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I p a r u n k  é s  a  d rá g a sá g .
Különböző napilapok közlése valósággal tenden

ciózus arra vonatkozólag, hogy iparunk mily magas 
árakon dolgozik. Ezen cikkek olvasásáról keletke
zik aztán a felzúdulás ellenünk és az a sok mél
tánytalanság iparunkkal szemben, amit a nagy- 
közönség részéről el keli tűrnünk. De nem olvastam 
még olyan közleményt egy lapban sem, amely az 
iparunkban működők m egélhetését tárgyalta volna. 
Végre is nem tudom megérteni azt, hogy iparunk 
hogyan drágult, hogy az oly szembeötlő, meg arra 
is, hogy az újságoknak kell foglalkozni ily irányban 
vele.

Egy kis összehasonlítást fogok tenni az 1914. 
évi munkadijaink és a mai munkadijaink között, de 
előre kell azt is bocsátanom, hogy. a békeidőben 
is iparunk csak tengődés volt, mert a mi iparunkból 
vagyont szerezni sohasem lehetett. M egelégedésünkre 
szolgált, ha tisztességesen meg tudtunk élni szerény 
alapokon, napi 10— 11 órai lelkiismeretes, szorgal
mas munkánk után. 1914. évben az átlagos borot- 
válásért munkadijunk 40 fillér volt. Ha most a 40 
fillért az akkori értékére felváltom, például venni 
akartam magamnak vagy családomnak a megélhetés
hez szükséges cikkeket, akkor kaptam 8 darab to
jást, 2 kg. kenyeret, 25 deka zsírt, ruhanemüekből 
egy darab gallért, egy pár harisnyát, az iparunk 
folytatásához szükséges anyagokat, Vs kg. szappant, 
egy darab jó  ecsetet, megköszörültethettem az olló
mat, mind a felsoroltakat egyenként és még sok
sok tárgyat tudnék felsorolni, amit 40 fillérért meg
lehetett kapni. M ost kérdem a cikkek íróitól, hogy a 
mai 12 korona munkadijunkból melyik tárgyat lehet 
megvenni, pedig egy és ugyanazon időt és munkát 
adunk ezért az összegért is.

Ha most aztán az újságok árait vesszük az 
1914. évi értékhez mérve, akkor következő drágu
lást találunk: Egy 8 filléres újság ára ugyancsak 
felemelkedett 3 koronára, ez nem kevesebb, mint 
37i/2-szerese az újság régi árának; és még mindig 
azt olvassuk az újságokban, hogy a kiadók, tekin
tettel nagy üzemükre, ráfizetnek a lapokra.

M ost aztán mi, akik kis üzemmel dolgozunk 
és kiadásunk százalékokban nagyobbak, mi borzász- 
tóan drágítunk, már csak azért is, mert ma az 1914. 
évi 40 filléres munkadijunkat, mond és ird, tizen
kettő koronára emeltük fel, ami megfelel harminc-

szorosának a rég; árhoz viszonyítva, tehát még ha a 
mi iparunk arra a szolid alapra akarna csak he
lyezkedni, amire az újságíró urak helyezkedtek, ak
kor még mindig 7y2rszeressel kellene emelnünk a 
borotválás és egyéb munkák árait az 1914. évihez 
hasonlítva és még akkor sem léptük túl az újság
írói tisztességgel megengedett határt. De ha a fen
tiektől eltekintünk és megélhetésünket biztosítani 
akarjuk, akkor az 1914. évhez képest, az akkori mun
kadijainkat százszorosra kell felemelnünk, hogy ma
gunk és családunkat legalább is úgy elláthassuk, 
mint az elmúlt években. A munkadijainkat igenis 
emelni kell, mert ha ezt nem tesszük meg, oda fo 
gunk jutni, hogy teljesen lerongyolódunk és csa
ládjaink a silány táplálkozástól elgyengülnek, ami 
aztán maga után vonja a betegségek halmazát és 
bekövetkezik a teljes fizikai és anyagi romlás.

K e r e s k e d e le m
az ip a r  k e r e té b e n .

A borbélyiparban nem elegendő kizárólag csak a 
m esterség folytatása, bizonyos szerepet kell juttatni az 
illatszer-, kozmetika , toilette- és hajcikkekkel való keres
kedésnek is. Az ezen körbe vágó cikkekkel való ke
reskedés mellékesnek látszik és erre eddig a m agyar 
borbélyipar kevés súlyt helyezett, holott a külföldi, kü
lönösen a francia borbély üzleti költségeinek nagy ré
szét a kozmetikai és hajcikkek eladása utján szerzik 
m eg. A fenti cikkek ejadasa pedig nem mellőzendő el, 
mivel jelentékeny hasznot hajt és az üzleti kiadások 
bizonyos hányadát fedezi, emellett nagyobb tőkebefekte
téssel nem jár. Üzleti és egyéb kiadásaink egyerriőek, 
akár tartunk raktáron kozmetikai cikkeket, akár nem, 
úgy, hogy ezen üzlet ág  folytatása költséget nem okoz, 
az általa elért anyagi haszon pedig csökkenti az üzleti 
kiadásokból a tnunkára eső költségbercentet. A haj, 
fejbőr és arc kezelésére használandó szerek eladása 
az üzleti hozadék gyarapítását jelenti és ha azökat 
a vendég a borbély raktárán látja, megszokja és m eg
kívánja, ily módon jobban ébren tartható a vendég  
érdeklődése ily cikkek iránt, hiuságérzete növekszik, kü
lönösen, ha az egyes cikkek előnyét alkalmazásuk ese 
tén (nem tulságba hajtott dicsérettel) kiemeljük; a ven
dégnek a hygienia iránt való érzékét kifejleszthetjük s 
mindez iparunk sarkalatos érdekét képezi. A borbély- 
iparban  ̂ a legtöbb munkálat ugyanis az emberek hiú
ságán és hygienia iránti érzékén nyugszik.

