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szerkesztősége és kiadóhivatala

Három é v  után.
A »Fodrászipar« a mai számával a 4-ik évfolyamba 

lép. Immár három éve annak, hogy ezen szaklapnak 
megalapítására vállalkoztunk. Három esztendő oly idő 
a mi sajtónk életébén, amit nem kell előrebocsájtanunk, 
sem hogy mily nagy küzdelmet jelent és mily óriási, 
fáradtsággal és költséggel jár ennek fentartása ily óriási 
probléma megoldásához önzetlen és odaadó férfiak szük
ségeltetnek, hogy a mi szegény "iparunk részére mun
kálkodjanak és munkájuk eredményes és a szakmára 
áldásos legyen. Úgy véljük, és ha a jelek nem csalnak, 
nem végeztünk fölösleges munkát, hanem alapos elő
készítéssel oly szellemfrissitő és gazdasági tekintetben 
oly nagymérvű utb a igazításokkal szolgáltunk iparunk
nak, hogy szemmel láthatólag a figyelő észreveheti 
az eredményeket.

Visszapillantunk az 1919-es évre, amikor iparunk
nak semmiféle orgánuma nem volt. A központi vezető
ség sem rendelkezett orgánummal és igy az egész or- 
szághap a 'legnagyobb tájékozatlanság szakmánkban ural
kodott. Nekünk nem volt egyéb szándékunk, mint az, 
hogy egyöntetűvé tegyük szak társaink végzett munkái
nak értékét és hogy megélhetésüket minél jobban biz
tosítsuk azáltal, hogy az általa végzett munkát, im, 
itten ennyiért végzik és hogy ez felel meg a mai viszo
nyoknak. Ezen a téren tökéletes munkát végeztünk, amit 
több városból a szakosztály vezetői és tagjai köszönő
levelei is igazolnak. Erős küzdelmeket vívtunk az Or
szágos Árvizsgáló Bizottsággal, az ő lehetetlen és kép

telen ármegállapításai ellen. Nem akarunk most város
nevekkel előhozakodni, hiszen ugyanazokban a városok
ban olvasóink száma igen nagy és tudják és értékelik 
orgánumunk fontosságát. Ahol arról győződtek meg, 
hogy nemcsak írásban, hanem tettekkel jis megtörtük 
az Árvizsgáló Bizottság lehetetlen munkáját iparunk te
kintetében.

Ezt olyannyira forszíroztuk, hogy végre is az egész 
iparunkat hatásköréből kivontuk. Továbbá iparkodtunk 
és iparkodni fogunk a kornak megfelelő oktató munkákat 
közölni, hogy abból ki-ki a saját nézete szerint csele
kedjen, avagy fordítsa azt javára, amit azokban jónak 
talált. Iparkodunk a régi, nagy hazánknak elszakított 
területén élő szaktársainkat hazánkban történtekről tá
jékozni és minél közelebb tartani, magunkhoz biztatva 
;a boldogabb jövő eljövetelére, hogy megint együtt mű
ködhessünk.

Törhetetlen akaratunk az, hogy minden egyes egyén, 
aki szakmánkat tanulta és szakmánkban működést fejt 
ki, a legbiztosabb és a legjobb elhelyezkedést nyerje, 
mert csak úgy gondoljuk és csak azzal tudjuk megszün
tetni |az iparunkban lévő széthúzást, hogy ha mind
nyájunknak lehetőleg megélhetési viszonyait javítani 
tudjuk. Úgy tudjuk, hogy iparunk most nagy evolúció 
előtt áll. Mert mindnyájan érezzük és tudjuk, hogy 
iparunkban végzett mai munkánkért fizetett összegek 
semmiféleképpen sem fedezi a megélhetésünkre szük
séges anyagiakat. Tehát keresve keressük azt az utat, 
amely ebből minket kivezetne és amennyiben tudjuk, 
hogy iparunk nem olyan tőkeerős, hogy különböző 
meddő vállalkozásokra áldozni tudna, tehát olyan utat 
kell találnunk, amely ezt a körülményt kísérletek nélkül 
is meg fogja oldani. Amit remélünk, meg is fogunk 
találni. Élénk figyelemmel kisérjük a külföldön működő 
szaktársaink tevékenységét és amit jónak találunk szak
mánkra nézve, azonnal le is közöljük, hogy okulhas
sunk rajta. Azon reményben vagyunk, hogy szaktár
saink érdekeit még számos évig képviselhetjük és talán 
meg is érhetjük a boldogabb jövő eljövetelét, hiszen 
most egy uj fordulóponthoz, az 1922-es évbe lépünk 
és ezzel egyetemlegesen olvasóinknak és szaktársaink
nak boldog újévet kívánunk.

