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Szeged, 1323 május 30
— Papp István tzí'ésgazda interpellációja.
Papp István, aki szegedi szőlősgazda és virilis
alapon tagja a törvényhatósági bizottságnak,
nekikeseredett interpellációt jegyzett be a májusi közgyűlés tárgysorozatába. Interpellációja
öt pontból áll és minden pontja a szőlőre kivetett súlyos állami adó miatt panaszkodik.
Megvádolja az adófelszólamlási bizottságot,
amely — szerinte — nem volt figyelemmel a
méltányossági szempoatokra é3 azt kéri, hogy
a polgármester orvosolja valahogy a nehéz konjunktúrákkal küzdő szőlőbirtokosok sanyarú
helyzetét. A polgármester segítene szívesen, de
hát nem rajta múlik a segítség — igy szól
majd valahogy a közgyűlési válasz —, az állam
rótta ki az adókat és igy a város nem tehet
ellene semmit. Nem tudjuk, tudomásul veszi-e
majd ezt a választ Papp István bátyánk, aki
igazán nem tehet róla, hogy a külföld magas
vámokkal védekezik a tüzes magyar borok ellen
és inkább az olasz és a spanyol szőlő levével
öblögeti a torkát. Mert hát ettől olyan rosszak
a szőlészeti gazdák borászali konjunktúrái.
— Sz. Tóvölgyi Margit gyásza. A színtársulat érdemes mű vésztagját: Sz. Tóvölgyi
MBrgitot súlyos csapás érte. Keddre virradóra
meghalt az édesapja: Tóvölgyi Béla, aki 30
éven keresztül ette a vidéki színészet száraz
kenyerét. Tízennyolc év előtt jutott özvegységre
és akkor nyugdíjaztatta magát. Hasznos és
szorgalmas tagja volt a színészetnek, megbecsülte a foglalkozását és becsülőket is szerzett neki. A Krecsányi-rezsim alatt tagja volt a
szegedi színtársulatnak, amelynek előadásaiban,
h l nem is jutott tényező szerepekhez, de
amiket rábíztak, annak emberül megfelelt. Igazgató is volt öt éven keresztül és ez idő alatt
megszerezte a közönség hajlandósága meüeit
társulati tagjainak a ragaszkodását is. Rigi
székely család sarja volt Tóvölgyi Béla, aki két
év előtt elmenekült Erdélyből a román uralom
elől és idejött Szegedre, ahol 73 éves korában
fejezte be küzdelmes életét. Szerdán délután
négy órakor temetik a Löw L'pit utca 1. szám
alatt levő gyászházbói.
Eljegyzés. Vajda Imre (Budapest) eljegyezte
Palotay Nusit (Kassa).
949
— A g a b o n a térítési ára. A pénzügyminiszter junius
hóban a vámőrlés után beszolgáltatott gabona térítési
árát métermázsánként a következőképen állapította
meg: Rozs és kétszeres 16.600, árpa 15.503, tengeri
16.000, zab 17.600, köles 13.000, tatárka 15.000, ocsu
1000 korona.

A „Szegedi D a l á r d a " tréfás hangversenye
keretében junius hó 4én, hétfőn este 8 órakor
a Belvárosi Moziban Magyarországon először
kerül előadásra Mader Rezső mCravalleria Musikanau-\a, a „Parasztbecsület"' opera paródiája.
Jegyek (300, 200, 100 K) előre válthatók a
Belvárosi Mozi elővételi pénztáránál, a dalárda
tagjainál és Endrényi Imre könyvkereskedésében.