Mindenkor a borbélyt tartották és tartják is a haj
t s  fejbőrbántalmak speciális ismerőjének és gyógyító-
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jónak, tehát ebben a tudományban fejlődnünk is kell. 
De nem kuruzslással, hanem lelkiismeretes tudással és 
tapasztalatok által. Nem szabad ezzel visszaélnünk, 
mert ennek folytán nemcsak hogy a vendég részéről 
a borbélyba helyezett bizalom megrendül, hanem ily 
eljárás az üzleti tevékenységre káros hatással van, te
hát csakis valóban jó, elsőrendű cikkeket szabad aján
lani. Általában arra kell ügyelni, hogy a borbély rak
tárán csakis kiváló minőségű cikkeket tartson, ha vala
melyik cikk a használatban nem mutatkoznék jónak, 
inkább tegye azt a borbély félre és ne adja el, mivel 
ily szer eladása könnyen maga után vonhatja vevői
nek bizalmatlanságát. Az áruk eladásakor pedig nem 
helyes háromszoros, avagy négyszeres árat kérni, igaz 
ugjan, hogy a vendég, ha borbélyüzletben vásárol, 
mar el van készülve arra, hogy magasabb árakat fi
zessen, de viszont a borbélynál beszerzendő szükségle
teit redukálja magas ár esetén, az általa eddig hasz
nált cikkeket csak kis részben, vagy általán nem fogja 
használni, ezáltal pedig a drágán árusító a rendes 
polgári haszontól is elesik. A magas ár pillanatnyi
lag kedvezőnek látszik, hiszen magas árak mellett a 
haszon is nagy, azonban a következményekre is kell 
gondolni. Ha az eladott cikkek árát a vendég so
kalja, gondolkozni kezd és gondolatmenete a követ
kező: Nekem a borbély ennyibe, vagy ennyibe kerül, 
ezért nekem csak ezt a munkát végzi, mert nekem más 
most már nem is kell (természetesen, mert már a 
kozmetikai cikkekről az aránytalan magas árak követ
keztében leszoktatták), vájjon nem tudnám én ezt az 
egyszerű borotválást egyedül végezni, megtakarítanék 
időt, pénzt és fáradságot, ugyanis nem kellene mindig 
a borbélyhoz mennem és ott gyakran várnom is. Meg
van! Veszek egy borotváló készüléket és megtanulok 
borotválkozni.^ Úgy is tesz. Ezzel aztán elszokik a 
borotváltatástól, illetve a borbélyüzletbe való járástól. 
Sőt ismerőseit is lebeszéli a borbélynál való borot
válkozásról azzal, hogy milyen jó otthon a géppel való 
borotválkozás. Természetesén ez a borbélyipar rovására 
megy. Ez a helyzet most többnyire. De ha a ven
déget rendszeresen, pontosan, minden rendelkezésűinkre 
álló eszközzel hozzászoktatjuk különböző szerek hasz
nálatához és nehezebb fésülésekhez, ezzel ébren tartjuk 
benne  ̂ a hiúságot és nem fog soha önborotválásra 
szokni, mert ez nem elégíti ki hiúságát. Másrészt pe
dig a kevesebb haszonnal is eladott cikkek (tömegesebben 
fogynak és nagyobb hasznot hajtanak összességükben, 
mint a kicsiny és folytonosan kisebbedé forgalom mel
lett drágán elárusított cikkek. Azt pedig tudjuk, hogy 
ha nagyobb tömegben kel el valamely áru, akkor azt 
olcsóbban is lehet beszereznünk, mert a gyáros avagy 
kereskedő  ̂ kisebb haszonnal is beéri. Nagyobb tömeg 
vásárlásánál kisebb nyereség-százalék is többet tesz ki, 
mint kis összegnél még olv nagy f^ercentuális nye
reség

A fejmosásra ajánlandó szerek megválasztása és 
ajánlása igen fontos arra az egyénre, aki hozzánk for
dul, mert valószínűleg hull a haja, avagy fejviszketeg- 
sége van,̂  ezek ellen keres orvosságot. Ilyen csekélysé
gekért szegyei orvoshoz menni, úgy hiszi, lelkbsmeretes 
és tapasztalt borbélya van, aki majd ajánl neki valá- 
JTLÍt, ami szintén megszünteti ezen bánfalmakat.

Mi történik azonban? A borbélyok közül sokan
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gondolkodás nélkül 50 fillér, vagy 1 korona nyereség 
reményében bármilyen raktárukon levő e fajta vizet, 
különösen, ha maga a gyáros is vastag betűkkel erre, 
avagy arra a bántalomra használó orvosság gyanánt 
hirdeti a szert, a vendégnek eladja még akkor is, ha 
van is a kérdéses betegségre gyógyító szer is, de ő 
azok után nem érdeklődött és nem1 is ismeri sem a 
betegséget, sem az orvosságát. Ha az eladott viz hatása 
ellenkező a hajra és bőrre, a vevő a használ hatat
lanság miatt kérdőre vonja és kijelenti, hogy ezt a 
szert nem használja tovább. Az ilyen borbély is látja 
az ellenkező hatást, de nem mer szólni, mert érzi, hogy 
lelkiismeretlenül járt el. Ilyenkor a gyáros rovására 
menti magát. Kezdi azt pedig a megszokott recept 
szerint: »Kérem, ez mind svindli, senki sem tud ebben 
a dologban semmit, legjobb semmit sem használni.« 
Ezzel azután ezt az egyént végleg elveszíti, mert a 
kozmetikai szerektől általában félni fog az ilyen vendég. 
A borbélynál beszerzendő szükségleteit is redukálja. Vég
eredményben önmaga fog borotválkozni. Mint emlitet- 
tem, a borbélyiparban a boldogulás gyakran csekélysé
geken múlik, tehát rendkívüli vigyázatra van szükség, 
hogy ilyen csekélységeket a borbély meglásson és figye
lembe vegyen.

A rövidárura is a következőket kell szem előtt 
tartani. Kizárólag első minőségű árukat kell tartani. 
Mintegy specialistákká kell lennünk ilyen megbízható - 
ságot feltételező árukban, mert olyan árukat, mint 
amilyeneket kereskedők raktáron tartanak és eladnak, 
mi egyforma áron nem tudunk áruba bocsátani s így 
árban nem konkurrálhatunk velük. A specialistánál tar
tott árut nem adják oly nyomott árban el, annál ke
vésbé, mert minőség tekintetében magasan felette áll 
a kereskedésben előforduló legtöbb árunak.

A hajárukra vonatkozólag csakis természetes vá
gott, vagy általunk vásárolt kihullott hajat tartunk rak
táron. Megrendeléseknél felvilágosítjuk az olcsóbb fran
cia, kínai, remis hajak kvalitásáról, de viszont ezek
nek rossz tulajdonságait is megmagyarázzuk a vevőnek. 
(Ezek a hajak súlyosabbak körülbelül 50 százalékkal 
a fent említett hajaknál, a színüket pedig igen rövid 
ideig tartják meg, amennyiben ezek színeiket mester- 
segés utón nyerik.)

