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A szüksfy divattá csinál... 

„ A diuatUötys a Uáfocus an^a^azdátksdás 

(A Dclniagyaroiazág inuukaiarsa-
(61) A háborús anyaggazdálkodas leg-
lelkesebb propagandistái az asszo-
nyok. Nemcsak bogy felkarolják a 
kényszerű újításokat, banem egyene-
sen divatot esinálnaú belőle. Azzal 
lehetne leginkább jellemezni ezt a 
büszke és praktikus magatartást, hogy 
ba valakinek a súlya csökken és di-
vatosan karcsú lesz — mondjuk, hogy 
szintén a háborús anyaggazdálkodás 
érdekében — mosolyogva beljebb húz-
za az övét egy lyukkal és hivalkodik 
a karcsúságával,.. 

Egész sereg »modern« divatcikk 
született most, a tavaszon s egyik 
csinosabb, mint a másik, egyik prak-
tikusabb. mint a másik. Kezdjük ta-
lán a fejnél. No, nem a fej, vagy haj-
viselet divatjáról van szó, csupán a 
hajháló és masni-divatjáról, amely 
mind csinos, kedves, fiatalos viselet s 
nem utolsósorban — olcsó. Mindenféle 
régi szalagot, selyemdarabot felhasz-
nálnak az idén hölgyeink arra, hogy 
a hajukat diszitsék vele. Természete-
sen K a r á d v Katalin kezdte el ezt 
is. mint annvi más ízléses divatuji-
tást »CsaIódás« oimij filmjében visel' 
előszói két kis masnit a hajában, új-
szerű Karády-friziir»ban s azóta gom-
bamód™ szaporodtak el a fehér, kék, 
halványzöld, rózsaszín és ki tudná 
felsorolni milyen színárnyalatú sza-
lagcsokrok 

divat+a 'ási.,, 

őszi esőt és hideget cserdítve a nya-
kunkba, hogy még a fagyosszentek is 
megirigyelhették! De azért ha junius-
ban. juliusban és augusztusban haris 
nya nélkül járhatunk majd, akkor er-
re az esztendőre elég lesz az a 12 
pár, amit pontrendsz<:i alapján szá-
munkra kiutalnak. Addig is hölgyeink 
nem vesziik el lélekjelenlétükel, ha 
nem — divatot csinálnak a vastag, 
kézzel kötött harisnyákból. Erre a cél-
ra ugyanis mindenféle bontott, régi 
pamutot fel lehet használni. 

Budapesten már hetek óta a leg-
nagyobb divat a tiroli-harisnya. Ert-
jük ezalatt azt a fehér, vastag, kéz-
zelkötött holmit, amif hölgyeink a leg-
elegánsabb kosztüm, kabát, kalap, sőt 
kékróka mellé is a lábukra húznak 
Hogy a láb vaskossá válik tőle, az is 
— divatos. Az eredetileg sem fízlábu 
hölgyek örülnek neki a legjobban, mert 
ebben a szines bojtcsüngövel ellátóit, 
vastapszálu térdharisnyában a legkar-
csubh boka is vaskosnak látszik s 
igy nem lehet tudni mennyi a haris-
nyából a láb és mennyi a — gyapju-
szál vastagsága. 

Jóval nyáriasabb. ső| kimondottan 
nvári divat a syékínvcipo, vagv gvé-
kénvsznndál Könnvü és kellemes vi-
selet. de sajnos, nem tartós Telitnlr 
pal és magas sarokkal is csinálják, 
kék. piros cs nalur színben Az utóbbi 
még a legpraktikusabb, mert erről 
nem kopik — nem kophat — le a fes-
ték. de a festett gyékény nem farija 

11a elemezni akarjuk a szalagvise-
tet divatját, meg kell allapitauuuk, 
tiogy tulajdonképpen nagyon régi. A 
lovagkorban viselték mar ősanyáink 
kudves lovagjuk színeit a lovagi or-
rukon; a rokoko fehérparókás korá-
ban pedig megszámlálhatatlan masni 
repdesett a ruhákon és parókakou 
egyaránt Kalapot persze akkor nem 
viseltek, vagy ha igen, akkor amo-
lyan inai formájú s éppen csuk a hom-
lokra illő szögletes kis apróságot... 

