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javította tévedését: Máríafőldy bizottsági tag ar! 
Ezután dr. Pálfg József 

• repülőtér kibővítésére 
vonatkozó tanácsi javaslatot Erjesztette elő. A 
javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

A Has- és Vásárpénztár dijainak valorizálásához 
• közgyűlés szintén egyhangúlag járult hozzá. 

A Danavölgyi Csónakházak és Kishajó Epitő 
fit.-nek megadta a közgyűlés az ismeretes felté-
tetek mellett a kijelölt partszakaszt A javaslat-
tal kapcsolatban Bokor Adolf azt kérte, hogy a 
Tiszaparton biztositson helvét a kereskedelmi ki-
rakodás számára. 

Wimmer Fülöp a tanács Javaslatát azzal pó-
tolja, hogy a városnak joga legyen fontos keres-
kedelmi szükségesség esetén visszavenni a be.'be-
adott partot 

Dr. Schultz Károly precizirozni kívánja, hogy 
a vállalat privilégiuma strandfürdők létesítésére! 
nem vonatkozik 

A közgyiMés ezután Wimmer Fülöp módosításá-
val elfogadta a tanács javaslatát 

Néhány kisebb jelentőségű javaslat letárgyalása 
után a polgármester félhetkor felfüggesztette az 
ülést és folytatását csütörtök délután netpj áxa 
tűzte ki. 

* f Gibraltár felé jár a „Gráf Zeppelin 
(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) j léghajó délután három órakor Sevilla fölött 

Berlinből jelentik: A Gráf Zeppelinről érkezett I repült el és folvtatta utiát Gibraltár felé. 
legújabb szikratávirátok jelentése szerint a | 

LUSZTIG IMRE 

Egyedüli kizárólagos harisnya és kbtfittára üzlet, 

Newyork éjszakai bombázása 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) 

Newyorkból jelentik: Május 15-én az amerikai 
légiflotta valamennyi egységének részvételével 
páratlanul nagyarányú légi hadgyakorlat kez-
dődik, amely több hétig fog tartani. A manő-
ver legérdekesebb része Newyork éjszakai 

bombázása lesz. Többszáz repülőgép fogja 
megtámadni a várost azzal a feladattal, hogy. 
valamennyi középületét és ielhőkarcolóját szét-
rombolja. Newyorkot egy északról jövő légi-
flotta fogja védelmezni. Bombák helyett köny-
nyű ejtőernyőket fognak ledobni. 

Két és félmillió fagykárkölcsön 
A gazdák földhitelt, vetőmagol és a tőzsde megrendszabályozását kérik a kor-

mánytól 

Budapest, április 2t. Az egységes párt úgyneve-
zett »agrárblokkja« ma este értekezletet tartott a 
fagykárokozta helyzet megvitatására. Farkas Géza 
Szabolcs vármegye és Hajdú vármegye, BottHk Jó-
zsef pedig Borsód vármegye kárait ismertette. A 
felszólalásokra Mayer János miniszter adott fel-
világosítást. 

A* értekezlet elhatározta, hogy átír a kormány-
hoz és földhitel folyósítást, őszi vetőmagról gon-
doskodást, szalmaszál!itási kedvezményes tarifát, 
szóvetkezetek fejlesztését, a tőzsde megrendszabá-
lyozását és produktív munkaalkalmak biztosítását 

kéri. Krúdy Ferenc indítványára elhatározták, hogy 
az ingó jelzáloghitel bevezetése érdekében átírnak 
a pénzügyminiszterhez, Bottlik József a hjzlalási 
hitel meghosszabbítását kérte. 

Mayer miniszter válaszában kijelentette, hogy 
akik tényleg hizlaltak, azoknál a hitelt meg-
hosszabbítja, de akik nem tettek eleget kötelezett-
ségűknek, azoknál nem hajlandó a hitelt meg-
hosszabbítani. Bejelentette továbbá, hogy n fagy-
károsult vármegyék részére 2,542.000 peng« köl-
csönt folyósított október 31-iki visszafizetéssel. 