Kreppekre vonatkozólag az angol szőrkreppet aján
lom elsősorban. Ennek tartása, könnyűsége és ruga
nyossága folytán érdekeinknek legjobban megfelel. Mi 
ezt az árut .sutyra vesszük és hosszmértékben adjuk el. 
Más kreppek ára jóval olcsóbb ugyan, de sem ruga
nyosságra nézve, sem a szálak hosszúságára nézve nem 
felelnek meg a kivánalmaknak és jóval súlyosabbak 
a fentemlitett gyártmányoknál, mert sokkal kevesebb 
méter foglaltatik benne, igy ha a fenti látszólag drá
gább is, mégis olcsóbb az említett gyártmányoknál. 
A hajkrepp ritkább cikk, miért is érdemlegesen nem 
foglalkozom vele, mert ez inkább a fodrászat körébe tar
tozik. Az angol krepp kereskedésekben nem kapható, 
amennyiben lényegesen magasabb ,ára folytán e szak
mához nem értő kereskedő nem vezeti, igy ez, mint 
speciális cikk, ezidőszerint még a borbélyipar kezé
ben van. Erről a vevőközönséget fel kell világosítani.

A kozmetikai cikkekből, parfümből, hajvizekből, fé- 
süárukból, kefcárukból stb., csakis elsőrendű cikkeket 
tartsunk raktáron, amelyek feltétlen megbízhatók és 
elismert márkák. Amilyenek bazárokban, füszerkejeske- 
désekben, divatárukereskedésekben kaphatók, ne ve
gyünk, mert ezeket az árukat a borbély kisebb kvantu
mokban, drágábban vásárolja és igy a konkurenciáival 
lépést tartani nem tud.

C siky József.

A ZOXÓ kölni-viz Illatosabb a legkiválóbb parfüm nél la
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A  szép ségáp olás.
Általában és különösen mi magyarok nevezetesek 

vagyunk arról, hogy szeretünk mások sikereiről beszélni1,, 
anélkül, hogy még 'csak egy hátsó gondolatunk, is volna, 
miszerint ugyanezt mi is megtehetnék. Legjobb eset
ben légvárakat építünk s kiszámítjuk, mennyit lehetett 
volna keresni, ha ezt, vagy azt mi csináltuk volna meg. 
Általában csak azt látjuk és arról beszélünk, hogy ez 
vagy az milyen jól jövedelmező vállalattal rendelkezik, 
mondom, csak azt látjuk meg, amikor már valaki ered
ményeket ért <el. Üres óráinkban elgondoljuk, hogy milyen 
nagyszerű volna, ha a mienk lenne ez a nagyszerű válla
lat; ámde eszünkbe se jut, hogy mielőtt a vállalat olyan 
jól jövedelmezővé lett, a kezdet nehézségeivel küzdött. 
Ez a küzdelem pedig az uj üzletág elsajátításának tanu
lásával kezdődik.

A szépség ápolásával mi fodrászok igen is foglal
kozhatunk s ezen foglalkozásunkból jövedelmünk foko
zását, másrészt pedig hivatásunk fokozottabb elismerését 
érhetjük el.

A szépség meghatározása lehetetlenség. A művész, 
a bölcselkedő, az orvos, a fiatal és az öreg más-másként 
állapítja meg a szépséget. A szépség tehát a természet 
nagy titka, melyet csak hatásában veszünk észre. Egyes 
népfajoknál egészen más a szép, sőt különféle életkorok
ban is más az, amit szépnek talál a környezet.

A szépség ápolása, illetve létezésének biztos tudása 
már oly régi, mint maga a történelem. Érdekes, hogy 
Paschkis Henrik dr. orvosok számára irt »Kozmetiká«- 
jában felemlíti, miszerint az általánosan használt koz
metikai szerek ma is majdnem ugyanazok, mint a leg
régibb használtak s vagy a hölgyek a maguk körében 
szájról-szájra adták közre, vagy pedig az orvos vagy 
gyógyszerész titkaként őriztetett meg.

Az előbb mondottak megerősítésére még csak azf 
hozom fel, hogy miként az egyiptomi szép hölgyek, úgy 
a mieink is lényegében ugyanazon szereket használják 
az arc, a szempilla, a haj festésére. Mit kell ebből kö
vetkeztetni? Talán, hogy az emberi ügyesség ezen a 
téren csődöt mondott? Dehogy. Éljünk csak összehason
lítással! A mathematika, a jog és a tudomány bármely 
ága vájjon nem-e a régiek alapvető munkáján fejlő
dött, nem-e függ azzal szorosan össze.

Végig olvastam több neves írónak a szépségápolás 
történetéről hatalmas nagy munkáját. Különféle korok 
jellegzetes kozmetikadivatját figyelemmel kisérve, azon 
mcggyőződésem szűrődött le olvasmányaimból, hogy a 
kozmetika, tehát a szépségápolás, már a legrégibb (időtől 
biztos, jó jövedelmet nyújtott, azzal foglalkozni tehát 
érdemes.
, A szépségápoláshoz tartoznak a festés, a manikűr 
es a többi más ágazat, melyek mindannyia arra törek
szik, hogy a feltűnő eltéréseket eltüntesse.

A gyakorlat igen sok oly munkák végzéséhez vezet, 
melyet az orvosi kar végzett mindezideig. Ez alkalom
mal szükségesnek találom megemlékezni, rámutatni arra 
a már esetleg a közel jövőben bekövetkező helyzetre, 
mikor is az orvosok éppen úgy meg fogják támadni a 
fodrászok, illetve a nem orvosi diplomával rendelkező 
szépségápolókat, mint akár napjainkban a fogorvosok 
a fogtechnikusokat. A fogtechnikus mutatta meg a fog
orvosoknak, vagyis ha meggondoljuk, hogy azelőtt nem 
is voltak fogorvosok, vagy igen kevés vjolt azok száma, 
akik spéciéi ezzel foglalkoztak. Mondom, az orvosi kar 
csak akkor emelte fel tiltakozó szavát, mikor a több 
üzleti érzékkel biró fogtechnikusok már teljesen elha- 
ta masodtak. És ime a fogtechnikusok, ha ügyesek, ha 
i •a .!?ecsülctesen szolgálják ki a közönségüket, biztos 
es jól jövedelmező exisztenciát létesítenek a maguk sza
mara.

