összeg.
jobb, biztosabb exisztenciát biztosítsanak.
igen téved t. Szerkesztő ur abban, hogy kevesen Nálunk önkéntes adakozásból akongresszus céljaira már
vannak olyanok, kik áldozatkészséggel, anyagival nem hónapok óta egy alap van lefektetve.
járulnának a kongresszus előkészítéséhez. És azok a Remélem, hogy ezen nyílt levelem megszivlelésre
szaktársak, akik indolenciával vannak ezeneszme iránt, talál. Ma már minden más szakiba anívóján van, éppen
azokat az antiszociális elemek megölik és azokat a mi maradjunk háttérben? Agarasos munkabér a meg
jóérzést! szaktársainkat is, akik ezen eszméért küzdenek élhetéshez kevés, de meghaláshoz sok!
és fáradoznak, hogy öreg napjaikra megélhetést bizto Nagyon jó illusztrált mesét hozott fel t. Szerkesztő
sítsanakmaguknak. Havégiggondolokazelmúlt(évekre, ur a majom és a macska között, mert ez úgy van
amidőn én és Brod Ignác szaktársammár küzdöttünk, mi köztünk is. Irigykedve nézik azokat a szaktársakat,
fáradtunk ezért az eszméért, hátrányunkra volt, hogy akik a maguk jól felfogott érdekükben emelnek és
távol voltunk üzletünkből és volt közöttünk olyan szak- munkájuknak tisztességes bérét megkérik.
társ is, aki azzal a gondolattal is foglalkozott, hogy fis mindezeket csak úgy lehet elérni, ha gazda
lenni, vagy nemlenni. Mert hiszen ezjellemzi azt^áiogy ságilag összetartunk és az indolenciát félretéve, egy
szívesen választanánk más mesterséget, ha tehetnénk, erővé egyesülünk, a célunkért való küzdelmet pedig
vagy értenénk hozzá és ha pénzünk volna ahhoz. A tegyük magunkévá. Mikanizsai szaktársak szivvel-lélekrégi tradíciónkhoz kötött réztárényok már rég eltűn kel magunkévá tesszük t. Szerkesztő urnák nagy,
tek volna és más cégekre váltották volna fel magukat. nemes eszméjét és kívánjuk, hogy minél előbb meg
De a pénz, pénz és ismét a pénz! Sajnos, ehhez nem valósuljon az országos kongresszus.
jutottunk.
Nagykanizsa.
Két évi küzdelmünk alatt megalakítottuk a zalaZapletal Simon.
( Pedig hogy mutatta, hogy Örül a szive,
Fehér rózsa.
Hogyha néha-néha meglátta büs arcom,
Magamban ülök a kopott kis szobámban,
A
zt a rózsaszált is azért adta ide,
Nem háborgat senki, csak a pattogó tűz,
N
e
szabadjon másra, csak 0 rá gondolnom.
Asok régi emlék felniül szivemben
S olyan fájó egy-egy, mintha égetne tűz.
Minek adta nékem... mért nemadta másnak?../
Akinek az arca vésve volt szivébe;
Asok közül mégis elmerengek egyen,
C
sak ne hittem volna egyetlen szavának,
Egy halavány fehér könyvbe préselt rózsán;
A
mellyel bemarkolt oly nagyon szivembe.
Aranyos napsugár tűzött le a földre,
Amikor nékem adta egy szép kis leány.
Ilyen a szerelem, tarka fényes álom,
Ma még én kapommeg a hófehér rózsát,
Szerelem itala pezsgett a vérünkben,
Holnap másra gondol, amikor csókolom
Megérlelte bennünk a forró nyár sugara;
Sbánja, hogy.nékemadta át a rózsát.
Ezerféle álom szűrődött szivünkbe,
Ezerféle álom mesebeli titka.
Magamban ülök a kopott kis szobámban,
Nem háborgat senki, csak a pattogó tűz,
De a sok álomból nemmaradt meg egy sem,
Asok régi emlék feluju1szivemben
Nemmaradt meg nékem, csak a fehér rózsa;
S egyik gondolatom egy másikat elűz!
Hiába szerettem tiszta, igaz szívvel,
Más volt a szivében, másnak arcvonása.
ifj. Fitos Ferenc.
Olvasóink figyelmébe!

