
Jablonec, ez a kis csehszlovákiai vá-
roska irányítja az európai bizsu-divatot; 
onnét érkezett a két kép. 

A téli szövetruhához a divat jegyében 
teljeses sima, harmonizáló színű, több-
soros gyöngy illik. Az újdonság, hogy a 
gyöngysor szemei váltakozva más-más 
anyagból készültek. A képen rózsaszín 
szövetruhához fémgolyókból és sötétebb 
rózsaszín műanyagszemekből terveztek a 
gyöngyöt. 

Este természetesen más bizsu a divat, 
mint nappal. A fehér strassz tűket kiszo-
rították a fém- és üvegkő kombinációk. 
A halványkék brokátruha kivágását egy 
ezüst—gránit kombinációjú nyakék dí-
szíti. Megfigyelhető, hogy a többsoros 
megoldás itt is ötletes kompozícióban sze-
repek 

Ha bizsuval egészítjük kl öltözékünket, 
ne feledjük, hogy a kevesebb — ízlése-
sebb. Nem illő fülklipszet, gyöngyöt, kar-
perecet, brossot magunkra tűzni — csak 
azért, mert v a n . . . l 

Kozmetikai cikkek 
karácsonyi választéka 

A Kozmetikai és Háztar-
tásvegyipari Vállalat csak-
nem 1500 féle cikket gyárt. 
Illetve; december elejéig 
ennyit gyártott, mert most, 
az év végén 144 cikk készí-
tését megszüntetik. A gyár-
tás beszüntetését többféle 
szempont indokolja: mert 
nem voltak elég korszerű-
ek, vagy alig különböztek 
másoktól, csak a nevük volt 
más, vagy mert olyan cso-
magolásban voltak — túl 
kicsik, vagy túl nagyok — 
és ezért kevesen keresték. 
Az alábbiakban a karácso-
nyi választékról számolunk 
be: a jól bevált régebbi és 
a korszerű új kozmetiku-
mokról. 

Krémek 

Valamennyi kozmetikum 
közül talán a krémekből 
van legnagyobb választék. 
Ez érthető is, hiszen az a 
hivatásuk, hogy a bőr vala-
mennyi hiányosságát — szá-
raz, zsíros, ráncos, pattaná-
sos, kiütéses, szeplős, pety-
hüdt stb. — eltüntessék, il-
letve gyógyítsák. A legkere-
settebb krémek a követke-
zők: Gardénia lemosókrém, 
Gardénia bőrtápláló krém, 
Gardénia túlzsírozott krém, 
Gardénia Cold krém, Gar-
dénia arctejkrém (száraz és 
zsíros bőrre). Opera krém, 
Opera Luxus bőrtápláló 
krém, Opera Luxus folyé-
kony krém, Royal Opera 
méhpempős krém, Biovit 
krém, Exotic hidratáló 
krém és Harmat szeplő-
krém. Valamennyi krémről 
elmondhatjuk, hogy ható-
anyag tartalmuk az utóbbi 
Időben gazdagodott. 

Púder 

A korszerű púder fé-
lig púder, félig krém, 
illetve szaknyelven krém-
púder. Az üvegben és 
a felkenés pillanatában 
krémes állományú, de a bő-
rön másodpercek alatt szá-
rad. miközben hamvassá va-
rázsolja a bőrt. A tág pó-
rusokat összehúzza, a bőr-
hibákat láthatatlanná teszi. 
Az Opera Luxus folyékony 

púder, a Caola púderkrém, 
az Elida krémpúder a leg-
kiválóbb márkák. Hagyomá-
nyos jellegű, kiváló minő-
ségű az Exotic púder. Ké-
nes, szárító hatású a Sulfa-
myl púder. 

