
Az idei párisi divat 
Megérkezett a rövid estélyi ruha 

Ax Orient-expressen, szeptember közepén. Soha-
se irigyeltem azokat, akiknek sokat van dolguk 
asszonyokkal. Különösképpen nem tudom azonban 
Irigyelni a szalontulajdonosokat és a masamódo-
kat. Egyszer egy spanyolfal mögött végighallgat-
tam egy próbát, Őnagysága „csekély" három és 
fél óra hosszat kínozta estélyi ruhájával a szabó-
nőt és én nem tehetek róla, ebben a pillanatban 
*z jutott az eszembe, hogy Torquemiado korának 
inkvizíciója nem lehetett rémesebb, mint egy Ilyen 
próba annak, aki a ruhát késziti és — az árára 
esetleg hónapokig várhat. 

Momdom, nem irigyeltem sohase a szalónok 
gazdáit, de különösképpen nem IrigyI'em őket a 
nyár rekkenő napjaiban- Amikor más boldog ha-
landó a strandon sütteti magát, vagy a hegyek 
közfitt keresi a hűs szellőket, a szalónok gazdái a 
divat Mekkájába, Párisba zarándokolnak, mert az 
csak természetes, hogy az őszi és a téli divat a 
rekkenő nyári melegben születik meg Párisban, 
éppen ugy, mint ahogy a strand divatját ugy ka-
rácsony táján kezdik el kreálni 

Budapest egyik vezető szalonjának gazdája vál-
lalkozott arra, hogy a Délmagyarország olvasóit 
a készülő divat szenzációiról tájékoztassa. Nem 
mondom, hogy divatbeszámolóim helyet foglalhat-
nának a Vouge-ban, ugy érzem azonban, hogy 
a diskurzusból mégis ki tudom szedni azt, ami a 
hölgyeknek divat, nekem pedig riport szempont-
jából érdekes. 

Csak' ugy mellesleg jegyzem meg, hogy őnagy-
sága körmei ezúttal rikitó vörösek voltak. Annyi-
ra vörösek, hogy egy pillanatra sajnáltam, hogy 
nincsen patika a közelben, ahol acetont vehetnék, 
azzal a gonosz szándékkal, hogy a finom szép 
kezénék keskeny ujjain a körmöknek visszaadjam 
eredeti színét. Meg is mondottam ezt neki, de ő 
haragosan intett le 

— Párishan most ez a divat. Két évvel ezelőtt 
már divatban voltak a vörös körmök, amiket az-
tán (ővid időre a halvány arany, ezüstösen csillo-
gó kagylókörmök váltottak fel. Az idén a vörös 
körmök divatjának renaisgancea érkezett el. Pá-
risban minden asszony kárminvöröskörmökkeí 
jár. A vár nem olyan piros, mint a párisi divat-
hölgy ujjainak vége... 

Ka ezenkívül mi még a divat? 
A szürke krokodilbőr retikülből — akkora ez, 

bogy az öregapánk korában egy utazás minden 
cót-mókja elfért volna benne — divatrajzok és fo-
tográfiák kerülnek elő. Képek ábrázolásai, Páris 
ez évi divatjának. Nem vagyok divatszakértő, de 
aaért ugy első blikkre is meg tudom állapítani, 
bqgy az idei divat sok téren forradalmat jelent. 

