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borzongás futott raj tam keresztül. A hirdeté-

si oszlopokon vörös plakátokat lá t tam és per-

sze rögtön azt gondoltam, hogy na, itt a bá-

bom. Amikor közelebb érteni az oszlophoz, 

jóleső örömmel konstatáltam, bogy a vörös 

plakát nem általános mozgósítási parancs, 

hanem az Uránia-Színház hirdetése. 

HIREK 
Szegedi kalendárium. 

IDŐ: A meteorológiai in-

tézet jelentése szerint fagy-

pont körüli hőmérséklet és 

helyenként csapadék vár-

ható. Sürgöny prognózis: 

Fagypont körüli hőmér-

séklet. elvétve csapadék. 

Déli hőmérséklet: —1.6 C volt. 

A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo-

gad a polgármester, a főkapitány pedia 

11—l-ig. 

A KÖZ KÓRHÁZBAN: A beteg tatona-

tási idő délután 1—3-ig tart. 

SOMOGYI KÖNYVTAR: Nyitva dél-

előtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 

„Ostrom", szinmü, 

URÁN1A-SZ1NHÁZ, előadás kezdete 6 

órakor. Előadásra kerül A tenger asszonya és 

egyebek. 

VASS-MOZI, délután hattól kezdve 

A földalatti börtön. Detektív történet 2 fel-

vonásban, 

KARÁCSONYI BAZÁR. Csütörtökön 

reggel nyílik meg a Szegedi Nőipari Egyesü-

let iskolájának karácsonyi hazára, a Margit-

utcai polgári leányiskola egyik földszinti ter-

mében, A növendékek remek szép mintái ke-

rülnek ez alkalommal eladásra igen olcsó ár-

ban. A karácsonyi bazár, melynek szépsége 

és olcsósága, a magyar ipart dicséri, vasár-

nap délig marad nyitva. Belépő dij nincs. 

A SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARÁBAN 

az uj polgári perrendtartásnak megkezdett, 

de az uj adótörvények tárgyalása miatt ab-

ban maradt ismertetése 12-én (csütörtök) esti 

félhat órakor folytatódik; miről az érdeklődő 

t. jogász közönséget ez uton értesiti és megje-

lenésre kéreti az elnökség. 

A karácsonyi üzlet. 
— Mit mondanak a szegedi kereskedők? 

(Saját tudósítónktól.) A karácsonyi üzlet 

— ugyebár — minden kereskedő számára el-

sőrendű érdek. Évék hosszú során rájöttek ar-

ra a tulajdonosok, hogy a karácsony előtti 

vásárlásokat ugy kell tekinteni, m in t a mér-

leg megjavításának legerősebb tényezőjét. 

Ép ezért mindenki nagy előkészületeket tesz 

a karácsony előtti hetekre, dúsan megtöltött 

raktárak vár j ák a nagyközönséget, mert az 

Ilyenkor mégis könnyebb szívvel szokta rá-

szánni magát nagy bevásárlásokra. A kölcsö-

nös jóakarat hozza, bogy valósággal kirakat-

versenynek hat Szegeden a sok, gyönyörű 

üzlet. 

Hanem az idén, sajnos, nem fognak ma jd 

ugy beválni a reménységek, m in t ahogy a 

kereskedők, illetve a vevők is, megérdemel-

nék. Nincs pénz, mindenk i takarékoskodik, 

mindenki redukálja az igényeit, mert hát 

mindenkinek rosszabbul megy a sora most, 

m in t más esztendőkben. Ezt érzi meg a ka-

rácsonyi üzleti forgalom is. Más esztendőben 

ilyenkor, két héttel a nagy ünnepek előtt, 

zsúfolva szoktak lenni az üzletek, vevőkkel. 

Most ? Hosszul indul a máskor ragyogó kilá-

tásokkal kecsegtető karácsonyi üzlet. 

Beszéltünk több szegedi kereskedővel. 

Panaszkodnak, amire bizony okuk is akad. 