Rúzsok 

A Gardénia, a Caola és az 
Opera a leghíresebb csalá-
dok. Mindegyikből Igen szé-
les skálájú a választék na-
rancssárga, halvány- és sö-
tét-rózsaszín, rózsapiros és 
ciklámen minden variációja 
kapható. A jó kereskedő jó 
tanácsokat is ad a vevőnek. 
Például, hogy azonos árnya-
latú és márkájú rúzst és 
arcpirosítót használjon, sző-
kék és barnák, világos és 
kreolbőrűek más-más rúzst 
válasszanak, a színt befo-
lyásolja a szem színe a ru-
házkodás, a világítás (nap-
palra, vagy estére használ-
ja-e a vevő), az évszak, az 
életkor és a kondíció, és 
még sok más tényező stb. A 
világos színű rúzsok fiatalí-
tanak — ez az egyetlen ál-
talánosításnak mondható 
szempont. 

Szappan 

Újdonság az azulénes 
szappan. Az azulén a gyul-
ladásos bőrt nyugtatja. A 
régebben már forgalomba 
került azulénes bébikrém 
hatása adta az ötletet a vál-
lalat kutatógárdájának az 
azulénes szappan készítésé-
hez. Másik szempont: in-
kább a nagy illatanyagú 
szappanokat keresik a ve-
vők: a Camea parfőmszap-
pan megőrzi illatát. A kö-
zelmúltban megjelent olcsó 
Tavasz szappan is nagyon 
kellemes és tartós illatú. A 
Caola márkaszappan, a Kék-
Vörös szappan és az Exotic 
szappan még most is kere-
sett, van belőlük elég. A 
szappanokkal is gyógyíthat-
juk a bőrbetegségeket, bőr-
hibákat. A Kéntei szappan 
a pattanásos. mitesszeres 
arcbőrt gyógyítja. Az Epe 
szappan a szeplős, májfoltos 
bőr, a Borax szappan pe-
dig az ekcémás, zsíros bőr 

gyógyszere. A Kátrány szap-
pant hajhullás, korpásodás 
ellen használják eredmé-
nyesen. 

Kölni 

A kölnik és parfőmök 
nagy választékban kapha-
tók. Most — felsorolás he-
lyett — csak megemlítjük a 
két kiváló, közkedvelt már-
kát, az Opera és a Marvell 
Puck kölnit. A gyártó vál-
lalat a közeljövőben nem a 
választékot, inkább a cso-
magolást kívánja javítani. 
Kozmetikai szereink csoma-
golása nem elég vonzó. Az 
új Camea sorozat — kölni, 
szappan és alapozó krém — 
csomagolása már ízléses, 
korszerű. 

Kézápolók 

A kéz akkor lesz szép, ha 
a krém a zsírtaltalom pót-
lása mellett a száradás mi-
atti víztartalmat is pótolja. 
Ezt az új típusú készítmé-
nyek biztosítják. Igen hatá-
sosak a kézfinomító zselék, 
könnyen beszívódnak a bőr-
be, bőrtápláló és emellett 
bizonyos zsírozó anyagokat 
is tartalmaznak. A Gelée 
kézfinomító már régóta is-
mert. A legújabb készít-
mény a Camea kézápoló, ha-
tóanyagai ápolttá teszik a 
kezet, rendbehozzák a repe-
dezett, érdes, elhanyagolt 
érdes bőrt is. Ez a szer test-
ápolásra is használható, ki-
simítja a ráncos könyököt, 
helyrehozza a széltől kifújt, 
érdes lábat. 

Samponok 

A legkorszerűbb eddigi 
gyártmányok: Tojás sam-
pon, Caola fertőtlenítő sam-
pon, a WU—2 hajmosó olaj, 
a WU—2 hajfinomító krém. 
Karácsonyra kerül az üzle-
tekbe a WU—2 hajszínező 
sampon, amelyet hat árnya-
latban állítahak elő. A szí-
nező — ellentétben a haj-
festékkel — csak rárakodik 
a hajszálakra, hatása nem 
olyan intenzív, hacsak nem 
ismétlik meg a színező fej-
mosást, lekopik. Itt említ-
jük meg — bár más kate-
góriába tartozik — a Fenyő-
habot, amely a fürdővíz il-
latosítására szolgál. 

