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kis gyári hibás csillárt és állólámpát, 
legújabb tipusu O R I O N rádiókészülékeket 

u lakásán díjtalanul bemutatjuk. 

Iclcor "m* fi u őr rt. a s ^ 
Holtponton a strandkérdés ? 

Egy makói lökés tárgyalásai hullámfürdő építéséről 

(A Délmagyarország munkatársától ) A strand-
kérdés körül még mindig a legno^-nbb bizony-
talanság uralkodik és bizonyosságok csak nega-
tív értelemben mutatkoznak- Bizonyos például, 
hogy a Szokol Vilibád-féle elgondolás a kút-
ba esett; az az osztrák érdekeltség, amely zá-
rolt pengőkövetelését kivájnia a strandváUalko* 
zásba beruházni, de amely érzékelhető formá-
ban jelentkezett, a ködjbe süllyedt- Az is bizo-
nyos már, hogy a Sebestyén—Lengyelbe aján-
latbó1 sem lesz semmi, mert nem sikerűit meg-
telelő tókfi állítani mögéje. Egyelőre a helvzet 
tehát az. hogy a városnak kell a kezébe vennie 
a dolgot, még pedig nagyon sürgősen, ha tény-
leg .komoly szándék uralkodik a városházán az 
eddigi rendszer végérvényes likvidálására-

Hogy a stramdvállalkozás nem rossz üzlet, 
annak a legperdöntőbb bizonyítéka. hogy egyre-
másra jelentkeznek érdeklődők- Legutóbb a ma-
kői Ilovszky Gyula jelentkezett azzal az aján-
lattal, hogy hajlandó lenne ötvenezer pengő 
készpénzt befektetni a strandba, ha hosszabb 
'dőre szóló koncessziót és bizonyos város5 tá-
mogatást kapna a vállalkozáshoz- Dr vitéz 
Szabó Géza tanácsnokkal tárgyalt, aki a polgár-
mester megbizása alánján állandóan foglalko-
zik a strand ügyével- Szabó tanácsnok először 
Sebestyén Endre építészihez utasította, aki vi-
szont azt ajánlotta neki, hogy lépjem a Szegedi 
Uszó Egyesülettel érintkezésbe és ajánlja fel az 
egyesületnek a tökéjét hullámfürdő létesítésére-
A hullámfürdőt azután összeköttetésibe lehet 
hozni a stranddal-

Ilovszky Gyula meg is tette a SzUE'nak az 

A képviselőház szerdai ülését délután négy ; 
órakor nyitotta meg S z t r a n y a v s z k y Sán-
dor elnök. Bemutatta a közigazgatási bíróság 
végzését, amelyben a bíróság tudat ja, hogy if-
jabb Temple Rezső lemondasa folytán mandá-
tuma ellen benyújtott peticiós eljárást meg-
szüntette. Folytatták a hitbizományi javaslat 
vitáját. 

B u c h i n g e r Manó kiemelte, hogy ez a 
robléma már évszázadok óta foglalkoztatja a 
özvéleményt. Sajnos, eddig semmi sem tör-

tént, sőt a mostani javaslat ujabb paraszthít-
bizományok alapítását teszi lehetővé. Hangsú-
lyozta, hogy a szociáldemokraták vállalják a 
kis parasztok védelmét. 

A szociáldemokraták és a jobboldali vihar-
sarok között élénk szócsata fejlődött ki, amelv-
nejc az elnök sorozatos rendreutasitásai vetett 
véget. 

B u c h i n g e r Manó a javaslatot nem fo-
gadta el. 

T e l e k i Mihály gróf szerint a magvar hit-
b izomány nagy nemzeti érdekeket szolgál. El-
sősorban a bankok és részvénytársaságok kezé-
ben levő 184 ezer katasztrális holdat kell ki-
sajátítani. Beszéde végén annak a reményének 
adott kifejezést, hogy ezt a törvényt, amelv a 
földbirtok-hitbizományi reformról szól. olvan 
intézkedés is fogja követni, amely lehetővé te-
szi, hogy a magyar középosztály a gazdasági 
életben elhelyezkedést talál jon. 

