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LORD (POLLART-RENDSZERÜ) BOROTVÁK
A francia rendszerű (Pollárt-rendszerü) borotvák megérkeztek, amelyek sokkal jobbak, 

mint az eddig forgalomban lévő minden ilyen borotva, Lord védjeggyel 27- és 28-as szélességben.
Ára darabonként korona 2500.—

Minden borotvát, amely a kívánalomnak nem felel meg, 8 napon belül kicserélek.
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Siaíassa és Sarsa
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Amerikai Petrol 
Sampoo, prima, jól illatosítva 

Folyékony brillantin, prima, jól illatosítva 
Kölni viz, la 
Kölni viz, Ha

Brillantin Vera Violetta, */4 kg.-os tégely 
Az amerikai Petrolt különösen női fodrászok részére ajánljuk. 
Közöljük, hogy újra forgalomba hoztuk a békeminöségü leg

finomabb Pálmaliget borotválószappant 
Vállalunk borotvaköszörülést. Raktáron az összes női és férfi 
fo d r á s z a t !  m ű s z e re k , b e r e n d e z é s e k  és s z e r s z á m o k
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Jiö  választékban

Dánkor szky István, illatszergyár
Budapest, V., Erzsébet-tér 19. j
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Munkaidő.
A X VIII—XIX. században az a nézet fejlődött ki, 

hogy úgy embert, mint állatot egyaránt védelembe 
kell venni és minél rövidebb munkaidőben dolgoztas
suk, úgy högty a pihenés körülbelül kétszerese legyen 
a munkaidőnek. Emberi szempontból igen üdvös 
gondolat és igen szép eszme, de csak akkor, ha ez 
úgy táplálkozás tekintetében, mint az emberek ellá
tása tekintetében kivihető és megfelelőnek bizo
nyul. Nem tudni mi okból, miért akarnak éppen 
Magyarországon az emberek keveset dolgozni és 
vhezni, ez elvnek igen szép, ha éhezésre nem figyel
meztetné az embert a sajgó gyomor, a ruhaszükség- 
lctre pedig a rongyos nadrág. Tehát, ha ez mind 
az egészségre ártalmas, az esztétikára pedig igen 
csúnyán hat, változtassuk meg ezt és próbáljunk más 
utón haladni. A borbélyiparban nem vált be a nyolc
órai munkaidő. Nem vált be azért, mert nyolcórai 
munkával nem tudunk annyit keresni, hogy szük
ségleteinket és kötelezettségeinket fedezzük. Tehát 
mit kell tenni? A gondolkodó ember a kényelmét 
rövidíti meg és a munkaidejét hosszabbítja meg, 
hogy jóllakott gyomorral és szép ruhával és kényel
mes lakásban gond nélkül jobban tudjon rövid ideig 
is pihenni, mint az üres gyomorral, rongyos ruhában 
cs gondterhes agygyal hosszú ideig pihenésnek ne
vezett dobiálódzásban tölteni.

Most válaszúton vagyunk: vagy akarunk dol
gozni, még pedig tekintet nélkül órára és dátumra, 
hogy megélhessünk, mert ezt parancsolja a háziúr, 
az adó, parancsolja a családi kötelezettségünk [és 
minden, ami körülöttünk van, hogy mi, akik ebben 
a megcsonkított és anyagilag tönkretett országban 
nemcsak élni, de építeni is akarunk, dolgoznunk 
kell, még pedig nem 8 Őrját, hanem annyit, ameny- 
nyit csak idegünk és erőnk elbír, mert aki nem dől- 
gozik és még mindig csak az élvezeteket keresi és 
kQvés munkával óhajt megélni, az ennek az or
szágnak terhére van és árulója.

Hazafiui kötelesség mindenütt és mindenkor a 
munkaidő meghosszabbításában korteskedni, bár

mely iparban, mert ezt látjuk nagy Németországban, 
ahol félredobták a három 8-ast lés 10—12 órát dol
goznak naponta, ami ámbár most még: nem lát
szik meg gazdasági viszonyaikon, de azt látjuk, hogy 
hívják azt a gonosztevőt angolnak, franciának vagy 
amerikánusnak, aki őket tönkre akarja tenni, végre 
is saját magát gyilkolja meg. Ugyanezzel az erővel s 
ugyanezzel a szisztémával, amely követő példaként 
álljon előttünk: dolgozzunk, mert mi is körül va
gyunk véve hasonló sétányokkal és akkor nemso
kára diadalt fogunk felettük ülni. És én magam 
is beállók iákkor és h'arsjájny hangon fogom 
kiabálni diadalittasan, hogy most már egyenlő gaz
dasági eszközökkel [állunk a másikkal szemben: a 
három 8-as hive vagyok. De először dolgozzunk.

