
1912 március í l DÉLM AGYARORSZÁG 

közgyűlés a városból távollévő begavári 
Back Bernátot hálájának kifejezésével 
együtt tiszteletbeli taggá történt megválasz-
tásáról táviratilag értesitse. Az ily irányban 
módositott inditványt azután a közgyűlés 
egyhangú lelkesedéssel el is fogadta. 

A lelkes emberbarát áldozatkészségéből 
tehát még ez évben meg is nyílik a Szegedi 
Katolikus Nővédő-Egyesület első napközi 
otthona. A szép és nemes célt szolgáló in-
tézmény hézagpótló lesz városunkban, a 
mennyiben alkalmat fog szolgáltatni különö-
sen a munkásosztálynak, <hogy gyermekei-
ket az alatt az idő alatt, amig őket a kenyér-
kereset távol tartja a családtól, ápolás és 
gondozás céljából szerető -kezekre bizhatják. 

A nővédő-egyesület ezen napközi otthona 
begavári Back Bernát édes anyja nevét fog-
ja viselni. 

A szegedi képzőművészeti 
egyesület működése. 

(Saját tudósitónktól.) A szegedi képzőmű-
vészeti egyesület választmánya ma este a 
városháza bizottsági termében ülést tartott, 
amelyen a választmányi tagok úgyszólván 
teljes számban megjelentek. A mai ülésen az 
igazgatóság jelentést tett a mult évi műkö-
déséről és beterjesztette az 1912. évre szóló 
költségelőirányzatát. 

Lázár György dr polgármester elnökölt 
az ülésen. Gyurilza Sándor dr igazgató ol-
vasta fel a jelentést. A mult évi zárszámadás 
főbb tételei a következők: 

Bevételek: 

Egyenleg, mint pénztármaradvány 
Tagdijak 
Tárlati jövedelem 
Adományok: 

Kor. 

Állam 2000.— 
Szeged város 1000.— 

Kor. 

638.43 
3226.— 
335.— 

3000.— 
Levonva Lichtenegger-alapra 873.19 
Kamat 
Tartalékalap előlege 
Átmeneti tételek 

2126.81 
553.29 

2600.— 
1400.— 

Összesen: 9619.53 
Kiadások: 

Irodai, tárlati költségek, biztosítási 
dijak, szolga fizetése stb. 

Kisorsolt festményekért 
Kamat 
Átmeneti tételek 
Tartalékalap-számla 
Egyenleg, mint pénzmaradvány 

Kor. 

4864.53 
3490.— 
553.29 
450.— 
176.20 
85.51 

Összesen: 9619.53 

évi költségelőirányzát tételeit már jelentéke-
nyen redukálták s különösen a tárlatra ho-
zott képek biztosítási dijait fogják lehetőség 
szerint redukálni. 

Az 1912. évre szóló költségelőirányzat té-
telei a következők: 

Bevételek. 
Pénztári maradvány 1911. évről 85.51 K 

Gyurilza dr igazgató a zárszámadás is-
mertetésében megjegyezte, hogy az államtói 
a mult évben nagyobb összegű támogatást 
helyeztek kilátásba s a kapott igéret alap-
ján kissé túllépték azt a keretet. amelyen 
egyébként mozogni szoktak. 3000 koronát 
reméltek kapni a kultuszminisztériumtól, de 
a szokott 2000 koronát kapták meg s igy 
kénytelenek voltak a választmány följogosi-
tása alapján a tartalékalapot fokozottabb 
mértékben igénybe venni. 

Ezt a „túlköltekezést" azonban a követ-
kező években behozzák, amennyiben az 1912. 

Tagdijak 
Tárlati jövedelem 
Kamatokból 
Állami adomány 
Szeged város adom. 

Kiadások: 

2000 
1000 

3600, 
300.-
600.-

3000.-
7585.51 K 

összesen 7453.45 K 
Marad 132.16 K 

összesen: 7585.51 K 
Ugy az 1911. évi zárszámadást, mint az 

1912. évi költségelőirányzat tételeit a vá-
lasztmány egyhangúlag tudomásul vette. Vé-
gül fölolvasták a képzőművészeti egyesület 
évi mérlegét, -mely szerint az egyesület törzs-

vagyona 11780.— K 
tartalékalapja 4079.15 „ 
és készpénzvagyona 85.51 „ 

összesen: 15944.66 K 
Végül elhatározták, hogy az egyesület 

volt érdemes titkára, Kun József lemondásá-
val megüresedett titkári állást a jövő vá-
lasztmányi ülésen töltik be. 

Az uri divat. 
Hölgy-olviasóink meg fognak bocsátani, de 

a női divat u j meg uj hajtásainak föltárása 
és kommentálása után, ez egyszer férfi-di-
vatról is hadd essék néhány szó. 

Móst az év szebbik fele következik, ilyen-
kor a férfiak is gondosabban öltözködnek, a 
frakk, smockiug elvesztik egyeduralmukat, 
jön az utca divatja, amely távolról sem uni-
verzálódott annyira, mint a szalonoké: sok-
kal nagyobb igényeket támaszt az egyéni íz-
léssel szemben. Különösen nálunk, ahol az 
utca — hiven kelet és nyugat közt lebegő 
életünkhöz — valamelyest fölvette már a 
nyugotibb metropolisok rohanó, ránemérő 
életének képét, de a fórumi szerepét nem 
vesztette el még teljesem. Nálunk még azzal a 
gondolattal öltözködnek az emberek, hogy 
az utcán ismerik őket és ez kötelez. London-
ban ilyen szempontból talán osak Asquith-
nak kell gondosan öltözködni, minálunk még 
Ledér Aladárt is kötelezi ez a közismertség, 
szóval: itt vigyázni kell, mert rossz ruha, 
ferdéretaposott cipő a legmesszebbmenő kom-
binációknak nyújthat tápot. 