Karácsony elótt furcsa ta-
találós kérdés játékba bo-
nyolódunk. Címe ez lehetne: 
KINEK? MIT? 

Kirakatok előtti séta köz-
ben, beszélgetések folyamán 
elkapható egy röpke sóhaj, 
egy halk kívánság:.. .de jó 
lenne . . . jaj, de szép . . . mi-
lye csinos, jó holmi . . . Ha 
ezt megjegyezzük, már nem 
okozhat gondot, hogy a kí-
vánságokat összehangoljuk 
ajándékozási szándékunkkal 
és pénzügyi lehetőségeink-
kel. 

Fő: a praktikum 
Családon belül ajándékoz-

hatunk praktikus öltözködé-
si holmikat. A férjnek, nagy-
papának jó meleg p a p u c s o t , 
sálat, nyakkendőt, divatos 
inget, tucat zsebkendőt. 
Nagymamának kendőt, 
kesztyűt, meleg fehérne-
műt, harisnyát. 

Vannak a vendéglátásnál 
nélkülözhetetlen háztartási 
holmik, ezeknek jó hasznát 
vehetjük. Ilyen a kávéfőző, az 
autószifon, a gyorsforraló, 
vagy akár egy zsúrabrosz, 
hat csinos pohár, műanyag 
ivókészlet, termosz. Ezek 
olyan ajándékok, amelyek 
nővérünk, öcsénk, bátyánk 
számára nagyszerűen meg-
felelnek. 

Ismerősöknek ruhafélét 
nem illik ajándékba adni. 
Jó szomszédok, barátok In-
kább az ún. kultúrcikkek kö-
zött válogassanak: Ilyen az 
új hanglemez, egy-egy jó 
könyv, apróbb, lakásdíszítő 
tárgy, például fali virágtar-
tó, kerámia, dohányzókész-
let, vagy egy-egy szép ak-
varel, linóleummetszet 

Vannak távolabbi isme-
merősök, akikkel szívesen 
tartjuk továbbra ls a kap-
csolatot. Ezeknek karácsonyi 
vagy újévi jókívánságkémt 
egy-két palack bort, 
desszertet, vagy kisebb-na-
gyobb csemegekosarat küld-
hetünk. 

Nőismerősnek mindig örö-
met jelent valamilyen fino-
mabb illatszer, piperecso-
mag, bizsu. Férfi ismerős-
nek, ha dohányzik, neme-
sebb anyagból készített do-
hányzó cigaretta-levéltárca-
készlet. szép ajándék. Azok-
nak pedig, kik a családon 
belül, vagy ismerősök köré-
ben valamilyen hobbynak 
hódolnak — a legkönnyebb 

az ajándékot kiválasztani. 
Egy jó szakkönyv, barká-
csolónak szerszámkészlet, 
horgásznak egy jó minősé-
gű damil, motorosnak kie-
gészítő felszerelés, campin-
gezőnek gyorsforraló, min-
dig szükséges és örömet 
szerez. , • 

A gyermeknek szóló aján-
dék a család legbensőbb 
ügye. Mit kér, s mit kap, a 
szülők döntik el. S hogy ez 
játék, vagy sportcikk, ruha-
féle, vagy más legyen, az a 
gyermek érdeklődési körétől 
és a család anyagi helyzeté-
től függ. 

Öröm v a g y érték? 

Vannak emberek, akik 
ajándéknak csak a drága 
holmit tart.iák. Nincs igazuk. 
Milyen sokszor megtörténik, 
hogy a kisfiú nem örül iga-
zán a 180 forintos autónak, 
mert kedvesebb számára a 
a 10 forintos falovacska! A 
legtöb'b családban a kará-
csonyra kapott drága hajas-
babát nem adják oda a kis-
lánynak játszani, dísznek 
tekintik. Ajándékozásnál ne 
az érték számítson, nem az 
ár a lényeg. Inkább arra tö-
rekedjünk, hogy azt a bizo-
nyos titkos kívánságot talál-
juk el — az ajándék árától 
függetlenül 