Tavasz.
Kisütött az első meleg tavaszi napsugár. Mennyit 

reméltünk tőle. Talán tavaszra jobb világ lesz, mond
tuk ősszel. Csalódtunk. Fényes réztálunk busán veri 
vissza *1' napsugarakat. A mesterek gondterhes arccal 
néznek jövő elé.

Ezen kis Írásommal nem akarom a kartársakat még 
lehangoltabbá tenni, sőt a jobb jövőbe vetett reményű« 
két szeretném felébreszteni. Sokan tördelik a kezeiket, 
hogy itt a május elseje, miből fognak házbért fizetni. 
Ezentúl csak azért fognak dolgozni, hogy a boltbére« 
két keservesen kifizessék. Ez pedig megint csak egy 
mesebeszéd. Mindenhez hozzá kell szokni. Sokkal na
gyobb dolgokat szoktunk már meg és fogunk még meg« 
szokni. Nem szabad azonnal levonni a konzekvenciát, 
hogy nem lehet tovább folytatni a mesterséget, be 
kell zárnunk az üzletet. Meg kell mutatnunk, hogy mi 
azért is dolgozni fogunk. Nem szabad az áraktól meg
ijedni. A végletekig semmi sem mehet, valahol majd 
csak megállunk az árakkal is. Ahogy háború előtt bele
törődtünk, hogy egy borotva 3—4 korona volt, éppen 
úgy törődjünk bele abba is, hogy a borotva mai árá
ból békében egy fodrászüzletet komplett be leheltett 
rendezni. Hogy ezt kartársaimnak bebizonyítsam, Dan- 
kovs/ky István illatszergyárának háború előtti képes ár
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jegyzékére ' hivatkozom, ahonnan kiírom, mit lehetett 
kapni 3000 koronáért, vagyis egy valamirevajó bo
rotva mai áráért:

3 darab konsolasztal tükörrel á 110 korona 330 korona
1 darab illatszerszekrény márványlappal 110 »
1 mosdóasztal, lavórral együtt 80 »
3 darab fodrászszék fejtámlával együtt á 25 75 »
6 darab ülőke, darabja 4 korona 24 »
2 darab rézeégértál, darabja 6 korona 12 »
1 darab falióra i 30 »
2 darab cégértábla, darabja 10 korona 20 »
3 darab szappanozótál, darabja 1 korona 3 »
6 darab ecset, darabja 1 korona 6 »
2 darab hajvágógép, darabja 8 korona 16 »
6 darab borotva, darabja 4 köipnja 24 »
és igy tovább.

Azt hiszem, nagy összeget is mondtam, mikor 3000 
koronát vettem alapul, most a fent felsorolt dolgok 
pár százezer koronába kerülnek, mig azelőtt pár szá
zasból kifutotta volna.

Azt hiszem, már elég messze tartunk. Ideje lenne, 
hogy az árak megálljának nagy repülésükben. Tavasz
ról akartam írni, de nem tudok. Hv\ába süt a nap, 
mikor mégis didergekl »Fújj a szél, táncol a tányér a 
borbélymiihelyek előtt.« Igaza volt Petőfinek, mikor ezt 
irta. Hát 'már a tányér se táncoljon, a mesternek már 
rég nincs kedve úgyse táncolni,. Szegéin}' tányér az 
is megcsinálta a maga karriérjét, három ezresen alul 
ki sem bújik a kereskedő üzletéből. Van egy pár régi, 
már nagy időket átélt rézeégértál, valaha 2 —3 koro
náért vették ‘meg azokat *éís még most is milyen jól 
megállják helyüket, magasra vannak akasztva, gond nél
kül élnek és lenézik az embereket. Gazdájukkal együtt 
öregedtek meg. Nekik már hiába fújj a szél, ők már 
nem táncolnak.

Az a berozsdált tányér még emlékszik, hogy 10 
fillérért borotvált a gazdájuk, akkor még mind a kelten 
fiatalok voltak, vígan táncoltak. Most egy pár talán le 
fog fii magasból kerülni, olyan viharok fognak jönni, 
amilyeneket sem ő, sem a gazdájuk nem bírnak ki, ha az 
eddigieket ki is bírták. Az egyik vihar már be is kö
szöntött: a magas házbér. Kartársaim, próbáljatok megf- 
küzdeni a nagy viharral és ne hagyjátok a cégértálat 
se porba hullani. Hadd fújja őket a szél, nekik nem 
árt, ők csak akkor mennek, h!a ti akarjátok.

