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anak a kormány ellen.
Ezután részleteiben is elfogadták a honvédelmi tárca költségvetését.
Pénzügyi tárca — kát óra alatt.
Majd a pénzügyi tárca költségvetéiére tér á<
a Ház.
Temesvdry Imre előadó részletesra ismertette
a tárca bevé'eli és kiadási tételeit éa a költségvetés elfogadását kérte.
Plkler E t i l szólal fel ezu'án. Kijelenti, hogy
a bevételi és a kiadási arány nem felel mvg a
szociális szempontoknak. Rá kell térni arra a
pénzügyi politikára, amely ba neth karitatív, de

jutott, de különben jól megalapozott vállalatok
te kisipari üzemek részére hitelnyújtására való
mentesítését.
Saly Endre kifogás tárgyává feszi azt, hogy
a kormány nem az egyenes adókra,
hanem a

közvetett adókra fekteti a fősúlyt.

A

forgalmi

adó megszüntetésit
kivettli. Le keU szállítani a
cukor kincstári haszonrészesedését is. Sürgeti
az építkezések megindítását.
Fábián Béla hangoztalji, hogy a jó pénzpolitikának a jó belpolitika az előfeltétele. Hiába
itt minden terv ás próbálkozás, ba a politika
nem ilíesikedik be a gaidasági elgondolás taremberi szempontból igyekszik a nehiz problémái tályába. Végül a forgalmi adó körül elkövetett
megoldani. A nigy pénzintézetek a legridegebb szabálytalanságokat teszi szóvá. A kormány
üzleti ömés álláspontiára helyezkednek a hitel- iránt bizalmatlan, a javaslatot nem fogadja el.
nyújtás tekintetében. Ennek a magatartásnak a
Ezek utáa a nemzetgyűlés ufy általánosságmai súlyos kitel viszonyok közölt nincs helye. ban, mint részleteiben is elfogadta a pénzügyi
Felhívja a pénzügyminisztert, bisson oda, hogy j tárca költségvetését. Az elnök napirendi javasa nagybankok kötelességüknek tartsák a súlyos latot tesz.
viszonyok miatt pillanatnyilag pénzzavarba I
Az ütés hat órakor éri véget.
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Szombat. Róm. Hat. PenRaimuná.
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testüns Zelma. Nap kel 7 óra 37 patkot, nyagixtk 16 óra 47 pertkor.
Somogyi-könyvMr nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4-7-ig.
Muzeum nyitva ő. e. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet)

ayitva d. e. 8-4-ig, d. u. 3—7-ig.

A szinh&zi előadások délután iél 4 és este fél 8
Arakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Apró Jenő Kossuth Lajos sugárut 61 (telefon 996),
Barcsay Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély
(őzsef Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy György
Boldogasszony sugárut (telefon 1125). Moldvány Lajos
Újszeged (telefon 846). Nyitás reggel fél 8, zárás este
fél 7 órakor.