Egymillió frankosokat hamisított Parisban 
egy belga fiatalember 

Páris, április 24. Az egyik nagy áruházban 
ma tetten értek egy fiatalasszonyt, aki egy 
hamis egy millió frankossal akart fizetni. Az 
asszony az előhívott rendőrnek azt mondta, 
hogy a hamis bankjegyet egy idegen férfitől 
kapta aki a szomszéd kávéházban várakozik 
reá. A rendőr átment az asszonnyal a meg-
jelölt kávéházba. Amikor a bankjegy átadója 

közeledni látta a rendőrt, futásnak eredt, de 
utolérték és bekísérték az őrszobába, ahol 
megmotozták. Kabátja bélésébe varrva 80 ha-
mis millióst találtak. Az illető Pinnyscr belga 
alattvaló, lillei lakosnak mondotta magát s 
bevallotta, hogy ő maga készítette a hamis 
bankjegyekel. Lakásán megtalálták a bank-
jegyek előállításához használt lilográfgépet is. 

»Atz orsszág iparosítására 
feltétlenül s&üKség van« 

A pénxUgyl bizottság eliogadta a Kereskedelmi tdrea 
Költségvetését 

Budapest, április 24. A képviselőház pénz-
ügyi bizottsága ma délután Kenéz Béla elnök-
lésével a kereskedelmi tárcát és a vele kap-
csolatos üzemek költségvetését tárgyalta. 

Görgey István előadó után Beck Lajos azt 
fejtegette, hogy az ipari politikát okos ipar-
fejlesztési törvénynek kell irányítania, amely 
a mezőgazdasági termelés érdekeit tiszteli. Az 
óriási világversenyben súlyt kell helyezni az 
exporthitelek feltárására. 

Kállag Tibor hangoztatta, hogy az utóbbi 
Öt év alatt a közlekedésügy nagyon keveset 
kapott a beruházásokból, továbbá, hogy a 
határszéli városok iparosságának helyzetén 
speciális intézkedésekkel kell segíteni. 

Várnai Dániel helyteleníti, hogy Európa el-
zárkózik az orosz piac elől. A költségvetést 
nem fogadja eL 

Rassay Károly a légiforgalom támogatására 
eddig adott szubvenciók megvizsgálására par-
lamenti bizottság kiküldését kéri. 

Wolff Károly elismeréssel szól a magyar 
rádióról s kérdi, nem volna-e lehetséges a 
vidéki második rádióadó építése s arra kon-
centrálni a mezőgazdasági oktatást, mig a 
budapesti leadó műsora internacionális jellegű 
maradna. 

Herrmann Miksa miniszter válaszában he-
lyesnek mondja azt az üzletelvet, hogy az 
államvasút ne foglalkozzék az ügykörébe nem 

Minőségért ma randa/ mat 

tartozó üzletekkel. A MAVERT-ot azonban; 
az automobilok konkurrenciája miatt kelleti 
létesíteni. E cclból részvénytársaságot alapí-
tottak az államvasutaktól, a magyar magán.-
vasutakból és az autótaxi vállalatokból. A1 

MA VERT maga bonyolítja le a gyűjtőszói^ 
gálatot a vasutak érdekében megfelelő ered-
ménnyel. Arra kell törekedni, hogy az idegen 
tőkét ne kölcsönök alakjában kapjuk, hanem 
a vállalatok itt létesüljenek. Iparosítás nél-
kül nem tudunk megküzdeni azokkal a ba-
jokkal, amelyek alatt a mai gazdasági élet 
sínylődik, 

A bizottság ezután a tárca költségvetését 
általánosságban elfogadta. A részletes vita a 
csütörtöki ülésen következik. 

Klebelsberg szerdán 
Slresemannál volt 

Berlin, április 24. Gróf Klebelsberg Kunó kul-
tuszminiszter tiszteletére Kánya Kálmán berlini 
magyar követ ma villásreggelit adott, amelyen 
résztvett Becker porosz kultuszminiszter és fele-
sége, Schmtdt-OM miniszter, Setiftn báró buda-
pesti német követ és számos más előkelőség. Dél-
ben dr. Slresemann birodalmi külügyminiszter fo-
gadta gróf Klebelsberg Kunó kultuszminisztert. 
Gróf Klebelsberg Kuuó kultuszminiszter dr. Becker 
porosz kultuszminiszterrel együtt megnézte a ber-
lini egyetem magyar intézetének a Kupfergrabenen 
lévő uj otthonát. 
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