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A szeplők meqelőzése és kezelése 
Hogy a nő szépség utáni vágya teljesölhessen, 

Ismernie kell azokat az ártalmakat is, melyek a 

különböző évszakokban leselkednek féltve őrzött 

kincsére: bőrének épségére. Tudnia kell, hogy 

miuden évszak más és más kötelességeket ró 

reá szépségének megvédése érdekében. 

Már a kora tavaszi napsugár kell, hogy figyel-

meztesse a nőt, hogy bőrének, különösen arcbő-

rének ápoltságára még féltőbb gonddal ügyeljen, 

mint a téli idény alatt, mert ha kellő gonddal 

nem védjük kellő időben arcbőrünket, már az 

első tavaszi nap leronthatja a hosszú téli hóna-

pok alatt elért legszebb kozmetikai eredménye-

ket is. 

Az emberi seervezet bonyodalmas háztartási-

ban különböző energiákat használ fel, ugy a 

fényenergiákat is. Azonban akár a nap, akár a 

mesterséges fényforrások sugárkévéjéből, vagy 

télen a hó és jégtől visszavert fénysugarakból 

több jut az ember bőrére, mint amennyire a szer-

vezetnek szüksége van, akkor a szervezet ezen 

energiatöbblet ellen, a fénysugarak káros hatásai 

ellen a bőr festékképződési tevékenységével, a 

rigmentációval reagál, védekezik. E festékképző-

dési reakció, helyesebben pigmentá'ciö az egész-

séges bőrű egyéneknél egyenletes. A szeplőro haj-

lamos bőrű egyén epidermiszében azonban a fes-

tékképzőanyag csak körülirott, különböző nagy-

ságú szigetekben van jelen és ha a bőrt a nap 

vagy egyéb fényforrás ibolyántúli sugarai érik, 

a barnulás csak ezeken a szigeteken jelentkezik 

foltokban, szeplő alakjában. 

A szeplő korkülönbség nélkül előfordulhat 

minden arra hajlamos bőrön, mégis gyakrabban a 

fiatalabb, mint öregebb korban., A szeplő külön-

böző alakban, nagyságban és barna színárnyala-

tokban jelentkezik leggyakrabban a fedetlen test-

részeken: arcon, homlokon, nyakon, karon, keze-

ken, de. előjöhet fedett testrészeken is. A legtöbb, 

legnagyobb és legtökéletesebb színezetű szcp'öket 

a vörös-szőke, világosbőrü embereken láthatjuk, 

de barnákon is előfordul. 

A szeplő elleni vádekerés egyedüli módja, hogy 

a bőrre olyan kenőcsöt, púdert vagy emailt al-

kalmazzunk, amelyek olyan anyagokat tartalmaz-

nak, amelyek részben elnyelik az ultraviolette-

sugarakat, részben pedig ezen ártalmas rövidhul-

lámú (fizikai) sugarakká változtatják át. 

Fontos tehát, hogy a szeplőre hajlamos nő már. 

most kora tavasszal se menjen ki a napra fény-

védő szerek alkalmazása nélkül és kerülje lehe-

tőleg a direkt intenzív napozást. Fokozhatjuk 

ezen fényvédőszerek hatását, ha éjszakára fehé-

rítő kenőcsőt is használunk. Mindenek felett fon-

tos, hogy sem a fényvédő, sem a fehérítő sze-

reknek nem szabad olyan anyagokat tartahnazni-

ok. melyek akár a bőrre, akár a szervezetre ár-

talmasak lehetnének. 

A már meglévő szeplöket különböző hámlasztó 

¿s fehérítő szerekkel és eljárásokkal lehet eltá-

volítani. 

Reiter Oszkárné. 

KOZMETIKAI ÜZENETEK: 
L. Mária. 19- Szíveskedjék közölni korát, napi 

arcápolását, a tüneteit részletésebbén Írja meg 
és kellő tanáccsal el fogjuk látni. 