— Március 1-én életbalép a posta pengőtarifája. Budapestről jelentik: A pengősxámitás gyakorlati bevezetéséi a posta kezdi meg,
amely márciui 1-én lépteti életbe a pengőtarifát. Az összes levélbélyegeknél, ahol tizedesek fordultak elő, lefelé kerekítették ki az őszszegeket, ugy hogy március 1-től keidre
olcsóbban levelezünk. Az uj levéldijisabás szerint a levél 16 ffltér, 260 gramig 28 fillér és
500 gramig 40 fillér. A helybeli ietelexőlap
könyvkincsei a ládákban.
négy fillér, egy szó s belföldi távirati forgaben, kevéa gyűjtési érdekességgel. Móra Fe- lomban hat fillér. Ez a díjszabás március l én
renc sokáig nem tndta, hogy mitévő legyen s mindenütt érvénybe lép.
különleges örökséggel. Hiába ajánlotta fel meg—• A népfólftti miniszter Hódmezővásárvételre, aki megnézte a könyveket, már sző
nélkül
távozott is. A végén szálliiás felében helyen. Vast Jőx«ef nép ,ó léti miniszter szomingyen is elígérte, miknlaturaképen, de igy baton este előadást tart a hódmezővásárhelyi
Katolikut Körben. Dátotán fél hat órakor érkelem akadt gazdájuk a könyveknek.
Simonyi kisasszony „eszmei" öröklégének z k Szegedre. Az átomáion a főispán és a polsorsdöntő órájában követette azután vissza az gármester várják, akik a város au ^ján á kisérik
elvesxett él megkerült jusst Makó városa. Már a rókuti átioatásra. ahonnan a főispán kíséreugy volt, boty kiselejtezik a könyveket, ami- tében tovább utazik Vásárhelyre. Vásárhelyről
kor megérkezett a város kérelmező, Jmst vári vaiárnap hajnalban ntazík vissza a fővárosba.
— Vasu-i össz«ükö;és ember halállal
átirata. Móra Ferenc boldogan válaszolt Makó
városának. Megírta a Simonyi kisasszony örök- V nkovce és Zombor között Szabad áréi
ségének fantasztikus történetét és azt is, hogy jelentik: Vink vce és Zombor között, Novia könyvek értéktelenek és arra kérte a magiszt- Dily állomáson tegnap halálosvégü vasad
rátust, hogy most már mielőbb
gondoskodjanak katasztrófa történt. A Zo/rbor és Vinfco*ce felől
az örikség elszállításáról,
mert a muzeum nem érkező sxemélyvonatok Novi-Daly állomáson
tarthatja tovább magánál, a nagy helyet elfog* hibás váltóállítás kövatkextében ösizeűtköstek.
Az összeütközés olysn heves volt, h gy mindkét
laló „enrtnényi* öröklétre*.
vonat mozdonya felborult
is isszeiirt.
Több
személykocsi kisiklott Nigytn meghaltak,
20-au

Makó város öröksége, amelytől ö r ö m m e l
szabadulna a szegedi muzeum.
Néhai S i m o n y i kisasszony
itt lakott Szegeden s a forradalmak alait
halt meg bizonyos Simonyi kisasszony, akinek kölöncségéről, életmódjáról évtizedeken át
pletykáztak, adomáztak az emberek. A hosszú
kort megélő nőiszemélyt mindenki ismerte és
mindenki ellesett valamit rejtett életéből. Csodálatos gazdagnak képzelték el, aki körmöci
aranyakat fényesitget esténkint és régi ékszereket dugdos és kotor e ő ládáinak mélyéből,
mert Simonyi kisasszonynak bútorzata egy
öreg idővett almáriumból és néhány ormótlanul nagy pántosládából állott, aminek vasalt
fedele senki emberfia előtt még fel nem nyíló t.
Amikor Simonyi kisasszony meghalt, senkisem
vette észre eltűnését. A fantáziákban tovább
ólt jellegzetes alakja, amint délutánokon ki kinézett a temetőkbe beszélgetni a régi ismerősökkel. Mert barátkozni senkivel sem barátkozott, uj ismeretségeket nem kötött s mindazok, amiket róla beszéltek, csak költött mesék
voltak. Talán maga is gazdagnak képzelte
magát, mert zárkóaottságáról azt kellett hinni
a kíváncsiskodó embereknek.
Valami végrendeletet azonban mégis találtak
-a nagymennyiségű és első látásra értékesnek
látszó ingóságai között.

A boldog fussoló, amint ez a végrendelet
felbontásakor
kitűnt, a nemes Makó városa
tőn. A végrendelet gyöngybetűi milUősértékü
régiségekről, könyvritkaságokról regéltek. A leltározó aktus azonban csak lomtár b* vM ir-

téktelen *p'ósdgekat
tatált s kitűnt, hogy a
végrendeletbe* tiltünietett milliók csak Simonyi
kisasszony fantáziájában
éltek anélkül, hogy
nymukra tudtok volna akadni.

Makó városába azonban elfutott az adományozó levél, ahol először nagy őrömet keltett a város szülöttének bőkezű végrendelete s
csak a leltári jelentés után történt meg a kiábrándulás.
Kőiben teltek-nullák az évek, Makón már
elfelejtették as örökséget, amikor valamelyik
tanácsnoknak eszébe jutott a Simonyi kisitz*
ssony öröksége. A város ügyeit szivén viselő
szenátor kinyomozta aiu án azt is, bogy az
Otőkség tárgyait a lillárgondt^x a szegedi «uxeumnak adta át megőrzés végett, ahol becsülettel eleget is íeMek a megbízásnak. A múltúmban vitáztak is rá. A régi nagy ládákat
a mnxeun ío!/o»óján helyezték el éa idők folyamán leltárt Is készttettek a Hm lomról, a

sárgult papirosa

latin

kinyvekrői.