%
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deklő ügyeket a szaklaphoz juttassák, mert szerintem
egy szaklap csak ugy állhat hivatása magaslatán, ha,
int dunántúli szaktársamRácz Jenő ur Írja, felhívást
Ki a latin szó, hogy interpellatio, nem önkény- m
teknül hagyja el toliamat. Mert igazán nemtudok más kell közzé tenni, hogy minden város és község tudassa
kifejezést használni, sem a »Fodrászipar« szerkesztő a szaklappal a mindenkori árakat, hogy tájékozva len
ségével, sem pedig ;a budapesti borbély- és fodrász- nénk az országban a fodrászarákról. De nemcsak az.
árakról, hanem minden más szakmai dolgokról, ami
misterek vezetőségével szemben.
Akik egyébként a saját elfoglaltságuk mellett arra nemmagánügy.
is gondolhatnának, hogyha mi nem irányítjuk jól a Második része az interpellációnak a budapesti
szakmai ügyeket, akkor hogyan várhatjuk azt, hogy borbély- és fodrászmesterek vezetőségéhez szó!, még
azország területén a fodrásziparban rend legyen. Hogy pedig a■következő:
pedig rend legyen, azt, ugy tapasztalom, mint aki hű Szakmánk 1ezü11öttségéért csak ők a felelősek egye
séges olvasója vagyok a közismert szaklapnak, nagyon dül, mert, mint már fennt is említettem,azárakról soha
sem tudatnak hivatalosan bennünket, azért tudtak a
hosszú időre van szükségünk.
Éppen ezért mertemszerény cikkemcímének azt vidéki árvizsgáló bizottságok a nyakunkra ülni hosszú
eig. Sajnos, még vannak városok, ahol most is oka szót, hogy interpellatio, használni. Amennyiben pedig, id
nkednek szaktársainkkal, mert csodálatos, hogy
mint előbb emlitém, ugy a »Fodrászipar« szerkesztő vezeetle
a bizottságok egyetlen termelő iparral semtudtak
ségéhez, valamint a budapesti borbély- és fodrászmes megkbirk
k éppen a fodrász kisipar volt az,
terek vezetőségéhez kívánok szerény cikkemben szó amelyikeónzni,állacnsa
dóan lovagoltak.
lam, engedjék meg, hogy a kérdést taglaljam.
dig a beretválás volt a drága, tő
1923 november közepén Hamza kollégámdebreceni kéntMniéert,kik,mvertagymin
ez az ipar idézte elő talán az álta
látogatása alkalmával csekélységemet is megtisztelte lá
ot? De ha már ezidőszerint nincs más
(mikor nálunk íaz iparban az olcsósági hullám dúlt.) nos drágaság
ost tegyenek meg mindent budapesti kolle
Azonban, idejének rövidsége miatt, csak röviden tár gkáénint,khisá,t jámrja
l a kongresszus költségeinek fede
gyalhattuk szakmánk szomorú sorsát. Akkor ígéretet zéséhez és annnaakkeelő
unkálataiba legyenek segítségére
tettünk egymásnak, hogy felkeressük sorainkkal a Miklós Ödön szerkelőszm
tő urnák.
»Fodrászipar« szerkesztőségét, ő meg is tette, de éu Mert ereznünk kell,
hogy a fodrászipar tényleg
nem.
rkezett a tizenkettedik órához és most be
Nempedig azért, mert mikor a íenntnevezett hul ehlé
ngozni kell a szaklapban és személyesen fel kell
lám nálunk megkezdődött, mi, a debreceni vezetők, azra
ni az alvókat, hogy nem nekünk kell, hogy ada
mindent elkövettünk, hogy azt valahogyan megállítsuk, rá
ozzanak rongyos 5000 koronát, hanem az ipar meg
de sajnos, azt nem volt módunkban megtenni, csak km
téséért kell, hogy hozzák e csekély áldozatot, ami
nz indulástól számított 6-ik héten. Én, aki egyébként bően
l meg kell, hogy éljünk és családunkat tisztességesen
a debreceni szakosztály elnöke vagyok, ezidőszerint a feln
i és eltartani tudjuk, ez nemcsak egyéni, ha
nevezett hullámplakátjait megszereztem és heküldtem nemevetálnrsa
dalmi és hazafias kötelességünk is.
a t. szerkesztőségnek azzal a kéréssel, hogy kellő kom