Előre bocsájtom még, hogy miként a fogtechnikus es 
az orvosi kar között összeütközésre adott alkalmat a

fejlődés, úgy a kozmetikus fodrász és az orvosi kar 
között föl fog merülni ugyanaz a konfliktus. Illetékes
nek  ̂találom tehát ehelyütt már megemlíteni, hogy a 
fodrász csak szigorúan azon szépségápolási eljárásokat 
alkalmazza, melyek a következőkben ismertetett tervem 
szerint lesznek fölállítva. Hasonlatomat befejezve, a mon-j 
dottakat magyarázva: a fodrász úgy és csak olyan mér
tékben legyen szépségápoló kozmetikus, mint ahogy a 
fogtechnikus az orvosi kar által elismert és megengedett 
mértékben foglalkozik a hamis fogak elkészítésével. Még, 
csak azt a kívánságomat nyilvánítom, bárha már ott 
tartanánk, hogy az orvosi kar és a fodrász kozmetikus 
között létre jönne a konfliktus. Akkor, no hát akkor 
már oly jövedelmező kereseti forrás lenne a szépség- 
ápolás,  ̂ hogy az orvosi kar már szükségesnek találná 
a hatáskör megnyirbálását. Félreértés azonban, hogy, 
ne essék, szükségesnek találom még annak kijelentését, 
hogy az orvosi kar beavatkozását úgy értem, miszerint 
a fodrász azon kozmetikai szereplését kifogásolná, me
lyek nagyobb előképzettséget és megfelelő apparátusokat 
kívánnak.

Nekünk fodrászoknak elsősorban a bőr ápolása kí
nálkozik. Nézzük csak, mit is kell tudni annak, aki hi
vatásos bőrápoló akar lenni.

A bőr ápolásának fizikai és gyógyszertani módja 
az arc zsirozása és porozása.

Igen hamar — természetesen kellő ambíció esetén 
— már elsajátíthatja bármely fodrász az arc gőzölését 
és masszálását. Ezt, hogy jövedelmét már rövidesen 
fokozhatja, bizonyítanom sem kell talán.

Az arc gőzölése igen előnyös az arc bőrének, mert 
élénkebb vérkeringést idéz elő. Erősebb vérkeringés ese
tén pedig az anyagcsere élénkebb s ezzel kapcsolati 
bán az arc üdébb, teltebb és fiatalabb lesz. A gőznek 
ez a tisztitó hatása igen előnyös a ráncosodó arcokra 
és orvossága azoknak a szépséghibáknak, melyek a fagy- 
gyumirigyek és verejtékmirigyek megbetegedéséből 
származnak, igy többek között: a bőratka, pattanás 
(pörsenés), zsirtüsző lob, faggyufolyás, hajkorpa ellen.

Ajánlatos természetesen, hogy mielőtt az arcgőzö
léssel és általában a szépségápolással foglalkoznék, hogy 
azokhoz forduljunk, akik ezzel már régebben hivatás
szerűen foglalkoznak és gyakorlati tapasztalataik alapján 
adnak útbaigazítást.

Az arc gőzölését hetenként egyszer, sőt többször 
is előnyös eszközölni, s akik megszokják, éppen úgy 
nem nélkülözhetik, mint akár a borotválkozást.

Az arc gőzölése úgy történik, hogy a vízgőz illa
tos olajjal, szénsavval telítve egy olyan alkalmas ké
szülékbe lesz bevezetve, hova az embefi a fejét bedug
hatja. (Ilyen készülékek már igen olcsón beszerezhei 
tők.) Már most a fejet hosszabb vagy rövidebb ideig 
tartjuk a gőzben aszerint, hogy az arc bőre vérdus 
vagy sem. Pontos előírást nem adhatok, mert hiszen

FLASCHNER LAJOS'
Budapest, VIII., József-körut 17. ■
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nem mindenki bírja egyformán elviselni, a gőzt. Itt te
hát ismét csak a gyakorlat tanítására utalhatok.

Gőzölés után az izzadt arcot vízzel lemossuk. Ere
detileg sápadt arcot előnyös hideg vízzel lemosni. Pil
lanatnyi hatása ennek ugyan az, hogy az arc még sá- 
padtabb lesz, mert a véredények a hideg viztől össze- 
huzódnak, ámde később annál inkább kitágulnak és meg
telnek vérrel. Ez pedig a sápadt arcra rózsás szint 
varázsol. Természetesen ezt többször kell ismételni, 
hogy a hatás maradandó legyen és ugyan melyik hölgy 
nem hajlandó szebb megjelenése érdekében az ezen 
újabb kiadásra fedezetet találni, ha csak ez némiképpen 
is módjában van. Vérdusabb, tehát rózsásabb arc le
mosását természetesen a fenntiek után langyos vizzel 
fogjuk eszközölni.

Miután ilyen módon eltávolitottuk az arc bőréről 
a kiizzadás következtében adódó tisztátalanságokat, vá
szon segítségével megszáritjuk az arcbőrt. 20—30 cm. 
hosszú vászonszalagokat két kezünkbe megfeszítve úgy 
helyezünk iaz arcbőrre, hogy a nedvességet ez magába 
szíjjá, ezzel egyszersmint az arc masszálását vezetjük be.

»Az arcmasszás hatása fizikai és élettani alapon 
nyugszik. A fizikai hatás abban áll, hogy a masszás 
alatt erőmüvileg kisimítjuk, szinte kivasaljuk a bőrt, 
az elengedi izmokat pedig tornáztatjuk, következéskép
pen tehát edzeni, erősíteni tudjuk. Az-erős izmok ki- 
feszilik la bőrt és vissza adják neki a fiatalos ruga
nyosságot. Az élettani hatás pedig az arc kipirulásá
ban és az arckifejezés élénkülésében nyilvánul. A pi- 
rosság vérbőséget, erélyesebb életműködést jelent; en
nek folytán szaporodik a bőr zsirpántja; tehát az arc 
fiatalos, üde lesz, a ráncok eltűnnek. Az arckifejezés
nek és a szemeknek élénksége az idegekre gyakorolt 
kedvező hatásnak köszönhető.

Az arcmassage célja az anyagcsere fokozása; éppen 
úgy, mint a torna, a testedzés, a testet sokáig jó  kai%

Korona
General bajuszkötő, békeminőség, 1 tucat . 3C0.— 
Babér „ „ szegett, 1 „ . 360.—
Góliát „ „ nagy 1 „ . 420. —
Hunnia „ „ fülvédös 1 „ . 540 —
Brillantin, csavartetővel 1 „ . J20.—

„ közép nagyság 1 „ . 180.—
„ nagyobb 1 „ . 240.—
„ ugyanez, kristály fehér 1 „ . 240 —
„ zöld színben 1 kilogramm 200.—
„ fehér „ finom illatos l „ 250,—
* tubusban, 1 tucat . . . 48.—

Magyar Nemzeti-pedrő 1 „ . . .  120.—
„ * „ papirdob. 1 . . .  60.—

Tubuspedrő 1 „ . . .  60.
Bayrum, 2 decis 1 . . .  600.—

„ formaüvegben 1 . . .  720.—
„ 1 lite r........................................................  200,—

