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Nam kel 7 ím /8 ptrekor, nvugszik 4 óra 14 perckor: 

Somogyi-könyvtár zárva. Muzeum nyitva d. e. 10— l-ig. 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnapokon zárva van. 
A színházi előadás délután fél 4 és este fél 8, a mozi 

előadások 3, 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : 

Apró Jenő Kossuth Lajos-sugáfut 61 (telefon 996), Barcsay 
Karoly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta-
karéktár* utca (telefon 1268), Nagy György Boldog-
asszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846). 

Férfiszóval. 
Énektestü és ismeretlen 
Ő, az igazi kedves mindig. 
Szivünk ormán él s minket 
Szelíd erővel odaindit. 

is 

Hogy meredekjén bátorítson 
Szerelme mély rjiezőkre tárul; 
Ilyenkor egy egy üstököslány 
Lelkünkbe hull a homlokárul. 

Mosolya vizcsepptiszta tenger 
S az ő szomorú mosolyába 
Beléömlik minden más asszony 
Tisztító, éhes kacagása. 

Szelíd keze csak simogat majd, 
Szeméből kibuggyan a kláris 
S az én zenélő sebeimből 
Kihajtanak a violák is. 

József Attila. 

— Fraknói Vilmos temetése. Budapestrőt 
jelentik: Ma délután háron órakor a részvét 
impozáns megnyilvánulása melleit temették el 
Fraknói Vilmos püspököt, a nagy történet-
tudóst, akinek holttestét a M gyár Tudom ínyos 
Akadémia oszlopjs előcsarnokában helyezték 
ravatalra. Pontban három órakor megkezdődött 
a temetési szertartás, amelyet Prohászka Ottokár 
székesfehérvári megyéspüspök, az elhuny egyik 
legb zalmasabb barátja végzeit fényes pipi 
segédlettel. A szertartás befejezése után a 
gyászmenet meglódult a Kerepesi temető felé, 
ahol Fraknói Vilmos püspököt a fő/áros által 
adományozott díszsírhelyen — köívellmíll 
Pasteiner Qyula sírja melleit — helyezték örök 
nyugalomra. 

— Köztisztviselők megkapják az egy hó-
napi fizetéseiőieget. Budapestről jelenik: Hir 
szerint a kormány is hozzájárul a tisztviselők 
egy havi fizetés-előlegének folyósításához és 
igy azt a legrövidebb időn belül minden való-
színűség szerint m'gkapják a közalkalmazottak 
mé« december elsejéig. A köztisztviselők elő-
legétől függeilenül az államvasutak alkalma-
zottai fizetésük 10-12 százalékát kapják a 
vasutasok, mint üzemi ju'alékot. Az erre vo-
natkozó döntés egy-két napon belül megtörténik. 

— Mégis csak a fogadalmi templomban 
tartják meg a karácsonyi istentiszteleteket. 
Megirta a Szeged, hogy a fogadalmi templom 
építési munkálatait a korán beállóit fagy miait 
be kellett szüntetni és igy minden valószínűség 
szerint a karácsonyi istentiszteleteket nem lehet 
az uj templomban megtartani. A polgármester 
most levelet kapóit Foerk Ernő műépítésztől, a 
templomépi és vezelőjétől, aki arról értesiti, 
hogy a főoltár márványmunkái Budapesten el-
készültek és igy karácsonykor mégis csak lehet 
misét tartani a fogadalmi templomban. 

— A Szegedi Zsidó Nőegylet elnöksége ez-
úton is hálás köszönetet mond Étsy Emilia úr-
hölgynek, Székely Albert és Biedl Jenő uraknak és 
mindazon hölgyeknek, kik a f. hó 15-én rendezett 
teadélután sikeréhez hozzájárultak. — A második 
teadélután december 6 ára van kitűzve és remél-
hetőleg újra megnyilvánul közönségünk nemes 
áldozatkészsége és a nőegylet képes lesz teadél-
utánjai eredményéből fakioszt4sát szegényei között 
minél szélesebb rétegekben eszközölni. 