A következőket mondták: 

•— Nem igen jön az üzletbe senki, hiába 

hever a legszebb portéka a polcokon. Más esz-

tendőkben nem győztük a munkát , még a 

boltajtók előtt is várakoztak s ma alig lézeng 

valaki a boltok előtt. Volt olyan erős napunk 

más években, hogy éjjeli tizenegy óráig is 

nyi tva kellett tartani az üzletet, az idén 8 

órakor zárunk, de a vevőktől akármikor be-

csukhatnánk. Nyolcig is csak azért tartunk 

nyitva, mert egy kereskedő sem zár hama-

rabb . . . 

Hozzá lehet tenni e szavakhoz, liogy ál-

talános hangulatot föstöttek a kereskedők vi-

lágából . ,. . Azonban remekjük ós nagyon 

hisszük, hogy ennek a panasznak nem soká 

lesz már alapja. Mintha a háborús feszültség 

végső erejét kiadta volna s lehet, hogy hol-

napra megenyhülnek a kilátások. A háború 

veszedelme már múlóban van, de ha elkerül-

hetetlen lenne is a szerbekkel való leszámo-

lás, csaknem bizonyos, hogy az oroszok nem 

avatkoznak bele. Csak egy parányi résnek 

kell ny í ln ia a kétségbeesés sötét tömegén s 

e héten diadalmasan fog a szivekbe törni a 

szeretet érzése, karácsony szent ünnepének 

leggyönyörűbb megnyilatkozása. S mintha 

az a parány i ut má r is megnyílt volna s most 

már igen valósain ü, hogy az emberek nem 

fognak megfeledkezni közelállóikról és meg-

szerzik nekik mindazt az örömöt, aminek 

szimbolikus kifejezése a karácsonyi ajándék, 

a lapja: az irántuk érzett ragaszkodás ós sze-

retet. S hogy ezt a változást a kereskedők 

aggodalommal és jogosan vár ják , az csak ter-

mészetes. Nekik igazán minden okuk meg van 

rá, hogy az emberek kölcsönös figyelmének 

hasznát is lássák. Sokkal gyengébb gerincű 

még az egész kereskedelmünk, semhogy pan-

gó karácsony előtti időket el tudna viselni. 

Most már bizonyos, hogy a kereskedő egyet-

len reménysége beteljesül s a nagyközönség 

ha elkésetten is, hozzáfog a karácsonyi vá-

sárlásaihoz. Megmozdul az a pénz, melyet a 

háború réme a legrejtettebb fiókokba kénysze 

ritett vissza. A közönség örömmel tódul .a 

boltokba, hogy a legnagyobb ünnep apró 

kedvességeit szeretettei számára megvásá-

rolja. A kereskedők arca pedig megenyhül 

kissé, panaszuk alább hagy ós ez az eszten-

dő ugy fog lezárulni, hogy mérlege nein so-

rozható majd a legrosszabbak közé. 

— A főrend iház e l fogadta a kivételes 

javaslatokat . Budapestről jelentik: a főrendi-

ház törvénykezési, közjogi és pénzügyi ' bi-

zottsága szerdán délután ülést tartott. A 

kormány részéről megjelentek Lukács Lász-

ló miniszterelnök. Hazai Samu, Székely, Fe-

renc és Teleszky János miniszterek. Molnár 
Viktor -előadó ismertette a kivételes törvény-

javaslatokat, amelyekkel szemben Hadik Já-

nos gróf módosításokat ajánlott. Az egyesült 

bizottságok Lukács László miniszterelnök 

fölszólalására ugy általában, mint részletei-

ben elfogadták a kivételes törvényjavasla-

tokat. 

Hadik gróf az ülésen megkérdezte a mi-

niszterelnököt, hogy igaz-e: 

— A koalíció annak idején való javas-

lata födi a kormány mai kivételes törvény-

javaslatait? , 

— igaz! — válaszolt a miniszterelnök. 

— Ápolónői tanfolyam. A Szegedi Ka-

tolikus Nővédőegyesület a jövő héten ápoló-

női tanfolyamot rendez a közkórházban. A 

tanfolyamon Csak az egyesület tagja i vehet-

nek részt, Boros József dr. főorvos gyakor-

lati oktatásban részesiti a jelentkező hölgye-

ket. Az egyesület csak korlátolt számiban fo-

gad el jelentkezőket a tanfolyamra. A nővé-

dőegyesület ugyanis a. Napközi Otthont kór-

ház céljaira fölajánlotta a hadvezetőségnek. 