Hát lehet ilyen körülmények között tavaszi han
gulatot festeni? fin nem tudok. Talán más se tudna. 
Nem baj, talán napsütés nélkül is melegünk lesz nem
sokára: elsején befütenek neküpk.

i K ö v e s I s t v á írj

A fodrász uraknál régóta nagy
közkedveltségnek örvendő  ^  # # -

K/naricispomade.
kapható  __________________ * _________ _

Dankovszky István cégnél, Budapest, V., Ensébet-tér 19.
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Súlyos meglepetést hozott kartársainkra az uj lakás- 
rendelet, az amugyis eléggé gondterhes időben. Mind
annyian telvevoltujnk reménységgel, hogy ha már sok 
más ipar, amely a konjunktúrával párosult, nagyobb 
elbírálás alá eshetett, ez az ipar attól mentes lesz, 
mert nagy mértékben nélkülözhető is, legalább annyi 
védelemben fog részesülni, m(ind amely védelemben ré
szesül dohányáruda, gyógyszertár stb.

A lakásrendelet 47. §-a azt mondja: Ipari vagy ke
reskedelmi foglalkozást űző egyének által műhely, üz
let, iroda, raktár stb. céljaira használt helyiségek bérét 
a tulajdonos (bérbeadó) tekintet nélkül a rendes fel
mondási időre és az előbbi béremelés idejére:

1. Az 1923. évi május 1. napjától kezdődő liatály- 
Iyal az 1917. évi november hó 1. napján érvényesen 
volt lekötve évi tiszta bérnek ötvenszeres összegére:

2. Az 1923. évi augusztus hó 1. napjától kezdődő 
hatállyal (az 1917. évi november hó 1. napján érvény eseji 
kikötve volt évi tiszta bérnek százszoros össZegéie;

3. Az 1923. évi november hó 1. napjától kezdődő 
hatállyal pedig iaz 1917. évi november hó 1. napján 
érvényesen kikötve volt évi tiszta bérnek százötven szeres 
összegére emelheti.

Ha azonban valamely üzleti célra használt helyi
ség évi tiszta bére az 1917. évi november hó 1. napján, 
érvényesen kikötve volt évi tiszta bérnek húszszoros 
összegére, vagy ezt meghaladóan a jelen rendelet élet
belépte előtt már érvényesen felemeltetett, az illető 
helyiség bérét az 1923. évi május hó 1. napjától kez
dődő hatállyal a 2. pontban meghatározott összegre 
lehet felemelni. Ebben az esetben a 3. pont szerijnt 
megengedett béremelés már az 1923. évi augusztus Jió
1. napjától kezdődő hatállyal is történhetik.

Ha az üzleti Célokra használt helyiség lakással 
együtt tárgya és az üzlet lényegesen fontosabb alkat
része a bérletnek (pl. üzlet, műhely, iroda stb.) hz 
egész bérletre a jelen §. rendelkezései nyernek Al
kalmazást, ellenkező esetben az előbbi §-ban foglalt 
szabályok irányadók.

Nem kell ahhoz a mi szempontunkból különös in
dokolás, hogy mennyire sérelmes elbírálás alá esik 
küzdő kartársainkra. S akkor jóleső érzéssel vehetünk 
tudomást arról, hogy a KIOSz. vezetősége a rendelet 
eme sérelmeivel szemben a kormányzat védelmét ke
reste. Örvendetes jelenség, hogy a küldöttség érveire 
Vass József népjóléti miniszter kilátásba helyezett több 
enyhítést, amelyet előzőleg a minisztertanács elé ter
jeszt s annak jóváhagyása után pótrendelettel fog gon
doskodni azon túlkapások ellen, amelyek a ,küzdő kis
iparosok ellen irányulnak,



5. szám. Föd / á s z ip a r 3

sárnapi munkaszünetet áthágok ellen súlyos pénzbír
ságot, sőt többszörös ismétlés esetén iparjogelvonást 
eredményezzen. Vita után súlyosbító pótijnditvánnyal 
egyhangúlag elfogadtatott.

Elnök zárszavai után a közgyűlést bezárja.

Az Árvizsgáló Bizottság 
és ás áraink.

Dacára az eldurvult korunjkínakl, a háború előtti mű
veltségünkkel még mindig nem tudunk szakítani. így 
nem tudok kellő kifejezést használni az Árvizsgáló Bi
zottság eljárásai ellen, amely iparunkat, különösen a 
borbélyipart érte. Érthetetlen dolog aZ, hogy Bolemaq 
biró ur nem bírói funkciókat végez, ellenben társadalmi 
és ipari uj korszak apostola óhajt lenni és mondhatnám 
évezredes ipart, úgy miint a borbélyipart, mint szükség
telen, fölösleges iparnak nyilatkoztatja ki. A bibliából 
egy lapot ki kellene szakítani, lameliy lapon az áll: Hogy 
az Isten, az örökkévaló Isten a hit és erkölcs tiz igéjét 
kinyilatkoztatta, azaz oldal itt Magyarországon szükség
telen, oda bele kellene Írni, hogy Boleman biró ur 
Budapesten egy hatalmas, magajs épület X-ik emeletén 
kissé eliitőleg a fenti nyilatkozattól, szóval durván: tár
saival együtt kimondja, liogy a társadalomnak melyik 
iparos szükséges és hogyan kéll élni,- szóval az ő me
tódusa szerint kell berendezkedni, mert ő különben az 
árakat nem engedi emelni. Az olyan ipar, amelyre őneki 
szüksége nincsen, arra másnak se szabad, hogy szük
sége legyen lés az iparosok vagy hagyják abba a mes
terségüket, vagy ha görcsösen ragaszkodnak az ipa
rukhoz, azok éhen haljanak meg! Ugy-e, milyen szép 
Salamoni Ítélet!