; ez nemhasználna és nemtudnánk meg
mentárral közölje azt 1c és küldje meg a hő tartanHiaapedteigrv
sszust, amit már rég kellett
söknek a lappéldányokat, hogy hadd lássák önmagu volna, amiért eéznett19k2o0ngjureliu
s 2-án, budapesti .tartózko
kat a lap hasábjain és hadd' szegyéljék el az ország dásomideje alatt Miklós, W
knál
borbély- és fodrászmesterei előtt, hogy ők azok, akik már akkor interveniáltam. Deébőekr éaskkoSrchaazdzeakl uhra
t
sietnek hozzájárulásukkal iparostársaikat a koldusbot ták el a kérdést maguktól, hogy meg kell várni,áríto
mig
hoz közelebb juttatni. Sajnos, ezt azonban a t. szer az elszakadt országrészeket visszakapjuk.
kesztőség nem tette meg, nem tudom miért, de nem Pedig tisztelt Kartársak, ha akkor megcsináljuk a
is keresem
ust, nemis került volna olyan nagyköltségbe
De megtette most azt, hogy »Csodabogár« dimne! konagzressz
eredmény azt nemisáíell, hogy mondjam, mert
a januári számban közöl egy cikket, melyben elítéli étusdju
k, hogy a megszállott területeken volt kongreszannak szereplőjét, pedig t. szerkesztőség, én nemtu
és van eredmény.
dóin, ki küldte be e kis plakátot, de akárki volt, le szUsM
át rajtunk a sor, hogy amit elmulasz
het, hogy annak nagyobb darab vaj van a fején és tottunko,stazttehig
yekezetünkkel rövidesen helyrehozzuk.
nem volt ildomos dolog tőle, de nem is akarok
ilyen kinövéseket pártolni. Nempedig azért, mert öreg
Csikes. kollegánk 59 éves és bizony ő volt az, ki
a nevezett nagy hullámnak áldozata lett.
Mert a hullámcsinálók mind erős fiatalemberek, de
ő bizony már nem bírta közöttük a futamot és igy BAUER FERENC
neki kellett az amúgy is nagybérii üzletet bezárni és
egy vassátorban próbálkoznia, ahol mint rokkant ka
MÜKÖSZÖRÜS
tona olcsóbb bérlet mellett próbálkozik az élet ne
B U D A PEST, B ETH LEN -U TCA 45.
hézségeivel megbirkózni.
Na már most a »Fodrászipar« mint országos szak
♦
lap, tudom, hogy nem a fodrászoké, hanem magán Vállalja mindennemű javítását
és köszörülését az összes
tulajdon, önköltségen fenntartott lap. De azért mint
szakmába vágó fodrászati műszereknek.
a szakmájáért rajongó, igen tisztelt Miklós Ödön szer
8 napon belüli pontos kiszolgálás. %
kesztő ur, ki a fodrászügyeket mindig szivén viseli,
és minden törekvése od'a irányul, hogy iparát és ipa A C É L R A K TÁR DÚS V Á L A S Z T É K B A N .
runkat minél előbbre vigye. Csakhogy a vidéki vá
rosok fodrászszak'csoportjainak vezetői nemtörekednek
oda, hogy tájékoztató áraikat, mint a fodrászipart ér
k
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Tehát munkára fel! Budapesti és vidéki kartársak egy
aránt legyünk segítségére a »Fodrászipar« szerkesztő
ségének, hogy a kitűzendő kongresszust megtarthassuk
és iparunkat megmenthessük. Mert ha iparunkat meg
mentjük, úgy önmagunkat mentjük meg és ha ez meg
lesz, úgy megint az iparosok krémjének nevezhetjük
magunkat. De ha nemtudnánk országos értekezletün
ket megtartani, úgy csakugyan elvesztünk örökre.
Végül pedig interpellálok az egész ország fodrász
mestereihez, ha látják azt a tisztelt kartársak, hogy van
egy elszánt egyén az országban, aki nagy áldozatok
árán szaklapot tart fenn, legalább annyi önérzet lehetne
az ország fodrászaiban, hogy ezt a szaklapot meg is
rendelnék, olvasnák és fejlesztenék. Mert ezzel csak
önmagukat és iparunkat fejlesztenék, mert szerintemaz
a szaktárs, aki nemolvas és nemterjeszti c szaklapot,
az ellensége szakmájának és önmagának.
Maradtamkartársi tisztelettel Dudás János.
Pécsi fodrászok helyzete.

