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Ezer koronába kerül egy téli-
kabát Szegeden, 

— A ruhaárak hihetetlen emelkedése. — 
(Saját tudósítónktól,) Néhány nappal ez-

előtt részletesen beszámolt a Délmagyaror-
szág arról, hogy mit várhatunk —> a tél kü-
szöbén — a szegedi ruhakereskedőktől; liogy 
lehet-e majd — azoknak, akiknek telik ©rr& 
a fényűzésre — ruhát csináltatni, miután a 
sok nincstelenség után már a szövethiány ré-
me is felütötte a fejét. A nagy szegedi ruhá-
zati cégek vezetőinek nyilatkozataiból meg-
állapítottuk, hogy a készletek bizony minimá-
lisak és nem. is igen van remény arra, hogy 
a kifogyott raktárakat újból megtölthessék. 
A készletek ezidőszerint csak hónapokra ele-
gendők s hogy mit fogunk.fölvenni majd, ha 
ezek is kifogytak, még olyan titok, amelynek 
nyitját megtalálni sem próbálták eddig. 

A Délmagyarország munkatársa szom-
baton kérdéssel fordult két nagy szegedi ru-
hakereskedő céghez és három nagy szabócég-
hez a ruházati cikkek áraira vonatkozólag. 
Anélkül, liogy a további kérdéseket részletez-
nénk- és kommentálnánk, közöljük ezeket a 
nyilatkozatokat: 

Az' Abonyi-cégné] egy öltönyruha ára 
350—500 korona s egy télikabát ugyanennyi-
tó kerül. 

A Földes-cégnél mór 300 koronáért le-
iiet egy iiltönyt vásárolni, de a használható 
öltönyök árai 5—'600 korona .között váltakoz-
nak, Egy télikabát pedig 500 kor na. 

A Feith és Seiler sznl ócégtő! azt az ér-
tesítést kaptuk, lrogy a cég szabó munkákkal 
már egyáltalán nem foglalkozik. Tudniillik 
nincs sent megdelelő anyag, sem pedig mun-
kás. 

Schatz M. és fiai cégnél még lehet ruhát 
csináltatni. Egy öltöny ára 6—900 korona. 
egy télikabát pedig 1000—1200 korona. 

A ScJnrartz-féle szabócég ellenben 559— 
620 koronáért csinál egy öltönyt, mig egy té-
likabát ára 650—700 korona. 

Hová tűntek azok a régi idők. mikor a 
Schatz-cég még 90 koronáért készített egy öl-
töny ruhát, kiváló angol szövetből? 

odahozta a széket az asszony mellé és beszél-
ni kezdett: 

— Hát végre belátja, hogy igazam van. 
Bár lenne inkább egy négyemeletes palotám. 
De különben az igazság is vagyon: erkölcsi 
vagyon. Az lát ja ugyan belőle a legkevesebb 
hasznot, akinek meg van ez a vagyona. Tehát 
ön szerint nekem igazam van, asszonyom. Én 
padig azt mondom, hogy ön végtelen nagy 
szamár, asszonyom. Ii igyje meg. Ez igy van. 
Én mondom; akinek igaza van. De nemcsak 
ön, hanem még nagyon sokan. Mindazok, akik 
szent fiatalságukat, asszonyi öntudatukat, az 
élet hivatását, a szerelem nagy sejtéseit oda 
dobják és elhagyják az önző társadalom kife-
szített, szabályokból és előítéletekből össze-
szőtt nagy hálójába. Aki lent jár közöttük, 
•annak vigyázni, ugrálni, bujkálni kell, hogy 
meg ne botoljék ebben a sokszínű, de sokszor 
láthatatlan hálóban. De aki felül tud emel-
kedni a hálón, akinek a levegő és önmaga 
elég, aki tud sa j á t magából magának annyit 
nyújtani, hogy mások fölöslegessé váljanak 
rá nézve, az nevet asszonyom és szeret. Elő-
ször is nevet azokon, akik hülyék, akik azt 
•hangoztatják, hogy az asszonyt, a nőt, bár-
mily szép legyen is az, akárhányan is meg-
kívánják, csak egy férfinak szabad bírnia. 
-Csak egynek — a férjének. Az úgynevezett 
tágabb látókörnek csapatán is nevet, akik 
nagykedvesen még azt is megengedik, hogy 
udvarlója is lehet a szép asszonynak. Pedig a 
gyönyörű, a kívánatos, a szép nő a világé, 
mindenkié: a pogányoké, akik nem az istent, 
hanem a szépet imádják, akik nem az oltárt, 

— Időjárás. Változékony idő várható, helyen 
kint csapadékkal és egyelőre hőemelkedéssel. 
Sürgöny prognózis: Változékony, sok helyütt 
csapadék, enyhébb. Déli hőmérséklet 7.7 fok 
Celsius. 

