
S Z E G E D Szeged, 1924 március 16. 

Mert megálmodtam, hogy él a fiam, csak nem 
tud jönni vaismi okból. Kell is, hogy éljen, 
hiszen mindig küld pénzt. 

Itt a pillanat, hogy teljesitsem egy másik 
kötelezettségemet is, átnyújtom a polgármester 
gyorssegélyét. 

— Ezt is ő küldi a néninek, vegyen rejta 
valamit, amit szeretne. Da ne sírjon már. 

— Örömömben rivok, lelkem, most örömöm-
ban. Száz pengőért nem adom, hogy itt volt 
és hirt hozott róla. 

— Aztán vigyázzon a pénzre, néni. 

— Nézze, hogyan vigyázok I 
Lesoványodott kebeléből előszed egy kis 

köteget, a családja bontogatja ki. Ds folyton 
csak bontogatni kell a kendőket, rongydarabokat, 
madzaggal átkötve mindegyik, végül előkerül 
Palotás néni kincse: vagy ötven koronára menő 
egy és kétkoronás. Ezeket őrzi féltő gonddal s 
este, ha nem tud elaludni, kiteregeti a duny-
hára, számlálgatja — mintha tudná össze-
számlálni —, aztán megszólítja az unokáját. 

— Nincs a szobában senki? 

— Nincs, egyedül vagyunk. 
— Nesze, vegyél magadnak ruhát, meg cipőt, 

de vigyázz, hogy jó anyagot adjanak. 
£s átnyújt titokzatosan három, vagy négy 

koronát. 
Azt mondja, nem fáj semmije, jó az étvágya, 

voltaképen csak kávét iszik, levest, néha egy 
kis húst. Epp hogy gyönge, nem tud járnj, de 
orvosi véleméiy szerint megéri a száz évet is. 

Minden pillanatban megkérdi a nevemet, a 
családját komolyan felszólítja, hogy irják le 
papírra, nem szabad elfelejteni, aztán megint 
magerednek a könnyei. 

— Igazat mondott, hogy él ? Áldja meg az 
Isten, ha igaz. 

— Nézze néni, én tudom, mennyire szerette 
magát a Fuszti, hogy mindennap eljött m:g-
látogatni . . . 

— Mindennap. Nem szülnek már olyan jó 
gyereket. 

— Hát azt hiszi, ha meghalt volna, nem 
látogatta volna meg a lelke? 

— Maza van, igaza van, imödozni fogok 

magáért. 

kőzni, ami egy uj üzemtípust fejleszt ki magából: 
az állami és községi üzemeket. A gazdasági erők-
nek harcát, majd egymásbafonódását tárja elénk 
Parvus jól megirt, könnyen érthető munkájában. 
Aki komolyan érdeklődik korunk mélyreható szo-
ciális és gazdaságpolitikai kérdései iránt, annak 
kiválóan értékes olvasmány Parvus munkája, ame-
lyet dr. Bánóczy László fordított magyarra. A 
könyv a Népszava könyvkereskedés kiadásában jelent 
meg, kapható minden könyvkereskedésben. Ára 

{ 7500 korona. 

; Wagner Adolf: A tudományos gondolkodás 
alapvonalai. Népszerűen irt bevezetés a tudomá-

; nyos gondolkodás műhelyébe. Foglalkozás az ér-
! zéki tapasztalás mibenlétével és kiterjedési körével, 

a megismerés lelki, szellemi föltételeivel, a gondol-
kodási funkció szerepével a megismerésben. Wag-

í ner Adolf hires innsbrucki egyetemi tanár, aki nagy 
pedagógiai tapasztalatait juttatta érvényre ebben a 

i kis munkájában, amikor laikusok számára irt egy 
könnyen olvasható és megérthető ismerettant. 
Könyvét kéziratból dr. Fülöp Zsigmond fordította 
magyarra, szépen gördülő, világos stílusban. Csi-
nos kiállításban a Népszava könyvkereskedés ki-
adásában jelent meg. Ára 9000 korona. Minden 
könyvkereskedésben kapható. 
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í Nap kel 6 óra 13 perckor, nyugszik 6 óra 5 perckor. 
' Meteorologiai intézet idöprognozisa: Változékony és 

túlnyomóan száraz idő várható, később hőemelkedéssel. 
i Somogyi-könyvtár és muzeum nyitva d. e. 10—1-i 

A szinházi előadás fél 4 és fél 8 órakor, a moziéi 
adósok 3, 5, 7 és 9 órakor kezJődnek. 

A gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak Apró 
Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay 
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta-
karéktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog-
asszony-sugárut (telefon it25), Moldvány Lajos Uj-

' szeged (telefon 84G(. 

Nekem pedig olyan 
hogy egyszer készül ériem imádság az égbe, 
az is feltételekhez van kötve. Vájjon megbo-
csátják-e odafönn a kegyes hazugságom t, ami-
vel nyugodt, boldog könnyeket szereztem egy 
kilencvennyolc c?.ztendős édesanyánalt ? 