Kölnivizek, Gáspár-féle, 1(X) grammos, 1 tucat 480.—
„ „ V* literes, 1 . 780 —

Maria Farina, 50 grammos, 1 300 —
* ,  100 1 „ 610.— 

Brázay-féle 50 1 „ 300.-
„ 100 „ 1 600.— 

Gáspár-féle gyöngyvirág zöld, orgona lila és
fehér, 1 liter ........................................  240.—

Gáspár-féle Ideál Bayrum 1 tucat . . . .  720.—
„ Vegetál 1 tucat ...........................  720.—
„ Jég Bayrum 1 tucat . . . , . 720,—
„ Chinin 1 t u c a t .................  720.—
„ Lothyon 1 t u c a t ...........  720.—

Arcvizek, kitűnő illattal, legmagasabb szesztar
talmával, ideális szép adjusztálással, rózsa, 
orgona , akác- és sz gfü-illattal 1 tucat 720,— 

Timsó tabletta, doboz nélkül, kicsiny 1 tucat 120.— 
„ ,, „ ,, nagy la fehér 1 tuc 300.—
„ ,. dobozzal, kicsiny 1 tucat . . 180.—
„ „ „ nagy 1 tucat . . .  360 —

Hoffer dióolaj 1 tucat ...................................  240 —
Folyékony brillantin, la minőség 1 tucat . 240. -
Rperkrém 1 t u c a t .............................................  480 —
Pomadé, dobozban 1 tu c a t ..............................  240,—
Hajchampoing Javol 1 tucat .........................36 —

„ Elida 1 t u c a t .........................66 —
Fogpor, Grensill 1 t u c a t .........................................24.—

,, Heider, s z ö g le te s .....................................24.—
„ oval, nagyobb . . . . .  30 —

bán tartja, hasonlóképpen az arc izmait is tornáztatni 
kell, ha nem akarjuk azt, hogy idő előtt ráncos és! 
petyhüdt legyen. Ez a körülmény azonban korántsem 
zárja ki azt, hogy az arcápolás hazánkban is oly jól 
jövedelmező kereseti forrás legyen, mint amilyen az a 
müveit külföldön. A fodrász, mint már fölemlítettem* 
éppen úgy kisajátíthatja magának e foglalkozást, már 
tudniillik az arc ápolását, akár a fogtechnikusok, akik 
,a légi borbélyok egy jól jövedelmező mellékágát vették 
el a fodrásztól. A fodrásznak tehát kárpótlás kínálko
zik! Tanuljunk meg okszerűen arcot masszírozni és 
vele vezessük be az arcápolás jól jövedelmező ágát.

Az arc masszírozását a legcélszerűbb gyakorlott 
szépségápoló orvostól elsajátítani. Másodkézből tehát 
gyakorlott arcápolótól is lehet tanulni, ámde ez már 
nem olyan alapos. A másságénak ugyanis biztos sza
bályai vannak, melyek bonctani alapon nyugszanak; az 
izmok, az erek és az idegek irányát kell pontosan kö
vetni. Az az arcápoló, aki ha Orvostól is sajátította el 
tudományát, korántsem tud még tanítani, bárha kifo
gástalanul, sőt eredményesen dolgozik is.

A legtökéletesebb másságé az, melyet a kezünkkel 
végezünk. A puha mozgékony finom ujjakat nem pótol
ják, a most modern villamos vibrációs gépek. A villa
mos vibrációs gépek amellett, hogy a gyors rezgő moz
gások az izmok tornázíatását idézik elő, a villanyüditő, 
edző hatásával kombinálva, még fokozza is. A villamos 
arcmassage azonban nem mindenkinek előnyös s igy 
ismét csak oda jutunk, hogy a leghelyesebb arcápolas 
az, melyet a gyakorlott arcápoló a kezével végez.

A bőr zsirózása, a kenőcsök alkalmazása jót tesz 
az arcbőrnek, mert puhítja, simítja a bőrt és leoldja az 
el keményedéit, elsárgult hámréteget. Tisztítja a bőrt, 
mert magába veszi a faggyuváladékot és a veríték zsír
savát; táplálja a bőrt, bele ivódik, sőt rendszeres zsirbe- 
dörzsölések által már hizlaló kúrák is sikerültek. Az 
arc porozása azért okszerű, mert védi az arcbőrt. A 
legjobb arcpor az, mely fémport nem tartalmaz; olyan, 
mely növényi porból készül és nedvességet nem sz ív  
magába, nem duzzad és nem csirizesedik. Az olvasó 
jegyezze jól meg ezen följegyzéseket! Az eladásnál igen 
nagy segítségére lehet, hiszen a közönség hamarabb 
vásárol, ha azt az árut, amelyet el akarunk adni, úgy 
tudjuk ismertetni, hogy annak jóságáról közönségün
ket meg tudjuk győzni.

Most pedig a szépséghibáról még valamit! A felsó 
bőr szaruszerü pikkelyekből, hámsejtekből áll. Ha egy- 
egy helyen megszaporodnak, túltengenék e hámsejtek, 
úgy hogy ott egy keinényedés támad. Ilyen a szemölcs, 
a tyúkszem. A felső bőrön látható még a lencse és 
az anyajegy, ezeknek a fészke az igazi bőrben van.

Általában azt hiszik, hogy a szemölcsök ragadósak. 
Bebizonyítva ez nincsen, tapasztalható azonban, hogy 
más, annál csak úgy lehet elejét venni a kellemetlensé- 
akinek a bőre lencse, vagy szemölcs képződésre alkal- 
geknek, ha valamennyit eltávolítjuk, mi által a bőr iz
galma szűnik meg.

A szemölcsöket általában ugy távolitjuk el, hogy 
tövüknél fonállal, vagy lószőrrel lekötjük, mikor is a 
vérkeringés elszoritása következtében a kinövés elhal és 
leesik. Igen fontos, hogy a lekötő anyag tiszta legyen, 
ne hogy pz elhalás vérmérgezésbe menjen át. A szemöl
csöt lehet még marószerekkel eltávolitani. Ilyenek: a 
lápisz, a sósav, tejsav stb. Ezek egyrészt izgatják a 
bőrt és uj kinövésre serkentik, másrészt az ember soha 
sem tudhatja, hogy a bőrben hol végződik a hatásuk, 
nem-e marad heg, esetleg himlőszerü bemélyedés a ki
növés helyén.

A szemölcs, a lencse, az anyajegy gyökeres eltünte
tése az orvos hatáskörébe tartozik. Fagyasztás, folyé
kony levegővel való érintés, éles kanállal történő ki
kaparás és villamégetés a rendelkezésükre álló mód
szerek.

a Zoző
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mal kezelnek. Ezen fénysugarak behatása alatt a kinö
vések összetöpörödnek, kiszáradnak.