— Burján István Budapesten. Budapestről 
jelentik: Báró Burián István közös pénzügy-
miniszter szombaton reggel Bécsből Buda-

pestre érkezett. A közös pénzügyminiszter dr. 
Wekerle Sándor miniszterelnökkel és a ma-
gyar kormány tagjaival a delegáció elé ter-
jesztendő költségvetési provizóriumról foly-
tatott tanácskozásokat. 

— A közigazgatás i bizot tság rendkívüli 
ülése. Szeged közigazgatási bizottsága szom-
baton délután 4 órakor dr. Kelemen Béla 
főispán elnöklésével rendkívüli ülést tartott. 
Az ülésen Rack Lipót tb. tanácsos előterjesz-
tette dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
jelentését a jövő évi útügyi költségvetésről. 
A törvényhatósági útalap költségvetését 
ugyanis a törvényes rendelkezések értelmé-
ben két évenkint kellene összeállítani, de a 
háborús viszonyokra való tekintettel a keres-
kedelmi miniszter elrendelte, hegy mig a há-
ború tart, a költségvetéseket egy évenkint 
készítsék el. Igy most is csak egy évre ké-
szült el a költségvetés. E szerint jövőre utfen-
tartási költségekre 281.000 koronát, irányoz-
tuk elő, mig utalapadóból 285.000 korona az 
előirányzott bevétel. Uj utakat természetesem 
nem készítenek. Az útadó százaléka, marad 
10 százalék, vagyis makszimuma a minisztei-
által megállapított útadó százaléknak. A bi-
zottság Favr Kornél fölszólalása és Rack Li-
pót 'fölvilágosító előadása után a beterjesz-
tett költségvetést egyhangúlag elfogadta. 

— József főherceg hsdikölcaönjegyzés . 
Budapestről jelentik: József főherceg a VII. 
magyar hadikölescnre öt millió koronát jegy-
zett. A főherceg eddig minden hadikölesön-
jegyzésiben nagy összeggel vett részt. 

— Kitűnt tések. A király, mint a hivatalos \ 
lap szombati száma közli, Lusztig Ml Farkas 
II. osztályú szmávivő altisztnek az 5. népföl-
kelő parancsnokság- nyilvántartásában és 
Sebők Pál tartalékos őrvezetőnek az 5. hon- ;' 
véd gyalogezredben az ellenség előtt tanúsí-
tott vitéz magatartásuk el ismerőséül á vas 
érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján 
adományozta. -.Sziklay Dezső 48. gyalogezred-

Wkrurrr ÍV rvcív.o 
hanem a nőt bálványozzák, akik nem a zsol-
tárokba, hanem a női hang ezerféle artikulá-
ciójában, esengő kacagásában gyönyörköd-
nek. És ezeket a felülemelkedni tudó nő sze-
reti. 

Ne bánkódjék asszonyom, hogy Károly 
nem jött el. Ne gondoljon maga a hűségre. 
Hisz a férfi is csak addig lni, mig nem akad 
alkalom hűtlenségét bebizonyítani. Ne érez-
ze sértve magát, hisz itt vagyok én, aki meg--
kivánásával bizonyítja, hogy a legnagyobb 
értéket, a nő szerelmi értékét nem vesztette 
el ön asszonyom. Hanem Károly is pogány, 
pogány, mint én és nem önző, mint a társada-
lom átlagtömege, aki nem tud nőt hódítani, 
hanem törvények erejével láncolja magához. 
Nem önző, tudja, hogy a szép nő mindenkié, 
hát (félre állt az útból. 

Erigyesi felugrott a székről s megfogta 
az asszony forró kezét. 

—i Gondold meg: találni nőt, ki mindent 
félre dob, ha férfi csókot szűz ajkára lop, kí 
van idő, mikor elfeled hűséget, esküt, bűnt, 
szeretetet; mikor kihal a női öntudat, mikor 
a földön minden bűn szabad; mikor a nő szí-
vesen gyenge lesz s amije van, mindent oltár-
ra tesz, mikor lehunyja tüzes szemeit: leg-
szebb a nő, amikor vétkezik... 