— Dréhr Imre nemzetgyűlési képviselő
előadása. Mint niár megírtuk, Dréhr Imre
nemzetgyűlési képviselő ma este tartja meg
,Feldarabolt Magyarország — Európa gazdasági
válsága" ci nen előadását a T^za-szálló nagytermében. Az előadás este fél 9 órakor kezdődik, vendégeket szívesen lát a kereskedelmi és
iparkamara elnöksége. Előadás után Dréhr
Imre tiszteletére vacsora lesz a Tisza-szálló
nyári helyiségében. Jelentkezni lehet a kereskedelmi és iparkamarában. Dréhr Imre társaságában több nemzetgyűlési képviselő lejön
Szegedre és lekíséri öt Nagy Béla szerkesztő
is, a Külföldi Magyar Sajtószövetség fótitkára.
— A vasmegyei sáskajárás. A vasvármegyei Nagyunyom községben jelenlek meg
először a sáskák. Eleinte nem vették komolyan,
pénteken azonban egyszerre nagytömegű sáskahad indult meg. Sinkovics főszolgabíró a következőket mondotta a sáskajírásról: — Mintegy 300 méteres frontja van a pusztító állítok
csoportjának, amelyben egy kilométer mélységben sok millió sáska közeledik Szombathely
felé. A sáskák 6—8 cm. nagyok, van köztük
barna, zöld, sárga, harántcsíkos és fekete.
Valószínűleg vándorsáskarajról van szó. Vonulásuk nem szünetel, állandóan pusztítás közepet e vonulnak előre. A sá-kahad minden valószínűség szerint • Vasvár tájékáról indult el, azt
hiszik, hogy a Rába folyó partján keltek életre.
A vasvármegyei alispáni hivatal szerint 300 katasztrális holdat pusztítottak el az egyiptomi
csapás állatai. Ez a sás<ahad állandóan pusztít. A kárt, amit eddig okoztak, nem lehet pontosan megállapítani, mert a 3—4 hetes állatok
eddig a gabonát még nem bántották, csak a
zsenge friss növényhaj ást pusztító ták el. Leginkább a lucerna, bab, répa és burgonya hajtásait falták fel. A veszély óriási, mert 2—3
hét alatt az állatok teljesen kifejlődnek és kikel
az a sok milliárdnyi pete, amit útközben elhintettek. Az időjárás is kedvez nekik, a nagy
szárazság és meleg is ellenünk szegődött s
hozzá még a sáskajárást is a nyakunkra hozta.
Már pedig ha kifejlődnek, szárnyra kapnak, az
egész országot elárasztva letarolják minden reményünket. Szombathely határába kivonultak a
cserkészek, a falvak lakossága és GuiMeaume
tábornok körletparancsnok rendeletére a katonaság is. Hatalmas hengereket állítottak a sáskahad útjába s amikor megérkezett, kezdetét vette
a lehengerelés. Egy órai megfeszített munka
után undorító szőnyeg fedte a földet, a z elpusztított sáskák százezrei. De ezzel a sikerrel
még nem ért véget a veszedelem. Millió-millió
saska él még, csoportokba verődhet és el kell
készülni, hogy ujabb rajok tűnnek fel. Csak a
legmegfeszitőbb munka mentheti meg az országot az ujabb csapás ól. Budapestről szakértőket
kértek. Telefonon jelentést teííek a földmivelésügyi miniszternek és az országos rovartani
állomásnak is, amelynek mutatványszámot is
küldtek a sáskákból.
— A .Bácsmegyci Napló" postai szállítás á t engedélyeztek. A kereskedelmi miniszter a
Szabadkán megjelenő Bácsmegyei Napló időszaki sajtótermék postai szállítási tilalmát feloldotta, miután a terjesztési tihlmat hatályon
kivül helyezték.
Szalay mükereskedésben, Gizella tér 2, alkalmi áron eladók: Vitrinek, kávés készletek,
Zsolnay virágvázak, aa'ik lámpák, 50 kötet
Jókai regény kötve, uj állapo'ban, elefántcsont
szobrok, antik poharak.
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— Emelik a tanárok óradiját. A városi
szakiskolák és a tanonciskola óradíjas tanárai
beadványt intéztek a város tanácsához és tulalacsony óradijuk buzavalutás alapon való felemelését kérték. A tanács ugy határozott, hogy
az óradijak száz százalékos emelését javasolja
a közgyűlésnek, de a buzavalutát mellőzeadőnek
tartja.
A „Napsugár* vagyonmentő vásárra szorgalmasan hordják be a legkülönfélébb tárgyakat. A felvétel még csak szerda estig tart. Akinek valami eladni valója van, vigye be a
„Napsugáréba
(Belvárosi óvoda), ahol a leg— K Ü L F Ö L D Párisban tegnap irták alá a Dunaelőnyösebben értékesítheti azokat. Költség csak 1 bizottság szabályozására vonatkozó egyezményt, melyet
eladás esetén van. A vásár junius 2-től 10-éig a népszövetség által kinevezett francia elnök dolgozott
ki. A trianoni szerződés értelmében kiküldőit bizottság
esti 8 óráig tart.

