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A hirdető-oszlop rögtön megfelel erre is: 
tessék a moziba menni! Igen, de melyikbe? 
Harminc mozi-müsor eped felém az oszlop-
ról, teljes műsor, mozi-szenzációk, Zigomár 
és Asta Nielsen, Apolló és Omnia és a 
Batthyány-Bioskop Budán és Projektograph 
és Edison a Braga-szerenáták és hallhatat-
lan és modern képek a „Nyugat"-mozgóban 
és hetenkint háromszor u j műsor az „Arany"-
moziban. . . Valóban, lehetetlen választani... 
Nem volna okosabb elmenni egyszerűen egy 
zenés kávéházba? Dehogy nem, feleli a hir-
dető-oszlop és könyörtelenül a jánl rögtön a 
másik oldalon tiz kitűnő zenés kávéházat. Mi 
tetszik, katonazene, cigányzene vagy orches-
ter? Domhovári Babári Jóska a Cairo-kávé-
házban vagy katonazene a Wekerlében vagy 
saját házizenekar az Uporban . . . Ha pedig 
mindehez nincs kedvem, marad még egy sa-
rok a hirdető-oszlopon, amely azt a jánl ja , 
hogy tanul jak táncolni Saphirnál, Páncél-
nál, Eibensehütznél vagy ha jobban tetszik, 
Rókánál. 

Hány millió lakosa van ennek a városnak 
tu la j donképen, vagy hány százezer olyan 
gazdag ember, akinek semmi más dolga 
nincs, mint minden este szinházba, koncert-
be, orfeumba, kabaretbe, moziba és zenés ká-
véházba járni? Hány ember mulat itt éjsza-
kánkint és hol vannak azok a százezrek és 
milliók, akik k i tar t ják ezt a rettentő sok mu-
latóhelyet? Ugy látszik, nem igaz, hogy 
olyan szegény ez a város, ugy látszik, épen 
ellenkezőleg. Budapest a nagyszerű szórako-
zások városa. A hirdető-oszlop azt mutat ja , 
hogy itt mindenki mulat és ha szegény is ez 
a város, de legalább jól él. Vagy talán épen 
azért szegény, mert olyan jól é l . . . Ez a 
kedves és előzékeny hirdető-oszlop egyúttal 
egy kitűnő statisztika-anyag, amelynek a se-
gítségével pompásán ki lehetne számítani, 
hogy mennyit kellene dolgozni, produkálni, 
keresni Budapest milliónyi népének, hogy 
ezt a sok mulató és szórakozó helyet kitartsa. 
És hogy anak dacára, hogy k i t a r t j a és föl-
virágoztatja Budapest ezt a sok kabarét, or-
feumot és mozit és zenét és kávéházat és 
tánciskolát, — mennyit nem produkál és 
mennyit nem keres? 

NAPI_HIREK 
Vetített újság a szegedi korzón. 

— Egy nagyszerű látványosság. — 

(Saját tudósítónktól.) A városi tanács mai 
ülésén egy modern és nagyszerű újításhoz 
adta helyeslő vótumát. Hacsak Géza, A Nap 
felelős szerkesztője bejelentette Szeged vá-
ros tanácsának, hogy a nyugat i világváro-
sokban már régebb idő óta divó és Budapes-
ten épen most megindított vetített újságot 
Szegeden is meg a k a r j a csinálni. A vetített 
ú j ság — a sajtó alól kikerülő lapok módjá-
r a — hireket, aktuális képeket és reklámo-
kat fog közölni és megjelenik naponta a 
szürkület beálltától — esti tiz óráig, folyton 
közreadva a legfrisebb hireket. A vállalkozó 
a Klauzál-térnek a Belvárosi-kávéház előtt 
elterülő részén óha j t j a a kinematográf-ma-
sinát fölállítani, egy nagyszerű u j szabadal-
mat, amely külső megjelenésével is esztéti-
kai látványosság lesz. A gép jókora vászon-
ra pompázó színekben vetíti a fővárosból és 
az ország minden részéből, valamint a kül-
földről félóránként érkező legfrisebb hireket 
(természetesen a szegedieket is) és a hirszol-
gálatot pompás reklámokkal, aktuális mozi-
fölvételekkel fogja tarkí tani . Egy eleven új-
ság fog megjelenni az utca közönsége szá-
mára és a publikum ingyen gyönyörködhe-
tik a ritka szép látványosságban ós félórán-
kint értesül minden helyi, országos ós világ-
eseményről. 