Makói előfizető leánya: Panaszaiból ugy lát'uk, 
hohy nem megfelelő az arcviz, melyet használ és 
valószínűleg az szántja még jobban ki a bőrt. 

Szomorú asszony: Semmi olvan belső vagy kül-
ső szer nincs, ami a hajszálakat elpusztítja. Ez-
időszerint tökéletesen és véglegesen csak elektro-
litikus Vasv diathermiás eljárással lüntethető cl 
nyom nélkül. 

KiváBcsi: Lesjohbak hatásba.n a vitamin és 
hormonos kezelések. 

Úriasszony 24: Sürüfésü használatát harvla 
abba, azzal ugvsem tudvi gyógyítani, csak irritál-
ja a feibőrét. Szíveskedjék megírni. hojrv száraz 
vagy zsíros természetü-c a baja, közölje válasz-
bélvesfítel ellátva cimét. aikkor részletesen ellátjuk 
tanáccsal. 

Csúnya. bőrű- Hogy miiven krémet használhat, 
azt csakis szakértő állanitliatja meg. mert ame-
lyik krém jó az egyik bőrnek, az ártalmas lehet 
egy másiknak. 

ECösgasdasúg 

A Szegedi Kereskedelmi és i p a M 1936. eui lizleü i e i e i t t 
Tisztelt Közgyűlés! 

Intézetünk 69-ík rendes közgyűlésén üdvözö l jük t. részvényeseinket 

és évi jelentésünket, valamint az 1936. év számadásait a következőkben 

terjesztjük elő: 

A z elmúlt év nemzetközi politikai eseményei ismét sok meglepetést 

hoztak. Veszélyes bonyodalmak nyomon követték egymást és a bekét 

csak a legnagyobb erőfeszítésekkel sikerült fentartani. 

Noha az úgyszólván állandósult politikai feszültség mellett az é v leg-

nagyobb részében a valutáris nyugtalanság is kedvezőtlenül befolyásolta 

a fej lődés menetét, a vi lággazdasági helyzet javulása az emiitett évben is 

folytatódott, sőt a javulási folyamat megerősödött és egyre szélesebb te-

rületre terjed ki. A viszonyok kedvezőbb alakulása szembeszökően jutott 

kifejezésre a vi lágpiacok irányzatának megszi lárdulásában, aminek a ma-

gyar gazdasági élet is előnyét látta, mert a kedvezőbb terméseredmények 

folytán a mezőgazdaság jelentékeny termés feleslegeket kielégítő felté-

telek mellett értékesíthetett. A mezőgazdaság készpénz bevételei számot-

tevően emelkedtek és a gazdák vásárlóerejének javulása élénkitőleg ha-

tott az iparra és a kereskedelemre is. Városunkban nemcsak a gabona-

termés volt bőséges, hanem vidékünk különleges termékeiből: paprikából , 

szöllőből és gyümölcsből az átlagosnál nagyobb mennyiség termett. A' 

mezőgazdaság fogyasztó képességének növekedése pedig az egész gaz-

dasági életben és így az ipari termelés és a kereskedelmi forgalom terén 

is éreztette jótékony hatását. 

Szeged város gazdasági életének jelentős eseménye volt a paprika-

monopoüum behozatala. Ez az intézkedés nem talált kedvező fogadta-

tásra azoknál, akik akár a paprika termelésében és kikészitésében, akár 

annak forgalombahozatalában érdekelve vannak. Bár az első év tapaszta-

latai természetesen még nem elegendők arra, hogy a monopo l i um gaz-

dasági kihatásait át lehessen tekinteni, a forgalom ilyen kötötlségei miatt 

mégis számos panasz merült fel kereskédőink részéről. Mindenki t kielé-

gítő megoldás az lenne, ha a viszonyok javulása a korlátozások fokozatos 

enyhítését lehetővé tenné. 