A szines gyapjufonúlból, vagy pa-
mutból készült hajhálók is praktiku-
sak, üdék és fiatalosak. Fönt, a fej e-
tőn ezek is masniban végződnek, te-
hát a szalagdlvat itt is érvényesül. 
Természetesen csak délelőtt, vagy 
strandra lehet viselni, ha rendesebben 
felöJtözkődünk, akkor már nem ízlé-
ses. Egyébként igen romanttkus haj-
ék ez a szines hajháló, emlékeztet a 
velencei nők középkori hajviseletére, 
ök ugyan gyöngyből, vagy aranyfo 
nálbt'd csináltatták festői hajékfiket, 
viszont ma a gyapjufonál és a pamut 
talán éppen olyan ritka és drága do-
log, mint abban a legendás korban az 
igazgyöngy, vagy az aranyfonál... 

Meg keli jegyeznünk azonban, bogy 
• szép Kalapot nem pótolja senuni. 
Elegáns ruhához elengedhetetlen a jó 
kalap, meri ez öltözteti igazán az asz-
szouyt. Más dolog az, hogy van-e at-
kalmunk elegánsan felöltözni és nem 
utolsó sorban az is számbajön, hogy — 
van-e mibe? Mert a háborús anyag-
gazdálkodás takarékosságot kövelel a 
uyáriruhók frontján is. El'üntek a ki-
rakatokból, sőt az üzletekből is az 
álomszerű, lágyan omló, fantáziadús 
szinekke! árnyalt emprimék, de még 
az egyszerűbb nyári anyagok is. Se-
baj, a divat ugy segit ezeken a je-
lentéktelen hiányosságokon, hogy — 
kombinált ruhákat hoft Két régiből 
egy ujat, ez a jelszó 

és tUsli UacisH^a 

A legnagyobb öltözködési problé-
mák egyike rendeletileg örvendetes 
megoldást nyert. Kilenc pár selyem-
harisnya jut egy évben minden nőnek 
« ezenfelül 3 pár egyébfajta. Orbán 
ugyan lerontotta kissé a ióidöt. olyan 

mag színét é» hamarosan farkira ko-
pik. Az ilyen cipő élettartama bizony 
nem hosszú, dehá! olcsó árát tekintve, 
azért mégiscsak hézagpótló. Sőt euiiél 
sokkal több — divatos. Különösen 
strandra, fürdőzésre nagyon alkalmas 
és piuklikus 

2sáUvász<MiiásUa 

Ugyancsak gyékényből készülnek a 
legújabb divatretikülök. Ezek már tar-
tósabbak és nagyon csinosak, tiyária-
sak. ötletekből nein fogynak ki a ké-
szítőik, egyik forma szülelik a másik 
után és a színes virág-, vagy figura-
himzések is eredetiséget kölcsönöznek 
e háborús remekmüveknek. 

— Megkíméljük vele n pótolhatat-
lan börláskát! — mondják hölgyeink 
és itt is megnyilvánul a háborús 
anyaggazdálkodás iránti tiszteletük és 
takarékossági hajlamuk. Igaz, hogy a 
legdivatosabb azért a zöldszinü gvtk, 
vagy kecskebőr retikül s egy ilyen 
bizony belekerül egy százasba. Éppen 
ezért kimélni keli s ha már megvan, 
akkor sürgősen kell mrtléje egy gvé-
kénvtáska, vagy szines zsákvászontás-
ka i s . . . # 

Mert a másik háborús favorit a 
szines vászontáska. Mindenféle régi 
vászondarabból, portörlőrongyból, 
vagy surolórongynak eltett zsákdarab-
ból készíthetjük. Erős és sok mindent 
kibir, amellett strandra is nagysze-
rűen viselhető Apropos — strand! A 
gyékénycipő. zsákvászontáska és haj-
hálósapka már megvolna hozzá, csak 
a nyár késik! De ami késik, nem mú-
lik. Legalább addig nem. amig a Irg-
alkalmazkodóbb gazdasági tényező, a 
Divat nem parancsolja... 

