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Zsúr Újvidéken. 

Egy újvidéki újság október 5-iki számában ol-
vassuk az alábbi kishirdetést: 

.Tegnap a Bem-utcában egy zsuron elveszett 1 kék 
férfiharisnya. A becsületes megtaláló illő jutalom elle-
nében hajlandó eljuttatni a károsulthoz.* 

Valamikor a spanyol etikett volt a divatos, de 
többnyire csak uralkodói ceritnoniáknál. Később 
Eduárd angol király, azonban még csak trónörö-
kös korában, adott lendületet a divatnak, utánoz-
ták is eregen, irányító utódja azóta sincs. Leg-
alább is az unokája nem az már, aki a nagyapa 
volt valamikor. 

Újvidéken alakul ki mostanában valami egysé-
ges irányzat, ami talán iskolát is csinál. Az imént 
közölt kishirdetésből legalább is jogosan lehet 
erre következtetni. Megfigyeléseinket kénytelenek 
vagyunk pontozatokba foglalni. 

1. Újvidéken nem a vesztes szól a becsületes 
megtalálóhoz, hanem a megtaláló jelentkezik és 
nyomban becsületesnek jellemzi önmagát. Mind-
össze abban találunk egy csöpp konzervativizmust, 
hogy reflektál az „illő" jutalomra. 

2. Hogy történhetett a harisnya elvesztése? Mi 
van a párjával? Vagy épp az a divat, hogy csak 
az egyik lábon viselik? 

3. Ez azonban a döntő kérdés: Mi van a cipő-
vel ? Hogyan veszhetett el a harisnya a cipőn 
keresztül? 

4. Ha végül ilyen jól mulatnak Újvidéken, miért 
nem hivnak meg bennünket is a zsurjaikra? 

— Szobrot emelnek Ferenc Ferdiuánd 
merénylőjének. Belgrádi tudósítás szerint Szera-
jevóban megalakult a nationalista bizottság, 
amely gyűjtést fog inditsni országszerte, hogy 
Principnek, Fcrenc Ferdinánd merénylőjének 
szobrot emeljenek. 

20.000 könyvi 20.009 korona az előfize-
tési dij Szöllős kölcsönkönyvtárban Kigyó u.l. M0 

Telefon: 16-33. S Z É C H É N Y I N I O Z I . Telefon: 16 33. 

Október hó 12-én, vasárnap 

Alice Terrv * Ramon Novarro és 
diadalmas filmje: 

Telefon 
1 1-85 Korzó Mozi Telefon 

1 1-8 5 

Okióber 12-én, vasárnap 

Kékszakáll 

Alfréd Savoir vígjátéka 6 felvban. 

Főszereplő: 

Glória Swanson. 
Egyidejűleg 

A párisi Olympiád. 
Előadások kezdete: 

VasáJnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

SCARAMOUSCH. 
Metró világattrakció 10 felvonásban és az 

Orion burleszkek. 
Előadások kezdete: Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor, hétköznap 5, 7 és 9 órakor. 

— Megalakult az első kerületi szoclál-
dtmokrsta pártszervezet. Tegnap dé'után — 
mint jelentettük -— a magán1 isztviselők helyi-
ségében élénk érdeklődés mellett megalakult az 
első kerületi szocialista pártszervezet. Ez az 
alakulás is bizonyossága volt annak, hogy a 
szegedi munkásmozgalom egyre és szépen fej-
lődik. A magántisztviselők helyisége szoron-
gásig megtelt, amikor Valentini Ágoston meg-
nyitót a a gyűlést. Utána Marosán Milán mon-
dott nagyobb beszédet, amelyei nagy figye-
lemmel hallgattak a megjelentek. A megala-
kulás után most már az első kerületi pártszer-
vezet rendesen fog működni. 

Sátorostinnepi istentisztelet a zsina-
gógában vasárnap és hétfőn délután három-
negyed öt órakor. Prédikáció ugyanakkor. A 
vasárnapi esti istentiszteleten megemlékezés lesz 
arról, hogy Lőw Immánuel főrabbi ötven év 
előtt ezen az ünnepen tartotta első prídi-
kációját. 

— Elmarad a Fábián—Utain párbej. Buda-
pestről jelenlik: Ulain segédei bejelentették, 
hogy ügyfelük tegnap a Rákossy-féle vívóte-
remben pauzolás közben az egyik szemére 
olyan súlyos ü ést kapott és azt a vér elborí-
totta, hogy teljesen lehetetlen még ma részt-
venni a párbajon. Fábián és Ulain orvosa 
megállapították, hogy a szen vér ei van alá-
futva és a .felek abban állapodlak meg, hogy 
Ulain megbízottai, hí ügyfelük állapota meg-
engedi, haladéktalanul értesíteni fogj k Fábián 
megbízottait. 