Orvosi hir. Dr. Baracs Marcell csecsemő 
és gyermekorvos, bécsi és berlini kiinikákon 
folytatott tanulmányait befejez fén — rendeléseit 
megkezdte. Deák Ferenc-utca 4., földszint. 
Rerdel d. u. 2—4 ig. Telefon 264. 840 

I raét kapható 165 000 koronás férfiöltöny-
szövet Biharinál Pdspökbazár, Mikszáth-utca. 643 

— Fischoff Gyula előadása Budapesten* 
Jelentettük annak idején, bog/ Fischoff Oyula 
bankigazgató jelentős sikerrel tartott néttány 
bónap e ött előadást a grafológiáról Lipcsében 
betlini és zürichi egyelefni tanárok mellett, a 
nemzetközi grafológus-kongresszuson. Fischoff 
azóla is folytatja kutatásait és a lipcsei siker 
uíán most meghívást kapoti, hogy decembir 
ötödikén a fővárosban a zeneakadémián tartson 
előadást. Fischoff a grafológiát különösen bün-
ügyi szempontból fogj* tárgyalni, mint azt 
Lipcsében is tette és vetített képjk kíséretiben 
mutat be igen érdekes do'goka', amelyeiben 
a grafológiai vizsgálatok és eredmények alap-
ján jutottuk csak eredményre a bűnű^yi ható-
ságok. Értesülésünk szjrint Fischofí december 
12-én előadását 110 vetített képoel Szegeden 
Is megtartja, amelyen igen érdekes szegedi 
írásokkal is fog foglalkozni. 

— Egyetem! tanárok olaszországi tanulmány-
útja Dr. Csengery János egyetemi tanár, a szegedi 
egyetem ezidei rektora érdekes olaszországi tanulmány-
utat szervez az egyetemi tanárok és néhány meghívott 
számára. A társaság áprilisban indulna a két hétig 
tartó kirándulásra Csengery János vezetése és kalau-
zolása mellett. A kirándulás ára személyenkint ömillió 
korona. Csengery János többek között a főispánt és a 
polgármestert is felszólította a kiránduláson való rész-
vételre. Sem a főispán, sem a polgármester még nem 
határozott, hogy aláirja-e a jelentkező ivet. 

A szegedi zsidó ifjúság december 20-án 
far ja a szokásos bállal egybekötött Chanuka-
ünnepélyét a Tisza száll 3 nagytermében. 874 

— A Mkes Irodalmi Társaság november 23-án, 
vasárnap délelőtt I I órakor tartja idei első ismeret-
terjesztő előadását a központi egyetem aulájában (Ou-
gonics-tér, II. emelet). Ezúttal dr. Kolosváry Bálint 
egyetemi nyilvános rendes tanár tart előadást .Erdély 
lelke Erdély történelmében' cimen. A részletes műsor 
az előadás előtt lesz kaphitó. Mint eddig, az idén is 
díjtalanok lesznek az előadások. 

Kurboj Illy tincianlntézetében Tisza 
Lajos körút 59. uj tánctanfolyam kezdődik 
külön felnőttek és gyermekek számára. Uj rit-
mikus tornatanf jlyam. Jelentkezés naponta hat 
óráíól ugyanott. 872 

Nyakkendóket készít és javit legszebb kivi-
telben S indur loolya Szeged, Mérei-u. 7., I. em 

Kállay dr. jogiszemináriuma Szeged, Palla-
vicini-utca 3 alatt fogad egész nap. Telefon 89. 