(Sz)_ 

KÖNYVEK 
Georg Ssnd. (Irta: Dora Duncker.) A „Hi-

res szerelmesek regényei" sorozatban jelent 
meg e könyv. Dus soraiból nemcsak a kutató, 
szellemes és nemes intellektualizmustól áthatott 
írónő lép elénk, hanem a tomboló vágyak és 
égő erotikumok szépséges asszonya is, aki előtt 
mint sokszinü szivárvány bomlottak ki azok a 
ragyogó, de egyben tragikus szerelmek, amelyek 
híressé és csodálttá tették annak idején Páris-
ban. Musset és Chopin két külön fejezet ugyan-
abban a foglalatban. Mindketten törékeny lelkük 
lirájának paraxizmusát élték ki abban a szere-

A márciusi ünnep. 

Mint minden évben, ugy az idén is méltó 
keretek kö/ötj ünnepelte meg a város lakossága 
március idusát. Délelőtt 10 órakor ünnepi isten-
tisztelet volt a rókusi templomban. Breisach 
Béla celebrált fényes papi segédlettel. A <emp-
lom hajója zsúfolásig meglelt. Ott voltak a 
városi tisztviselők, az egyetem hallgatósága, az 
állami hivatalok tisztviselői, a polgári körök és 
a helyőrség tisztikara. A templomból zártmenet-
b :n zászlók alatt vonultak a Kossuth-szobor elé, 
ahol a programszerű ünnepély folyt le. Az ün-
nepélyt a Szegedi Dalárda nyitotta meg a 
Himnuszszal. Ktenovics Qyörgy Petőfi Talpra 
magyar-\éA szavalta el £szivbnl jövó pátosszal. 

Az egyetmi ifjúság nevében Szabó Lajos tar-
• tolt emlékeztető beszédet, utána Dobó Endre 

nebéz a lelkem, ! Kuncz Henrik evangélikus lelkész alkalmi köl-
teményét szavalta el. A polgárság nevében 
dr. Hunyadi Vass Gergely tartott magas szár-
nyalású ünnepi beszédet. Király Ferenc Petőfi 
versét szavalta, végül a dalárdák a Szózatot 
énekelték el. A Klauzál téri ünnepélyen több-
ezer főnyi tömeg vett részt. 

Márciusi ünnepséget sok helyütt tartottak. 
Első helyen áll közöttük áh tatosságra, emel-
kedettségre a református egyházé. A szép ün-
nepség a református templomban ment végbe 
nagy közönség részvételével. 

Délelőtt az iskolákban is megünnepelték már* 

cius szépséges ünnepét. 

— A Dugonics-Társaság közgyűlése. A 
Dugonics-Társaság tagválasitó közgyűlése már-
cius 25 én, Gyümölcsoltóboldog^sszony napján 
délelőtt 11 órakor lesz a kulturpaiotában s a 
lagokat ez uton hivja meg rá az elnökség. A 

— A Szeged előfizetési ára a mai naptó1 

fogva a munkabérek emelkedése folytán pél-
dányonkint 1000 korona. 

— A Máv. 50 százalékos tarifaemelése. 
A Máv. igazgatósága alá tartozó vasutak és a 
Dálivasut március 20-tól kezdődőleg ötven szá-
zalékkal felemelték a magyar vasúti személy-
forgalom viszonylatában a menetdijakat. Ez az 
emelés az utazást az egyes fontos&bb viszony-
latokban a következőképen drágítja meg: Buda-
pesttől Szegedig, vagy Miskolcig eddig a gyors-
vonat I—III. osztályban 102.000,61.200,40800 
koronát, a személyvonaton 61.200. 40 800, 
20.400 koronát fizettek, március 20-tól, csü-
törtöktől kezdve ez az utazás 153,000, 91.800, 
61.200, illetve 91.800, 61.200, 30,600 koro-
nába kerül. Budapest—Győr között a II. osz-
tályon a gyorsvonatra érvényes jegy az eddigi 
52 200 korona helyett 78 300 koronába, a sze-
mélyvonaton pedijg 34 800 korona helyett 52.200 
koronába kerül. Súlyos és antiszociális intéz-
kedése ennek a drágító intézkedésnek az, hogy 
a tanuló és munkásjegyek árát is (elemeli 
5000 -39 600, illetve 2700-29.600 koronáról 
7600- 59400, illetve 4100-44.400 koronára. 
Eiek a drágítások a&onban csak a most ér-
vényben levő bérletjegyek lejárta után, tehát a 
bérletjegyekre vonatkozóan március 24 ón, a 

havijegyeirnél p-dig áprliüs 1 én lípnek ér-
Vénybe. Ö tven zzázalékkal emelték természete-
sen a mei lek i l le tmények, büntetések, abbktöré-
s e k éi egyéb rongálások diját is. 