S z e  rk.

a Zozó-készitm ésiyek m e s s z e  felülmúlhatatlanok
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Fontos kereseti lehetőség.
Az utolsó két év folyamán az európai országok 

nagy részét utaztam be és elmondhatom, hogy sehol- 
sem találtam a fodrászipart olyan szegényes állapot
ban, mint nálunk. Igaz, hogy a fodrász helyzete sehol- 
sem mondható valami rózsásnak, másutt azonban ritkán 
elégszik meg a fodrász csupán mesterrség'e gyakorlásá
val és esetleg még némi hajmunkák elvégzésével, mint 
hazánkban, hanem mellékfoglalkozásként több-kevesebb 
eredménnyel, de seholsem eredménytelenül árusít illat
szercikkeket és pipereszappant is, mely üzletág amúgy 
is legközelebb áll szakmajához.

Németország jobbmódu vidékein alig találtam fod
rászüzletekre, ahol nem kínáltak volna hajvizet, vagy 
pipereszappant megvételre. Svájcban pl. a piperecikkek
ben való forgalom nagyrésze a »coiffeur«-ök kezében 
összpontosul, amiről egy ottani nagykereskedő cégnél 
Személyesen volt alkalmam meggyőződni. A hollandi 
fodrászoknak (cappeleknek) legtöbbnyire szép illatszer
táruk is van s' elég gyakran mint ügynökök vagy 
nagykereskedők is folytatják ezen üzletágat. Egynéhány 
ottani fodrásznak úgyszólván teljesen berendezett dro
gériája is van. Hasonlóképpen Varsóban — a lengyel 
Párisban — is már (erősen kifejlődve találtam a fod
rászoknál az illatszercikkekkel való kereskedést. Miért 
ne volna ez minálunk is lehetséges?

Azt hittem, hogy minálunk a viszonozok annyira 
kedvezőtlenek, hogy emiatt nem terjedhet ki fodrá
szainknál az illatszercikkekkel való kereskedés. Utána 
járva a dolognak, azt találtam, hogy nem a rossz vi
szonyokban, hanem egyedül az emberekben rejlik a hiba.

A kereskedés megfontolt vételből és eladásból ál;l s 
nem abból, hogy csak az ügynök rábeszélőtehetségének 
engedve, rendelünk akármilyen cikket, azt a szekrénybe 
vagy kirakatba állítjuk s a továbbit a jó Istenre bízzuk.

Nézzük csak mindenekelőtt, hogyan játszódik le a 
bevásárlás. Az összes pipereszappanok és illatszercikkek 
90o/o-a három vagy négy nagy cég gyáraiból származik. 
Most nézzük csak meg a fodrászüzletekben kiállított 
cikkeket:

Éppen e nagy cégek gyártmányai láthatók legke- 
vésbbé! Miért? Azért, mert e cégek nagy reklámot 
csinálnak s a gyártmányaik jók, az eladás ennélfogva 
aránylag simán eszközölhető s a szóbanforgó cégek 
utazói nem kénytelenek az eladásnál maguka: nagyon 
megerőltetni. Akit nem ismernek mint nagy vagy közép- 
nagy illatszerkereskedőt, azt nem látogatják meg s aki 
különben nem akar tőlük vásárolni, azzal sem törődnek 
sokat, nincsenek ráutalva. Csakhogy a fodrásznak éppen
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* Boldoguj évet kíván
Dankovszky István illatszer gyára és 
fodrászatí cikkek nagykereskedése.

e nagy cégek \6 és kelendő cikkeikre van szüksége. 
De ierre Ő nem gondol.

Akik azonban csak kicsinyben foglalkoznak kozme
tikai cikkek előállításával, vagy csak most rendezked
tek be, — vannak akik egy mosókonyhában vagy pince- 
helyiségben dolgoznak —- nem restelik a fáradtságot a 
legkisebb fodrászhoz is elmenni s a fodrász jóindu
latból felad nekik egy kis megrendelést. Nem ritkán szál
lítják aztán neki a megrendelt mennyiség háromszorosát 
is. A cikkek kevésbé ismeretesek s legtöbbnyire minő
ségük sem valami jó. Ezért aztán ezek a cikkek nem 
kelnek el s éveken át képezik az üzletnek egyedüli, de 
örömtelen díszét.

Az a fodrász, aki egyszer igy ráfizetett, ugv véli 
magát további kártól megóvni, hogy semmit sem vásárol 
többé. Ez azonban megint teljesen helytelen! Aki eladni 
és nyereséget elérni akar, annak először vásárolnia kell. 
De csak jól ismert és közkedvelt illatszercikkeket s pipere- 
szappanokat szabad vásárolnunk és arrra kell ügyelnünk, 
hogy kedvező áron kapjuk az árut. Ha csak egy posta
ládával rendelünk, Úgy legtöbbnyirre magas árakat kell 
fizetnünk. Ezért előnyösebb, ha egy városban több fod
rász, vagy vidéken több helység fodrrászai együttesen 
szerzik be szükségletüket. Ezt ugyan a fennálló szö
vetkezetek utján js lelehetne bonyolítani, de a tapasz
talat azt mutatja, hogy a szövetkezetek utján való be
vásárlás gyakran nem válik be. Ezzel szemben azt tapasz
taltam, hogy ha csak egynéhány fodrász rendel együtte
sen, a bevásárlást egész sjimán lehet lebonyolítani, mint
hogy igy minden nehézség elkerülhető.