E !líó 26-án, este 8 órákon- a börbélymesterek szövet-) 
ségében, a Club-kávéháziban rendes összejövetelt tar-) 
tottak, amely összejövetelen igen nagy panaszok hang-' 
zottalc el szaktársainktól az Árvizsgáló Bizottság ellen. 
Az iparunk ellen elkövetett folytatólagos zaklatásit telje
sen komolytalannak tartom és azért aZ előrész a be
vezetés is. Az Árvizsgáló Bizottság vagy bíróság egy 
ipart nem közszükségleti iparnak tart, hanem mint lu
xusipar, amelyre a köznek alig van szüksége, abban
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az. esetben az Árvizsgáló Bíróságnak, úgy mint más 
luxusiparcikkre, annak az áraihoz, vagy árainak meg
állapításához semmiféle in-gerendával nem rendelkezhet. 
Tehát hatása kívüli iparnak minősiti, így fölösleges, 
hogy kartársaim az Árvizsgáló Bizottsághoz fordulja
nak az árak jóváhagyásáért. Ha pedig iparunk, illetve 
a borbélyipar közszükségleti ipar, abban az esetben nem
csak hogy iparunkban működő szaktársaimnak az; élehni- 
téik'kekkel egyaránt emelkedő árak mellett arányiad 
gos munkájukért járó összeget kell megengedni, hogy 
emelhessék, .'ellenben gondoskodni kellene az államAiak 
arról, hogy ily szegény ipar szükségleteit a hazai ter
melésből mérsékelt áron kapja. De szaktársaim nem kö- 
vetelődznek ilyen és hasonló formában, de engedtessék 
meg nekik az, hogy munkadijaikat oly arányban emel
hessék, hogy megélhetésüket biztosíthassák.

Tapintatlan eljárása az Árvizsgáló Bizottságinak az 
is, hogy csütörtökön délelőtt fenn volt az ötös bizott
ság és kérte a fenti kérelmének az elintézésejt, amit 
előzőleg napokkal előbb nyújtott be és pont szombatra 
rendelték be szaktársainkat, hogy akkor jöjjenek fel 
az Árvizsgáló Bírósághoz és esetleg fognak velük tár
gyalni, tudva azt, hogy iparunkban a szombati nap milyen 
értékes nap, hogy egész héten gyengén menő üzle
teink a szombati napra van a megélhetésünk súly
pontja helyezve, tehát vegzáláskép ezt a napot válasz
totta az Árvizsgáló Bíróság, amit ott az összejövetelen 
egyhangúlag nem vettek tudomásul és az Árvizsgáló 
Bizottsághoz az ötösbizottság nem megy fel. Viszont 
egyhangúlag elhatározták azt szaktársaink, hogy a 
jövő héten még egyszer megkísérlik az Árvizsgáló Bizott
sággal némileg dűlőre jutni, ha ez nem sikerülne, úgy 
a kereskedelemügyi miniszter úrhoz egy emlékirattal for
dulnak, amely emlékirattal az eddigi mostoha bánásmó
dot le fogják irni, amiben részesültek az Árvizsgáló 
Bizottságtól, ugyanazon a napon 'üzleteinket bezárjuk 
és tüntető felvonulással visszük fel emlékiratunkat úgy 
a1 kereskedelemügyi miniszter úrhoz, mint a belügy
miniszter úrhoz is. Végre ezen az áldatlan viszonyon 
segíteni kell.

Minthogy az Árvizsgáló Bizottsággal az ötös 
bizottságba beválasztott kartársaim nem tudtak sem
miféle eredményre jutni, igy a folyó hó 26-iki össze-

1 1h  sz á z a d  ó ta  k ö ztu d o m ású , h o g y  !

SCHÜTZER JAKAB és FIA 
SZÉKESFEHÉRVÁR-i

BOROTVASZAPPAN 
A LEGJOBB.