—• A szoknyák általában bővebbek lettek — 
toondta _ és már ez is forradalom, de az igazi 
forradalom az, hogy egyes párisi háziak az idén 
mutattak' be először rövid estélyi ruhákat. Olyano-
kat, amik csak a bokáig érnek. A divat áltatában 
az idén egészen furcsa. Nyugodtan mondhatom, 
hogy Páris jelmezdivatot kreált. Hogy a walesi 
herceg látogatása óta mi magyarok mennyire nép-
sserfiek vagyunk Párisban is, azt legjobban a di-
vat bizonyítja. Nagy sikere van a magyar stílű 
winórosott, gazdagon paszományozott, sujtásos 
e8*élyi ruháknak. Némelyik ugy néz ki, m int egy 
bnszárdolmány. Mindezekhez valóságos katonai 
tiszti sapkákat, fölfelé álló tollakkal hordanak a 
nők. De alig van nemzet, amelyiknek speciális 
népviselete ne talált volna otthonra Párisban Ta-
valy már divatban voltak a hindu estélyi ruhák, 
ezeket az idén törökös hímzésekkel kombinálják' 
a vonalak is törökösek. És a rövid estélyi ruhá-
hoz bosszú törökös bugoygót viselnek, olyat, ame-
lyik a ruhából kilátszik. Hoztam magammal egy 
modellt, a divatrevükön be is mutatom, ahol fe-
kete estélyi ruhához lila bugyogó tartozik. Pá-
risnak tetszik. Erősen divatban van aztán még a 
görögös glokni, az egyiptomi, hieroglifás hímzés, 
a ralfolós, amely speciálisan abesszíniai és azo-
kon a fotográfiákon, amiket mostanában oly sű-
rűn közölnek a lapok, a Négust látjuk olyan öl-
tözékben, amilyenben Párisban és nálunk táncolni 
fognak majd a télen. Az ujjak hosszúak, huzottak 
és fantasztikusak. A gyöngyhimzés és a lamé erő-
sen divatbajött, de emcsak este. hanem délután 
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is csillogó arany- és ezüstlaméban járnak a párisi 
asszonyok. A szőrme soha nem volt annyira di-
vat, mint ma. Az ezüstróka divatja tombol. Loká-
lokiban rengeteg asszony jelenik meg földig érő 
ezüstróka-keppel. Mindenféle szőrmének leggaz-
dagabb variációja tobzódik. A majomszőr divatja 
újra visszajön. A hölgyek könyökig érő szőrme-
keztyüben járnak. 

— Az angol kosztüm változatlanul vezet De dél-
előtt már csak skót kosztüm az elegáns. Szűk 

zöld szoknya tartozik hozzá, az övén azután van 
egy kis kockás rész, amely teljesen olyan, mint 
a skótok nemzeti viselete. A kalapokban is lom 
bol a népiesség. A turbán éppen annyira divat, 
mint az arab bumus, vagy a tollas zöld tiroli 
kalap. 

. . .— Ha egy divatlapot a kezünkbe veszünk, 
azt hisszük, hogy régi farsangi bálák jelmezeit 
rajzolták le az oldalakra. Pedig nem maskarák 
ezek: ilyen a párisi divat.. . P. J. 
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Novemberben megnyílik Szegeden 
az első ipari mintamiihely 

Rövidesen megérkezik a miníamühely berendezése 

(A Délmagyarország munkatársától.) Isme-
retes, hogy rövidesen ipari mintamühelyeket 
áliitanak fel a kézmüiparosság ipari készségé 
nek fejlesztése és szakismereteinek cél-
jából. A szegedi kamara területén több 
ilyen ipari mintamühely le^z és a 
felállításukra való előkészületek nagyrészt már 
befejezés előtt állanak. Szegeden asztalos, cím-
festő, férfi és női szabó, szabász, cipészfelső-
részkészitő, könyvkötő mintamühelyt állíta-
nak fel, ha azután a szükség ugy kívánja, akkor 
szaporítani fogják másféle szakmákkal ls az 
ipari minlamühelyeket. A terv az, hogy az asz-
talos-ipari mintamühely törzsberendezése Sze-
geden lesz elhelyezve, a kerületben ez lesz a 
legteljesebb asztalos-ipari mintamühely. 

A mintamühelyekben tanfolyamokat tarta-
nak és a tanfolyamok előadóit az iparügyi mi-
nisztérium küldi ki, ugyancsak a minisztéri-

um viseli az összes felmerülő személyi kiadá-
sokat. Azok a városok, amelyekben a miuta-
mühelyek hosszabb-rövidebb ideig működni 
fognak, helyiségről és azok fűtéséről, világítá-
sáról tartoznak gondoskodni. 

A mintamühelyek berendezése rövid időn 
belül megérkezik Szegedre és előreláthatólag 
november elején már meg is kezdődnek a tan-
folyamok az egyes mintamühelyekben. A ke-
rület egyes városaiba, illetve községeibe Sze-
gedről fogják elszállítani az ipari mintamü-
helyek berendezését. 

Á mintamühelyek tanfolyamán nemcsak 
szakismereteket nyújtanak, hanem az illető 
szakmában előforduló újításokat is megismer-
tetik, a technika legújabb vívmányait is be-
mutatják és az ipari kalkuláció szempontjá-
ból iis gyakorlati oktatást nyújtanak a tanfo-
lyam résztvevőinek. 