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

2. szám.

A k o n g resszu s elő k észítése.

A kongresszus előkészítésére örömmel értesíthe
tem igen tisztelt kartásaimat, hogy megmozdult ipa
runkban a gerincesedési állapot és a kongresszus le
hetőségeire, szerényenbár, de folynakbeösszegek^hogy
a munkálatokat már elkezdhessük. Szerkesztőségünkben
minden adat, amire szükség van a megszervezésre, be
fog folyni, abban az időpontban össze fogjuk;hivni a
szervezőbizottságot és a szervezőbizottság fogja meg
állapítani a kongresszus helyét és időpontját, úgyszin
tén a programmot Is.
A kongresszusra a következő szaktársak küldtek
be összegeket, amelyeket gyiimölcsöztetés végett aMa
gyar Mezőgazdák Szövetkezeténél helyeztünk el mind
addig, inig az összeget a szervező bizottság határoza
tához képest fel lehet használni.

2. szám.

Fodrá& xtpar

5

A„Fodrászipar" tek. szerkesztőségének
Budapest.

Tisztelt Szerkesztő ur! A»Pesti Hírlap« vasárnapi
számában olvastam, hogy 1500 üzlet szűnt meg hat
iparágban.
Az ipartestületek jelentése bizony szomorú képet
ad az állapotokról, de mivel a Fodrászipartestíilet jelen
tését nemolvastam, engedje meg a t. Szerkesztő ur,
hogy én, mint borbélymester, egy rövid képet rajzol
jak a mi mai helyzetünkről. Én nemtudok statisztiká
val szolgálni arról, hogy hány üzlet szűnt meg, de
hogy nagyon sok, az bizonyos. És az ok először az
üzleti kellékek rettenetes drágasága, másodszor azóriási
házbér, fűtés és világítás, mind olyan teher, melyeket
az igények lefokozásával tud az ember csak igen ne
hezen leküzdeni, hanem a harmadikat, az óriási adót,
ezt már nem lehet előteremteni. Csak egy kis példát
szabadjon említeni.
Egy kisvárosi borbélymester fizetett a múlt évben
50.000 koronát jövedelmi adó fejében, 13.000 koronát
általános kereseti és 2600 korona útadót és forgalmi
adóbélyegben is legalább 60.000 koronát, ezen ter
heket is már csak úgy tudta kiszorítani, hogy a ruház
kodásra egyáltalán nem került.
Af. hó9-fci számbanolvasom, hogyazidénajöve
delmi adónak húszszorosát fogkelleni fizetni; hát kérem,
ez olyan óriási teher, ami okvetlen azt fogja ered
ményezni, hogy sok borbélyüzlet megszűnik adóalany
lenni.
Akisiparost ilyen aráytalanul sújtó adókivetésnél,
én azt hiszem, valami tévedés történt, mert amíg egy
húsz holdas, saját házzal, szőlővel, teljes állatállomány
nyal rendelkező gazda, aki, hogy egyebet ne is em
lítsek, tej, tojás és baromfiakból több bevételt produ
kál, mint egy kisiparosnak a bruttó bevétele, ez a
gazda saját maga is nevet rajta, hogy milyen kevés
az adója.
Ezt nem azért említem, hogy a gazdát nyomorít
sák meg elviselhetetlen adókkal, hanem igenis a kis
iparos adóját állapítsák meg elvisethetŐen.
i Abban a reményben 'küldöm ezt a pár sort a
t. Szerkesztőségnek, hogy lesz kegyes közölni, hát ha
az illetékesek is véletlenül elolvassák és javítani fognak
a kisiparos helyzetén az adó méltányosabb megállapítá
sával.
{ !
Szívességéért fogadja hálámkifejezését.
Tatabánya, 1924. január 15.
Mura Mészáros Gyula,
borbélymester.