Ez tehát az idő, amikor a férfiakat figyel-
mezteti az idő, de a gondos szabó is, hogy jó 
lesz a garderoba gondolni s hogy kiki ipar-
kodjék a jólöltözött gentleman ideálját any-
nyira megközelitemi, amennyire csak testi 
ós anyagi körülményei megengedik. Ilyenkor 
szokta a posta az urakat olyan apró, képes 
albumokkal meglepni, amelyeknek miniden 
oldaláról egy-egy walesi herceg, Le Bargy 
köszönti mosolyogva az olvasót. Ezeken a kis 
albumokon is meglátszik, mennyire megnőt-
tek az igények. Ezelőtt a szabócégek beérték 
azzal, ha valamelyest kimerítő prospektust 
küldtek, néhány rémes klisével „diszitve", 
ma már egyik-másik nagy gonddal összeál-
lított albumot küld, amelynek megpillantá-

sakor azokra a hipermodern német folyóira-
tokra gondol az ember, amelyeknek papír-
ja, nyomása és illusztrálása olyan kelleme-
sen átsegítenek a tartalmon. Még megérjük, 
hogy legszellemesebb íróinkat állítják majd 
csatasorba egy-egy ruhadarab karakterének 
megírására és a szabó-reklám megtelik majd 
viccel, iróniával, a ruhák belső jelentőségé-
nek mély föltárásával. Milyen határtalan 
bizalommal fogadják majd akkor az öltöz-
ködés szabályait! Ha valaki komolyan bebi-
zonyítja majd, ugy örömmel el fogják hinni, 
hogy a szalónkabát, amely az utóbbi években 
csaknem lehetetlen volt már, ismét divatba 
jött; hogy a magas állógallért végleg kiszo-
rította az amerikai eredetű dupla gallér és 
igy tovább. De addig is nyugodtan végig le-
het nézni az album lapjaira varázsolt válasz-
tékos eleganciáju urakat, akik gyönyörű 
cutaway-ba, zsaketbe, sportdresszbe öltözve, 
irigylésre méltó, gondtalan msolylyal ajkuk 
körül, eregetik cigarettjük füstjét a levegő-
be. Ez az, amiről az i f jú lányok álmodoznak! 

És mennyire megváltozott a férfiszépség 
fogalma. Volt idő, amikor kedves bajuszka 
nélkül el se tudták képzelni a jóképű fiatal-
embert, aminthogy a legjobb korban lévő fér-
fit ápolt törzsszakái nélkül nem lehetett el-
képzelni, — ós ma! Osupa jól borotvált lord 
tekint le ránk a lapokról. 

De másban is elangolosodott a divat. A 
ruhák mind szikár férfialakra szántak. Csak-
úgy, mint a nőknél, itt is az egyenes vonal 
hódit. Kövérség? — lehetetlen. Az egyetlen 
ruhadarab, amely kedvesebb a kövéreknek 
— a szalónkabát — egyelőre száműzött, de 
bizonyos, hogy minden hóditó divatnak meg 
leliet jósolni az ellenkező szélsőség felülkere-
kedését. S amint valószínű, hogy a női divat 
nemsokára a rubensi idomoknak fog behó-
dolni, ugy megjósolható az is, hogy a kövér 
urak is jogaikba lépnek még. 

NftPIJjlREK 
A modern anarchisták. 

(Saját tudósitónktól.) Harminc-negyven 
esztendő előtt még vérrel kenték be azokat, 
akik az anarchista szót ajkukra merték ven-
ni. Meséket szőttek Bakunin titkos szövetsé-
géről, ahol hosszuhaju démonok rablással, 
gyilkolással és hamispénz-veréssel élesztget-
ték a forradalom tüzét. Azóta azonban na-
gyot fordult a világ! 

Ha ma az ember, ugy véletlenül, feltéved 
az anarchisták egyik leghíresebb lapja, a 
„Temps Noveaux" szerkesztőségébe és maga 
előtt látja Jean Gravet, szinte elcsodálkozik: 
nemcsak liogy semmi nincs itt még a Quar-
tier-Latin bohémizmusából sem, hanem az 
egész egy német provinc-városka redakcióját 
s annak a főnökének hatását teszi a szemlé-
lőre. Ez a már deresedő, egészen németes for-
májú ember legyen a francia anarchisták 
egyik nagyhírű vezére? Ez legyen az a sokat 
üldözött, drága embervad? 

Ö az. És nem is a véletlen játéka, hogy ez 
a kis cipészből .lett híresség ma lapjának ha-
sábjain á nyugodt előrehaladás prédikáto-
rává lett Graveban valamikor Bakunin nagy 
érzései tomboltak, de ennek a forradalmi 
hévnek gyümölcse sokszor, nagyon sokszor 
börtön volt. Valahányszor fölvetődött a kér-
dés, miért? mit használtam vele? Az egykori 
rebellis suszter Kropotkin darvinisztikus el-
méletébe mélyedt s ez szülte benne az érzést, 
amelyet nyugodt hangon igy fejezett ki: Az 

Csa!< a révén lett 

világhírű 
a valódi éhé minőség 
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