L Legföljebb a hitelkérdés járhatna nehézségekkel, 
minthogy a nagy gyárosok nem szívesen nyújtanak a 
kisiparosoknak hitelt, mert ezt az árusítást a nagyke
reskedőre bízzák. Csakhogy a nagykereskedő is na
gyon óvatos, ha hitelbe való eladásról van szó. De mi
vel egy város vagy vidék fodrászai között mindig akad 
egy-egy jómódú is, úgy lehet a bajon segíteni, hqgy 
a bevásárlással őt bízzuk meg. A többi fodrászoknak min
denesetre biztosítékot kellene nyújtani neki, nehogy pénze 
elvesztésétől kelljen a megbizottnak tartani.

bpPugy mint a bevásárlásra, az eladásra is nagy 
gondot kell fordítanunk. A pipereszappanokat és illat
szercikkeket úgy kell elhelyezni, hogy a vendégeknek 
állandóan szembetűnjenek. Az árakat is ajánlatos fel
tüntetni. Hogyha a cikkeket csak szekrénybe rakjuk, 
ahol senkisem látja őket, akkor perrsze nem fog vásá
rolni senki. De meg az sem elegendő, ha a cikkeket fel
tűnő módon állítjuk ki, hanem a vendégeknek minden al 
kálómmal fel js  kell őket ajánlani. A fodrásznak úgy
szólván úgy kell nevelni vendégeit, hogy fogkrémjét, 
pipercszappanát, hajvizét stb. minden vendége rendsze
resen nála vásárolja. Különösen arra kell ügyelni, hogy 
minden vendégnek meglegyen a saját borotvaszappana és 
borotvaecsete. Illatszerek eladása tekintetében különösen 
tág tere nyílik a hölgyfodrászok tevékenységének.

A cikkeket természetesen nem szabad drágábban 
árusítani, mint aho,gy azok drogériákban kaphatók. 
Ha az egyes cikkeknél a haszon nem is valami nagy, na-
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gyobb mennyiség' eladásánál mégis csak szén hasznot 
érhetünk el. Az a vendég, akit jól és jutányosán szol
gálunk ki, hűsége által mutatkozik hálásnak. Minden
esetre arról is gondoskodnunk kell, hogy mindenkor 
elegendő készletünk legyen az egyes cikkekből, mert ha 
a vendég csak egyes ‘darabokat lát, azt hiszi, hogy 
visszamaradt áru/ mely csak azért fekszik az üzletben, 
mert senkisem veszi meg.

Azt lehetne még mondani, hogy például éppen szom
baton, amikor a legtöbb vendég yan és amikor a 
legtöbbet lehetne eladni, a fodrásznak legkevésbé van 
ideje cikkek eladásával is ‘foglalkozni!. Erre egyszerű 
a válasz: »Ha valaki keresni ,akar, ehhez mindig kell, 
hogy ideje is legyen.« Azt is kell szem előtt tartani, hogy
ha a sok jelenlevő vendég közül csak egy kér pl. 1 
drb. pipereszappant, vagy fogkrémet, úgy könnyen meg
történhetik, hogy egv második és harmadik is azt 
mondja: »Nekem is adhatt egy darabot stb.«

Önborotválkozást szolgáló cikkeket, mint például bo
rotvapengéket, borotvakészülékeket stb. a fodrász sem
miesetre se árusítson, nehogy vendégeit az önborotvál
kozáshoz szoktassa. A megrövidített munkaidő folytán 
már .amúgy is elég sokan maguk borotválkoznak. Borot
vák élesítését sem szabadna a fodrásznak vállalnia.

Végül {ajánlatos még reklámképek kifüggesztése is 
az üzletben, de természetesen csak olyan reklámképe
ket célszerű kifüggeszteni, amelyek az illető fodrásznál 
készletben levő cikkekre vonatkoznak.

Egyet még meg kell jegyezni: Azt a pénzt, amit 
a fodrász piperecikkek eladásából szerez, nem szabad a 
mindennapi kiadások fedezésére fordítania, hanem csakis 
áruraktárának pótlására és gyarapításra. Ahol sok áru 
van, ott sokat adhatunk el. Az a tőke,, amely kedvelt 
és keresett cikkekben fekszik, hamarosan kamatozik.

X. Y.

A hajhullás oRa és gyógyítása.
Sokszor fordulnak hozzánk vendégeink e kérdések

kel: »Mit csináljak, hull a hajam?« Avagy: »Mit ajánl 
a korpa és őszülés ellen«? Oly kérdések ezek, melyek
kel az orvosi tudomány is behatóan foglalkozik.

A hajhullás módja és minősége szerint különböző 
állapotok jelentkeznek és pedig: amelyeknél az elveszett 
haj pótlása nem következik be, vagy bizonyos idő múl
tán (néhány hónap, sőt gyakran 1—2 év) ismét nő 
a haj a kopasz felületen.