. . . A szobában minden csöndes volt. A 
tűz kialudt, a sötétség teljes volt. A nő és a 
férfi, ugylátszik, végre megértették egymást. 
Megértették és szerették egymást. És ott a 
homályban, az asztalon a tőr még egyet-egyet 
villant, de a sötéttel harmonizáló Browning 
diadalmasan kacagott fölötte. 

béli tartalékos hadnagynak a legfelső dicsé-
rő elismerés újólag —i a kardok egyidejű ado-
mnyozása mellett — tudtul adatott. Kovacst -
rits Pál 46. gyalogezredben tartalékos had-
nagynak a legfelső dicsérő elismerés a. 
kardok egyidej ü adományozása mellett — 
tudtul adatott. 

— Előléptetések. A hivatalos lap szombati 
száma közli, hogy Vior Konstantin, Gróf Jó-
zsef, Fodor Miklós, Boros Jenő, Gölter Imre 
és Pollák András 48. gyalogezredbeli tartalé-
kos hadnagyokat főhadnagyokká, Bernátski 
Ernő népfölkelő főhadnagyot az 5. népfölkelő 
parancsnokság nyilvántartásában századossá, 
Czézár Károly 5. honvédgyalogezredheli tiszt-
jelöltet hadnaggyá, Todoreszk Lajos, Nagy 
Lajos, Herold Ádám és Fodor György fő-
hadnagyokat a II. csendőrkerületben száza-
dosokká; Máték a János százados számvivőt 
a II. számú csendőrkerületnél számtanácsos-
sá léptették elő. Dr. Brana Iván ezredorvos;, 
aki két és fél évig orosz fogságban volt és a 
nyáron, mint csererokkant került haza, a ki-
rály törzsorvossá léptette elő. 

— A tej ujabb makszlmális ára. A hiva-
talos lap szombati számában rendelet jeleni 
meg a tehéntejért követelhető legmagasabb 
árak ujabb megállapításáról. A rendelet 
szerint a tej legmagasabb ára kis- és nagy-
községékben a termelő, kereskedő és tejszö-
veí kezet közti viszonylatban literen kint 79 
fillér, a termelő és fogyasztó közti viszonylat-
ban házhoz szállítva 72 fillér, a tejkereskedő, 
tejszövetkezet* fel dolgozó telep és tejgyüjtn-
állomás között 74 fillér. Törvényhatósági jog-
gal felruházott városokban, tehát Szegeden 
is, a tej literenkint 76, 80 és 84 fillér. A ren-
delet november 26-án lép életbe. 

— A csehek magyarellenes támadás&í. 
Bécsből jelentik: A Neue Freie Presse a cseh 
támadások ügyében Seidler osztrák minisz-
terelnök válaszával foglalkozva a következő-
ket i r j a : Mindaz, amit a miniszterelnök mon-
dott, igaz. Álláspontja megtámadbatatlan és 
tiszta: egy parlamenti szirtet akart kikerül-
ni. A cseheknek a korona "ellen intézett táma-
dását azonban határozottan vissza kellett 
volna utasítani. Ami Prágában bizonyos kör-
menefeknél és egyes gyűléseken tört-ént, 0-
nos, már nemcsak a monarchiát, hanem egész 
Európát foglalkoztatja. Ami ott történt, arra 
erélyesen kellett volna reflektálni, liogy a 
csehek végre teljesen tisztában legyenek vei", 
hogy reményeik nem teljesülhetnek és hogy 
ennek a népnek meg kell elégednie azzal a 
szereppel, amelyet neki természetes ereje, 
helyzete és történelmi múltja kijelöl. 

— Városatyák jelölése. A szegedi függet-
lenségi és 48-as párt igen népes értekezle-
tet tartott szombaton este a párt helyisé-
gében a Vónya-téle kaszinó-vendéglő kü-
lön termében dr. Becsey Károly elnöklete 
mellett, liogy a törvényhatóság képviselő-
testületében üresedésben levő négv város-
atyai helyre jelölteket állítson fel a decem-
beri választásokra. Az értekezlet, melyen 
dr. Kósző István országgyűlési képviselő 
is megjelent, egyhangú határozattal kimon-
dotta, hogy az í-ső kerületben megürese-
dett két törvényhatósági bizottsági tag he-
lyeire dr. Falta Marcell és Urav Zoltánt, 
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VII magyar hadikölcsön 
hivatalos aláirási h e l y e . 

Kedvezmények: fél 
százalék jutaléktérités 
olcsó lombardkölcsön. 