Az elnök ezután napirendi indítványt lett, 

ajánlatát és az egyesület felügyelő bizottsága 
most foglalkozott a kérdéssel- A felügyelő bi-
zottság kimondotta, hogy az ajánlatot csakis 
abban az esetben fogadja eL ha a vállalkozó 
kötelezettséget vállal» hogy kizárólag a SzUE-
val kőt megállapodást. Ebbem az esetiben haj-
landó vele megállapodni olyanformán, hogy a 
tőkéből mintegy hanm inc-faarminckétezer pen-
gő költséggel a SzUE jelenlegi területén építe-
nek egy 15x25 méter nagysága medencét a 
jelenlgi közös vetkőzőépület helyén hullám-
fürdő céljaira> a medence mellé egy kisebb me-
dencét a gyermekek számára» a közös vetkőzöt 
áthelyeznék a telep belső sarkába- Építenének 
harminc uj kabint is- A vállalkozó számára a 
befektetendő tőke tiz százalékát biztosítanák, 
minit minimális részesedést- Kimondotta az 
egyesület felügyelő bizottsága, hogy a SzUE 
ártézi kútjának felesleges vizét csakis a váró® 
által létesítendő strand céljaira engedik át. 
aibbam az esetben azonban.- ha a városi strandot 
magánérdekeltség épW fel, vizet nem ad neki 
az egyesület-

Ilovszky Gyúlnak most nyilatkoznia kell-
hogy a SzUE által meghatározott feltételek 
mellett hajlandó-e tőkéjét íretidelkezésre bo-
csájtani, igy tehát ez az ajánlat sem viszi kö-
zelebb a megoldáshoz a stramdkérdést. mert hi-
szen az ajánlat elfogadása esetén a SzuE és a 
strand között semmiféle kapcsold nem lenne-

Egyre valószínűbbnek látszik,, hogy a város 
számira más ut nem marad» mint a házikeze-
léses megoldás utja-

i amely szerint a Ház legközelebbi ülését csü-
törtökön délután tartja. Ezután áttértek 

az interpellációkra 

Először T a s n á d y N a g y András államtit-
kár a gyengélkedő Hóman Bálint kultuszmi-
niszter helyett Dinnyés Lajosnak válaszolt egy 
régi interpellációjára, amely a sárszentágotai 
vallási alapítvány bérlőinek ügyét tette szóvá. 

W i n c h k l e r István kereskedelmi minisz-
ter Tóbler János, B o r n e m i s z a Géza ipar-
ügyi miniszter Propper Sándor régi interpellá-
cióira adott választ. 

A nyilaskeresztes ifj. B a l o g István a vidéki 
gazdák és husiparosok német sertéskivitele kö-
rüli sérelmeit tette szóvá. A kivitel 75 százalé-
kát a pestkörnyéki nagvhizlalók kapják és csak 
25 százalék jut a vidéki gazdáknak. 

D u l i n Jenő egyes közhivatalnokok fegyel-
mi felelősségére vonatkozó interpellációjában 
kifogásolta, hogy a mult évi választásokkal 
kapcsolatban több tisztviselő, aki közönséges 
bűncselekménnyel volt vádolva, elkerülte a 
büntetést. Kifogásolta, hogy az amnesztia foly-
tán ezek a büntetéstől megszabadultak. 

('. z i r i á k Arial a kíméletlen i»«*'-be V a -
sokról interpellált. Sok esetet sorolt fel az adó-
behailí'r-ok kíméletlenségének bizonyítására. 

F a b i n y i Tihamér pénzügyminiszter vá-
laszában kijelentette, nem fogja tűrni, hogy 
az előirt méltányosságot mellőzzek, az adóbe-

hajtást azonban komolyan és erélyesen keresz-
tül kell vinni, mert azt az ország érdeke köve-
teli. 

T ő r s Tibor a filmszakma és filmgyártás 
kérdésével foglalkozott interpellációjában. 

K o z m a Miklós belügyminiszter válaszában 
kijelentette, hogy változtatni kíván az enge-
délyadások mai rendszerén, mert a filmszakma 
nagy szakértelmet követel. Az engedélyeket ar-
ra alkalmas és megfelelő tőkével is rendelkező 
magánszemélyek kezébe kell adni, ugyanakkor 
kötelezni kell őket arra, hogy bizonyos össze-
get juttassanak az említett ideális célokra. 

Helyteleníti, hogy közületek, városok tartsa-
nak fenn mozgóképszínházakat. Ezzel kapcso-
latban kitért a miskolci mozgóképszínház kér-
désére. 