A kopaszság a hajvesztés azon alakja, melynél az 
elveszett haj pótlása már többé nem következik be. 
Ily hajvesztes az öregedő szervezet élettani visszafejlő
désén [alapszik és ezert a kopaszságot előrehaladottabb, 
korban sokkal gyakrabban fogjuk észlelni, mint fiatal 
egyéneknél. Mindamellett azonban a kopaszság nem te
kinthető éppen öregségi jelnek és nevezetesen napjaink
ban a legszebb férfikorban levő egyéneknél elég gyakran 
fordul elő. Általában hozzászoktak már a kopaszságot 
korunk jelvényének tekinteni és többnyire kicsapongó
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életmódnak, vagy nagyobbfoku izgatottságnak és szel
lemi munkálkodásnak tulajdonítják a kopaszság keletke
zését. Valóban korunk a gyors szerzés korszaka, ámde 
az e tényre vonatkoztatott okok (már a haj hullását 
illetőleg) a puszta képzelődés körébe tartoznak.

A kopaszság rendesen lassan fejlődik, minthogy elő
ször a fej melső részén hullanak ki la hajak, mire aztán 
a kopaszodás lassanként a fejtető (és nyakszirt felé ha
lad, iugy, hogy közönségesen a halántéktájtól kezdve, 
a koponyát körülövező félholdalaku, hajjal ellátott keret 
marad vissza, mely gyakran hosszú ideig fennáll, gyak
ran̂  azonban szintén elpusztul. A lassú hajhullás ezen 
sajátságos viszonyának oka, hogy a fejbőr a koponya
varratokon szilárdabban tapad a koponyához, továbbá, 
hogy a fejtetőt boritó része csekély mozgékonysággal 
bír. így a haj táplálkozása 'ezen helyeken hamarabb 
szenved hiányt, mint !a mozgékonyabb és dusabb zsir- 
szövettel  ̂ ellátott halánték és nyakszirt itájon, ahol a haj
nál a vér keringése is szabadabb.

A tökéletes kopaszodást néha a hajnak őszülése előzi 
meg, ami azonban fiatalabb egyéneknél nem követke
zik be. Hullákon észlelték, hogy la kopasz fejbőrön 
a faggyumirigyek és hajgyökök hiányoznak s a bőr 
egyes szövetrétege zsugorodott.

A tartós kopaszság oka tehát nem tulajdonítható 
egyedül íaz öregedő szervezet élettani visszafejlődésének. 
Az okok nincsenek kipuhatolva, de ;ugy látszik, hogy vér
keringési zavarok, ideges befolyások jogosan tekintet
nek okot szolgáltató mozzanatok gyanánt. Az öröklésre 
mutatkozó hajlam is igen sok (esetben tapasztalható. 
A tartós kopaszság gyógykezelése hasztalan és az em
lített bonctani körülményekből könnyen magyarázható. 
Az orvosi  ̂ szakmunka még csak iazt említi fel, hogy 
nem fog ártani, ha a (hírlapokban nagy hü-hóval ma
gasztalt szerek használatát megtiltják. Indokolatlan vé
lemény ez, hiszen éppen e teoretikus meghatározások 
alapján orvosok foglalkoznak a hajbetegségek gyógyitá- 
val, dr. Lássál másságé eljárása (olajjal), sikerrel jár, 
hiszen éppen a vérkeringési zavarok megszüntetésére 
irányul. A forgalomba hozott hajvizek pedig, akár alko
hol-, akár petroleumtartalmuknál fogva a fejbőr tisztán
tartását irányozzák s igy nem indokolt az e szerekre 
kimondott halálos Ítélet.

Igen gyakori eset a hajnak egyes kisebb helyeken 
való megbetegedése. A kopasz részletek határain levő 
hajak vékonyabbak és finomabbak, mint !az egészsé
ges részleteken találhatók és anélkül, hogy fájdalmat 
okoznának, könnyen kihúzhatok. Ha a kopasz részleteket 
oldalt beeső fénynél tekintjük meg, akkor gyakran finom 
világos színezetű, kevésbbé föstenyezett hajakat látunk, 
melyek mérsékelt nagyításnál tisztán látható hajtüszőből 
(I. bevezetés) emelkednek ki.

A körfolyamat gyakran hosszú időt igényel, en
nélfogva nehezen határozható meg, hogy mily nagy

Felhívom az igen tisztelt fodrász urakat a 
legújabban megjelent árjegyzékemre és 
csinos kivitelű naptáramra. Minden vevőm
nek, aki akár személyesen, akár posta utján 
nálam rendelést eszközöl, annak a fenti szép
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lesz a megbetegedés terjedelme. Sokszor a bajusz, sza
kái s a többi szőrrel borított helyeken is mutatkozik 
hasonló megbetegedés. A kopasz bőrrészletek hosszabb 
ideig nem termelnek uj szőröket, sőt gyakran 1--2 
év szükséges, inig a kihullott hajaknak teljes pótlása 
bekövetkezik. A hajak (és szőrök) utánnövése oly módon 
következik be, hogy a kopasz 'részletek területé1!! a hajak 
mindinkább megerősödnek, úgy, hogy többé oly köny- 
nyen nem távolíthatók el; mire azután a kopasz részle
tek is lassanként erősebb és sötétebb színezetű hajak
kal láttatnak el és a pótlás mindenütt megnyilvánul, 
ínig végre a kopaszság teljesen elenyészik.