.Himlőtől és nagymérvű pattanástól himlőhely, ri- 
pacs marad vissza. A bőr ezen egyenetlenségét, vagy 
úgy javítják, hogy parafin befecsKendezéssel Kiegyen
lítik a bőr felületét, vagy pedig  ̂ a bőrt hámlasztják. 
Hasonlóképpen a bőr hámlasziásával lehet eltávolítani 
azokat a foltokat, melyek szeplő, lencse és májfolt el
nevezések alatt ismeretesek. Ezen foltok ugy képződ
nek, hogy egyes helyeken a bőriesteny megszaporodik.

A bőr puhaságát, hamvasságát attól a zsírtól és 
nedvességtől kölcsönzi, melyet veritékmirigyek és faggyú- 
mirigyek választanak ki. Ha valamely okból ezek a mi
rigyek nem jól működnek, ugy két eset áll elő: vagy 
szaraz lesz az arc, vagy túl nedves. Ha az arcbőr szá
raz, ugy előnyös lémmentes kenőcsöt alkalmazni és ez
zel masszálni, lehetőleg keveset szabad mosdani. Azon 
esetben pedig, ha túl bő e mirigyek váladéka, előnyös 
a gyakori meleg mosdás, az arcgőzölés, simító és ösz- 
szehuzó szerek alkalmazása. Ha a faggyú nem tud ki
ömleni a bőr felületére, bennreked a mirigy kivezető 
csövében,  ̂ ott összetömörül, sárgásfehér tömege benn 
ül a bőrben, csak a feje látszik a bőr pórusán s p. 
piszoktól fekete. Ez ia bőratka (mitesszer) és nevét 
nemcsak onnan kapta, hogy fekete fejével és gyakran 
4—5 milliméter hosszú testével hasonlít egy féreghez, 
atkához, hanem élősködik benne. Ha a iaggyumirigy 
nyílása (a pórus) valami oknál fogva össze nőtt, akkor 
a bőratka feszíti, tolja a bőrt, igy jön létre a bőr 
egyes helyén a bőrdara és ha ez nagyobb mérvű, a 
bórkása. Gyakran megesik, hogy kívülről fertőző anyag 
kerül a borátkához, miáltal ez gyuladásba, genyedésbd 
megy át. Így jön létre a pattanás. A bőratka és a 
pattanás a bőrben idegen testek, ezért azokat ki kell 
nyomkodni, annál is inkább, mert az érett pattanás meg
fertőzi a környéket is és újabb kiütéseket okoz. Ha a 
bőrhajszál véredényeiben pangás van, akkor azon a 
helyen vörös folt keletkezik, még pedig, ha az ütő
erekben van pangás, a fölt élénk piros, ha a vivőerekben1 
van pangás, a folt kékesvörös, szederjes.

Sokszor a vérkeringés nem elég élénk, ekkor a 
szívtől messze esőbb helyeken pang a vér. igy jön 
létre a vörös orr, vörös kéz, mely főleg a serdülő 
korban gyakori. A gyógyításra nem a gyóg/yszerek, 
hanem inkább a fizikai eljárások állanak a kozmetikus 
rendelkezésére. A vérnyomás emelése, vagy alászállitása, 
ha a véredények tágítása vagy szüksége a cél. Ezen kel
lemetlen szépséghibák gyökeresen gyógyíthatok. A koz
metikus fodrász, talán csak a késő jövő embere, meg 
fog ismerkedni a Kromayer-féle higganyfénnyel, a 
Lassal-félc tükalapáccsal, az állandó árammal és a gyors 
változatú árammal ezen különös hangzású, azonban 
igen egyszerű eljárásokkal.

A bőr idegei ha gyöngék, avagy betegek, a bőrön 
szépséghibák mutatkoznak. Ilyenek az elpirulás, a iib'abőr 
és bőrsorvadás. Ilyen szépséghibákon idegerősiíéssel és 
és helybeli edző eljárásokkal szokás segíteni. Legelőnyö
sebb a másságé, a villanyozás, a hideg vagy forró 
thermódok és a szénsavas arcfürdők.

Azon esetben, ha az arc bőrén olyan eltérések mu
tatkoznak, melyek a szabályos formától eltérnek, parafin 
befecskendezéssel töltik ki az eltérést. A parafin 42—43 
°C melegben tud csak elolvadni, minthogy ilyen magas 
hőfokra a legnagyobb lázban sem emelkedik a test 
melege, a parafin a befecskendezés után már nem ol
vad el. Ahol porcot vagy csontot kell pótolni, például 
az orrban, csontkemény parafint helyeznek el.

Fölemlítem e helyétt még a zománcozás (email) di
vatját. Ha hölgyeink megunják arcuk mindennapi szor
gos kendőzését, vágyakozva gondolnak az emailozásra, 
mikor is huzamosabb időre nyeri el az arc a szép 
fiatalos külszínt. Száradó, tapadó, gyantás, lakkszeru lanya-

FPC, , ezek* Fz azonban az arc izmainak mozgását is 
akadályozza, ugy, hogy inkább csak olyan hölgyek al- 
calmazzák, akik nincsenek kitéve annak, hogy Őket köz
vetlen közelről szemléljék. Drezdában láttam egy emajli
r a 0™ arcú hölgyet. Határozottan szép volt e hölgy, 
oar arcanak  ̂ mozdulatlansága szembeötlő volt, az élén
ken ragyogó szemek s az arcnak az éles megvilágitás- 
öan halovány és mégis feltűnően szép szine sokáig 
lebilincselte tekintetem.

igen kellemetlen szépséghiba a hajtultengés. Höl
gyeknél a bajusz, szakáll, karokon a szőr igen kellemet- 
i * A. modern kozmetika kiváló eljárásáról gondosko

dott. A szőrszál  ̂pórusába, a szőrtüsző irányába beszu- 
umk az ezen célra szolgáló tűvel olyan mélyen, hogy 
a tu hegye elérje a szőr szemölcsét. A tűn van egy 
gomb melyet ha megnyomunk, villamos áram hatol a 
szemölcshöz, az elsorvad, a szőr kihull és sohasem nő 
ki. A . szór helyén egy pattanás támadt, mely néhány nap 
alatt meggyógyul. Ezen eljárás az elektrolyzis mód- 
szere es inkább csak akkor jő alkalmazásba, ha a fö
lösleges szőr nem sürü. Villamosmotor gyors moz
gásba hoz egy vékony csőalaku éles kést, mely a ká
posztatorzsa fúróhoz hasonlít. Ezt a kis fúrót a szőr 
menten betaszitják vagy két millimétere a bőrbe és ki
veszi a fölösleges szőrszemölcsöket egy egész terü
leten. Tömegesebb szőrvesztést Röngten fénnyel érhe- 
tu" k . el- ,Ha ugyanis a Röngten-féle X-sugarak a bőrre 
világítanak, a hajszemölcs sorvadni kezd, a szőrt el
ereszti, 20 21 nap múlva kihullanak. Később ritkáb
ban, de visszanőnek a Szőrök, 2—3 hónap múlva is
mét röngtenezve, már teljes eredményt érhetünk el.

