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Kerékpárosok! 
ClsörandU karéltpárokat angadményaa á r . 
ban résxlatre adom. n»mlkat és alkatrésiaket 

árban kaphat Szántó Sándor 
1»1 Ssagad, (Kiás D. palotai Kiss u. 2. 

Genfbe, Az olasz főmegbizott este egynegyed 7 
órakor Avenol népszövetségi főtitkár dolgozó-
szobájában Madariagával és Avenollal megbe-
szélést folytatott. 

A megbeszélés hir szerint nrm vezetett ered-
ményre. Holnap délelőtt a főtitkár jelenlétében 
folytatják a megbeszéléseket és lehetséges, hogy 
a Í3-as bizottság összeillése előtt hivatalos köz-
leményt adnak ki. Közvetlen*az olasz—abesszin 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Bel-
városi Mozi és a szegedi gázgyár között támadt 
áramliáboru végre elérkezik a döntő fordulat-
hoz. A mérnöki hivatal, mint isberetes, olyan 
véleménnyel terjesztette a gazdasági ügyosz-
tály elé a mozi panaszát, hogy a szerződes ér-
telmében nincs szükség a panaszbizottság ösz-
szehivására. mert a vállalat köteles meghatáro-
zott feszültségű áramot szolgáltatni. Ha gyön-
gébb az áram, akkor 9 város hatósága felhív-
hatja a hiba azonnali megszüntetésére és ha a 
gvár negyvennyolc órán belül nem intézkedik, 
- kkor minden napi késedelemért husz pengő, 
I ' hét után pedig száz pengő birsággal sujt-
hau>, 

'A gazdasági ügyosztály az iratokat átkül-
iötte néhánv nappal ezelőtt a tiszti ügyészség-

megbeszélésre — hir szerint — pillanatnyilag 
nincsenek meg az előfeltételek. 

n fegyverszünet 
és az olaiszankció 

Páris, április 15. A Paris Soir londoni tudósí-
tója jelenti: A külügyi hivatalban kijelentették, 
ho^y nem lehet szó a megtorlásoknak fegyver-
szünet fejében való felfüggesztéséről. Ha Olasz-
ország tovább folytatja a hadjáratot, akkor az 
angol megbízott javasolni fogja a kőolajtilalom 
életbeléptetését. Anglia nem ólaszellenes szán-
dékkal fog résztvenni a genfi tárgyalásokon, 
ellenkezőleg Eden azzal az utasítással utazik 
Genfbe, hogy mindent kövessen el a keletafri-
kai iigy gyors és békés rendezése érdekében. 

hez, hogy jogi véleményt is kapjon az ügyről. 
Értesülésünk szerint az ügyészség álláspontja 
mindemben egyezik a mérnöki véleménnyel. Az 
ügyészség csupán annak a megállapítását tart-
ja még szükségesnek, hogy a panaszban emlí-
tett feszültségingadozás fennáll-e még. Ha 
fennáll, akkor az ügyészség is javasolja a szer-
ződésben meghatározott szankciók szigorú al-
kalmazását. 

Érdeklődtünk ebben az ügyben dr, P á 1 f y 
József polgármesternél, aki a következőket 
mondotta: 

— 4 z ügyet a szakhivatalok jelentése alap-
ján fogom elintézni. Ha az ügyészségtől olyan 
véleményt kapok, hogv a gázgyár köteles a hi-
bát helyreállítani, fel fopem szólítani erre a 
vállalatot. 

A miniszterelnök 
betegsége 

A Budapesti Értesítő jelenti: G ö m b ö s Gyu-
la miniszterelnök néhány nap óta könnyebb 
veseirritációban gyengélkedik. Orvosai taná-
csa szerint a miniszterelnöknek előreláthatólag 
még két-három napi pihenésre van szükségei 
ez idő alatt hivatalába nem jár be, teendőit 
o!thon látja el. 
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MacDonatdot 
megoperálták 

London, április 15. MacDonaldon szerdán 
végrehajtott műtét az orvosok jelentése szerint 
teljes sikerrel járt. MacDonald. aki most 6G 
éves. a műtétet igen jól állta ki. Az orvosok re-
mélik, hogy két hét múlva felépül. 

Giwyükossátiot 
kísérelt meg 

Dungyerszki János 
Újvidék, április 15. D u n g y e r s z k i Já-

nos nagybirtokos, a híres bácskai nábobcsalád 
egyik tagja, szerdán délelőtt lakásán főbelőtte 
mágát. A golyó csodálatos módon irányt té-
vesztett a szemöldök felett és életveszélyes se-
bet nem ejtett. Az öngyilkosság oka családi vi-
szálykodásban és betegségben keresendő. 

n városi strandfürdő 
építése 

Vikendszálló-íerv 

(A Délmagyarország munk Hársától.) A polgár-
mester megbízásából, mint ismeretee, Kövér Tibor 
tb. műszaki tanácsos Ausztriába utazott, hogy a 
dunai strandfürdőket tanulmányozza és azután ta-
pasztalatait felhasználhassa a városi strand megn 
tervezésénél. Közben idehaza erősen dolgoznak a 
strandépítés előkészítésén. A* ujszegedi partot a* 
inségmumkások már teljesen rendbehozták, rövi-
desen megkezdik a vetkőző ideiglenes deszka kabi-
nok építését. A polgármester szerdán felhatalmaz-
ta dr. Kemenesy Tibor népjóléti tanácsnokot, hogy 
az inségmunkásokkal készíttessen a közű» vetkő-
zök számára kétezer darab ruhafogast. 