SPECIALITÁSOK: FOGHÚZÁS,
FOGTÖMES. FOGTISZTITÁS,
Lapunk olvasóinak % engedmény
INTÉZET NYITVA:
9 órától 7-ig, vasár- és ünnepnap
9 órától 12-ig
Centist F e n y v e s i M e n y h é r t ,
R á d a y -u tc a 5 . s z á m . ( C a lv in - t é p )

T . fodrász urak
figyelmébe T

Régi árak mellett kaphatók
A közkedvelt

A m b ra C hyp re
o ro sz, orgona
Kölnivíz és Lotyon
B a y r u m fejviz.

Va század óta köztudom ású, hogy

SCHÜTZER JAKAB és FIA
SZEKESFEHÉRVÁR-i

Megdrágul a Kiszolgálás.

Aborbélyok ismét felemelik a kiszolgálási árakat.
Az Uj árszabás szerint elsőrendű borotválás 2000, bo
rotválás fésüléssel 2500, fazonhajvágás 5000, hajvágás
géppel 1500, gyermekhajvágás 6000, fejborotválás ÓD00,
szakállvágás 5000 koronába kerül. Másodrendű borot
válás 1500, borotválás fésüléssel 2000, fazonhajvágás
4000, hajvágás géppel 1500, gyermekhajvágás 5000, fej
borotválás 5000 és szakállvágás 4000 k'oroha.

BOROTVASZAPPAN
A LEGJOBB.
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Tehát munkára fel! Budapesti és vidéki kartársak egy
aránt legyünk segítségére a »Fodrászipar« szerkesztő
ségének, hogy a kitűzendő kongresszust megtarthassuk
és iparunkat megmenthessük. Mert ha iparunkat meg
mentjük, úgy önmagunkat mentjük meg és ha ez meg
lesz, úgy megint az iparosok krémjének nevezhetjük
magunkat. De ha nemtudnánk országos értekezletün
ket megtartani, úgy csakugyan elvesztünk örökre.
Végül pedig interpellálok az egész ország fodrász
mestereihez, ha látják azt a tisztelt kartársak, hogy van
egy elszánt egyén az országban, aki nagy áldozatok
árán szaklapot tart fenn, legalább annyi önérzet lehetne
az ország fodrászaiban, hogy ezt a szaklapot meg is
rendelnék, olvasnák és fejlesztenék. Mert ezzel csak
önmagukat és iparunkat fejlesztenék, mert szerintemaz
a szaktárs, aki nemolvas és nemterjeszti e szaklapot,
az ellensége szakmájának és önmagának.
Maradtamkartársi tisztelettel
Dudás János.
Pécsi fodrászok helyzete.