* * * -  * -  w j * *  i f i T i r  i y *  rm : j k :  a  p j i c  j* .  r w  «r> „

jövetelen egyhangúlag elhatározták, hogy folyó év 1923. 
április 27-től kezdődőleg a következő árakat léptetik 
életbe és csakis ezeken az árakon fognak dolgozni és 
ha netán egyik vagy másik kartársunkhak ezért ..az 
áremelésért kellemetlenségei volnának* úgy az egész 
szakmánk üzleteit bezárja és mindent el fog követhi 
azzal szemben, hogy a fenti kartársainkat semmiféle 
sérelem ne érje.

Az árszabály a következő: j i
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divat fejlődne k,i, viszont a folyton terjedő, külöiaösep 
férfiaknál, kopaszodás, igen tág teret nyújt iparúink 
jövedelmének, szaporítására, ha ezeket félparókákkal lát
juk el, illetve rászoktatjuk. Minden jövedelmet meg kell 
ragadnunk családunk és niaguhk jól felfogott érdeké
ben. És örömmel üdvözlőin a budapesti borbélyok, fod
rászok és parókakészitők ipartestülete kebelében,m eg
alakult hajmunka-szakiskolát és ha nem is e pillana
tokban fogjuk eredményét látni ezen áldásos működés
nek, de a közeljövőben igen nagy eredményeket fo
gunk elérni és ezúton is kérem a szaktanítókat, hogy ne 
csüggedjenek, ellenben minden erejük megfeszítésével 
hassanak oda, hogy minél több tanítványt tanítsanak 
meg hajm'unkára.

M i k l ó s  Öd ö n .

Halálozás. S z a r v a s  Alajos, közbecsülésben álló 
budapesti kartársun'k e |hó folyamán súlyosabb betegsége 
után jobblétre szenderült. Részvéttel vagyunk gyászoló 
özvegy édesanyja iránt, aki már másodszor veszíti el 
üzletének vezető oszlopát. Nyugodjék békében!

Az ipartestület elöljárósága folyó évi április hó 
22-én tartott ülésén a vasárnapi munkaszünet határo
zati javaslata miatt úgy a tisztikar, mint az elöljáróság 
leköszönt. Tehát újólagos közgyűlés fog határozni a 
vasárnapi munkaszünet sorsa felett. Remélhetőleg a cél- 
tudatosságon kívül az emberi öntudatnak megfelelően.

Továbbképző tanfolyam működik az ipartestületen 
Komáromy Antal mester oktatásával, Kuba Sándor admi
nisztrációja segítségével. Az eredmény Valóban nagyon 
szép, a: megértőknek nemcsak becsülést, hanem hasznot 
is fog hajtani. Követésre való eszme, kartársak!

Veszprémvármegyei iparr és gazdasági kiállítás 
Veszprémben. Veszprém város iparosai karöltve a vár
megyei Gazdasági Egyesülettel, támogatva a város és 
vármegye vezető személyiségei által Veszprémben, 1923 
június 29-től julilus 8-ig vásárral egybekötött ipari, gaz
dasági, háziipari, képző és iparművészeti, iparossegéd 
és tanoncmunka-kiállitást rendeznek a veszprémi állami 
polgári és felsőkereskedelmi iskola épületében és /a 
környező térségen. A kiállítás szakosztályai: 1. Ipari 
szakosztály a) Önálló iparosok osztása, b) Iparossegé
dek és tanoncok osztálya. 2. Képző, iparművészeti és 
régiségi tárgyak szakosztálya. 3. Háziipari szakosztály.
4.  ̂Kertészeti szakosztály. 5. Gazdasági szakosztály. A 
kiállítás ünnepélyes megnyitása 1923 június 29-én, d. 
e. 10 órakor. A kiállítás bezárása 1923 julius 8 án, d. 
u. 6 órakor. A kiállítás megtekinthető naponta reggel 
8̂  órától este 6 óráig. A kiállítási tárgyak legnagyobb
részt eladásra kerülnek. Versenyre csak a segédek és 
tanoncok munkái bocsáttatnak. Minden kiállító elismerő, 
illetve részvételi díszoklevelet kap. Részletes felvilágo
sítás és bejelentőlap nyerhető, illetve kapható a vár
megye minden ipartestületénél, iparosköröknél, községi 
elöljáróságoknál és a vármegyei Gazdasági Egyesület
nél. A kiállítás végrehajtó-bizottsága. A m. kir. keres
kedelemügyi minisztérium a kiállítandó tárgyak vasúti’ 
szállításánál 62.004—1923. V ili. sz. alatt 50 százalék 
kedvezményt engedélyezett. A kiállítás megnyitásával 
egyidejűleg Veszprémben Országos ipnros-kongresz- 
szus lesz.