Versenytárgyalási hirek 
A Ferenc József-Tudományegyetem 

hivatala 1935 november 1-től—1936 október l-ig 
terjedő időre szükséges élelmiszerek szállítására 
hirdet versenytárgyalást. Lejárat: október 2, dél-
előtt 10 óra. 

A m. kiT. honvéd központi épitési osztály Szege-
den építendő vasbetonraktár föld, kőműves, elhe-
lyező, szigetelő, tetőfedő, vasbeton, ács, bádogos, 
asztailos, lakatos, mázoló és üveges munkáira hir-
det versenytárgyalást. Lejárat október 2, délelőtt 
9 óra. 

Kiskunhalas polgármesteri hivatala tüzelőanyag 
szállítására hirdet versenytárgyalást. Lejárat 
szeptember 30. 

A szegcdi 5. honvéd vegyesdandár hadbiztosság 
kincstári cikkek fuvarozására irt ki versenytár-
gyalást, október 2. lejárattal. 

— A szegedi borbélyok védszent-ünnepe. A sze-
gedi borbélyok hagyományos védszent-ünnepélyü-
ket szeptember 30-án rendezik meg. Ezen a napou 
szentmise vezeti be a borbélyok vódszent-üiirae-
pét, majd esite az ipartestületben házi-ünnepséggel 
egybekötött táirsaisvacsorát rendeznek a borbély-
mesterek. Az estély keretében a három legrégibb 
szegedi borbélymester kitüntetik. 

— A sósborszesz kimérésének korlátozása. A 
(kereskedelmi miniszter rendelettel szabálvo^ 
fta a sóborszesz kiárusítását A rendelet szo-
kint sósborszesznek csak az az áru tekintendő, 
amely 50 százalék ethil-alkoholt tartalmaz. A 
sósborszeszt ezután kizárólag zárt üvegekben 
szabad forgalomba hozni, ezalól csak a gyógy-
szertárak és droguisták képezhetnek kivételt. 

— ötvenéves ipartestületek. A szegedi Sa-
mara területéhez tartozó Battonya, Mindszent 

és Szarvas községek ipartestületei most ünnep-
lik fennállásuk 50 éves jubileumát. Az ünnep-
ségeiken a kamara képviseltette magáL Vé r-
t e s Miksa kormánytanácsos, a kamara elnö-
ke biztosította a jubiláló ipartestületeket, 
hogy a kereskedelmi és iparkamara különös 
figyelmet fordit az ipartestületek működésére 
és mindent elkövet arra nézve, hogy a testü-
leteket működésükben segítse és támogassa. 

— Országos vásárok. Vasárnap, szeptember 
22: Érszedvadkert, Hétfő: Arló, Bátaszék, Du-
navecse, Gödre, Karcag, Öcsöd, Tiszadob. 

— A kovács nem végezhet kocsigyártó munkát. 
A Kihágási Tanács egy konkrét ügyben oly ér-
telmű határozatot hozott, hogy kése gazdasági ko-
csik árusítására a kocslgyártó, bognár (kerék-
gyártó) és a kovács iparosok még az esetben ts 
jogosultak, ha kocsival való kereskedésre külön 
iparigazolványuk nincsen. Kész áruk árusításával 
kereskedői iparigazolvány nélkül csak olyan Ipa-
rosok foglalkozhatnak, akik annak előállítására is 
jogosultak. Ebből következik — úgymond a kifo-
gásolt állásfoglalás —, hogy a kovácsmester, aki 
a gazdasági kocsik eladásával külön kereskedői 
iparigazolvány nélkül foglalkozhatik, azokét elő 
ls állithatja. A Kihágási Tanácsnak ezen megál-
lapításaival szemben a kereskedelmi miniszter a 
következő eivi határozatot hozta: 

— Abból a körülményből, hogy a kovácsok a 
bognáriparosoktól vásárolt favázak vasalása 
után kész koosit el is adhatnak, nem következik, 
br>gy a kovácsok munkakörébe tartoznék a kést-
kresik favázának elkészítése is. 

Ennélfogva a kovácsiparos uj kocsin kocsigyár-
tói munkát, illetve ez utóbbi körébe tartozó oly 
javítást, mely a végzett javítási vagy egyéb kö-
vácsipari munkával közvetlen összefüggésben nin-
csen — nem végezhet. 
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