Tekintetes Szerkesztőség!
Engedje meg, hogy néhány sorommal feltárjam a
pécsi borbélyok helyzetét. Tekintettel a rossz üzletme
neteire, a segédek száma annyira megfogyott, hogy alig
néhány üzlet tud segédet alkalmazni, talán ha nemtúl
zók, 20 segéd van alkalmazva 85 üzletben.
Ha a régi normális időkre visszapillantok, 120 se
géd volt alkalmazásban, sőt még kisegítők is voltak
divatban, de ma, mikor a mesternek sincs biztosítva
munkája után a megélhetése, munkássegitségre gon
dolni sem leheti Először, mert igennagyszámbanvan
nak az önborotválkozók még a tehetősebbek között
is, másodszor az állami és hatósági üzemek fennállása
rettenetes nehézségeket gördít megélhetésünk elé, ez
üzemekkel a versenyt felvenni lehetetlen.
Ilyen nehéz megélhetési viszonyoknál fogva nem
lehet csodálkozni, hogy a borbélyüzemekben nap-nap
után létszámcsökkenés észlelhető. Ezt csak annak tulaj
doníthatjuk, hogy nemvagyunk eléggé megszervezne,
nagy a nemtörődömség és hiányzik a kellő öszetartás.
Mert ha nagyobb öszetertás lenne a borbélyiparban,
úgy mint más iparban már megvan, én hiszem, hogy
bármilyen ügyet a szőnyegre vetünk, egyöntetűen, kö
zös akarattal, összetartással megtudnánk valósítani és
érvényre juttatni, de sajnos, a borbélyiparban ez még
nincs úgy, mi igen maradiak vagyunk, mi félünk és
nemmerjük a munkánkat megfizettetni és szembehe
lyezkedni azzal, ami reánk nézve sérelmes. Miinkább
olcsón dolgozunk és huzzuk az igát tovább.
Minden iparág közeleg az aranyparitáshoz, csupán
a borbélyiparban nincs bátorság előrehaladni. Most már
csak arra kérném a t. szaktársakat, hogy ne féljünk és
bátran álljunk a dolgozók mezejére és fizettessük meg
munkánkat, mint többi iparostársaink és tegyünk egy
lépést előre az aranyparitás felé.
Bizzunk a jövőben, mely talán több reményt és
jobb megélhetést biztosit számunkra.
Pécs.
Ba1áz s Ignác.

I BÁLINT ANDOR
BUDAPEST, IV., MOLNÁR-UTCA 10.
Telefon: József 13-80.
Olasz szappanozőcsészék, lemosót&lak,
ínyence lavoirok nagybani raktára.
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A k o n g resszu s elő k észítése.

A kongresszus előkészítésére örömmel értesíthe
tem igen tisztelt kartásaimat, hogy megmozdult ipa
runkban a gerincesedési állapot és a kongresszus le
hetőségeire, szerényenbár, de folynakbeösszegek*<hogy
a munkálatokat már elkezdhessük. Szerkesztőségünkben
minden adat, amire szükség van a megszervezésre, be
fog folyni, abban az időpontban össze fogjuk;hivni a
szervezőbizottságot és a szervezőbizottság fogja meg
állapítani a kongresszus helyét és időpontját, úgyszin
tén a programmot is.
A kongresszusra a következő szaktársak küldtek
be összegeket, amelyeket gyümölcsöztetés végett aMa
gyar Mezőgazdák Szövetkezeténél helyeztünk el mind
addig, inig az összeget a szervező bizottság határoza
tához képest fel lehet használni.
Korona
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A „Fodrászipar" tek. szerkesztőségének

SPECIALITÁSOK; FOGHÚZÁS,
FOGTÖMES. FOGTISZTIIAS.

Budapest.