FRANKOL M ÜVEK
BAIUSZKÖTÖ. HAJ HÁLÓ, FROTTIERKEZTYÜ, PÚDER
PAMACS, FENŐSZlj STB. OYAR K Ö Z P O N T I  IRODÁJA

BUDAPEST, VII., GARAY-UTCA 17.
( B e í h l t t r t - u í c a  s a r o k )  T e l e f o n :  J ó z s e f  7 2 - 4 2 .
Ra yon képviseletek az ország minden nagyobb városában

A haj és bajusz festése.
A hajfesték a legrégibb kísérleti cikk a kozme

tika terén. A kozmetikai cikkekből folyton újabbakat 
hoznak forgalomba, de tulajdonképpen csak a cikk 
kiállítása uj, a tartalom régi. A kozmetikai cikkek kö
zül egy sem mondható teljesen tökéletesnek.

Számtalan hajfestő anyag van, de nagyon nehéz 
lenne megmondani, melyik ártalmatlan ezek közül. A 
leghathatósabb festőanyagok a fémtartalmúik, ezek 
azonban a fejbőrt többé-kevésbé megtámadják. Készül 
ugyan hajfesték különböző növényi anyagokból is, ezek 
ugyan ,ái talmatlanok, de egyszersmind megbízhatatla
nok is, amennyiben vagy nem sokáig maradnak meg 
a hajon vagy pedig a velük festett haj színe 
egyenlőtlen. A hajfestékek ezidőszerint főleg ásványi 
és fémanyagokból készülnek, még pedig összetételük: 
pokolkő, ólom, ezüst salétrom, pirogalus és kénve- 
gyülékek. Közöttük az ólom a legártalmasabb, mert 
ezen anyag a bőrön keresztül a szervezetbe behatol 
és igen súlyos mérgezést okozhat. Amely hajfesték
ben tudjuk, hogy ólomsó van, azt feltétlenül mel
lőzni kell.

A h a j r c g e n e r á t o r o k  néven forgalomba ho
zott szerek legtöbbjének a következő összetétele van: 
ólomcukor, kénvirág, kéntej és glicerin desztillált víz
zel hígítva. Mindazokat a szereket, amelyek ólomcuk
rot tartalmaznak, nem szabad használnunk, sőt szol
gálatot teszünk vendégeinknek, ha felvilágosítjuk őket 
a használat veszélyességéről. Ezen szereket a hasz
nálatban úgy ismerjük fel, hogy amely vendég ezen 
ártalmas szert használja, legtöbb esetben szembeteg
ségbe esik, vagy a fejbőrön fekete szemcsék képződ
nek, vagy a felhám a fejen nagy darabokban kipikke- 
lyeződik. Ezen tünetek észrevételénél a szert ne hasz
náljuk többé, mert biztos, hogy ólom van benne. El
lenben tisztán kéntejből is készül ilyen regenerátor, 
melynek hatása a hajra csak hosszabb használat után 
mutatkozik, de ártalmatlan a szervezetre. Ezen szer 
használatánál 10—14 nap múlva mutatkozik az ered
mény. Az ily regenerátortól a hajak megbámulnák és 
a haj színét huzamosabb ideig meg is tartja. A to
vábbi használat alkalmával 6—7 naponként történő egy
szeri bekenése a hajnak elegendő, hogy a hajszín 
állandósuljon. Ezen festékek elkészítése igen körülmé
nyes és nagyon fontos, hogy egyik vagy másik szer
ből többet ne tegyünk a festék elkészítésénél a vegyü- 
lékbe, mert a használatban azután a haj színe más 
lesz. A legjobb az ijyen festékeket a gyárakból be
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szerezni, ezek már a festékek biztos összetételét szí
nek szerint jól ismerik, mindig egyformán elkészített 
festéket hoznak forgalomba és a borbélynak csak az 
alkalmazásnál a hejlyes eljárást kell. tudnia, akkor a 
hajfestés rendkívül könnyen megy. Ha megvan a jó 
és biztos festékünk, akkor ne kísérletezzünk más fes
tékkel vendégeinken addig, mig annak az uj festéknek 
hatását holt hajon meg nem kíséreltük. A legfonto
sabb minden festéknél a haj zsirtalanitása, hogy a 
festőanyagoknak a hajhoz való jutását a zsir meg 
ne akadályozza, mert valamennyi festőanyagnak meg
van az a rossz tulajdonsága, hogy a zsíros hajon 
nem tud áthatni, csak zsírmentes tárgyakat vagy tes
teket festenek meg.

A leirt festőanyagok közül ezidőszerint a fém- 
sókkal készített festékeket használjuk, amelyek mindig 
két részből állanak: Az 1. számúnak tartalma pirogal- 
lussav vagy kénoldat. A 2. számúnak pedig a tar
talma ezüstnitrát vagy más . fémsóból készült oldat, 
ezen oldatok fényérzékenyek és nehogy a fény be
hatoljon és a vegyiiletet megbontsa, ezeket kék, barna 
vagy más sötét szinti üvegekben hozzák forgalomba. 
A hajfestéket tehát mindig sötét helyen tartsuk, semmi- 
esetre sem szabad azt a nap fényének kitenni, mert 
azok bármelyike is a nap fényétől megromlik.