Megemlítem még, hogy szőrvesztőszerekkel is sikerül 
a fölösleges szőröket eltávolítani, a szőrök azonban ha
marosan ismét visszanőnek. Ezzel korántsem meritet- 
tem ki mindazon ismereteket, melyet a kozmetikával fog- 
a kozni akaró fodrásznak el kell sajátítania. Összefog- 

laltan talán sikerül egy kis vázlatot adnom. Egy kis 
vázlatot, melyen a tanulni akaró építhet, rnelyből’bárki 
is meríthet. Közönségünk, mint említettem, szívesen 
veszi fodrászának tudományos és szakszerű fölvilágositá- 
sat, ha valamelyes szépséghiba miatt fölvilágositásért 
fordul hozzánk.

Befejezésül ismételten csak (azt említem meg, hogy a 
fodrász az arcgőzölés és arcmasszálás precíz elsajá
tításával és üzletágként való bevezetésével uj kereseti 
forráshoz jut. Ártalmatlan kozmetikai műveleteket is hajt
hat végre a fodrász anélkül, hogy az orvosi karral 
összeütközésbe kerülne, természetesen szem előtt kell 
tartani az alapos elkészültséget és a tiszta kezelést.

B. H.

Ipar testületünk telefonszáma: József 124—79.
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MINDENNEMŰ 
HAJMUNKÁT ÉS 

H A JFESTÉST ELVÁLLAL

KOMÁROMY ANTAL
H Ö L G Y F O D R Á S Z  ÉS 

PARÓKÁKÉ SZITÖ 
BUDAPEST,

-------------  Vili., NÉPSZÍNHÁZ-UTCA 1 6 . ------------

COLUMBIA HAJFESTÉK, 
MATTOLIN,

PERHYDROL ŐRIG. MERCK, 
HYDROGEN,

ARC- ÉS KÉZKRÉM
éjjeli és nappali használatra.

BOROTVÁLÓ KRÉM, 
DEKOLETAGE EMAIL KRÉM 

KORPA ELTÁVOLÍTÓ, 
KREPP

raktáron állandóan kapható

A világhírű P O L L Á R T  - borotvák
magyarországi főraktára

Reiter Mihály
fodrász

Budapest, IV., Sütő-utca 2.

Ajánlom t. szaktársaimnak raktáro
mon levő még a következő számú 
Pollajtkéseket, úgymint 18., 27., 

28., 72., 77. és 80. számú.
Szaktársaim szives rendeléseit pos
tán utánvétellel a legjutányosabb 

áron szállítom.-

f L ancsarics Vendel |
l\ M Ü KÖ SZÖ RÜ LD ÉJE, 1

1  FO D RÁ SZA Tl CIKKEK É S  ILL A T SZ E R E K  | 
Ü NAGY RAKTÁRA |

j  SZOMBATHELY. |
: I Minden a szakmába vágó köszörüléseket és javitáso- ^ 
: ;  kát gyorsan és pontosan eszközlök. Felhívom a fisz- í  
■! telt fodrász urak figyelmét, hogy Pollart-borotvákat $  
L  különös gondossággal köszörülök jótállás mellett. | 
: :  Szives megrendelésüket kérem. $

A  h a ja k  osztályozása.
A vágott vagy kihullott hajat keverten mindenféle 

hosszúságban kapjuk kezeink közé. A kereskedelem 
és a feldolgozás céljaira egyenlő hosszúságii hajakat 
használhatunk csak. Áz igy szétszortirozott hajakat kö
teleknek (bundoknak) nevezik. Az osztályozás kö
vetkezőképpen történik: A vágott^ hajnak a levágott 
tompa részét behelyezzük a kartácsba úgy, hogy a 
hajnak alsó része felénk legyen. Az igy^ elhelyezett 
hajnak aztán a leghosszabb szálait kis csomocskakban a 
kartácsból kihúzzuk, de ügyelünk arra, hogy azon haj
szálak, amelyeket kezünkben fogunk es kihúzunk, 
egyenlő hosszúságúak legyenek. Ezt a műveletet ad
dig csináljuk, amig csak egyenlő hajszalakat kapunk 
a csomóból. Ha már csak rövidébb szalakat kapunk 
a kartácsból, akkor a kezünkben levő csomot össze
kötjük és félretesszük és lehúzzuk a kővetkező hosszú
ságot. Ezt mindaddig ismételjük, amig a kartácsban 
haj van. Az igy ki szortírozott hajakat aztán kotegekbe 
tesszük és tompára lehúzott haj néven hozzak  ̂forga
lomba. Ebből aztán a legkönnyebben lehet szép haj - 
munkákat előállítani.

S e rk é s  k ajak  m e g tisz títá sa .

A serkétől a hajat igen nehéz megtisztítani, mert 
ez a haj szaruhártyájához úgy odatapad, hogy le
választása a hajnak az elhasitását vonja maga után. 
Különböző gépeket találtak erre a célra fel, de ezek 
még ezideig nem váltak be. A sötétszinii hajakhoz a 
következő eljárást ajánlom: Az egész hajat 2 3 napig 
hagyjuk ázni közönséges petróleumban. A petróleum 
a serkéket megoldja, de el nem távolítja. Az igy petró
leumban megáztatott hajat forró vízbe tesszük es egy 
kemény sörte hajkefével addig keféljük, míg az egész 
hajból a serkét ki nem keféltük. Ez igien hamar megy, 
mert egy durva törülközővel való dörzsöléssel a ser
kéket letörölhetjük. Ezen eljárást világos hajaknál nem 
lehet alkalmazni, mert a színük teljesen elromlanék. 
Világosszinü hajakat, ha nem nagyon serkések, forro, 
lo/o-os klóroldatban egyszer-kétszer; kimossuk, aztán tiszta 
forró vízben ázni hagyjuk, miáltal a serkék itt is 
megpuhulnak és kefével igen gyorsan eltávolithatok 
lesznek. Csillag Árpád.

A n y e rs  v a g y  v á g ó it  haj fe s té sé h e z  
a lk a lm a s festék ek  ö s s z e á liilá s a .