Lapunk olvasóinak % engedmény
INTÉZET NYITVA:
9 órától 7-ig, vasár- éa Ünnepnap
9 órától 12-ig

Tisztelt Szerkesztő ur! A»Pesti Hírlap« vasárnapi
számában olvastam, hogy 1500 üzlet szűnt meg hat
Centist Fenyvesi Menyhért,
iparágban.
R á d a y u t c a 5» sz á m . ( C a l v i n - t é p )
Az ipartestületek jelentése bizony szomorú képet
ad az állapotokról, de mivel a Fodrászipartestület jelen
tését nemolvastam, engedje meg a t. Szerkesztő ur,
hogy én, mint borbélymester, egy rövid képet rajzol
jak a mi mai helyzetünkről. Én nemtudok statisztiká T . fodrász urak
val szolgálni arról, hogy hány üzlet szűnt meg, de
figyelmébe I
hogy nagyon sok, az bizonyos. És az ok először az
üzleti kellékek rettenetes drágasága, másodszor azóriási
házbér, fűtés és világítás, mind olyan teher, melyeket
az igények lefokozásával tud az ember csak igen ne
hezen leküzdeni, hanem a harmadikat, az óriási adót,
ezt már nem lehet előteremteni. Csak egy kis példát
szabadjon említeni.
A m b ra C hypre
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általános kereseti és 2600 korona útadót és forgalmi B a y r u m fejviz. BuA
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adóbélyegben is legalább 60.000 koronát, ezen ter
heket is már csak úgy tudta kiszorítani, hogy a ruház
kodásra egyáltalán nem került.
Af. hó9-ki számbanolvasom, hogyazidénajöve
delmi adónak húszszorosát fogkelleni fizetni; hát kérem,
ez olyan óriási teher, ami okvetlen azt fogja ered
ményezni, hogy sok borbélyüzlet megszűnik adóalany t AESCULAP
lenni.
Y
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Akisiparost ilyen aráytalanul sújtó adókivetésnél, MUNDUS $ F O D R Á S Z Á T !
én azt hiszem, valami tévedés történt, mert amíg egy
busz holdas, saját házzal, szőlővel, teljes állatállománySZERSZÁMOK
nyal rendelkező gazda, aki, hogy egyebet ne is em
elsőrangú kivitelben
lítsek, tej, tojás és baromfiakból több bevételt produ
kál, mint egy kisiparosnak a bruttó bevétele, ez a
A e m c u l a p védjeggyel
gazda saját maga is nevet rajta, hogy milyen kevés
az adója.
Ezt nem azért említem, hogy a gazdát nyomorít
sák meg elviselhetetlen adókkal, hanem igenis a kis
iatiósságukban páraHanők.
iparos adóját állapítsák meg elviselhetően.
i Abban a reményben küldöm ezt a pár sort a tKai vr it tóesl st áv gá gtáesk iéns
t. Szerkesztőségnek, hogy lesz kegyes közölni, hát ha t e t é b e n k i v á l ó . A z ö s sze s s z a k m a b e li
az ilietékesek is véletlenül elolvassák és javítani fognak M e l e g e n a j á n l j u k ü zle te k b e n k a p h a tó k .
a kisiparos helyzetén az adó méltányosabb megállapítá
sává!.
{ í
K
Szívességéért fogadja hálámkifejezését.
Tatabánya, 1924. január 15.
Va század óta köztudom ású, hogy
Mura Mészáros Gyula,
borbélymester.
SCHÜTZER JAKAB és FIA
Régi árak mellett kaphatók
A közkedvelt

Wesselényi utca mellett.
A* építkezéssel szemben

(bejegyzett védjeggyel)

Megdrágul a Kiszolgálás.

Aborbélyok ismét felemelik a kiszolgálási árakat.
rotválás fésüléssel 2500, fazonhajvágás 5000, hajvágás
géppel 1500, gyermekhajvágás 6000, fejborotválás 6000,
szakállvágás 5000 koronába kerül. Másodrendű borot
válás 1500, borotválás fésüléssel 2000, fazonhajvágás
4000, hajvágás géppel 1500, gyermekhajvágás 5000, fej
borotválás 5000 és szakállvágás 4000 korona.
Az

SZÉKESFEHÉRVÁR-i

iij árszabás szerint elsőrendű borotválás 2000, bo

BOROTVASZAPPAN
A LEGJOBB.
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Felhívás.