A haj festése ezen festékekkel a következő mó
don történik: A hajat elsősorban is zsírtalanítani kell, 
hogy a hajfestőanyag a hajszaru külső burokjához 
hozzáférhessen. A festendő hajat vagy bajuszt és a 
haj talaját előbb meleg szódásvizzel megmossuk. A 
lemosás után hideg vizleöblitést használunk az egész 
hajra, amelyet megfesteni óhajtunk. Ezen lemosás után 
a hajat és a hajak alatt levő bőrt benzinnel vagy 
borszesszel megmossuk, hogy a szóda zsírtartalmát is 
eltávolitsuk a hajakról és a bőrről, ezen szerek hasz
nálata folytán sokkal előbb szárad a haj meg. A gyors

száradás folytán a faggyumirigyek nem szolgáltathat
nak a hajnak zsíranyagot és ennélfogva közvetlen a 
bőr mellett is zsirtalan marad a haj, minek foly
tán az egész festendő hajat egyenletesen a bőrig 
befesthetjük. A mai általában megszokott eljárás mel
lett a bőr a festendő hajak alatt ismét működésbe 
lép és a hajak alsó részeit ismét ellátja zsíranyag
gal, minek folytán a bőr közvetlen közelében a fes
ték nem fogja meg a hajat és az fehér marad. Mig 
a fentemlitett eljárásnál a gyors száradás a bőr mű
ködését hátráltatja (különösen a benzin) és ezáltal 
egyenletes festést kaphatunk. A már megszáradt haj 
vagy bajusz hajszálait vékonyan egy kis kefével az
1- ső szánni folyadékkal bekenjük, úgy, hogy a folya
dék, ha a bőrt is éri, az sem árt, mert a haj ;alsó 
részét is preparálja a festés részére. A hajat több
ször átfestjük, amig az egészen meg nem száradt. A 
megszáradás után a 2-ik számú folyadékkal, amely a 
fémsókat tartalmazza, kenjük be a megfestendő hajszá
lakat. Az eljárás a következő: A folyadékból  ̂ csak 
annyit töltünk ki, amennyit körülbelül a festéshez 
elegendőnek találunk. Már fentebb is leírtam, hogy 
ezen folyadékok fényérzékenyek és világosságon níeg- 
romlanak, igy azt visszatölteni nem szabad az üvegbe, 
mert az üvegben maradt festéket is elrontja. Ha a
2- ik szánul festékben apró fekete szemccseket látunk, 
akkor az cl van romolva, ezen festéket ne használjuk 
többé, mert ennek használata a festésnél eredménnyel 
nem jár. A 2-ik számú festékkel a hajszálakat gondosan 
vékonyan, egy máshoz még nem használt kis kefével 
átkeféljük, úgy azonban, hogy a bőrt ne érintsük, 
mert azt megfesti, különösen a bőr közvetlen közelében 
kell erősen átkefélni a szerrel a hajat, mert ezeken a 
helyeken fog a festék legnehezebben. A száradás köz
ben többször a megfestett hajat átfésüljük és lehető
leg világos helyen végezzük a festést, úgy, hogy a 
hajat minél nagyobb fény érje, t. i. a hajfesték hatása 
annál intenzivebb (fényérzékénél fogva). Ezen helyes el
járás folytán a szaktársak meglepő eredményeket ér
hetnek el a hajfestés terén. A festés után hideg víz
zel le kél! mosni az egész befestett h'ajat.

Az ilyen hajfestőkészlethez rendesen egy 3-ik üve
get is szoktak tenni, úgynevezett fix alá, amivel, ha 
egyenlőtlen a festék, bekenjük a hibásan festett részt, 
ez a szer a haj színét egy árnyalattal világosabbá 
teszi, de újabb festésre, vagy a haj egyenletessé té
telére nem alkalmas.

A bőrre ráfreccsenő festéket legkönnyebben citrom
savval vehetjük le. De vigyáznunk kell, hogy ezen 
eljárást minél kevesebbszer vegyünk igénybe, mert egy 
kis vigyázattal elkerülhetjük, hogy a festék széjjel
freccsenjen. A citromsavat egy kis vízzel hígítjuk fel, 
mert ellenkező esetben kissé csípi a bőrt.

A megfestett hajakat megszáradás után valamely 
zsíros anyaggal megkenjük, hogy ismét fényt kapja
nak. A legalkalmasabb erre a ricinusolaj, amely a 
legszebb szint adja a megfestett hajnak.
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KAPHATÓK
T Ü R R  M I H Á L Y
magyarországi vezérképviselönél 

Budapest, U ., IVurm-utca 5. v. Dorottya-utca 3. (udvarban)

APRÓ HIRDETÉSEK.
JÓ MEGJELENÉSŰ, jó munkás fodrászsegéd felvéte

tik Laskay István fodrásznál, Keszthely.