A mai tanácsülésen Bokor Pál polgármes-

ter-helyettes referálta az érdekes beadványt, 
amely nagy figyelmet keltett. Bokor Pál a 
legmelegebben ajánlot ta a kért közterület át-
engedését a pompás uj i tás céljaira és miután 
Somogyi Szilveszter főkapitány kijelentette, 
hogy a közrend és az utcai forgalom szem-
pontjából semmi ellenvetése nincs, Thuróczy 
Mihály tiszti főügyész pedig kedvező jogi 
véleményt adott, a tanács a kért engedélyt 
megadta. Csupán ar ra hivta föl a kérvénye-
zőt, hogy az engedély kiadása előtt mutassa 
be annak az instrumentumnak tervrajzát , 
amely megszerzi a szegedi korzónak ezt az 
uj , okos és nagyszerű látványosságot. Mint 
értesülünk, a kérvényező ennek a felhívás-
nak nyomban meg fog felelni és igy már leg-
közelebb megjelenik a szegedi korzó szivében 
valami, ami pompásan emelni fogja Szeged-
nek nagyvárosi képét. Mi csak örülünk ra j ta , 
ha a város tanácsa örömmel nyit ajtót az 
ilyen újításoknak, mert az utca benépesítése 
a modern technika érdekes és meglepő pro-
duktumaival hozzájárul Szeged külső képé-
nek emeléséhez és igazi nagyvárosi jellegé-
hez. 

— Lapunk legközelebbi száma a kösbeesö 

ünnep miatt vasárnap, a szokott időben jele-

nik meg. 

— A T i s z t v i s e l ő S z ö v e t s é g n a g y g y ű -
lé se . A városháza közgyűlési termében 
péntek délután 4 órakor tartandó tisztviselő 
szövetségi nagygyűlés intéző bizottsága teg-
nap este tartotta utolsó előkészítő ülését. A 
bizottság véglegesen megállapította a nagy-
gyűlés tárgysorozatát, valamint a gyűlés 
vezetőségének és tisztikarának névsorát, a 
melvet a ' nagygyűlés elé terjeszt. Kelemen 
Béla dr országgyűlési képviselő ma a követ-
kező táviratban jelentette be a mozgalom-
hoz való csatlakozását: 

„A Szegedi Tisztviselők Szövetségnek, ha 
bármily irányban szolgálatot tehetek, kéz-
séggel rendelkezésre állok." 

A Budapesti Központi Egyesület képvisele-
tében Csikvári Jákó, államvasuti főfelügyelő, 
az Állami Tisztviselők Lapja szerkesztője 
jelenik meg. A nagygyűlés vezetősége és 
tisztikara a következőképen alakult ki. Véd-
nökök : Lázár György dr Szeged város pol-
gármestere, továbbá Gerliczy Ferenc báró, 
Kelemen Béla dr, Reök Iván, országgyűlési 
képviselők. Elnök: Perjéssy Mihály dr, mint 
a Szegedi Tisztviselő Szövetség elnöke. 
Társelnökök: a szövetkezett tisztviselő egy-
letek képviseletében: Homor István, Kőrössy 
Lajos, Somlyódy István, Jesco Ottmár dr, 
Kerner Lajos, Védffy Győző, Braeuer Adolf, 
Tömörkény István, Pálfy József dr, Pillich 
Gyula, Hauser R. Sándor, Wimmer Fülöp, 
Hoffer Jenő, Nemecskay István és Lantos 
Béla. Előadó: Veszprémi János dr főreális-
kolai tanár. Titkárok: Ditrói Nándor dr és 
Valikora István. Jegyzők: Bródy Mihály, 
Lengyel János, Tarján Oszkár és Katona 
Dávid dr. A nagygyűlés határozataképen a 
Szegedi Tisztviselők Szövetsége küldöttségi-
leg fogja képviseltetni magát az Állami 
Tisztviselők Országos Egyesületének decem-
ber 10-én Budapesten tartandó nagygyűlé-
sén, továbbá monstreküldöttséget meneszt 
Khuen-Héderváry kormányelnökhöz és Lu-
kács László pénzügyminiszterhez és Návay 
Lajos képviselőházi elnökhöz, valamint az 
országgyűlési pártok vezetőségéhez, kérve 

az összes állami tisztviselők érdekeinek jó-
indulatú pártfogását és hathatós előmozdí-
tását. 

