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sebességéről tartott szenátusi beszédéhez nincs 
mit hozzátennie. 

A Llntransigeant római tudósítójának érte-
sülése szerint ugy látszik, hogy az olasz kor-
mány két uton szorgalmazza á Dunamedence 
újjáépítését Az egyik ut az, hogy Olaszország 
közeledni kiván a kisantanthoz. a másik pe-
dig a magyar-osztrák gazdasági szövetség ul-
ja. Ebben a gazdasági szövetségben Olaszország 
is résztvenne. 

Páris nem akar tudni 
a revíziós közvetítésről 

A francia sajtó cikkeiből az a vélemény alakui 
fci, hogy ,.Mussolini nem fog vállalkozni a ma-
gyar revizionista tervek támogatására". Sze-
rintük Mussolini külpolitikájának iránya Fran-
ciaország felé vezet. Élénken foglalkozik a fran-
cia sajtó azzal, hogy a magyar miniszterelnök 
nazaterése után Benes csehszlovák külügymi-
niszter fog Rómába látogatni és akkor Musso-
lininak szint kell vallania, hogy csakugyan el-
fogulatlanul és pa tatl^nul fogja-e fel a döntá-
oirói és a közvetítő szerepé*. 

A magyar—osztrák viszonyról 
Írnak Londonban 

A londoni Times szerint Magyarország és 
Ausztria gyors gazdasági kapcsolatának hely-
reállítása az első lépés a dunai államok végle-
ges megegyezéséhez. Magyarország Ausztriá-
val gazdaságilag összekapcsolódva cs politi-
kailag szoros megegyezésre jutva jobban tár-
gyalhat a kisantanttal. A romai tárgyalások 
minden jel szerint gazdasági kérdések körül 
forognak', de politikai jellegük van. 

A Moming Post római jelentése szerint Mus-
solini lenne a barátságos közvetítő azon szer-
ződés módositását célzó tárgyalásoknál, amely 
Magyarországot megfosztotta területének két-
harmad részétől. 

Berlin Páris ellen 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Ber-

linből jelentik: A berlini sajtó a legnagyobb 

érdeklődéssel figyeli Gömbös római tárgyalá-
sairól érkező bireket. Az Angriff azt olvassa ki 
a párisi lapok hasábjaiból, hogy a franciák 
fölöttébb aggódnak és nyugtalankodnak a ró-
mai látogatás miatt. Hisztérikusan félnek, hogy 
nem tudják fenntartani Európában hegemó-
niájukat, amelyet a versaillesi békeszerződéssel 
és a Népszövetség megalapításával őrök idők-
re maguk számára akarták biztosítani. Ezzel 
szemben most az a helyzet — irja —, hogy Pá-
ris helyett mindinkább Róma lesz Európa dip-
lomáciai központja. A francia szövetségi rend-
szer is ingadozik és a kisantant-államok már-
már zcndiiléssel fenvegtőznek. Gömbös római 
látogatásának legnagyobb jelentősége abban 
áll — irja tovább —, hogy a magyar minisz-
terelnök teljes határozottsággal kijelenti Mus-
solininak: a magyar álláspont az, bogy revizió 
nélkül nincs keléti Locarno 

Az olasz lanok 
Az olasz lapok csütörtökön is vezércikkben 

foglalkoztak Gömbös római útjával. Kiemelik, 
hogy a magyar—olasz barátság nem ujkeletü, 
hanem századok óta tart és a háború csak rö-
vid időre szakította meg. Mussolini kijelen-
tései alapján megállapítják, hogy Magyaror-
szág reviziós törekvéseinek egyre nagyobb a 
talajuk Európában. A Popolo di Roma szerint 
a trianoni szerződés megcsonkította Magyaror-
szágot, de az ellentállt mindazoknak a törek-
véseknek, amelyek el akarták törölni a föld 
színéről. A revizió fáklyája ég és lángja tulerős 
ahhoz, hogy fel ne hívja magára a világ fi-
gyelmét. 

A Messagero vezércikke szerint Olaszország 

volt az, amely elsőnek érezte meg a magyar 

követelések igazságosságát, majd arról ir, hogy 

a háború utáni magyar politika csaknem kizá-

rólag az olasz—magyar barátság alapján 

nyugszik. A lap befejezésül hangoztatja, hogy 

a római találkozás előbbre viszi azt a nagy ter-

vet, amelyet Mussolini a négyes szerződésben 

' lefektetett. 

Bisonyialan időre elnapollak 
a londoni teonierenciát 

MaCDonald ; „A munkát nem le&et abbahagyni a gazdasági 
leszerelés, a fölét és a béke érdekében" 

London, julius 27. A világgazdasági értekez-
let csütörtöki teljes ülését, amely elnapolása 
előtti záró ülése, délelőtt nyitotta meg Maé-
Donald angol miniszterelnök. Elsőnek Bonnet 
francia pénzügyminiszter, mint a pénzügyi 
bizottság előadója rövid beszédben ismertette 
a bizottság munkáját. 

— Remélem — mondota Bennet —, hogy 
idővel ma jd sikerül összeegyeztetni azokat áz 
érdekeket, amelyek között ma még ellentétek 
vannak. 