Intézetünk üzletmenete az elmúlt évben kedvezően alakult. A gazda-

sági viszonyok javuló irányzata ugy a kölcsönkereső közönség fokozot-

tabb érdeklődésében, mint betéteink jelentős emelkedésében kifejezésre 

jutott. 

Adósa ink kielégítő mérvben feleltek meg kötelezettségeiknek", miál-

tal peres és hátralékos kihelyezéseink alig haladták meg az év végén 

összkíhelyezésünk 2.6 %-át. Kihelyezéseink mobil i tását mutat ja, hogy tör-

lesztések és visszafizetések révén oly jelentős összegek folytak be hoz-

zánk, hogy nőha 863 tételben P 1,464.000.— összegű uj kölcsönt folyó-

sítottunk, összkíhelyezésünk mindössze cca P 200.000.—vel emelkedett: 

Bár a tőkeképződés menete az országban még rendkívül vontatott 

maradt, intézetünk betétei több, mint 600.000 pengővel emelkedtek, annak 

ellenére, hogy Nyugdí jpénztárunk betétéből P 135.000-t a Kárász-ucca 6. a) 

sz. bérház megvásárlására kivontunk. 

A közönség irántunk tanúsított á l landóan fokozódó érdeklődésében és 

b iza lmában eredményét látjuk évtizedek óta folytatott óvatos üzleti poli-

tikánknak és elismerését ama tevékenységünknek, amellyel a legnehezebb 

időkben is a város minden társadalmi osztályából kikerülő hitelkereső 

közönségnek, de különösen az elmúlt években nehéz körülmények kö-

zött élő kereskedői osztálynak rendelkezésére állottunk. 

Mobi l i tásunk fokozására a mul t évben is gondot fordítottunk. A fő-

városi intézeteknél visszleszániitolásí á l lománvunkat P 400.000.—vei csök-

kentettük, miáltal most már vá l tóá l lományunknak 80 %-t tartjuk tárcánk-

ban. Mobi l i tásunk fokét igazolja, hogy úgv a velünk szerződéses viszonyban 

ál ló pénzintézetek, min t a Pénzintézeti Közoont és egyéb intézetek által 

biztosított igen jelentős hitelkereteink esetleges pénzszükségleteink cél-

jaira teljesen érintetlenül rendelkezésünkre állanak. 

A z intézetünk érdekkörébe tartozó Szegedi Téglagyár Társulat üzlet-

évét a termelési költségéken felül elért szerény nyereséggel zárta, mi-

után vérrs imkban az építőipar az elmúlt évben is igen gyengén volt fog-

lalkoztatva. 

A téglagyári részvények könyvszerinti értékéből további leírásokat 

eszközöltünk. 

A korábSan árverésen megvett ingatlanainkból töbSet értékesítettünk 

és pz esetenként mutatkozó veszeteségeket üzleteredmény számlánkon le-

irtuk. 

A teherhatár kiigazítási eljárások során oz illetékes Katóságok eléjük 

Terjesztett iavöslatainkat megértéssel fogadták és ezzel sikerült intézetün-

ket jelentékeny összegű oly veszteségektől megóvn i , melyek az adósok 

helyzetét tekintve az intézetet amúgy is indokolatlan módon érték volna: 

Ö römme l felentjük a t. K ö z m ű i é i n e k , hogv ar. elmúlt üzleti év 

tiszta nyeresége r>z előző évit. lényegesen mevbaladfa, ami lehetővé ten-

n é áz osztalék felemelését ?s.Mé«»is azon érdekéknek személőtt tartásival, 

niélvék intézetünk további belső megerősödéséhez fűződnek, azt a javas-

latot térjesetjük a t. Közgyűlés elé, hogy az előző üzletévivel azonos osz-

talék. azaz részvényenként 50 fillér fizétését nieltózt&s?annl< elhatározni. 

Kériük a t. Közgyűlést , hogv a nyerésé» felhasználására vonatkozo 