Sajnálattal kell konstatálni, hogy lapunk előfizetői
ez évii előfizetéseiket nagyon lassan folyósítják, illetve
kiadóhivatalunkba küldik be; igen kérjük tisztelt elő
fizetőinket, hogy hátralékos előfizetéseiket szíveskedje
nek mielőbb beküldeni, mert nem áll módunkban u
lapot tovább küldeni azoknak az olvasóinknak, akik la
punk előfizetési diját be nemküldenek, mert a mai vi
szonyok között a nyomdai költségek és egyéb kiadások
oly nagyok, hogy szerkesztőségünk nemcsak, hogy nem
dolgozik haszonnal, de igen nagy deficitünk van és ha
még azt a csekély előfizetési dijat semküldik be olva
sóink, a lapot fenntartani alig tudjuk. Már pedig arra
kell hivatkoznunk, hogy' mily fontos szerepet tölt be
lapunk a fodrásztársadalomban, tehát mintegy kötele
zővé teszi az önérzetes^szaktársnak, hogy az előfize
tési dijat mielőbb eljuttassa kiadóhivatalunkba.
Hogyan kellene a pénzt
gyűjteni a kongresszus céljaira.

Tisztelt Szerkesztő ur! Szíveskedjék e pár sort
b. lapjában közzétenni. Nézetemszerint, ha hazánk na
gyobb városaiban a kongresszus céljaira műkedvelőelőadásokkal egybekötött táncmulatságokat rendeznénk
és a befolyt túlfizetéseket és amulatságból eredőpluszt
mint hasznot a kongresszus céljaira fordítanánk, úgy
hiszem, hogy- elég csinos összeget lehetne ilyeii módon
összehozni, ami ügyünket igen előre vinné. Ezt az in
dítványomat bátor vagyok tisztelt kartársaimnak előter
jeszteni és szíveskedjenek talán a segédi karral együtt
összmüködésben azon munkálkodni, mert hiszen a
segéd szaktársainknak is érdeke, hogy mester kartár
saik jobban legyenek elhelyezve, igy az ő helyzetük
is javul. Mert a mi iparunk kis kézműipar és a segéd
munkás át mester munkással váíivetetten kell, hogy az
iparban működjék, mert ilyen módon boldogulásukat
biztcsitják.
Nyi regyháza.
Hanna Sándor, fodrász.
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Aszerkósztőség

JÓFORGALMUFODRÁSZÜZLET, 3tükör, bécsi forgó
szék, szoba, konyha, villanyvilágítással, elutazás
miatt eladó Mohácson. Cim a kiadóhivatalban.
ÁLLÁST keres négy évi gyakorlattal biró józan életű
21 éves fodrászsegéd. Cim: Selyem András, Kun
hegyes, Szolnokmegye.
JÓ MUNKÁS borbélysegéd állandó alkalmazást nyer.
Havi fizetés 40.000 korona, jó mellékkeresettel,
reggeli, ebéd, vacsora és lakás. Cim: Kiss Imre,
fodrász, Karcagi 2513. szám.
KERESEK azonnali belépésre egy jó munkás fiatal
borbélysegédet teljes ellátással. Útiköltséget három
hónap eltelte után megtérítem'. Cim; Ágoston Lajos,
fodrászmester, Mindszent, I. kerület 53. szám'..
2*1ÉVENFELÜLI ügyes nőifodrász segéd kedvező fel
tételek mellett 50yo haszonrészesedéssé! azonnal be
léphet; Cim: Bleuer Bernátné, Nyíregyháza, Luther
ucca 4, sz.

Használt-e

már kollegám

gyártmányú

Polardt rudborotiiaszappant
Mert

könnyen,biztosan és gazdaságosan csak ezzel
a borotvaszappannal lehet borotválni.
Próbamintái ingyen és bérmentve leüld

Dankovszky István illa tsze rg yá ra
B udapest, V., E rz s é b e t-té r 19.