— Halálozás, özv. May R. Miksáné, a 
csehországi Aussigban folyó hó 10-én elhalá-
lozott Az elhunyt özvegye volt az 1902-ben 
Szegeden elhalt May R. Miksa bankárnak, a 
jelen egi May-bank megalapítójának. Az elhunyt 
22 év óta idegenben élt, de azért minden évben 
elzarándokolt Szegedre férje sírját meglátogatni. 

— A városi tisztviselők fizetése és az 
állam. Budapestről jelentik: A pénzügyi kor-
mány — mint ismeretes —, a városi tiszt-
viselők fizetési terhét teljesen a városokra hárí-
totta, de kárpótlásként átengedte a városoknak 
kereseti adóból befolyó jövedelmeket. Hamaro-
san bebizonyult, hogy ez az intézkedés elhibá-
zott. A városi törvényhatóságok ezért most 
azzal a kéréssel fordultak a kormányhoz, hogy 
a költségvetés keretében gondoskodjék a váro-
sok számára ujabb megfelelőbb bevételi fortás-

lemben, amely varázslatos napokat, de hosszú, palotában. 

tragikus haldoklásokat is adott Georg Sand _ yasárnao 1" nyitva lesz az árvizkiállltás. 
imádatában. Az írónőt sokan elítélték, szívtelen- A kultúrpalotában^ rendezett árvizkiállitás iránt a 
nek, önzőnek mondták, de Dora Duncker rést r0Ssz idő ellenére is állandó az érdeklődés. Ennek 
próbált szakítani ezen a felfogáson. Georg Sand . következtében az igazgatóság ugy intézkedett, 
jellemének mélyén igyekezett megtalálni bódító ' hogy a kiállítást még vasárnap is megtekinthesse 
asszonyisága titkát: a szerelmes any.M, de nem- j a közönség délelőtt 10 órától délután 1 óráig, 
csak az életadó és élcttiiztelő anyát, h í nein a? _ A F e r e n c J ó z s e f Tudományegyetem zsidó 
anyában a szerelmes asszonyt is, akibe a ter- j hallgatóinak folyó hó 29-én tartandó műsoros 
mészét bőségben szórta kincseit, hogy ő jóság- [ táncestélyén közreműködnek Szász Edit opera-
gal és szépséggel adhasss vissza ezt az ember ' énekesnő, Szegedi Iza zongoraművésznő és Bihari 
fiának. A regény Tersdnszky I. Jenő forditásá \ Sándor operaénekes. A meghívókat a bálrendező-
ban és a Kultura kiadásában Jelent meg. (/. v.) | ség a közel> napokban fogja szétküldeni. 

Parvus: Állam, ipar, szocializmus. A gazda-
ffi élet fejlődésének utiát iria mefr Parvus trír 

közgyűlést eíikészitő igazgatósági ülést március fól. Ilyen forrásoknak kínálkoznék pl. az álta-
18-an, kedden délután 5 órakor tartják a kultur- l i á n jövedelmi adó, vagy pedig a tőzsdei 

' adók felemelése éa átengedése. A kormány 
? azonban semmi esetre sem egyezik bele a kér-

dés ilyen megoldásába. 
— A szegedi zsidó tanulólfjnság folyó hő 22-én 

tartja műsoros purimi táncestélyét. Jegyek a Szentegylet 
és a Hitközség irodájában kaphatók. 

— A „Szinházi Újság" szombaton megjelent 
legújabb száma szenzációs szinházi riportokat, in-
tervjukat, tárcákat és intimitásokat közöl. Közli 
ezenkívül az összes fővárosi színházak és a sze-
gedi szinház tavaszi premier-programját is. 

O lcsö fü rdőkádak , gyermek- és ülőkádak 
Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8. *» 

sági élet fejlődésének útját irja meg Parvus (dr. 
Helphand) a kiváló és európaszerte ismert német 
szociológus és közgazdasági iró. Rendkívül érde-
kesen ismerteti, hogy a tőkés társadalom fejlődé- 1 
sével kapcsolatban hogyan alakult át az állam 
funkciója s miképen megy ái minden hatalom a 
bankérdekeltségek kezébe, miképen nyernek a 
bankok mindig nagyobb és nagyobb befolyást az 
ipari élet alakításába. Az ür, amely a nép szük-
séglete és a spekulációból korlátozott kapitalista 
termelés között tátong, ennek a gazdaságpolitikai 
irányzatnak következtében mindegyre nagyobbo-
dik, aminek szűkítésére végül minden akadály 
ellenére is az állam és a község kénytelen vállal-

Telefon: 

Igazg. 4—55. Korzó Mozi Telefon: 
Pénztár 11-85. 

Március hó 16-án, vasárnap 

AMERIKA LEONAGYOBB FILMGYÁRÁNAK, A P A R A M O U N T F I L M G Y Á R N A K ATTRAKCIÓJA: 

Győzedelmes ifjúság. 
- ' ' • Főszerepben: M ü R I O M D l t V I S . < i r j u D i n D A ) . Fantasztikus történet 7 felvonásban. 

Azonkívül: 

Fix-fox és a szőke no. 
Araerikai burleszk 
2 felvonásban. 

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