— Az egyetemi könyvtár olvasóterme már április 
óta a közönségnek is rendelkezésére áll. A követ-
kező levelet kaptuk : Igen tisztelt Szerkesztőségi A 
Friss Hirek folyo évi november hó 16-iki számában a 
Somogyi-könyvtár kibővítésével ktpcsolatban arról is 
említés van téve, hogy az egyetemi könyvtár még csak 
ezután, a jövő évben fog megnyittatni. Minthogy ez a 
híradás a tényeknek nem felel meg, mert az egyetemi 
könyvtár olvasóterme már a mult tanévben megnyílt s 
jelenleg is ugy az egyetemi hallgatóknak, mint a város 
intelligens közönségének állandóan nyitva áll, kérem 
az igen tisztelt Szerkesztőséget a következő felvilágo-
sításaim szives közlésé e : A Ferenc József-tudomány-
egyetem könyvtára jelenleg 70.000 kötetből áll, amely 
mind az egyetemnek Szegedre való költözése óta sze-
reztetett be nagylelkű adományok és vételek révén, 
mert a könyvtár óriási értékű, egymillió kötetet kitevő 
könyvállománya mind Kolozsvárt maradt. A folyton 
gazdagodó könyvanyag alapján az egyetemi könyvtár 
olvasóterme folyó évi április hó lo-én az egyetemi és 
városi közönség részére egyelőre 5o ülőhellyel meg-
nyittatott. Az olvasóterem az egyetemi hallgatók részé-
rói ma is látogatottságnak örvend, de sajnos a város 
közönsége részéről ezideig alig vétetett igénybe, jó-
lehet hétköznaponkint délelőtt 8—1 óráig, déiután 
pedig 3 órától esti 8 óráig nyitva áll. Időközben a 
könyvtar állományának rendezése annyira előrehala-
dott, hogy ez év december havában külön folyóirat-
terem fog megnyittatni, ahol 100 tudományos és ismeret-
terjesztő folyóirat fog a közönség állandó használatára 
állani. A folyóíraiterem megnyitására s a most már 
teljesen berendezett könyvtár oemutatására ugy a város 
vezető férfiai, mint a sajtó képviselői meg fognak hi-
vatni. Felvilágosításaim közlését a közérdekre való 
tekintettel ismételve kérve, maradok kiváló tisztelettel 
Bibi István miniszteri tanácsos, könyvtárigazgitó. 

Egy Pentelel-Molnár festmény alkalmi 
áron cladjSzilay műkereskedőnél, Kölcsey-u 5. 

Har isnyák , keztyűk legolcsóbbak Soósnál. 

— A háromszázas honvédek bajtársi találkozója. 
Vitéz Éber Béla százados felkéri a volt m. kir. 3oo. 
honvéd gyalogezred I. zászlóaljának tisztjeit és tiszt-
jelöltjeit, hogy egy bajtársi talalkozó megbeszélése 
céljából legkésőbb december hó 5 ig közöljék címüket 
legutóbbi segédtisztjével (Maón Oyuli Budapest, VI., 
Rózsa-utca 111., II. emelet). 

Ha o!csón akarja ruhaszövet, kabátszövet, 
vászon s b. szükségle ét beszerezni, ugy kerisse 
fel Klímán Hugó nagyáruházát, Attb-u. 7. 875 

Iskolakötények, tornanadrágok Soós L.-nál. 

A Szegedi Korcsolyázó Egyesültnek 
régi tagjait, valam nt mindazok»t, kik e nemes 
sport irínt érdeklődnek, felhívjuk, hogy kedden, 
folyó h ; 25 ért a Kass szállód i sakk-lermábin 
tartandó ülésen megjelenni szíveskedjenek. 
Igazgatóság. «i 

Legszebb női, férfi fehírnemüekél gyárí 
árban Wszit Soós Lajos, Oroalán-utca 2. m 
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NŐI HO-és 
Gyermek HO- és 
F é r f i HO- és 
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lego lcsóbb 
á r a k b a n 879 

Mintáinkat és árainkat nézze meg kirakatainkban. 
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Telefon 11-85. Telefon rft-85. 

November 23-án, vasárnap': 

G U N N A R T O L N A S 
legújabb filmje. Budapestet megelőzően! 

A s z e r e l e m s z i g e t é n . 
Vig házassági komédia 6 felvonásban. Azonkívül: 

A vajszivü Frldolín. 
Pazar burleszk 2 felvonásban. 

Előadások vasárnap: 3, 5, 7 és 9 órakor. A TEREM FŰTVE VANI 
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uj fényképészeti műterme Kárász-utca 7. szám. 
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