
D É C M A G Y A R O R S Z X G 1933 március Î5. 

Ha dgy érzed magad, 

Hogy nehéz az élet, 

Fél pofi ár CHELEEZDH 
S kedved újra éled! 

Borzalmas szinházlfiz 
Mexikóban 

41 halott. _ 

Mexikó, március 14. Jalisco állam Ahualulco 
nevű városában kigyulladt a színház. A tür 
oly gyorsan terjedt, hogy igen sok ember benn-
égett, vagy súlyosan megsebesült. Eddig 32 
haloitat és 70 sebesültet húztak ki a romok 
közül. 

Későbbi jelentés szerint az ahualulcoi ször-
nyű színházi tűzvész halálos áldozatainak 
száma 41-re emelkedett Egy áramvezető ká-
bel, amely nem volt kellőképpen biztosítva, 
összeköttetésbe került a felső páholyok vas-
szerkezetével. Több halottat a folyosókon ta-
láltak meg, akik valószínűleg a tolongásban 
a földre estek és a menekülők végigtapostak 
rajtuk. 

15. 
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 

Országos Szövetségének tagegyesületei: a Bethlen 
Gábor Kör, a DEFHE, a SzEFHE, a Brassay Kör, 
a KEAC, a Luther Szövetség és az Erdélyi Kollé-
gium ma délelőtt tíz órakor küldöttségileg meg-
koszorúzzák Petőfi Sándornak a templomtéri 
Nemzeti Emlékcsarnokhan elhelyezett szobrát 

As OMTKE zsidó hadviseltek osztálya felkéri 
összes tagjait, hogy a 15-én megtartandó ünnepi 
Istentiszteleten vegyenek részt. Gyülekezés a tem-
plom udvarán fél 9 órakor. Istentisztelet után a 
frontharcosok az ipartestület elé vonulnak. 

A Bethlen Gábor Kör rendezésében ma dél-
után 5 órai kezdettel templomi ünnepség lesz, ame-
lyen az ünnepi beszédet dr. Mészáros Gábor egye-
temi magántanár tartia. Szokolay Kató szóló ének-
számmal, Boeskay Kató és Szabó Géza szavalat-
számokkal működnek közre. Az ünnepséget Hor-
váth Árpád nyitja meg, bezárja Bakó László lel-
kész. Délelőtt 10 órai kezdettel ünnepi istentisz-
telet lesz a református templomban. 

A Turul Szövetség szepedt kerülete március 
15-én este 8 órakor m Városi Színházban Móra Fe-
renc és dr. Széchényi István közreműködésével 
díszelőadást rendez. 

A reformátusoknál március idusának emléke-
zetére szerdán délelőtt 10 órai kezdettel a tem-
plomban ünnepi istentiszteletet tartanak. 

A frontharcosok testületileg vesznek részt 15-én 
é Kossuth-szobor előtti ünnepélyen. A főcsoport 
elnöksége közli, hogy a tagok fél 11 órakor az 
ipartestület előtt gyülekeznek. 

As Újszeged! Népkör választmánya elhatározta, 
hogy a március 15-iki ünnepséget a többi újsze-
ged! egyesülettel együtt március 16-án tartja meg 

Március 15-ike a zsinagógában. Az 1848-as sza-
badságharc nagy ünnepét a zsinagógában is meg-
ünneplik. Reggel 9 órakor lesz az istentisztelet, 
amelyen dr. Lőw Immánuel főrabbi, felsőházi 
tag tartja az emlékező beszédet. 

Az Újszeged! Polgári Kör 15-é<n este 8 órakor 
« Zsembery-féle vendéglőben társasvacsorával 
egybekötött ünnepélyt tart a kör dalárdájának 
közreműködésével. 

A Szegedi Központi Társadalmi Kör március 
13-én este 8 órai kezdettel társasvacsorával egy-
bekötött ünnepséget rendez Nyáry György ven-
déglőjében. Megnyitó beszédet dr. Hajnal István, 
firnepi beszédet dr. Kogutowicz Károly, záró be-
szédet dr. Hnnyadi János mond. 

A szegedi vasutasság kedden este 8 órakor 
Ünnepli meg a szabadságharc 85-ik évfordulóját 
az ipartestület márványtermében. Érdeklődőket 
szívesen lát a rendező bizottság. 

Paplanok 

As oszziráR Rrisís 
Az alsóausztriai tartomány gyűlés a szükség rendeletek visz» 

szavonására szólította fel a Dollluss-kormányt 

(Budapesti tudósitónk telefon jelentése.) Bécs-
ből jelentik: A parlamenti krízis kedden éjsza-
ka váratlan fordulathoz érkezett Miklas elnök 
maga vette kezébe a kezdeményezést és levél-
ben felszólította a Nemzeti Tanács tagjait, 
hogy ne jelenjenek meg a szerdai ülésen és ez-
zel "járuljanak hozzá a békés elintézéshez. Biz-
tosította a képviselőket, hogy csak azokat a 
szükségrendeleteket lépteti életbe, amelyek 
gazdasági vonatkozásúak. 

A baloldal részéről változatlan hevességgel 

folyik az offenziva a Dollfuss-kormány ellen. 
Az alsóausztriai tartománygyülés keddesti vi-
haros ülésén a szükségrendeletek azonnali fel-
függesztését követelték. Leopold képviselő a 
Heimwehrt támadta és azt állította, hogy 
Starhemberg herceg egymillió lírát kapott 
C^aszországtól. A gyűlés végül is egy szava-
zattöbbséggel elfogadta a szociáldemokraták 
és a nemzeti szocialisták együttes inditvánvát 
és felszólította a Dollfuss-kormánvt a szük-
ségrendeletek azonnali visszavonására. 