A Napközi Otthonban ötven sebesült ápolá-

sára van hely és csak annyi ápolónőt .képez-

nek ki, amennyi az ötven sebesült ápolá,sá-

li oz szükséges. 

— Feloszlatják a Reichsratot? Schön-
brunnban ma egymást érték a kihallgatá-

sok. A király egymásután fogadta Ferenc 
Ferdinánd trónörököst, Berchtold gróf kül-

ügyminisztert, Bilinski lovag, közös pénzügy-

minisztert, Stürgkh gróf osztrák miniszter-

elnököt, Zaleszki lovag, osztrák pénzügymi-

nisztert és Georgi landwehr-minisztert. 

Hogy miről volt szó a kihallgatáson, azt 

egyelőre nem lehet megállapítani, ,-'de két-

ségtelennek látszik, hogy az osztrák minisz-

tereiket a 'király a parlamenti helyzet miatt 

fogadta. Egészen biztosra lehet venni, hogy 

a Reichsratot, ha az igazságügyi bizottság-
ban megújul az obstrukció, holnap bezárják. 
A kihallgatás után Ferenc Ferdinánd gróf 

Berchtolddal a Belvederebe hajtatott. 

— Rendkivül i közgyűlés. A Szegedi 
Kereskedők Egyesülete 15-én vasárnap dél-
után 3 órakor az egyesület helyiségeiben 
rendkivüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: 
1. A titkár állásáról való elmozdítása. 2. Át-
meneti időre uj titkár választása. A rend-
kivüli közgyűlést követőleg Kormányos Be-
nő dr., egyesületi ügyész, az 1913-ik évben 
életbe léptetendő adóreformról szabad-elő-
adást tart. 

— Nőegyesületi ülés. A Szegedi Jótékony 
Protestáns Nőegyesüliet választmánya, teg-
nap délután látogatott ülést tartott Kecske-
mély .Dánielné dr.-né elnökasszony vezeté-
sével. Eme gyűlésen töltötte he a választ-
mány az üresedésbe jött főt itkári és t i tkár i 
tiszteket. Főt i tkárul Polgár Péter dr. ügy-
védet, t itkárul pedig i f jabb Bereczk Sándor 
joghallgatót választották meg. Az u j t i tkár 
és jegyző még az ülésen elfoglalták tisztei-
ket. Ebben az évben is nyolcvan szegény tá-
rni lót lát el meleg téli ruhával a nőegylet. 
A karácsonyfaünnepség keretében lefolyó 
ruhakiosztás december 21-én délután öt óra-
kor lesz a. református székház nagyterében. 
Az egyesület választmánya kéri azokat a ke-
reskedőket és emberbarátokat, kik az egye-
sületi karácsonyifára a mult évben is elküld-
ték adományaikat, hogy tegyék meg az idén 
is ezt. Az adományokat az elnöknő lakására 
kell 'küldeni (Bercsényi-utca 2. szám alá). El-
határozta a. választmány, hogy háború ese-
tén tagjai a Vörös Keresztes hölgyekkel 
együtt résztvésznek a sebesültek ápolásában. 

— A grác i leány. Özvegy Fábry Gusz-

távné fölidhirtokosné néhány hónappal ezelőtt 
társalkodónői minőségiben alkalmazta Esztin-
ger Már ia buszonkétéves gráci leányt. A le-
ány jól viselte magát, ugy, hogy főnöknője 
teljesen megbízót t benne. Ezt használta föl a 
társalkodónő arra, hogy elemeljen Fábryné-
tól kétezer korona értékű ékszert és ötszáz-
hatvan korona készpénzt. Azután megszö-
kött. A fölidlbirtokosnő megtette ellene a föl-
jelentést, ekkor kiderült, hogy a rendőrség 
nagyon jól ismeri a gráci leányt, aki báró 
Haynay Nóra Már ia és Deichler Már i a né-
ven szokta elkövetni csalásait. Feltűnően 
szép, karcsú leány, akiről a rendőrség azt 
mondja, hogy feltűnően hasonlít Fedák Sári-
hoz. K e m i k . 