— Filmgyártásunk örvendetesen és reálisan 
fejlődik — mondotta. 1935-ben 20 magyar film 
készült. Az „Uj földesúr" külföldi viszonylat-
ban is megállja a helyét. A szinkronizálás is 
nagy hatással járt. Hangsúlyozta, hogy a film-
gyártás csak magántőke feladata lehet AJ 
üzemben nem levő 200 filmszínház helyzetét 
megvizsgálja. 

M ó z e s Sándor kifogásolta, hogy a kiskő-
rösi birójelölésnél a főszolgabíró nem vette fi-
gyelembe azt a jelöltet, akit küldöttség ajánlott 

K o z m a Miklós belügyminiszter: A főszol-

f;abirónak diszkrecionális joga a jelölés, az em-
itett küldöttség olyan jelölt érdekében járt cl, 

aki fegyelmi alatt áll. 
Az ülés egynegyed 10 órakor ért véget. 

Graziani rlvágta az össze-
köti utat ffibesszinia 

és Kenya között 
Róma, január 22 A sajtó- és propagandaügv1 

minisztérium szerdán a következő 103- száma 
közleményt adta k* a keletafrikai helyzetről: 

— Badoglio tábornagy táviratozza: Január 
20-án reggel a genovai dragonyos és austi lánd-
zsások több szakasza hosszú elkeseredett harc 
után leküzdötte az ellenség heves ellenállását 
és elfoglalta NeghelU. a GaUaboránák főváro-
sát- Negheli 380 kilométerre fekszik Dqlotól. 
ahonnan csapataink kiindultak- Graziani tá-
bornok győzelme így felszabadította a gallabo' 
rámákat a gyűlölt abesszin uralom alól-

— A gallaboránák vezére' m á r ma szerző-
désben ¡s elismerték az olasz fennhatóságot, 
amelyet Olaszország nevében Viktorio Botenbó 
kötött velük 1896-ban- A gaHaborána törzsfő" 
nők és előkelőségek azonnal megjelentek az 
olasz főhadiszáUáson, hogy meghódoljanak- A 
vezérekés előkelőségek megelégedésüket fejezték 
ki országuk felszabadítása felett és felajánlot-
ták támogatásukat az addísz-abebai kormány 
ellen irányuló hadmüveletek során-

— Az Uebi Gestro folyó mentén, aljol had-
oszlopaink szintén folytatják hadműveletei-
ket, Galla Arusik törzsfői. az előkelőségek szin-
tén megjelentek katonai hatóságunk előtt és 
szintén meghódoltak- Negihelljben lovasságunk 
elfoglalta mindazokat a hadiraktárakat, ame-
lyek Deszta herceg hadműveleteire támpontul 
szolgáltak- Deszta herceg ugyanis két hónappal 
ezelőtt azzal indult dél felé. hogy Olasz Szomáli 
egész dél' részét el akarja foglalni-

— Az eritrea* harcszintéren Thembien vidé-
kén hadműveleteink tovább folynak- Hadirepü-
lőink a szomáli és er^ea' harcszintéren egy-
aránt _ tömegesen hajtják végre a bombázást, 
felderítést és ez nagyban előmozdítja a sikeres 
győzelmet-

Negheli elfoglalásának 
jelentősege 

Róma. január 22. A hivatalos jelentésben 
szereplő Negheli helység elfoglalásának azért 
van rendkívüli jelentősege, mert innen indul-
nak ki a Kenyából Ahessziniába vezető legfon-
tosabb karavánutak. Ezt az utat Anglia építet-
te a mult század végén és az olaszoknak most 
sikerült elvágni a legjobb összeköttetést Kenya 
és Abesszínia között. 

Ras DesfáS megfosztották 
fővezéri tisztségétől 

Tigrei front, január 22. Az északi hadszinté-
ren a csapatokkal közölték, hogy Desta herce-
get a ganale doriai vereség miatt megfosztották 
i'ővezéri tisztétől és helyébe V e h i b pasa tö-
rök tábornokot küldték a déli hadszíntérre 

Elénk interpelláció* ülés a (lázban 
4 német sertésexport, választási sérelmek, a kíméletlen adóbehaj-

tások és a magyar filmszakma ügye 


