
2 0 0 d é l m a Q y a r o r s z á Q 1912. október % 

v~ c s i s á L S 

Őszi kalapdivat. 

De hol van az idei ősz? kérdezhetik so-

kan, 'ahogy a címet olvassák. [Mégis, 'néhány 

nap óta, itt van az igazi ősz. A szép, a na-

pos. A hölgyek 'közül sokan mernek ősziesen 

öltözködni. Nézzük esak a kalapot. 

Az őszi kalapdivat tulajdonképen már a 

nyár elején kezdetét vette, mert a lenge szal-

makalapok mellett (annyi nemez, bársony és 

plüs-kalapot lehetett látni, mint amennyi 

annak előtte még októberben sem vonult be 

a női garderobeba. 

Amit a párisiak szeszélyből lanoiroztak, 

annak az időjárás szokatlan módon kedve-

zett. Az őszies kalapok nélkülözhetetlennek 

bizonyultak abban az évadban, mely az idén 

forró napsütés helyett annyi esőt hozott. Ez 

magyarázza meg azt a jelenséget is, hogy 

asszonyaink nem várják még a szokott tü-

relmetlenséggel a legújabb őszi modelleket, 

mert mindenki tartogatta a szalmakalapjai 

mellett egy egyszerű, puha nemez-kalapot is. 

Az uj kalapdivat különben meglepő kö-

vetkezetességgel csatlakozik tavalyi elődei-

hez, főképpen abban, liogy ép ugy favorizál-

ja a nagy, mint a kis formákat. Egész apró 

kis toqueocskákat osak ugy fognak hordani, 

mint széles picturehateket s egyike a leg-

bájosabb újdonságoknak lesz, hogy a kis ka-

lapokat széles szalaggal fogják az áll alatt 

csokorba kötni. 

Az állatvédőliga minden fáradozásának 

nem sikerült azonban a tol lakat kihozni a 

forgalomból. A tüzékek elterjedettebbek lesz-

nek, mint valaha, a kócsag egyik legkedvel-

tebb kalapdisz lesz s a structoll két-három 

méteres hosszúságban (fog a kalap karimájá-

ról a nyak köré csavarodni. 

Színekben még mindig sok chancea van 

a fekete-fehérnek s a tiszta fehérnek, de a 

tulajdonképem divat mégis sokkal szinesebb 

az eddiginél. A kalapformák maguk is élénk 

szinékben vannak tartva, de a díszek még 

tarkábbá teszik őket. Legkedveltebb árnya-

latok a corbeau és a rozsdavörös, vörösesbar-

na és lila-tónusok lesznek. 

A forma legtöbbször plüschből, bár-

sonyból és selyemből készül. Utóbbi gyak-

ran oly módon, hogy a kemény bélés helyett 

csak sűrűin behúzott passepolok adniak némi 

tartást a karimának. A nemez-kalapok is 

püischszerüek s bosszú selymes-szőrnek. Na-

gyon eredetiek a keztyübőr-kalapok, melyek 

különösen fehéren hatnak igen finoman. Az 

eredetiségekhez tartoznak majd a színes 

szőrme-kalapok is, melyeket éppen, mint a 

szalunak a lapokat, Ural ovány pastel'lárny ala-

tokhau fognak hordani. Apró virág-csokrok 

s szalagtiizósek díszítik majd őket ellentéte-

sen a 'közkedveltségü cowboy-formákhoz, a 

melyeket minden disz nélküil fognak viselni. 

Szóval, az individualitást minden vona-

lon respektálja a divat s megadja kinek-ki-

nek az egyéniségéhez legjobban illőt. 
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Hirdetéseket felvesz a kiadó-
hivatal Szeged, Kárász-utca 9. 
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1912. október 2. és 3., 
szerdán és csütörtökön 

tnindK€f szittházbatt: 

SUE regénye nyomán, a 

legjobb párisi színészek 

átalakításában, négy rész-

ben. 

A darrb előtt: 

V i r á g c s o k o r . 
Szines. Természeti fel-

felvétel. 

A t e n g e r i 

b e t e g ; * ; . 
Vígjáték. A főszerepet 

Max Linder játsza. 

Csütörtökön este az Uránia 

színházban tudományos 

előadás 

3 felvonásban. Irta: Pékár 

Gyula. Felolvassa: Dona-

vell János. 