A fejbőr ily helyenkénti kopaszodásának okát ku
tatva, eltérő eredményre jutottak az orvosok. Egyik 
csoport az ilyen bántaimaknál a hajtüszőn gombát talált 
s ezt tudták be okul Mások la kopaszság e fajtáját 
is idegbántaJomnak tekintik, melynél a hajak bizonyos 
idegterületeken megbetegednek és kihullanak.

Azon körülménynél fogva, hogy e kopaszságnál 
hosszabb tartam után ösztönszerüen ismét visszafejlőd
hetik a hajhullás, a természet gyógy hatalmát a bőr- 
müködés erősítésével kell segítenünk. Karbolsavas le
mosás, szeszes oldatok, valamint olajok bedörzsölése 
állanak rendelkezésünkre, mint gyógyszerek. Ha a kopasz! 
bőr ezen szerek használatára nem mutat vörösséget, 
vagy más izgatássá tüneteket, hidegvizlemosások is al
kalmazhatók. Az -olajok használata főként akkor helyén
való, ha a bőr a megbetegedés helyén beszárad. Még 
akkor is előnyös előbb egy hajviz használata.

A koraiakban fellépő kopaszsággal ellentétben, mely
nél a megbetegedés tulnyomólag a hajgyökökben rejlik, 
tüneti hajhullásnak a hajvesztésnek azon alakját ne
vezzük, mely a bőr megbetegedése folytán jön létre. 
Az utóbbi oka vagy a bőrszövetben fellépő zavar, vagy 
a szervezet betegsége. A hajhullás oka tehát ezen ese
tekben helybeli vagy általános körülményekben rejlik 
és ha az alkalmat szolgáltató okok megszűnnek, akkor

A BORBÉLYIPAR 
KÉZIKÖNYVE

H H w m m m m m m n m H

Irta: Miklós Ödön

Ára 25 korona

W W M W W W W W W W W M M W W W W

Megrendelhető a „Fodrászipar“ kiadóhiva
talában. — 25 korona e l ő z e t e s  beküldése 

mellett bérmentesen szállítva.

a Z o z ó s a m p o
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a hajnak pótlása ismét bekövetkezik, ahol azonban az 
okok megmaradnak, a tüneti hajhullás tartós kopasz
sághoz fog vezetni.

A bőrbetegségek, melyek a kopaszság okai gyanánt 
fölvehetők, a következők: a szőrtüszeg, faggyumegbe. 
tegedés (korpa), az orbánc bőrfarkas, továboá az élős- 
diek okozta megbetegedések: a kosz, a tarlósömör. Az 
általános megbetegedésekhez, melyek kopaszsághoz ve
zetnek, tartozik: a hagy máz, a himlő és a vörheny.

A hajhullás nem egyenletes a megbetegedés min
den alakjaiban, néha egyes területekre vonatkozik; a 
fej, |arc és törzs bőrén, vagy pedig az egész szőrrel 
fedett területre kiterjeszkedik. A hajak rendesen előbb 
a fejtetőn hullanak ki, azután a halántékon, a mellső 
és hátsó fejrészen és ez gyakran szabályos sorrendbeit 
következik be.

A szőrtüszőnél a faggyumirigyekben föllépő geny. 
nyedési folyamat következtében hullhat ki a haj. Ilyen
kor a haj győki részén gennyfolttal bír, mely a haj 
kihúzása alkalmával már szabadszemmel is felismerhető. 
Ezért is célszerű a hajak eltávolítása; ezzel a genny 
számára ut nyílik, megmentjük a hajszemölcsöt. Ellen
ben, ha az igy megbetegedett jhajat nem távolitjuk cl, 
a hajszemölcs szétroncsolódik, uj haj már többé nem 
képződhetik. * ' i

(Folyt, köv.)

A bőr és a haj.
A bőr egymás fölé helyezett két különböző réteg

ből áll; egy belső: irha íés egy külsőből: külhám, melyet 
a bőr alatti kötőszövettel az izomburokkal vannak össze
köttetésben.

Az irha rugalmas köt- és izomszövetből van össze- 
téve és a tulajdonképpeni bórszervnek tekintendő. Az 
irhában futnak le az edények, melyek a bőrben szét
ágazván, az. anyagcserét és a szervi működést köz
vetítik, valamint az idegek is, melyek az érzési képes
séget kormányozzák. Az edények és idegek többféle
képp szétágazván, végre apró szemölcsökben végződnek.

A külhám azon bőrréteg, mely az irhát egész ter
jedelmében befödi és annak valóságos védszerül szolgál. 
A külhám csupán a sejtekből {álló edény és idegnélküli 
áttetsző szövet, alaktanilag azonban két részből áll: a 
nyákréteg és a szaruréteg. Ezen réteg egymás mellé 
sürü sorakozásban helyezett, könnyen szétroncsolható 
sejtekből áll. A bőr színe fa nyákréteg sejtjeiben le
rakodott finom, szemcsés festanyag által, mely festenyé- 
nek neveztetik, van föltételezve. A festenye számos gór
csői szemcsékből áll, melyek át Inem látszok lévén, a 
fénysugarakat visszaverik és az összehalmozott festanyag 
sűrűsége szerint alakul ki a bőr különféle színe.

