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DIVATCSEVEGÉS 
A kalapokról 

Azt hiszem, mielőtt még kabát és ruhagond-
jainkat intéznők el, legaktuálisabb a kalap. Ezt 
általában mindnyájan előbb szoktuk beszerezni, de 
persze, mint praktikus asszonyokhoz illik, legalább 
halvány sejtelmünknek kell lenni jövendő tavaszi 
köpenyünk színéről, nehogy ahhoz másszinü kalap 
váljék szükségessé. Isten ments! Elég nekünk, 
ugy-e hölgyeim, nyárig egy kalapot venni, mielőtt 
a fehér szin válik fejeinken uralkodóvá?! 

Mint már múlt cikkeim egyikében is emiitettem, 
legdivatosabb a felhajlott forma. De óvom önöket 
attól, hogy mindenki ennek a divatnak hódoljon. 
Igaz, ez fiatalos viselet, de nem áll jól mindenki-
nek. Képzeljenek el egy nagy, széles arcot ilyen 
felhajtott karimával! Vagy egy hosszúkás arcot! 
Milyen komikusan hat! Azért nem szabad kétség-
beesni azoknak sem, akiknek nem áll jól ez a vi-
selet, mert később inkább fogják hordani a kis 
karimájú zsirardi kalapot, egészen angolosan, 
rtryszerü szallagdiszitéssel, főleg kosztümökhöz. 
Világosabb szalmából kedvelt forma lesz az úgy-
nevezett tót vagy pubikalap, köröskörül felhajtott 
forma. 
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Nedves és hideg időben 
N I V E A 

Esténként, sőt napközben is, mielőtt a 
szabadba megy, dörzsölje be alaposam 
kezét és arcát NIVEA-CREME-el; a rossz 
időjárás nem fog akkor ártani a bőré-
nek és ahol csak megjelenik, mindenki 
irigyelni fogja bá r sonys ima bőréért. 

"A kalapok anyaga belföldi és külföldi szalma, 
főleg a japán minőségű timbó, azután pedalin és 
florina, amit a köznyelv ki'ko vagy tagalnak hiv. 
(Ez utóbbi egészen olcsó, mindenki által könnyen 
beszerezhető lesz.) Az exotikus szalmák nagyon 
kedvesek panama szerű fonásukkal. Panamáról jut 
eszembe! Ha lehet, az idén még nagyobb divat lesz, 
mint tavaly. Sőt a nyári kollekciókban nagy sze-
repet játszik az úgynevezett formosa panama. Ez 
egy japán papíranyag férfi és női kalapokra egy-
aránt alkalmas. 

Általában a kalapok nyersanyagát a fénytelen-
ség jellemzi'. Egészen matt dolgok mennek. Külö-
nösen az átmeneti kalapok csaknem mind szőrös 
nngoraszalma szövetből készülnek és bortnikból. 

Színben egyelőre a fekete és halványkék vezet. 
De az az érzésem, tekintve, hogy a belváros va-
lamennyi kalapszalonja, sőt már a mellékuccák ki-
rakata! fs tele vannak halványkék felcsapott for-
májú sötétkék diszitésü mattkalapokkal, hogy 
gyorsan leveszik „műsorról." 

Sok barna és kétárnyalatu pirosat is láttam. 
'A sötétkéket, levendulakéket favorizálják a leg-
jobban. És most ne tessék nagyon megijedni, de 
Páris legújabban az úgynevezett kanári sárgát is 
kedveli. 

A finom zsánerű kalapok díszítése a bársony-
szallag, amely egészen elüt a ltalap színétől. Bár-
sonyvirágoknak is jutott az idén szerep, de per-
sze a legtöbb kalapon szallagdiszités látható a leg-
különbözőbb módon. Már sokkal csekélyebb meny-
nyiségü a csont- és fadiszités és csaknem egé-
szen eltűnt a fém. 

Erdős Böske. 

DIVATPOSTA. 

Menyasszony. Az emiitett kelmét ott helyben is 
egy nagyobb divatáruüzletben ugyanolyan áron 
beszerezheti, mint Pesten. Felesleges ezért fel-
jönnie. Üdvözlet. 

Kabát. Egy-két hét múlva bővebben fogok az uj 
kabátdivattai foglalkozni, kisérje figyelemmel cik-
keimet. 

'A tavaszi újdonságok minden anvaga és kel-
téke nagy választékban és a legszolidabb árakon 
kapható 'Szegeden a „Kék-Csillag" ban. 
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Híreik 
— Tiz ajánlat a Mars-tér kövezésére. A 

Mars-tér kövezésére kiirt versenytárgyalás ba-
tárideje szombaton délben járt le. Tiz vállalko-
zó nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatok át-
számítását hétfőn megkezdi a számvevőség 
és a döntés is rövidesen megtörténik, hogy 
az a vállalkozó, aki elnyeri a megbízást, már-
cius elején megkezdhesse a munkát. 