Ce. P. 
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Tovább folytatják a felles vasárnapi 
munkaszünetért indított mozgalmat 

a fodrászipari alkalmazottak 
(A Délmagyurország munkatársá-

tól) A fodrászipari vasárnapi mun-

kaszünet kérdése ugy látszik nem 

keiül le a napireudről a mesterek 

legutóbb két szótöbbséggel megho-

zott határozata után sem. A fod-

rászipari alkalmazottak kedden este 

népes értekezletet tartottak a Hiva-

tászervezet helyiségében s ezen az 

értekezleten memorandumot dol-

iparban is a vasárnapi szünetet. A 

kontárkodás letörése pedig a szer-

vezett munkásság feladata, mely ezt 

a feladatát közös mutikáisérdekből 

vállalja és teljesiti is. 

„Ezzel szemben mindenki feleti 

álló a vasárnap megszeutelóséuek 

isteni parancsa, a szociális igazság 

és a munkavállalói kar emberi 

inegbecsülésének kényszerítő ereje 

ooztak ki, amelyet eljuttatnak a — folytatja a memorandum. — A 

fodrászipari szakosztály vezetősé-

géhez. A memorandum felsorolja 

azokat a problémákat, melyek a va-

sárnapi zárvatnrtás ellen szólná-

nak: a vendégek számának apadá-

sát. a közönség kényelmének elha-

nyagolását és a kontárkodás növe-

kedését. Az első két ellenvetésre vo-

natkozólag a gyakorlatból megálla-

pított tény — mondja a fodrász-

ipari alkalmazottak memoranduma 

—. hogy sem Budapesten, sem más-

hol, ahol a teljes vasárnapi munka-

szünet megvan, nem következett be 

a vendégek számának apadása, a 

közönség kényelmének szolgálata 

pedig csupán a szokástól függ. 

Ahogy meg tudtuk szokni a vasár-

napi zárvatartást a fii sze regeknél 

és henteseknél, pedig ezek életbe-

mostani fodrászipari munkaszüneti 

rendszer, mely vasárnap déltől hét-

főn délig tart, antiszociális, igaz-

ságtalan és keresztényietlen. Anti-

szociális és igazságtalan azért, mert 

nem ad a pihenésre teljes napot az 

alkalmazottnak, hanem csak egy 

kimerültségben eltöltött délutánt és 

egy rövidke délelőttöt. Sulyosbitja 

azoknak a fodrászalkalmazott há-

zaspároknak helyzetét ez a rend-

szer, akik mindketten dolgoznak. 

Családi körben eltöltött vasárnap 

náluk ismeretlen fogalom,, gyerme-

keik szinte sohasem látják őket. 

templomban nem mehetnek velük, 

példájukon nem okulhatnak. Ebből 

következik a rendszer keresztényiet-

len volta ie. A Hivatásszervezet 

fodrászsegédi szakosoportja hiszi. 

vágóbb dolgokban szolgálják ki " . 'hogy a fodrászmesterek végleges 

közönséget, a fordószoknál éppen-. döntésében győzedelmeskedik az uj, 

ngy meg tudjuk szokni a fodrász* 

Verbőczu 
fogi szeminárium 

mindenféle jogi vizsgákra, államszáin 
vitellanra is előkészit. Legújabb jegy 
zeteit bérbe ís adja méltányos feltéte-
lek mellett. Budapest, IX., Ollöi-ut 3. 

keresztényi szellem, amelyről ma 

annyit beszélnek és a fodrászmeste-

rek szkaosztálya tettekkel bizonyít-

ja be, hogy hordozója ennek a ke-

resztény, szociális és embertársa-

kat megbecsülő, országópitő szel-

leműek." 