Teadélutánok a Kasa-szál óban. Tavalyi 
saison folyamán az oly jól sikerült 5 órai teá-
kat, amelyeken a szegedi társadalom szine-java 
mindig nagy számmal vett részt, a Kass-szálló 
tulajdonosa ez évben is megkezdi, nemcsak 
azért, hogy vendégei, hanem hogy azok is 
részt vehessenek ezeken a kedves kis délutáno-
kon, akik a nekik megfelelő szórakozóhelyek 
hiányában kénytelenek visszavonulni. A tulaj-
donos üzlete s a szálló régi jó hírneve garancia 
mindazok számára, akik család as, kedves és szép 
szórakozást keresnek, hogy szab3d idejüket a 
Kass teadélutánján eltöMse .̂ Zongoránál Beck 
Vilmos, a szegedi szinház karmestere ül. Belé-
pődíj nincs. 

A világ legelső hegedümüvésznője, Rubin-
stein Erna hangversenyez kedden este a Tiszá-
ban. Jegyek Endrényinél. 

— A Ferenc József-tudományegyetem 
fogászati rendelő Intézetében (Honvéd-tér 5., 
I. em. 108. sz. ajtó) szegény sorsú betegeknek 
ingyenes rendelés ísrtatik. Rendelés ideje hét-
köznaponkint d. u. 5—6-ig. 

Legszebb női, férfi fehérnemüeket gyári 
árban készit Soós Lajos, Oroszlán-utca 2. 182 

Tisztviselőknek részletfizetésre is készit 
köppenyeket, kosztümöket és ruhákat elsőrangú 
kivitelben Turcsányi Béla női divatterme, Tisza 
Lajos-körut 74. 191 

- A salgótarjáni Ítélet jogeiői. Buda-
pestről jelentik: A salgótarjáni bünpSr ítéleté-
nek kihirdetése alkalmával, mint ismeretes, dr. 
Chriestelli Zoltán százados-ügyész háromnapi 
gondolkodási időt ké t, amig felsőbb parancs-
noksága ulasi'ását megkapja arra nézve, hogy 
felebbeizen-e, avagy megnyugodjék az Ítélet-
ben. A mai naprm Chriestelli bejelentette a 
töi vény széknek, hogy az itélelbin megnyug-
szik, ez ellen nem felebbez, igy az Ítélet jog-
erős és Teller Kamilló megkezdi mátfél évi, 
Szabó litván és Vatrei pedig háromhónapos 
büntetésüknek Utöl ésé>. 

Kiur ina Berta kamaraénekesnő ária* 
és dalestje október 23. 

Utolsó nap a Reneszánsz Társaság aukciója 
a mai nappal érnek vé^et. Aki potom áron 
nagy müérlékkel biró festményekhez, antik 
órákhoz, po c liánokhoz ekar jutni, el ne mu-
lassza a kiállítás megtekin ésé». A msi nappal 
az összes várgyak minden elfogsdható árban 
aukció alá kerülnek. 

Nyakkendőket készit és javit legszebb kivi-
telben Sdndtr Ibolya Szeged, Mérei-u. 7., I. em. 

Értesítem a hölgyközönséget, hogy model-
kalapjaimmal megérkeztem. K. Ekker Erzsi. 

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

„HA-HA" 
CIPŐÁRUHÁZ 

SZEGED, Kelemcn-ntca 12. 
M i e l ő t t s z ü k s é g l e t é t b e s z e r z i 

kérjük á r a s kirakatainkat 
m e g t e k i n t e n i . 538 

Férfi Comod cipők 45 * « n n n •# 
—46 wfimiff . 4U .UUUIV-lói 

Gyermek Iüzős cipők 100 .000 „ 

Női magas cipő fran- o c n n n n u 
cia torma . . ^ O U . U U U K 

Női magas cipő. iack 
kapli és lack dísszel é u U . O O O „ 

erős kivitelben 290.000 
Nagy 

harisnyavásár! 

Olcsó árusítás 
miga készlettart! 

KULTURA^ KÖLCSÖNKÖNYVTÁR ÉS MŰKERESKEDÉS, Pallavicini-utca 2. 

4u Tulajdonosok: Dr. Vas Zoltán Józseiné és Scliaffer Mici. 