A haj sötét színárnyalatainak elérésére a legré
gibb szer a Catechu-, Krapp-, Sumach- és Blauholz- 
keveréke vasvitriol hozzáadásával. A Catechu vöröses- 
barna, a Blauholz vörös és a Sumach zöld színek ke
veréke oly sötétítő hatással vannak^ a haj színére, 
hogy az egyes színek külön-külön észre nem vehe 
tők. Ezen festanyaggal fekete szint nem eredményez
hetünk, még ha bővebben veszünk vasvitriolt is. Ez 
utóbbi különben fémfényes árnyalatot eredményez. Fe
kete szin elérésére használjunk Tanint, vagy C s 
alinál A nagyobb csersavtartalom ugyanis vasvitriollal 
biztosan fekete színezést ad.

A szőke baj sötétítésénél a fent leirt festőanya
goknak csak igen hig oldatát használjuk. A tulfestő- 
dés ugyanis igen gyakori, ha a festéknem elég1 hig; 
ha nem tulhig, sötétítést nem érünk el.

A szőke haj sötétítésénél, amikor is arra törek
szünk, hogy a megfestendő haj alapszínét tartsa, le
hetőleg olyan festanyagot használjunk fel, .mely fel
oldva sárga, vagy legalább is sárgás szint mutat. Ilyen 
festanyagok a Sumach, a Querzitron és a Oelbholz, 
melyek a vasvitriol hozzáadásával olyan festanyagot 
got szolgáltatnak, melyek a mattszineződéseket adják.

A természetes hajszán sötétítésére a gyakorlatban 
ezen festőszer állítása a legelterjedtebb:

TZozó-készitm ények
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10 gramm Catechou 
15 » Pi rogal us-sav

5 » Krapp
20 » Sumacli
15 » Vasvitriol

10Ü0 » Viz
Ezen festanyag hatása úgy világos, mint a sötét 

természetes színek sötétedését eredményezi.
Fekete színezésre a következőképpen:

2 gramm Helinatin 
10 » Catechou
20 » Tanin
15 » Vas vitriol

1000 » Víz
Világos színek elérésére ezen festék ajánlatos:

30 gramm Gelbholz 
10 » Sumach
15 » Vasvitriol

1000 » Viz
Használnak még különböző Anilin-festékeket, ame 

lyeket kelmefestésekre használnak, de ezek nem tar
tósak, mert a haj szaruhártyáját nem festik át és gyor
san lekopnak, illetve letörlődnek.

Paul Eder, Berlin,

A  színházi fod rászat.
A színházi fodrász szerepe a színpad illúzió kelté

sében lényeges. Előre bocsájtom, hogy ni alkalommal 
sem terjeszkedem ki, hiszen ha mindazt összegyüjtené az 
ember, ami a szinházfodrász gyakorlatában előfordul, 
már egymagában ez a kis fejezet egy vaskos kötetet 
tartalmazna. A következőkben tehát csak röviden akarok 
útbaigazítással szolgálni az érdeklődőknek, hangsúlyozva 
ismét,, hogy a sokoldalú ismeretek jövedelmi forrásaink 
bő tárházát szolgáltatják. Azaz farsang idején meg kü
lönben is elég gyakran kinálkozik alkalom a színházi 
fodrászat gyakorlására.

Általában a bajusz és szakáll ragasztása fordul elő. 
Pamut- vagy előnyösebben hajkreppet huzunk ki s ezt 
inastix-al, ragasztó szer, úgy ragasztjuk fel, hogy pl. 
a bajuszt két darabból, a szakállt pedig négy, illetve 
hat darabból állítjuk össze. Mastix összeállítás:

10 gr. mastix,
100 gr. aether.

Úgy a bajuszt mint a szakállt lehetőleg ritkán állít
suk elő, mert máskülönben munkánk az illúzió keltés! 
rovására lesz.

A színházi fodrász fiatal embert öreggé masz
kíroz, vagy fordítva. Itt igen óvatosan kell eljárni és 
különösen csínján kell bánni a festékkel és a rátncok elő
idézésével. A színpad távolsága és megvilágítása irá
nyítja munkánkat.

A történeti, illetve oly színdarabok alakjainak előállí
tásánál az azon kor divatjának ábráit kell szorgosan 
szemügyre venni. Általában, mint mindenütt, úgy itt is 
az ambiciózus tanulmány az eredmény előfeltétele.

A  ̂ színpadra való fésülésnél a színpadra való festés 
analógiájára ajánlom, hogy tne a precíz kidolgozást tartsuk 
szem előtt, hanem inkább, mint a diszletfestő,, nagyobb 
vonalak színi összhatását tartsuk szem előtt.

A színpadi festést, a sminkelést, egyes színházi 
fodrász a művészi tökélyre viszi. Az orr viasszal való el- 
változtatása és a helyesen megválasztott, jól alkalmazott 
festékkel kiválóan szép munkát produkálnak. Az ered
ményt azonban itt is csajk a gyakorlat tanítása hozza meg.

Általában, azaz, aki nem direkt fodrász, elégséges 
már az elemi ismeretek tudása ahhoz, hogy ebből is 
a jövedelem fokozását érhesse el.

KAZOL ÉS NADUS^
fejmosók

ismét kaphatók. Egyedüli fejmosók, amelyek a 
legkönnyebben és nagy haszonnal adhatók el. 

Raktáron állandóan
brillantin, pouder, kölnivíz stb.

Vidékre utánvéttel szállít:

Nadus Vegyészeti Vállalat
C ég tu la id o n o s:

KARDOS ZOLTÁN Budapest, Vili., H unpady-utca Z9.
V __________________ _-__________ -......  ...........

Grásx János
S z

Illatszerek, acéláruk és fodrászkellékek n a g y b a n i  
raktára. #  Borotva és hajvágó gépek k&szőrülését 

nyolc napon belül pontosan elkészítem .

Va század óta köztudomású, hogy
SCHÜTZER JAKAB és FIA 

SZEKESFEHÉRVÁR-i

BOROTVASZAPPAN 
A LEGJOBB.

n a . k  n r  m» jk  .w  Ifr tsc rmo m~ s «l js. rze ö .

r  “  "á
A fodrásziparban

szükséges fehérnemüeket, illető
leg kendőket gyönyörű, hófehér 
kivitelben és a l e g j u t á n y o s a b b  
feltételek mellett kölcsönöz a

H I G I E N A
fehérnem ű kölcsönző vállalat

Budapest, Vl.t Dessewffy-utca 26. sz. 
Telefon ;,II9-9I.

V .._________________________________________________________ J

a Zozó-hayrum