Köszönet, viszonzás 
Az ajándékozó a legszeb-

bet, legjobbat adja — úgy 
véli. Ezért nem illik az aján-
dékot szótlanul elfogadni. 
Meg kell köszönni, s ha nem 
ls azonnal, de lilik viszonoz-
ni. Előfordulhat, hogy az 
ajándéktárgy mór megvan, 
vagy nem azt szerettük vol-
na. Ezt nem szabad az aján-
dékozó tudomására hozni, 
mert akkor nemcsak a saját 
örömünket rontjuk el, ha-
nem az ajándékozóét is. 
Családon belül lehetőség 
nyílik arra, hogy a vásár-
lási blokkot később elkérjük, 
elcseréljük másra a holmit 
Ha tapintatosak vagyunk, 
ezt sem tesszük, hiszen az 
ajándék - mint olyan — 
nem választható, de örömet 
szerző. 

Kovács Margit 

Ki hozza 
a fenyőfát? 

Minden gyerek — legyen 
az kicsi, vagy nagyobb —, 
várja a karácsonyt, az ün-
nepet. Még ott is állítanak 
fenyőfát, ahol nincs gyer-
mek, ám ahol van, ott elma-
radhatatlan a karácsonyi fe-
nyő. Sokhelyütt azonban vi-
tatéma: milyen magyaráza-
tot adjanak hozzá? 

Van olyan szülő, ald ra-i 
gaszkodik a Jézuska-mesé-
hez. Különösen amíg a gyer-
mek pici, s főként ott, ahol 
nagymama is van. Nem he-
lyes mesével áltatni a gye-
reket a nemlétező Jézuská-
val illúziót kelteni benne. A 
gyermekek igen figyelme-
sek: észreveszik a boltokban 
a fenyőfát, s látják azt is, 
hogyan vásárolják a felnőt-
tek az ajándékokat 

— Miért veszik? Nekik miért 
nem a Jézuska hozza? — 
kérdezik, s a szülő, aki ra-
gaszkodik a meséhez, bele-
bonyolódik a magyarázatok-
ba, akaratlanul is még in-
kább félrevezeti csemetéjét 

Amíg a kisgyermek óvo-
dás, karácsonyi meglepetés-
nek nevezhetjük a fenyőfát' 
Titokban készítsük el, hogy 
a meglepetés teljes, kelle-
mes legyen, s mire felébred 
a gyermek, az fogadja. Ha 
az óvoda a fenyő díszítéssel 
már megbízza a nagycsopor-
tosokat, otthon is tegyük 
ezt. A kirakott szaloncukor, 
a csillogó díszek, s maga a 
fára aggatása sokkal színe-
sebb élmény jelent a gyer-
meknek, mint a szülők ál-
tal mondott Jézuska-mese. 

A közös díszítéssel, az ün-
nepre való együttes készü-
léssel tehetjük igazán öröm-
telivé gyermekünk számára 
a karácsonyt 

Nagy Katalin 

Tömörkény 
István 

Száz évvel ezelőtt született 
Tömörkény István író, régész 
és etnográfus. Rejtvényünk 
fősoraiban írói munkásságá-
ról adunk némi képet. 