— M e g a l a k u l t a s z e g e d i F o t o - k l u b . A 
szegedi amatőr fényképészek régi vágya tel-
jesült ma este. Megalakult a Foto-klub. Az 
alakuló gyűlésen a szegedi amatőrök és ér-
deklődők nagy számban jelentek meg a Kass-
vigadó sakk-termében. A megjelentek a Foto-
klub megalakulásának egyhangú kimondása 
után a választásokat ejtették meg. Elnökké 
választották Hevesy Kálmán törvényszéki 
birót. Alelnökké Patzauer Sándort. Igazgató 
Sólyom Gyula. Titkárok Dénes Nándor dr és 
Jvánkovits Sándor. Pénztáros Varró Béla. 
Ellenőr Parhács Imre. Mütáros Szkrinka 
Frigyes. A választmány a következőkből ala-
kult meg: Heller Ödön, Bay Bertalan, Papp 
Gábor, Kellner Vilmos, Szalay József dr, 
Meács Gyula, Ottovay Károly, i f jabb Erdélyi 
Sándor, Győrffy Gyula dr hadbíró, Homor 
Ernő, Holtzer Aladár és Taussig Ármin. A 
választások befejezése u tán egy alapszabály-
készitő bizottságot küldöttek ki. Elhatároz-
ták, hogy december 6-án ismerkedési estélyt 
rendeznek s az ideig egy, az egyesületnek 
megfelelő szép klub-helyiségről is gondos-
kodnak. 

— Táncmula t ság . F é n y e s e n sikerült hanS-
versenynyel egybekötött táncmulatságot ren-
deztek ma este Bödőné Trinksz Paula növen-
dékei a Kass-vigadó nagytermében. Előkelő 
nagy közönség jelent meg, melynek mulatt,a-
tásáról az ügyes rendezőség kitűnően gon-
doskodott. Pick Elza kisasszony egy monoló-
got adott elő, amelyet zajos tapssal honorált 
a publikum. Egy műkedvelői előadás is volt 
közben, szintén szép sikerrel. Ezután a jó-
nevü tánctanárnő tanítványai mutat ták be 
tánctudásukat. Nagyon bájos jelenség volt a 
táncoló i f jú sereg s igazán figyelemreméltó 
eredményt mutat tak föl a táncban: kecsesei 
és graeiozitással lejtettek. 

— T e m e s v á r az é le lnt i szerdrágas&g 
e l l en . Temesvárról je lent ik: A város a 
drágaság megszüntetése céljából a Folkus-
házy-íéle javaslat intenciójához hasonlóan 
elhatározta, hogy a termelőktől nagy ineny-
nyiségben szerzi be a szegényebb néposztá-
lyok elsőrendű élelmicikkeit, amelyeknek 
árusítását hatósági közegei által fogja ön-
költségi áron eszközölni. A város már be is 
vásárolt nagymennyiségű burgonyát, főzelé-
ket. hüvelyes veteményeket és ezeknek áru-
sitását a legközelebbi napokban megkezdi. 
Télen vadhúst és tengeri halat fognak eze-
ken a cikkeken kivül eladni. E hatósági in-
tézkedés által 25—30 százalékos árleszállí-
tást remélnek. 

— T ö r ö k ö k S z e g e d e n . Tudvalevően 
Szeged is segélyezte a konstantinápolyi tüz-
vészkárosultjait. Muhtár bey budapesti török 
konzul most a következő levélben mond kö-
szönetet a városnak: 

— A konstantinápolyi tüzkárosultak érde-
kében megalakult segélyző bizottság, ismét 
cg-yik nemes vonása a lovagias magyar nem-
zetnek, mely mindenkor megnyilvánul, vala-
hányszor irántunk való testvéries érzelmé-
nek óhajt kifejezést adni. Ezen alkalomból 
kedves kötelességemnek tartom, hogy ugy 
kormányom, mint saját nevemben soha el 
nem muló hálámat fejezzem ki azért 
a szeretetteljes készségért, mellyel a sze-
gény tüzkárosultak során javitani késznek 
méltóztatott nyilatkozni. 

— „ T o l s t o j , t e a n t i k r i s z f u s ! " Péter-
vérről jelentik az alábbi hirt: A caricini ko-
lostorban, amelvnek a hirhedt lliodor szer-
zetes is tagja, a kapura kiszögezték Tolstoj 
Leó arcképét és hozzá egy irást, amelyet 
IUodorriak tisztelői küldtek. Ez az irás igy 
szol: „Kedves testvér, itt küldjük az isten-
tagadó Tolstoj képét. Jó volna valamely 
nyilvános helyen kifüggeszteni, hogy az 
igazhivők, valahányszor elmennek mellette, 
elátkozhassák és alávaló képébe köphesse-