— Bástyái Holtzer Tivadar: kereskedelmi 
tanácsos. A kereskedelmi miniszter öt eszten-
dőnkint nevezi ki a Magyar Kereskedelmi Sta-
tisztikai Értékmegállapító Bizottság tag-
jait. Most Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi 
miniszter leiratában arról értesitete a szegcdi 
kereskedelmi és iparkamarát, hogy az 1934-
től kezdődő ciklusra a bizottság tagjául Sze-
gedről bástyái Holtzer Tivadart nevezte ki. A 
miniszter a kinevezésről külön leiratában ér-
tesítette bástyái Holtzer Tivadart is, kérve 
őt airra, hogy szakértelmével, gazdag tapasz-
talataival és széles szaktudásával segítse elő a 
bizottság működését. A kinevezéssel együtt jár 
a kereskedelmi tanácsosi cim. Bástyái Holtzer 
Tivadar régi, i'rdemes, egyik vezető tagja sze-
gedi kereskedelmi életének. — Kinevezese al-
kalmából az egész kereskedői társadalom me-
legen köszönti. 

— Ariosto-ünnepély a szegedi egyetemen. 
Szerdán délelőtt az olasz rinoscimento legna-
gyobb költője, Lodovico A r i o s t o halálának 
400 éves évforduló ja alkalmából a szegedi egye-
tem aulájában díszes emlékünnepély lesz. A 
kezdeményezés gondolata az egyetemi tanácsé, 
amely az ünnepi beszéd megtartására Ettore 
R o m a g n o l i t , az olasz Akadémia tagját 
liivta meg. Romagnoli egyike a legnagyobb élő 
olasz hóknak. Leforditol'ta az eredeti ritmus 
megtartásával — az Iliászt, az Odisszeát; 
Aischylos, Sophokles, Euripides tragédiáit, to-
vábbá Pindaros, Theokritos. Aristophanes, He-
riodos, Bakchylides, Horatius, Plantus müveit. 
Elnöke az „Istituto Nazionale del Dramma 
autico"-nak. az (ókori dráma nemzeti intézete) 
és neki köszönhetők Siracusa, Pompei, Ostia, 
Taormina, Ficsole s egyéb városok hires klász-
szikus előadását is. Romagnoli 1927 óta tagja az 
olasz Akadémiának, de már régóta szerepel neve 
a kimagaslóbb olasz tudományos intézetek 
névsorában, valamint a legelőkelőbb lapok 
munkatársai között. Szegedi előadását nagy 
érdeklődéssel váriák. 

— Trenker: A hegyek hőse — DéTmagvaror-
szág kölcsönkönyvtár. 

— Szerdán kisgyűlés. Baranvi Tibor főispán 
a törvényhatósági kisgyűlés februári ülését 
szerdán délután négy órára hivta össze. A ta-
nács,^..szerdai kisgyűlés napjrejidjét hétfőn ké-
szíti elő. 

A tulsok evesnél, vagy túlzott ivásnál, 
„Tumándi" gyógyvízből rtár fél pohár használ! 

— A Dugonics-Társaság vasárnapi felolvasó 
ülése. A Dugonics-Társaság vasárnap délután 
4 órai kezdettel a városháza közgyűlési termé-
ben felolvasó ülés tart a következő sornnann 
del: Bartók György: a „Napjaink filozófiája", 
Surányi-Unger Tivadar: ..Gazdaság és társada-
lom". Tomcsik József: „A társiadalomegészség-
tan legfontosabb problémái." 

„ M A N U S " 
perzsaszőnyegfonalak 
szegedi raktára 
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„Kézimunkaház" 
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— Szabadegyetemi előadás. A Ferenc Jó-
zsef-Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 
március 1-én, csütörtökön délután 6 órakor az 
egyetem aulájában sziabaoegyetemi előadást 
taft. Előadó dr. Szalay József, a Dugonics-
Társaság elnöke „Tehetségek autonómiája" 
cimmel. Belépés dijtalen. 

L gyermeknek és lelnSttnek 1 
— Ravasz László Szegeden. A szegedi Ló-

ránt ffv Zsuzsána Egyesülőt szeretetvendégsé-
gét március 3-án, szombaton délután fél 6 
órai kezdettel rendezi a Tisza-szálló nagyter-
mében. A műsor kiemelkedő pontja dr. Ravasz 
László dunamelléki püspök ünnepi előadása. 
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— A Piarista Diákszövetség vasárnapi böjti 
délutánjának előadója N. Cz i ke Gábor faipari is-
kolai igazgató. Előadásának tárgya: „A dunavöl-
gyi népek problémáinak a kereszténység szelle-
mében való megoldása". Az előadást zeneszám 
előzi meg és Csefkó István szavalata követi Kez-
dete fél hatkor. 

— Fotó-hírek. A Magyar Amatőr fényképé-
szek Országos Szövetségének szegedi osztálya 
választmányi ülést tadott, amelyen elhatá-
rozta, hogy a nyáron rendezendő szegedi ün-
nepi játékok alkalmából nagyszabású amatőr-
fényképkiállitást rendez szegedi és szegedkör-
nveki qmatőrfe'l'vételekhői. 
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