(Az Albínó bőréből teljesen hiányzik a  festenye, 
bőre áttetsző, ellentéte az afrikai ébenfaszinü néger, 
kinél a »Malpighi«-féle sejtréteg egész vastagságában 
számos sötét színezetű festenyszemcsékkel van telve).

A szaruréteg a külhám színtelen részét képezi,

! / Boldog uj évet kíván !
| c / in g y in  B éla, fodrásza it cikk nagykereskedő  f
| 9? á k ó c z i  - u t 40. s z á m |

or legtökéletesebb hajápoló szer
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mely a nyakréteg sejtjeinek folytonos újraképződése és 
összehalmozódása által kifelé saját réteget képez. A bőr- 
mirigy készüléke két részből áll: a faggyú- és verejték
mirigyekből.

A faggyuinirigy szőlőfürtszerü képlet, melynek bel
sejében zsírsejtek és zsircseppek vannak. Ezen mirigyek 
a szőrtüsző oldalrészén vannak és a szőrök megolajozá- 
sára szolgálnak. A verejtékmirigyek pedig gombolyag- 
szerű tekervényekben lefutó tömlők. E mirigyek hig, 
vizdtis folyadékot, a verejtéket választják ki.

A haj a bőrszerv lényeges alkatrészeihez tartozik 
és azon testrészek védelmére szolgál, melyeken találhatók. 
Ezek szaruképletek, mint a külhám szarurétege, kép
ződésük, valamint későbbi növekedésükre nézve az irha 
függelékeinek tekintendők. A haj hosszú, vékony és 
szilárd szár, mely a bőr üiélyébe beágyalt gyökből és 
szabadon fekvő szárból áll. A gyöknek bunkószerü vége 
van, a hajhagyma és ezt a szorosan hozzásimuló burok, a 
szőrtüsző környezi. A hagyma közepén az irha szemölcsei
hez hasonló apró szemölcs van, mely csekély edénydus 
emelkedés alakjában mutatkozik és azon sejteket ter
meli, melyek a szőrök növelésére szolgálnak. A szőr
tüsző palackalaku tömlőcske, az irha és a külhám be- 
türemlésének tekinthető, mely a szőr gyökét veszi körül. 
Azon helyen, ahol a szőr a bőrtől eltávolodva szabadon 
emelkedik és a fölület felé kezdődik, a haj szára. Ez egye
nes vagy göndör rostképlet, mely a központi velőállo
mány festenye, vagy légtartalma szerint különböző szinti. 
A bőr még egy képlete la köröm. Ez szaruanyaggá át
változott külhámrészlet és épp úgy, mint ez, nyák- 
és .szaruréteggel bir. A köröm erős barázdában a bőr 
mélyében van beágyazva, hátulról növekszik az irha 
sejtjeivel egyidejűleg, melyeken nyugszik és midőn ki
felé történő növekedésében és kifejlődésében erősbül, 
ellentállása és az ujjnak kölcsönzött szilárdsága! által 
nem csekély ellensúlyt gyakorol annak különböző érzési 
és .tapintási működésénél.

A haj preparációja élő fejen.
Az élő háj preparációja mind a mai napig azért 

nem terjedt el, mert hiszen az ezekhez szükséges ké
szülékek ply nagy befektetést igényeltek, hogy szak
mánkban nagyon kevés egyén bírt és bir ilyen kapi
tálissal. A haj preparációjára vonatkozólag 10 év előtt 
Nestell szaktársunk Londonban egy általa feltalált ké
szüléket hozott forgalomba, amely készülék igen elmé
sen van megoldva és a célnak igen jól bevált. De ennek 
az a hátránya van, hogy a készülék oly drága, hogy 
ezt a mi szerény iparunk alig tudja beszerezni

Ezen úgy Óhajtottam segíteni, hogy t. i'. én szer
kesztettem egy hajpreparáló gépet, amely lényegesen ol
csóbb és a célnak éppen ügy megfelel, mint a fent- 
emlitett. Tudvalevőleg a haj preparálásának természet
rajza az, hogy ia hajat egy kis hengerre kis csomókban' 
íelsodorjuk és a felsodrott hajat 70—80 C fokra fel- 
hevitjük és hevítés után hirtelen lehűtjük. Ezen eljárás

BOLDOG UJ ÉVET KÍVÁN

SPHYNX-MÜVEK

tói a haj egy bizonyos rugalmasságot nyer és össze- 
húzódik, úgy, hogy a hengerre sodorott haj a henger 
kivételénél negativ hullámokat nyer. Az úgy előállított 
haj hullámait és rugalmasságát 8—10 hétig is meg
tartja. A fenti eljárást természetesen készülékek nél
kül elkészíteni lehetetlenség, mert élő ember ily magas 
hőfokot nem tud kitartani. Ezt a problémát fejtettem 
meg az én általam feltalált készülékkel, ügy vélem, hogy 
a hajnak göndöritése igy természetes módon fokozza 
nőifodrásziparunknak jövedelmét és én, aki iparunknak 
szolgálatot vélek teljesíteni, bármely szaktársamnak a 
készüléket az eljárással együtt szívesen bemutatom, min
den vételkényszer nélkül.