Megakadtak 
MacDonald genfi tárgyalásai 

Némel-olasz baráíság helyeit francia-olasz közeledés 

(Budapesti tudósitónk telefon jelentése.) Genf-
ből jelentik: MacDonald genfi tárgyalásai már-
már holtpontra jutottak és alig van remény a 
megoldásra. Az angol és a francia álláspont 
között éles ellentétek vannak. MacDonald és 
Paul Boncour egymásután utasitják vissza 
egymás javaslatait. 

Érdekes, hogy ezzel a jelentéssel ellentétben 
félhivatalosan azt jelentik, hogy MacDonald 

törekvése arra irányul, hogy szétrobbantsa • 
német—olasz barátságot és meg akarja terem-
teni az olasz—francia barátságot, még pedig 
az olasz—francia flottaparitás segítségével. 

A Genfben tartózkodo Kánya Kálmán kül-
ügyminiszter kedden délután meglátogatta Na-
doíny német követet akivel hosszabb megbe-
szélést folytatotL 

CIPŐ 
„ _ riszonyok 

ZSURKÓ JÁNOS 

Mérleoe'»e a cH>rdaoáal he'yret ál andó rom 53 üf"'"^ iP®^^ áraimat lénvepesen leszál-
lását e l ő n y » » a n y a q b e s z e r z é s p §g M-MM • litottsm. t̂A'IbI l e h e l ő -
ts n a g y b a n i g y á r t á s folytán ^ f i ^ v é t e t t e m a vó?nrió-
abban a kp^eme* hel»7Plber *«nyok, hogy ^ • « ¿ • • l W>r közflns^qnek hoov t a -
v a s z l c l p f f s z t l k s é g l e t é t a súlyos viszonyok elenére Is nálam olcaön szerezheti be. 

Kossuth Lajos 
sugárul 6. sz. 

BBC beszerzést hely. 
Minden p á r é r t 
szavatosság, m 

Az amerikai bankzárlat után 
iesti tudósitónk telefon jelentése.) New-

yorkbóf jelentik: A bankzárlat megszüntetésé-
re megtörtént a második lépés is, amennyiben 
megnyitották a bankokat mindazokban a vá-
rosokban, amelyekben kliringhivatal műkö-
dik. A mai nap sem hozott semmi izgalmat 
vagy zavart. A megnyíló bankokat sehol sr 

rohanták meg, sőt a betétek általában meg-
haladták a kivett összegeket. Az elrejtőzött 

arany továbbra is nagy tételekben áramlik 
vissza a jegybankokhoz. A rendőrség éberen 
figyeli a bankok környékét, nehogy az aranyat 
hozó ügyfeleket banditák kirabolják. Ugyan-
csak figyelik a kikötőket is, hogy az prany ki-
csempészését megakadályozzák. Hollywoodban 
a filmstúdiók ismét megnyíltak. A híresebb 
filmszínészek beleegyeztek fizetésük leszállí-
tásába. 

II szegedi paprikereskedők a monopólium-terv ellen 
ÍA Délmagyarország munkatársától.) A Sze-
:di Kereskedők Szövetségének paprikaosztá-

ya kedden este értekezletet tartott. Az érte-
kezlet a paprikamonopólium ügyével foglal-
kozott. Varga Mihály nyitotta ^eg az ülést, 
majd Hirscbfeld Lipót ismertette a monopó-
lium lényegét, amely abból áll, hogy a ter-

olcsö firitan készül-
nek -ntaieKui/a 

alaUlíiatnak 
Paplanasmestirnél. 

Deák Ferenc a. 8. 89 

ff.ŒSBSZC 

C A JP î B 
Intim 

(y. Renaissance!) 
a 

Kass-szállóban 
Nyitva naponta 
reggel 4 óráig. 118 

Hangulatos esték. 
Directrice : 

melők, kikészitők és kereskedők szövetkezetet 
alakítanak, amely egyedül lenne jogositott ki-
készített paprikát átvenni és azt továbhárusi-
tás céljaira a kereskedőknek eladni. A kiké-
szitők, a termelők a jelenleginél magasabb 
árat kapnának a szövetkezettől, ami azonban 
a belföldi fogyasztást lényegesen megdrágí-
taná. Az exportőrök exportprémiumokban ré-
szesülnének. Ez a terv azzal a megkötöttséggel 
járna, hogy csak az termelhetne és készíthetne 
ki. aki eddig is azzal foglalkozott. 

Szeredai József felszólalásában állást foglalt 
a tervezet ellen, amely a belföldi paprikake-
reskedelmet sújtaná, mert a magasabb árak 
miatt a fogyasztás lecsökkenne. 

Ilyen értelemben szólalt fel özv. Vas János-
ne, Hoffmnnn János és Boda Bertalan, Dr. 
Kertész Béla felszólalása után az értekezj-l ki-
mondotta, hogy elvben ellenzi a monopoWatn-
tervezetet, miután minden ilyen megkötöttség 
a szabadkereskcdelem hátrányára van. Az el -
nökség vállalja, hogy a meginduló tárgyalások 
serán az értekezleten elhangzottak érteiméhen 
jár el és az exportőrök érdekeinek megóvása 
mellett a belföldi kereskedők érdekeinek vé-
delmére fog súlyt helyezni és a tárgyalásokról 
az érdekelt kereskedők részvételét biztosítani 
fogia. 

Öra, ékszer JSSS?1 

fordu'jon bizalommal 
Tóth óráshoz, ¡Er? 
Tört arany, eiflst, rtgl pén» ber&ltia. — ór»-, 

íkBzerjaviUsok gyorsan, olcsón, pontosan. 
Előny üa A. ts, C. réazleteladáa alfilav nélkül. 


