Żyletka Sahara de Luxe - Niemcy

2019-08-19

Żyletka Sahara de Luxe - Niemcy
Kolekcja:

Żyletki

Muzeum:

Znaleziska

Właściciel:

zbieracz

Datowanie:

1920

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Opis:

Niemcy
Dobry
Piękna, z kamelem i brodatym Beduinem, grafika charakterystyczna dla trafiki i przemysłu
kosmetycznego tego okresu. Początek XX lecia międzywojennego. Dane dot. producenta w
przygotowaniu.

1

Żyletka Polonia Luksusowe - Polska
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Żyletka Polonia Luksusowe - Polska
Kolekcja:

Żyletki

Muzeum:

Znaleziska

Właściciel:

Stan eksponatu:
Materiał:
Producent:
Cena:
Gatunek:
Opis:

zbieracz

Dobry
stal chromowa
Polonóż Warszawa
5 gr
szwedzka
Polskiej produkcji, firmy "Polonóż" , Warszawa, z okresu międzywojennego. Ok. 1934-1939
Za p. Markiem Borowskim, specjalistą ksyrofilistyki:
""Nowiny Codzienne" nr 43 z dnia 13 lutego 1934roku. ---""Narodowe ostrza do golenia".
Wyroby te ukrywały się w opakowaniach stanowiących naśladownictwo etykiet oraz wzorów
nożyków berlińskiej firmy Buchner, której przedstawicielstwo na Polskę posiada firma
Krzysztof Brun i Syn. Uważając, że "Polonóż" uprawia nieuczciwą konkurencję, wystąpiono ze
skargą do prokuratora, który zarządził rewizję w wielu sklepach warszawskich, w wyniku
której skonfiskowano 800 000 ostrzy firmy "Polonóż". Ostrza te będą zwrócone firmie, jednak
ukazanie się ich na rynku ma zależeć od zmiany etykiety."
To już chyba etykieta, którą odmieniono sądząc po samej nazwie własnej wyrobu..
Dzięki uprzejmości p. Borowskiego mam nadzieję na poszerzenie wiedzy i dalsze badania w
tem dziele oraz kolejne odcinki:
"Nazwa żyletka (zakazana zresztą dla innych niż Gillette producentów) pochodzi od nazwiska
K.C.Gillette, ale nożyki do golenia historię mają dłuższą i wywodzą się od brzytwy - w połowie
XIX wieku ktoś (niestety nie wiemy kto, najprawdopodobniej w Niemczech) pociął brzytwę
dorabiając do niej uchwyt. Gillette opatentował nożyk dwustronny (czyli zaostrzoną blaszkę) i
"bezpieczny" uchwyt do trzymania tegoż nożyka..."

1

Żyletka Kongresowe Toledo - Polska
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Żyletka Kongresowe Toledo - Polska
Kolekcja:

Żyletki

Muzeum:

Znaleziska

Właściciel:

zbieracz

Datowanie:

1947

Miejsce pochodzenia:

Polska

Stan eksponatu:

Dobry

Materiał:
Producent:
Cena:
Gatunek:
Opis:

stal
Toledo Kraków
ok, 10gr
wysokiej jakości
Produkcja z roku 1947, z okresu budowania zrębów władzy ludowej w Polsce. Przed wojną
fabryka "Toldeo" należała do Niemca mieszkającego w Krakowie. Kilka słów o tymże, nasuwa
refleksję o na wieki zatajonej pamięci przedmiotów, której nie poznamy. Tym razem nieco
więcej:
"Jest około godziny dziesiątej rano. Przejeżdżające w pędzie auto zatrzymuje się przed apteką.
W aucie siedzi dwóch cywilów; zbliżam się do drzwi i poznaję w jednym z siedzących Gustawa
Beckmana, znanego w Podgórzu gestapowca. Jeszcze przed wojną mieszkańcy Krakowa znali
go jako właściciela fabryki żyletek „Toledo”. Był to wspaniały okaz hitlerowca. Krępy, opasły
brzuchacz z karkiem jak u byka i niekształtną głową. Ten lombrozowski typ, odpychające
indywiduum, stał się postrachem Podgórza. Skazany przed wojną na rok więzienia za obrazę
Polski, zemścił się później krwawo na prokuratorze Andrzeju Bieńkowskim, Władysławie
Bobilewiczu i Konradzie Frąckiewiczu, sędziach, którzy prowadzili jego proces. Beckman woła
przechodzącego Żyda przez otwarte okno auta. Ten podchodzi, a widząc opasłego Niemca ze
swastyką w klapie marynarki, zdejmuje kapelusz. W tym momencie Niemiec z całych sił uderza
go pięścią w twarz i z diabelskim uśmiechem odjeżdża."
T.Pankiewicz;"Apteka w getcie krakowskim"; czytelnia onet
Poniżej przedwojenne fabryki żyletek:
"Salfers" - Konstanty Feder Lwów
"Bieńkowski" (W. Bieńkowski ub A.Bieńkowski) - Warszawa
"J. Stępniewicz" Warszawa
"Polonóż" Warszawa
"Drogista" Warszawa
"Gloria" Kraków (W.Otorowski)
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Żyletka Kongresowe Toledo - Polska

2019-08-19

"Toledo" Kraków
"Rapid" Warszawa
"Grom" ?
"Polonus" Warszawa (Paweł Zawisza), istnieje do dziś w Zielonce koło Warszawy
St. Karge Poznań
Feliks Rutkowski Warszawa
Rotbart Kraków
"Żylet-Pol" (żyletki "Musi")
"Stalpol" (żyletki i maszynki "Kościuszko")
"Gerlach" Warszawa (po wojnie Drzewica)
"Mars" Lwów
"Popular" Poznań
"ORO STAHLWERK" Wolne Miasto Gdańsk
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