KERESEK egy szolid, 2—3 éves gyakorlattal bíró fod
rászsegédet, ki feltétlenül jó munkás. Havi fizetés 
érdeme szerint 1300— 1800 koronáig, teljes eloltás
sal, jó mellékkereset, kényelmes családi otthont biz
tositok. Beléphet azonnal, vagy 10—-24-ig. Dasch-i 
beck János fodrász, Szentes.

25 ÉlVES borbélysegéd állást keres május 15-re jobb 
vidéki városban. Fizetés megjelölésével kérek vá
laszt, továbbá az útiköltség előzetes beküldését ké
rem. Szántó Ágoston fodrászsegéd, Kunszefitmár- 
ton, Kölcsey-ut 939.

TÁRSAI' keresek jobb vidéki városban, elsőrendű hölgy- 
fodrásznő legyen, ki manikűrözni is tud. Biztos 
megélhetés. Cim a kiadóhivatalban.

MANIKŰRÖZŐ hölgyet keresek vidékre azonnali be
lépésre, helyiséget ingyen adok, biztos jövő. Cilii 
a kiadóhivatalban.

JŐ MUNKÁS fiatal borbélysegédet azonnali belépésre 
keresek, megegyezés szerint. Székely fodrász, Hajdú
szoboszló. V i

KERESEK egy 20—24 év körüli jó munkás borbély- 
segédet, teljes ellátással, jó mellékkeresettel. Fize
tés 2000—3000 korona havonta. Beléphet május 
7-én. Klein Sándor fodrász, Marcali, Somogymegye.

21 ÉVES jó megjelenésű fodrászsegéd, ki a hajmun
kát is érti, jobb üzletbe keres alkalmazást junius 
l-re, lehetőleg teljes ellátással, fizetés meg jelöíé. 
sével. Ajánlatokat Quell Konrád fodrász címre, Tó- 

i város, Komárommegye.

FODRÁSZŰZLET Szegeden, Széchényi-téren jutányo
sán eladó. Tudakozódni lehet Heim fodrásznál, Sze
geden. (Fehérre festve, 6 székkel és ö tükörrel.)

BIZTOS M EGÉLH ETÉST nyújtó fodrászüzlet elutazás 
miatt olcsón eladó Miskolcon. Cim a kiadóhiva
talban. | I

FODRÁSZŰZLETEM eladó. 30 év óta fennáll, óriási 
vidéki forgalom. Külön pipere-! és illatszerkiárusitás, 
ebből évi forgalom 600.000 korona. Üzleti forgalom
1,200.000 korona, üzleti bér 24.000 korona. Üzlet 
a piactéren van. Biztos jövő. Ár megegyezés sze
rint. Berendezés a maii igényeknek megfelel, Ko- 
váts Dezső fodrász, Szikszó.

• ELADÓ konsolasztal, fehérre festve, 270 cm. magas, 
450 hosszú. 3 darab 13*2/69 cm. méretű tükörrel, fe
hér márvánnyal, 30 fiókkal, tükrök között, két áru
szekrény, ára 600.Q0Q korona. Cim: Marton' László, 
Eger, Dr. Kállay Zoltán lutca 7.

25 ÉVES koru fodrászsegéd május 15*ére állást keres 
jobb vidéki városban, vagy fürdőhelyen. Szives ér
tesítést kér fizetési feltétellel: Keserű János bor
bélysegéd, Dombóvár. \ .

PERFEKT női fodrászkisasszony, ki manikűröz is (le
hetőleg saját felszereléssel) felvétetik a nyári sze
zonra balatonvidéki fürdőhelyre. Bővebb felvilágo
sítást L\d: Tóth Kálmán, IV., Irányi-utca 18 (cset 
mege-üzletben). ■ j > v (

Felelős kiadó: Radványí Géza,







IV Fodrá&zipar 5. szám.

M E R X á C  °* GEs! SOLINGEN
VORMALS LIESÉ & Co. , A / x  ALAP1TTATOTT 1887^_
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Elsőrangú BOROTVÁK ÓS OLLOK g y í r a ^

Dankovszky István illatszergyára
Budapest, V., E rzsé b e t-té r  19.

Ára tucatonként tok nélkül 3600 .— korona és csinos politúrozott bükkfátokban 3 6 0 0 — korona.
20°/ofelár.

Kérjen kipróbálásra ingyen mintadarabot, amit bérmentesen küldünk.
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Európa Irodalmi éa nyomdai rtssvdnytársasáff. Igasgató  j Bohtnldek Tibor dr., Budapest, VX., Ó-utoa 19.