K o m a  ro  my A n t a 1.

7“ Z o z ó - ia b o r a t o r iu n f  Jelefonszánia: József 35—46
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A berlini fodrászok bérmozgahna.
A berlini fodrászsegédmunkások béremelés iránt 

nagy mozgalmat indítottak, ami lavinaként terjedt egész 
Németországban. A világpiacon a márka hanyatlásának 
ára erősen érezhetővé vált Németországban; az élelmi, 
szerek 20—30 és 100 százalékkal szöktek fel. A fodrász
iparosok egyenetlensége Folytán a konkurrencia erősen 
kifejlődött, úgy, hogy a Bund semmiféle módon sem 
tudta az árakat egyöntetűvé tenni, ennek az volt a 
hátránya, hogy a fodrászmesterek nem tudtak egyöntetű
i g  határozatokat hozni és a kiszolgálási dijakra és 
igy a kollektív fellépő segédekkel szemben nem tudtak 
hathatósan védekezni. Ez aztán magával hozta a se
gédmunkások sztrájkját, amivel aztán később a Bund 
nehézkes mozdulatokkal a kizárásokat határozatként ki
mondta. Ez a herce-'hurca három hetet vett igénybe, 
mig aztán egy 50 százalékos általános béremelésben ál
lapodtak meg és ugyanilyen arányban emelték a ki
szolgálási árakat is. Természetesen ennek az iparra igen 
nagy kihatása van, mert hiszen közel három hétig az 
üzletek nagy része zárva volt és igy a nagyközönség a 
borotválással kényszerhelyzetbe jutott és nagyban elő
segítette az önborotválkozók számának gyarapítását.

A pécsi gyermekvédő-telep

gondozott és elhagyott gyermekek karácsonyfaünnepé
lyére indított jótékonysági akció, melyben a Borbély
ipari Szakosztály is részt vett, az összes újságok igen 
elismerőleg nyilatkoztak szakosztályunkról, amennyiben 
700 koronát adtunk a karácsonyfa-ünnepélyhez. Az egyik 
pécsi lap a következő kommünikét közíi:

»A borbélyiparosok, dacára, hogy az összes iparosok 
közt a legsilányabb viszonyok között vannak, megem
lítésre méltóan tettek eleget, a kérő szavaknak«.

Végre egy elismerést is kapunk az újságoktól és 
abban a reményben vagyunk mindannyian, hogy ha 
az anyagiak szakmánkban jobbak lennének, talán mink 
volnánk a legáldozatkészebbek az összes iparosok között.

A pécsi fodrászsegédek
a mult^hó elején memorandumot intéztek a szakosz
tályhoz és 50 százalékos béremelést kértek. E hó 18-án 
a szakosztály gyűlést tartott, amelyen a segédmunkások 
is résztvettek. A segédek követeléseit kollektiv-szerző- 
dés [alapján 30 százalékos béremelésben állapították 
meg, de egyúttal heves vita után kimondotta a ha
tározat, hogy a közönséggel szemben nem fogja a ki
szolgálási dijakat emelni. Egyúttal azt is megállapította 
a szakosztály gyűlése, hogy ezeket a terhekért, a borbély- 
iparosok legnagyobb része nem fogja elbírni, ami vagy 
az alkalmazottak létszámapasztására, vagy pedig fiata- 
labbkoru segédek alkalmazására fog vezetni. A szak
osztály vezetősége tudomására juttatta a segédeknek al 
béremelést, de egyúttal azt is, hogy az igy előállói 
nehéz helyzet következtében elbocsájtásoknak lehetnek 
kitéve.

TZozá-bayrum  dumán habzó, nagyszerű illatú

HSREK

r z 3
10LLART

A világhírű POLLART-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.

L a n c s a r ic s  V en d el  1
MÜKÖSZÖRÜLDÉJE, |

FODRÁSZATI CIKKEK ÉS ILLATSZEREK | 
NAGY RAKTÁRA

SZOMBATHELY.
Minden a szakmába vágó köszörüléseket és javitáso- J  
kát gyorsan és pontosan eszközlök. Felhívom a tisz- í  
telt fodrász urak figyelmét, hogy Pollart-borotvákat ü 
különös gondossággal köszörülök jótállás mellett. |

Szives m egrendelésüket kérem. %
%
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BOROTVÁK, FENŐSZIJAK ÉS HAJl/ÁGÓ - OLLÓK

ISMÉT KAPHATÓK
Borotvák 1 2 ,1 9 ,2 7 , 2 8 ,7 2 ,7 7 ,8 0 , 92 számban

TŰRR MIHÁLY magyarországi vezérképviselőnél 
Budapest, V ., Wurm-utca 5. v. Dorottya-utca 3. (udvarban)

APRÓ HIRDETÉSEK
Egy jómegjelenésü ÜZLETVEZETŐT keresek. Özv. 

(Rózsa Lajosné, Budapest, Hajtsár-ut 197., ajtó 1. 
Ajánlatokat fényképpel kérek.