Előadások kezdete este 
6, fél 8 és 9 órakor. 

KÖZIGAZGATAS 
Választások napja, 

— A szeptemberi közgyűlés folytatása. — 

(Saját tudósítónktól.) Ma délután négy 

órakor folytatták a tegnapi megkezdett szep-

temberi közgyűlést. Ma már a várva-várt 

választásokra került a sor. Volt is olyan kor-

teskodás mindenfelé, mely még egy izgalmas 

képviselőválasztás küzdelmeit is túlhaladja. 

Alig ért az ember a városháza kapujába, már 

ott megrohanták a pályázók barátai és száz-

féle cédulát nyomtak a szerencsétlen bizott-

sági tagok kezébe. 

A közgyűlési terem előtti folyosón való-

ságos életveszéllyel járó tolongás volt. Az 

összes városi hivatalnokok fölvonultak a nagy 

napra. Különösen az érdekeltek. Ezeknek ter-

mészetesen még a rokonságuk, söt a jobb is-

merőseik is megjelentek és boldog-boldogta-

lant arról akartak meggyőzni, hogy csakis az 

ő jelöltjük jöhet be a választáson. Sokan igen 

ravaszul kezelték az ügyet és nem tértek 

mindjárt a dologra. 

— Hogy szolgál becses egészsége, ked-

ves bizottsági tag ur? — kezdték az érdek-

lődést. Szavazni jött föl ugy-e? — folytatták 

azután. 

-- No csak azért kérdezzük, mert hát én 

is, meg a sógor is Hegedűsre szavazunk. 

Ilyenkor természetesen a bizottsági tag 

ur is, akinek egyébként jó szolgál az egész-

sége, kénytelen azt modani, hogy ő is arra 

szavaz. Ilyesfélekép történhetett, hogy két-

száz bizottsági tag is megigérte különböző 

embereknek és különböző pályázóknak, hogy 

biztosan Rá szavaznak, azután a választás 

után kitűnt, hogy Rá ur csak másfél szavaza-

tot kapott, abból is az egyik érvénytelen. 

A karzatok is ugyancsak megteltek. A 

kö épső karzaton, ahonnan legjobb kilátás, 

kipirult leányok lesték a szavazás eredmé-

nyét és ha az „ ö " szerencsésen bejött, ak-

kor lélekszakadva rohantak ki a folyosókra 

és boldogan gratuláltak az „ö"-nek, aki mint 

a mesékben szokás, azonnal egy csillogó 

jegygyűrűt vett elő, valamelyik zsebéből. 

Mind a választásokat azonban nem birták 

ma megejteni, mivel sok névszerinti szavazás 

volt. Holnap folytatják a választásokat. _ 

Részletes tudósításunk itt következik: 

Elnök: Lázár György dr polgármester. 
Jegyzők: Taschler Endre dr főjegyző, Tóth 
Mihály dr tb. tanácsnok, Rack Lipót dr osz-
tályjegyző. 

Elnök az ülést délután 4 órakor meg-
nyitja. Az előző ülésről szóló jegyzőkönyv 
hitelesítése után kisebb iigyek tárgyalása kö-
vetkezett. A tiszti óvadék megszüntetése tár-
gyában a belügyminiszter leiratot intézett a 
városhoz. A leiratot a közgyűlés tudomásul 
veszi. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos fölol-
vas ezután egy másik belügyminiszteri leira-
tot, amely nem hagyja jóvá Kelemen Kálmán 
árvaszéki elnök nyugdíjügyében hozott hatá-
rozatot. Indokában azt mondja a leirat, hogy 
nem lehet valakinek a nyugdiját megállapíta-
ni, amig az illftő nem ment nyugdíjba. A köz-
gyűlés a leiratot tudomásul veszi. Ugyan-
csak tudomásul veszi a hordójelző hivatal 
szabályrendeletének jóváhagyásáról szóló le-
iratot is. 

Gaál Endre dr a szinházi helyárakról 
szóló belügyminiszteri leiratot mutatja be, a 
melyben a miniszter jóváhagyta a szinházi 
helyárak fölemeléséről szóló határozatot és a 
felebbezést elutasítja. Kéri, hogy a közgyűlés 
vegye tudomásul. 