Nyári
trikók
nadrágok
legolcsóbban

úszáshoz
evezéshez
fürdéshez
atlétikához
footballhoz

Komlósinál

KBIcsty-ufca 3. szám.
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Élő tiszai fehér
hal ma é s holnap nagy mennyiségben, mérsékelt áron kerül
iladásra a Rudolf-téri halciarnokban. Tel. 14-64.

Magyarország, Ausztria, Románia és Jugoszlávia képviselőiből áll. Egy hivatalos közlemény megállapítja,
hogy ezzel minden politikai befolyástól ment egyezményt létesítettek, amely c ak javíthatja a középeurópai
államok viszonyát. — Zürichben bizottság alakult,
amely konferenciára hívja össze az európai államok
középosztályainak képviselőit. A szervező bizottság egyik
tagja legközelebb Budapestre utazik s előadást tart a
középosztály nemzetközi megszervezésének céljáról é3
jelentőségéről. — Benes külügyminiszter junius végén
Párisba utazik és megteszi az előkészületet Massaryk
elnök őszi látogatására. — De Vatera közölte híveivel,
hogy a közt trsaságért való küzdelmet folytatni céltalan.
A hazaszeretet megköveteli a fegyverek letételét. — A
cseh püspöki kar a közoktatásügyi miniszterhez intézett
I memorandumában felszólítja a minisztert, hogy a hitoktatást vegye fel a középiskolai tantervbe.
N 6 i kalapok legszebbek,
Nővéreknél, Iskola-utca 18.

legolcsóbbak

Fazekas
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O l c s ó ffirdOkádak, gyermek- és ülőkádak
Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8.
7Í5

KORZO MOZI
Tel fon: Igazgatósig 455. Pénztár 11—85.
Szerdán és csütörtökén, május 30. és 31-én
A

filmgyártás

leggrandiózusabb

alkotása:

Fáraó hitvese.
Nagy történelmi dráma 6 felvonásban.
Főszereplők:
Emil Jannings, Paul Wegener, Albert Basser
mann, Harry Lidike és Lydia
Salmanov.
Azonkívül;

Grogg soványító kúrán,
A legpazarabb trükkfilm 1 felvonásban.

Előadások: Szerdán 3, 5. 7 és 9 órakor, csütörtökön

5, 7 és 9 órakor.

Jó idő

a 9 órás előadás a kertben lesz

ÁRGUS

esetén

megtartva.

magánkutatd intézet

szakértelemmel, szigorú diszkrécióval megbízhatóan nyomoz, megfigyel, informál helyben és vidéken.
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I r o d a : S z é c h e n y i - t é r 6, a k a p u alatt.

T o l e f o n : 10—54.

Belvárosi Mozi

Telefon: I g a z g . 258.

Telefon: Pénztár 582.

Szerdán és csütörtökön, május 30. és 31 én

Slagnche H o n t e i l e l ,
a „Kis hazátlanok" és a „Gineiie, a senki
leánya" főszereplőjével:

Szinmü 6 felvonásban.

Azonkívül:

Beumarchais örökbecsű

színmüve:

Figaró házassága.
5 felvonásban.
Főszerepben: Hella Moja és Alexander Moissi.
Előadások kezdete: S S ,

B

I, V

^TőVstar.

elvárosi Illatszertár
a „Kék Csillag" mellett
Széchenyi-tér 15. — Telefon: 706.

Legolcsóbb bevásárlási forrás arc- és
kézápoló szerek, kenőcs és folyadékban
Valódi francia
parfümök
eredeti üvegekben és kimérve
471 l-es

és Johann Maria
kölni vizek

Farina

Legfinomabb illatos pouderek, hajfestékek és a legjobb hatása hajápoló
szerek — Szájvizek
Szappanok olcsóbbak a gyári
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árnál.

TŰZIFA

Marosi tutajos tűzifánk megérkezett s az eladását
annak 5 öles sorokban a szegedi Tiszaparton, a
Stefánia-sétány előtt megkezdtük.

Somló és

S eged, Párisi körút 35.

Szilasi

8m

Telefon 146.