TÁRSAT keresek, a/, illető intelligens és perfokt nőifodrász 
legyen, hölgyfodrász, manikűr és kozmetikaintézetbe Maros 
vásárhelyre. Cim e lap szerkesztőségébe.

PEDIKÜRÖZÉSBEN jártas, perfekt urifodrász kondíciót keres, 
üzletvezetői Lili ást is vállal. Cim e lap szerkesztőségében.

IDŐSEBB JÓ MUNKÁS, aki hajmunkában is jártas, 
keres alkalmazást. Cim: S e r b á n  Gyula, Budapest, 
Gyulai Pál-utca (12., földsz. 16.

KELLŐ GYAKORLATTAL biró fodrászsegéd alkalmazást keres 
október 1-ére. Szives ajánlatot fizetésmegjelöléssel kér Moldván 
Béla, Debrecen, Szent Anna-mtca 1. szám.

40 ÉV ÓTA FENNÁLLÓ borbélyüzlet, kényelmes lakással és 
baromfiudvarral, jószágtartásra alkalmas helyiségekkel, ház
zal együtt eladó. Veszel inov György, fodrász, Makó, Vásár- 
helyim. 29.

FIATAL BORBÉLYSEGÉD vidékre állást keres. Cim a 
szerkesztőségben.

FIATAL BORBÉLYSEGÉD ajánlkozik vidékre. Kérek aján
latott fizetés megjelöléssel. Kovács Mihály, Mentő-utca 60, 
Szentes.

FÉLÉVES BORBÉLYSEGÉD állást keres. Cime: Malesz György 
borbély, Miskolc, Szentgyörgy-ut 27.

HÁROM ÉVI gyakorlattal biró fodrászsegéd keres állandó alkalma
zást valamely vidéki városban, lehetőleg Dunántúl, okt. 1-15-ig. 
Szalánczy István, Szentes, Rákóczi-tér 1.

RÉGI JOFORGALMI úri fodrászüzlet Budán, forgalmas jó helyen, 
Amerikába kivándorlás miatt eladó. Cim a ‘kiadóba.

VIDÉKEN, jómenetelü borbély- és fodrászüzletemet 3 személyes 
kiszolgálással eladom berendezés nélkül, esetleg berendezéssel 
is. Évi jövedelem 50.0Ü0 korona, 14 mázsa búza, 7 mázsa tengeri 
és 7 mázsa burgonya. Cim: Bősz József, fodrász, Tolnamegye.

EG Y IK  LEGNAGYOBB vidéki városban levő elsőrangú  
szállodai íodrászüzlet nyugalom ba vonulás m iatt 
azonnal eladó. Bővebb felv ilágosítással szolgál e lap 
szerkesztősége.

ELSŐRENDŰ fodrászüziet'azonnal eladó. ^Kirchner Mihály. Kun* 
szentmárton Kossuth-tér 68.

EGY FIATAL1 borbélysegéd, jó munkás, állandó al
kalmazásra felvétetik azonnali belépésre, havi 200 K, 
reggeli, ebéd, vacsora és lakás. Később javítást nyer
het. Cim: Kovács Lajos* borbély, Poroszló (Heves- 
megye).

Ipartestületünk telei onszáma: József 124—79.

Női fodrásznő kerestetik
KL0TILD FODRÁSZTEREM-be, csakis e/so- 

f. r  t o /  L  rendii erők jelentkezzenek. Teljes ellátás
800 korona havifizetés és szép mellékjöve^ 
delemmel. Az állás azonnal elfoglalható.

Felelős kiadó: Radványi Géza.

elismert legkitűnőbb
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Az arany kereszthez.

Síaiassa és Sarsa
fodrászati berendezések és műszerek 

raktára. Illatszerek gyártása.
Budapest, VI., A

T elefon szám  : 8 3 —10.

A R /  E G Y Z É  K K I  VO N A T :

Készítményeim az összes fodrászat! 
szak-nagykereskedőknel k ap h ató k !

EMMER ALAJOS
szere lési v á lla la t  (speciális szakműhely)

Budapest, VIL, Miksa-utca 19.
A lap ittatott 1899-ik évben.

FÉMÁRUGYÁR, g a l v a n iz á l ó - i n t é z e t , 
valamint FÉMKÉSZÖLÉKEK KIVITELEZÉSE

Gyárt és szakszerűen ja v it :
Fejmosó-készüléket, légszesz-vízmelegítőt (auto-geiser) 

Hajmunkaszáritó-kemencét. Hajsütővas-melegítőt. Arc- 
gőzölő-késziiléket. Fémmanicür-asztalokat. Fejtám

lákat. Fodrász asztali készleteket. Viaszbaba-, 
paróka- és kirakat-állványokat. Utcai fod

rászlámpákat. Cégértálakat és tartókat.
Azonkívül elvállal mindennemű 

gáz- és vízszerelési munkát.
Teljes úri, női fodrász- és 

manicür-üzletek ter
vezése és kivitele.
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Sphinx-Művek

Részvénytársaság 
Gvártia az ö sszes
kozmetikai cikkeket