A vasárnapi munkaszünet ügyé-

bnu « fodrászsegédek ma este fél 8 

órakor szakmali értekezletet tarta-

nak a Hivatásszervezetben, 

A péterrévei asszonyok 

szeretetadománya a rókusi 

hadikórház ápoltja nak 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Csütörtökön délelőtt a rákusi 

kórházban a péterrévei MANSz tag-

jai a sebestilt honvédek közöt sze-

retetcsomagokat osztottak ki. A 

lelkes péterrévei asszonyok elhatá-

rozták, hogy ök is résztvesznek ab-

ban a nemes és szép akcióban, 

amely a katonáknak az életet a kü-

lönböző hadikórházakban családia-

sabbá, melegebbé és igy napsugara-

sabbá teszi. 

Elhatározásukat a megvalósítás 

követte. A mult hét végén és a hét 

elején összejöttek Horváth Ferenc-

né péterrévei asszonytársuknál és 

elkezdtek sütni-főzni a sebesült 

honvédek megvendégelésére. Hor-

váthné, aki az egész akciónak a kez-

deményezője és vezetője volt, min-

den eszközt önzetlenül bocsátott aa 

adakozó szellemű péterrévei asszo-

nyok rendelkezésére. A szeretetóso-

magokat asszonyküldöttség hozta 

Szegedre. Az asszonyok szerdán 

este fél 12 órakor ültek hajóra éa 

csütörtökön reggel 7 órakor érkez-

tek meg. 

A szeretetcsomagokat, amely 20f 

sebesültet örvendeztetett meg, Var-

jú Erzsébet, betegápoló nővér veze-

tésével is irányításával osztották 

szét a péterrévei asszonyok 

Tisztázatlan körülményi! 

halálos villamosgázolás 

a Kossuth Lajos-sugárnton 
(A Délmauyarország munkatársá-

tól) Szerdán éjjel fél 12 óra tájban 

a tiagyálloiifás felé haladó villamos 

vezetője, Németh István a Kossuth 

Iüljos-sugáruti 87. számú ház köze-

iében észrevette, hogy egy ember 

feksz.k mozdulatlanul a sinek kö-

zött. Azonnal fékezni kezdett és si-

került is megállítania a kocsit, ml-

l'-ldtt az ráfutott volna a mozdulat-

l a n u l fekvő férfire. Amint kiderült, 

azuuban az idejében való fékezéssel 

nem sikerült megőrizni a sinen fek-

vő ismeretlen férti testi épségét, 

mert az már sérült állapotban fe-

küdt a síneken. Az eddigi megálla-

pítás szerint valószínűleg az előző, 

leg arra haladó villmos ütötte el. 

A balesetet nyilván az okozta, hogy 

fíimóczi ittas volt és részegségében 

esett a villamos sinek közé, az arra 

haladó villamos pedig a gyenge vi-

lágítás mellett nem vette észre éa 

keresztülhaladt fölötte. Amin t a 

rendőri nyomozás csütörtökön meg-

állapította, a szerencsétlenség áldo-

zata Rimóczi Károly 42 éves Kos-

suth Lajos-sugárut 78. szám alatt 

lakó dohánygyári altiszt, akit nyil-

ván hazfelé mentében érte a szeren-

csétlenség. 

Rimóczit a baleset u l án a mentők 

a városi közkórházba vitték, d« 

már nem lehetett rajta segíteni 

csütörtökön délelőtt belehalt nsJyoí 

sebeibe. A rendőrség a halálos végű 

szerencsétlenség körülményéinek 

tisztázására tovább folytatja nyo-

mozásait. 

BELYEGEIT 
a legmagasabb áron veszem meg. 
ÜLLYEti KERESKEDÉS, fogadalmi 
templommal szemben. Tel.: 394)3. 