VÍZSZINTES: 1. A Szeged-
környéki tanyák népének 
életét ábrázolja ebben az el-
beszélés kötetében. (A zárt 
betűk: E-E-Y-T.) 10. V. E. 11. 
Félelmében reszkető. 13 A 
szerelem istene a latin mi-
tológiában. 15. Vontatójármű. 
17. Valamelyik irányba. 18. 
Értékes bunda készül belőle. 
19. Átlátszó anyag (névelő-
vel). 20. Vas megyei község 
(—'). 21 DNOI. 22. Káposzta-
félék. 23. Tolna megyei köz-
ség. 24. E napon. 25. Kimon-
dott mássalhangzó. 26. Fordí-
tott szórenddel — emelés 
nélkül ráhelyez. 27. R. II. 
29. Svájci település, közel az 
osztrák határhoz. 32. Tehén-
hang. 33 Ógörög építészeti 
stílus. 34. Félig lovász (I). 
36. Német — vörös, piros. 37. 
Elviseli. 39. K. L. 40. Kis-
dedóvók. 42. Pedagógus. 44. 
Több. mint jó, ízletes. 45. 
Valahol zárt helyen. 46. 
ÉDpen, hogy csak. 48. Siker 
feletti érzés(—'). 49. Játék-
barlangiáról híres helyiség 
( . . . Carló). 50. Kevert — ti-
tokban figyeli. 51. Szemével 
érzékel. 52. Tömörkény életé-
ben megjelent utolsó köteté-
nek címe. 53. Védőn, vigyá-
zón (—'). 54. D. G. 55. Szúró, 
vágó fegyver. 56. K. L. 57. A 
szendvics e'ső fele — ango-
losan. 58. Üvegedények. 60. 
Végnélkül reteszel (!). 61. A 
Szénirodalmi Könyvkiadó 
gondozásában 1951-ben meg-
'elent műve. (A zárt betűk: 
É - T T - K - S . 1 

FÜGC-ÖT.EGES: 1. Szaúd-
Arábiával határos állam. 2. 
Spanyol költő: Federico . . . 
+ harmadik nevének kezdő-
betűje. 3. Szabódok, ellenke-

zek (két szó). 4. Érzelem. 5. 
Jó modorú, helyes teremtés. 
6. Nem vérszerinti rokon-e? 
(keverve). 7. A függ. 42. iker-
szava. 8. Idegközpont. 9. 
Növénydugvány (pl. rózsa). 
10. Az ötvenes években meg-
jelent kötete. (A zárt betűk: 
O-E.) 12. Az alföldi szegény-
legények és Rózsa Sándor 
történetét foglalja magában 
ez a név nélkül kiadott mű-
ve. (A zárt betűk: B-E.) 14. 
Hegycsúcs, vár kiemelkedő 
része. 16. O. Z. E. 17. Csibé-
szek, gazemberek. 20. Felté-
telezd. 23. Ökölvívásban, a 
kiütést jelentő betűk. 26. 
Móricz regényhős (Dani). 
28. A tavasz hírnöke (—'). 30. 
Menyasszonyom. 31. Klasz-
szikus — és. 32. Még nem 
volt elitélve. 35. Hangszer 
kelléket (—'). 37. Németes 
nagynénik. 38. Többet iszik 
a kelleténél ( . . . válik). 41. 
Székesegyház (—'). 42. A 
függ. 7. ikerszava. 43. A 
legfinomabb étolaj. 45. . . . lé, 
permetezésre használják. 47. 
Folyó az olasz—jugoszláv 
határnál 49. Csípsz, kar-

molsz. 52. Olasz — tenger. 
55. K. O. K. 58. K. T. 59. 
Kilométert rövidít. 

Beküldendő: a vízszintes 
1., 52., 61., valamint a függő-
leges 10., és 12. számú sorok 
megfejtése. 

M. J. 

MEGFEJTÉSEK — 
NYERTESEK 

A két héttel ezelőtti ke-
resztrejtvény helyes megfej-
tése: Nem látok és most ol-
vasni a könnyeimtől, olvasd 
el te azt az írást fiam! — 
Könyvutalványt kap a sze-
gedi Móra Ferenc könyves-
boltban (Kárász utca): Ábra-
hám Lajos Rákóczi u., Berky 
Katalin Rózsa u., Cselédes 
Ágnes Petőfitelep, Gaskó Dé-
nesné Pillich Kálmán U., 
Kalmár Szávóné Dobó u., 
Koltai Béláné Csongrád me-
gyei Tanács, Vecsernyés Gé-
záné Lengyel u. Egy-egy 
könyvet kapott postán: Bog-
dán István Csanádpalota, 
Sípos Ágnes Kiskundorozs-
ma. Tollas Domonkos Szőreg, 
Török Ágnes Veszprém. 

Téli bizsu Ajándékozni: művészet 
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