BÁLI RUHÁKHOZ
ők stb.
csipkék, szallag
minden kivitelben, ór ii választékban

Pollák Testvéreknél
Csekonics ucca és Széchenyi tér.

Anyák,
ti glóriás asszonyok,
kik gyermekeitek és caaládtoknak éltek, Wk a
jörö generációját nevelitek, kik az élet ezer nehéz
küzdelmében erős lélekkel a családi élet boldog ságinak őrei vagytok, óh jöjjetek és lás-

fenkött történetét,
mely további küzdelmeitekben erőt és hitet nyújt.
A gyönyörű film példatlauul nagv sikert aratott
az egész világon s nálunk hétfőtől szerdáig játsza
a Belvárosi Mozi.

Találtak a

Mary

ládákban 14 drb 1800 előtti, 175 drb 184S
előtti éa 266 drb 1848 utáni latin nyelvű jogi
él teoíogiai könyveket, kevés forgalmi érték
Telefon:
Irodai 2-58.

Belvárosi Mozi

Telefon:
pénztári 5-82.

Január 23., 24-én, szombat, vasárnap

Petrovich Szvetisziáv

nagy.
filmje:

Ámor karneválja.
Regényes tőrlénet 7 felvonásban.
Egyidejűleg:

Gaumont Híradó.

Előadások kezdete f, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
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Carr,

az „Édesanyám" főszereplője.

Telefon 11-85.

Korzó Mozi Telefon 11-85.

Január 23., 24-én, szombat, vasárnap
m m m i c « a k le é v e n felOlleluieK I B S B

Lángoló

Főszerepben:

Miííon Sills é. Collen Moóre.
fl^

^

megsebesültek.

— Adomány sz árvízkárosultaknak. Az Alsóvárosi Népkör 453000 koronát gyüiiött tagjai körében a békésmegyei árvízkárosultak segélyezésére
és est az összeget pénteken át is adta a polgármesternek, aki rendeltetési helyére juttatja.
— Halálozás. Oz'. Bartha Ferencné; az általános tiszteletben álló úrasszony, csütörtök reggel
váratlanul meghalt. A gondos anyák mintaképe
volt, aki csakis családjának körében találta meg a
boldogságot. Az elhunytat István és Ferenc Ba,
továbbá Ilonka leánya, férjével, Aigner Gyulával s
apró unokái, valamint kiterjedt rokonság gyászolja.
Szombaton délután félháromkor helyezik a Tisza
Lajos körat 27. számú gyászháxhói a belvárosi
róm. kath. temetőben levő sírboltba.
Ö r ö m h í r a sörivóknak I Az utolsó évek
folyamán óriási mértékben megszaporodott Magyarországon a sörivók száma, a magyar közönség mindjobban megkedvelte ezt az űditő és
tápláló hatású, pompásan habzó italt él egyegy szegedi törcsarnok, melyben a Polgári Sin*
főzde világhírű
Szent István Idénysörét és a
felülmúlhatatlan jóságú Portersőrét mérik ki, már
alig különbszik a müncheni sőrcsarnokok látogatottságától és a közönség sorain ugyanaz a
barátságos meleg hangulat ömlik végig, mint
ottan. A Bohn-féle sörcsarnokban
is n?prk óta
erősen fellendült az élet. A Polgári Serfőxde
friss sörremekeibez tódul a közönség és a pompásan habzó, csillogó színű Szent István Idénysör száz és száz pohárból ragyogóan veri vissza
a téli napsugár szelíd fényét.
239
Porosz szén. Kelenbank. Telefon 66. m
Telefon:
16-33.

Széchenyi Mozi

fe^j^

^

2 fel-

Előadások kejwíetc 5, 7, S órakor, vasárnap 3, 5, 1 és 9 órakor

Telefon:
18-33.

Január 24-én, vasárnap

ifjúság N í c l c

a First National filmgyár legújabb remeke 9 felv ban.

Azonkívül:

súlyosan

C a r l e r

k. a. Kalatidoífilm 5 felvonisban.
i Főszerepben: Q O D H R
T O C Pl Á

Azonkívül; ^ m o r

S.

inkognitóban

Vígjáték 5 felvonásban.

Főszerepben:COHSIBHCE TWSuMHPOE
Előadások kezdete 3, i, 7 és 9 órakor