A strandüggyel kapcsolatban Moldován Lajos 
törvényhatósági bizottsági tag indítványt nyújtott! 
be a polgármesterhez. Hivatkozva arra, hogy a 
Torontáli-tér déli oldala, amely a hid és az u|-> 
szegedi gyógyszertár között terül el, jelenleg sem-
mi komoylabb célt nem szolgál, azt indítványozza, 
hogy ide építtessen a város vikendszállót, amely* 
nek költsége számítása szerint körülbelül negy^ 
venezer pengő lenne. Ottovay István terveket ia 
készített ehhez az indítványhoz. A tervrajz szerint) 
9. sií'dó földszintjére bérbeadható üzlethelyiségek! 
kerülnének, emeleti részeiben pedig 31 darab egy-
és kétágyas szoba lenne. Ezeket a szobákat a tanév 
alatt egyetemi hallgatóknak adhatná bérbe a vá-« 
ros havi husz pengőért, a fürdöezezon alatt pedig 
napi vendégeknek adhatná ki napi két pengőért. 
A szobák béréből és az üzlethelyiségek béréből a 
város igy közel tizenötezer pengő évi jövedelemi« 
számithatna, ami a befektetendő tőkének körül-
belül harmincnyolc százalékát jelentené. 

Moldován Lajos kijelöli a szállóépités költsé-
geire a fedezetet, még pedig ugy, hogy az a vá-
rosra nézve megterhelést ne jelentsen. Azt indít-
ványozza, hogy a város parcelláztassa fel kétszáa 
négyszögöles házhelyekké azt a tiz hold földet, 
amely az ujszegedi Arpád-otthon mellett terül el. 
Ha öle.ikint csak öt pengőt kap a város ezekért 
4 bizonyára kapósnak bizonyuló telkekért, akkor 
a tiz holdnyi terület eladása esetén nyolcvanezer 
pengő folyik be, ez az összeg pedig bőséges fede* 
zetet nyújt a vikendszálló építési költségeire. 

A polgármesternek tetszik az ötlet. Kijelentette, 
hogy az indítványai komolyan kiván foglalkoznia 

Desszie elfoglalása utan 
Harrar és Addisz-Abeba felé 

nyomulnak az olasz csapatok 
Puskalövés nélkül foglalták el a négus főhadiszállását 

Róma, április 15. A nagy olasz offenzíva leg-
újabb eredménye Desszié elfoglalása. Az abesz-
szinek volt főhadiszállására szerdán vonultak 
be az olasz csapatok. 

Párisi jelentés szerint az olaszok a Tana-tő 
nyugati partvidékén folytatják az előnyomu-
lást, a negyedik hadosztály pedig átkelt a T a -
kazze folyőn, hogy megerősítse a tó körüli had-
oszlopot. 

Nagy megdöbbenést keltett Bómában az az 
aszmarai jelentés hogy a Duce idősebbik fia, 
Bruno és veje gróf Ciano halálos veszedelemben 
forgott. Gróf Ciano repülőgépének motorja az 
asiangi tó fölött megállott és amikor kényszer-
leszállást végzett, majdnem felborult. Mussoli-
ni Brúnónak gépéből az üzemanyag elfogvott, 
csak másnap találtak rá egy elhagyott vidéken. 

Desszie elfoglalása 
London, április 15. A Reuter Iroda Desszie 

elfoglalásáról a kővetkezőket jelenti: 
— Dessziét tegnap este olasz motorkerékpár-

járőrök vették körül. Böviddel ezután 100 te-
hergépkocsin könnyű gyalogság érkezett a vá-
ros alá. Az eritreai csapatok páncélgépkocsik 
kíséretében vonultak be a városba. Az olasz 
csapatok puskalövés nélkül elfoglalták a vá-
rost, azonnal felvonták az olasz lobogót a csá-
szári palotára, amely nemrégiben Hailé Sze-
lasszié főhadiszállása volt. 

Az olasz csapatok 9 nap alatt tették meg 
Quoram és Desszie közötti 200 kilométere« utat. 
Desszie az abesszinek legfontosabb katonai 

központja volt. A város kereskedelmi és kato-
nai szempontból egyaránt fontos hely. Addisz-
Abebával könnyen járható országút köti össze, 
amely az esős időszak beállta után is alkalmas 
a közlekedésre. 

Bómai jelentés szerint Desszie elfoglalása 
után 

most már küszöbön áll Addisz-
Abeba megszállása. ( 

Valószínű azonban, hogy az olasz csapatok 
legközelebbi cél ja nem áz abesszin főváros lesz, 
hanem Harrar. mert mindennél fontosabb az 
északi és déli hadsereg egyesülése, a főváros-
nak csak erkölcsi értékű elfoglalásával szem-
ben. 

Örömünnep Rómában 
Róma, április 15. Desszie elfoglalását egész 

Olaszországban nagy örömmel ünnepelték. Az 
olasz főváros uccái már a kora délutáni órák-
tól kezdve zászlódiszt öltöttek. Az uccákon a 
lakosság lelkesen éltette a Ducet. 

Heves csata Ogadenben 
Diredaua, április 14. Az ogadeni harcszinté-

ren heves csata folyik az olaszok és az abesz-
szinek között. Az abesszineket V e h i b pasa 
volt töröb tábornok és N a s i b u vezeti. Az 
olasz repülők élénk tevékenységet fejtenek ki. 

Szankciók a gázgyár ellen 
a Belvárosi Mozi panasza alapján 
Ha nem küszöböli ki a gázgyár a hibákat, a város élni tog a bír-

ságolás jogával 