Utána az értekezlet valutaügyi és pénzügyi 
bizottságának elnöke, Cochs amerikai szenátor 
szólalt fel. Kijelentette, hogy az értekezlet olyan 
eredményre jutott, melyek megérték a fárad-
ságot. A gazdaság1 bajok meggidásához az árak 
javulása adhat segítséget. A világ általános 
talpraállitása nem következhetik be addig, 
amig a megfagyasztott hitelek elzárják a ke-
reskedelem csatornáit. 

Scharht, a német birodalmi bank elnöke 

beszédében rámutatott arra, hogy hatheti meg-
feszített munkával a programnak egy pontja-
ban sem jutottak megegyezésre. Minden adós-
ságrendezést olyan gazdasági politikának kell 
alátámasztania, mely fenntartja az adósálla-
mok termelőerejét. A hitelező csak u^y juthat 
pénzéhez, ha az adós termelőereje eririletlen 
marad. 

Schacht után Colijn. mint a gazdasági bi-
zottság elnöke szólalt fel. Reméli, hogy az el-
napolás nem jelent végső bucsut. 

Hull, az amerikai küldötUég vezetője 

heves hangú beszédben igyekezet) bizonyítani, 
hogy az elnapolás nem jelent kudarcot. Az ér-
tekezlet leghevesebb elleségei azok az önző 
és rövidlátó kormánykegyeltek, akik a nem-
zetközi pénzügyeket és kereskedelmet kezelik. 
Az amerikai javaslat célja a kereskedelmi aka-

dályok egyidejű ledöntése, amely egyszersmind 
lehetségessé teszi a vámfegyverszünet meghosz-
szabbítását is az értekezlet elnapolásán tul. 
Reméli, hogy minden ország erőteljes belső 
harcot indít az árak emelése, a munkaalkal-
mak növelése és a gazdasági helyzet jvitása 
céljából. 

jung olasz pénzügyminiszter bizil: az érte-
kezlet sikerében. Láss • be — mondotta —, 
hogy a világ bajait nem lehet foltozó munká-
val gyógyítani. A vámok és a pénz szilárdsága 
egy közös törvényt alkotnak. 

Neville Chamberlain 

angol kincstári államtitkár nem titkolja, hogy 
a7. eddig elért silány eredmények súlyos csa-
lódást keltettek. A legfonosabb világgazda-
sági kérdéseket éppen csakhogy körvonalaiban 
érintették. Val l juk be, hogy nem tudunk hatást 
gyakorolni a viszonyokra, melyek túlnőttek 
erőinken. Kedvező körülményre kell várni, ami-
kor a munkát njból felvehetjük. 

Massaryk cseh kiküldött nem tartja indo-
koltnak a tülzott elcsüggedést. Nagyon hasz-
nosnak tartja az államik közötti szoros gazda-
sági együttműködés szükségességének felisme-
rését. 

MacDonald javasolta, hogy 

bizonytalan időre napolják el 

az értekezletet, majd elmondotta záróbeszé-
dét. 

— Az elnapolás — mondotta —, korántsem 
jelenti az értekezlet végét. A konferencia célja 
a gazdasági leszerelés, a jólét visszaállítása; a 
béke. Bizonyára, senki sem kivánia a munka 
beszüntetését. Szilárd hittel mond bucsut, hogy 
a konferencia tagjait rövid idő múlva isniet 
üdvözölheti.' 

Tiz perc múlva az utolsó delegátus is eltá-
vozott a világgazdasági konferencia színhelyé-
ről. 

Littomericzky postafeSíigyelő 
hirtelen halála a főpostán 

(A Délmagyarország munkatársától) Csü-
törtök délelőtt tragikus hirtelenségü haláleset 
érte a főpostán L i t t o m e r i c z k y Károly pos-
tafelügyelőt. A tisztviselő reggel, hivatalba ér-
kezése után jókedvűen elbeszélgetett kollégá-
jával, majd munkájához látott. Nyugodtan dol-
gozott egy ideig, majd hírtelen rosszul lett. El-
fehéredett, majd elszürkült az arca, nehezen 
kapkodott a levegő után. Kollégáinak csak 
annyit mondott, hogy nagyon rosszul érzi ma-
gát, hívjanak orvost. Orvosra azonban már 
nem volt szűkség, mert nemsokkal ezután le-
fordult a székéről és azonnal meghalt 

Orvosi megállapítás szerint valószínűnek 
látszik, hogy szívszélhűdés ölte meg, a halál 
okát azonban nem sikerült pontosan megálla-
pítani. A halálesetről jelentest tettek a rend-
őrségnek, amely intézkedett, hogy a holttestet 
beszállítsák a bonctani intézetbe. A boncolás 
fogja kétséget kizáró módon megállapítani, 
hogy mi okozta Littomericzky felügyelő tra-
gikus hirtelenségü halálát. 

A postfelügyelő halála nagy megdöbbenést 
és mély részvétet keltett a postán. Az elhunyt 
felügyélőt mindenütt szerették, mert pontos 
tisztvselő és jó kartárs volt. 

A tragikus sorsú postafelügyelőt felesége cs 
tizenkéteves fia gyászolja. 

Tovább tart a csikágói hossz 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Csi-

kágóból jelenlik: A gabonatőzsdén csütörtökön 
tovább tombolt a hossz és az egyes termény-
tőzsdéken 8 centig menő áremelkedések állot-
tak be. Az áremelkedések annál feltűnőbbek, 
mivel a dollár értékelése a nemzetközi piacokon 
csütörtökön egész nap igen szilárd volt, ugy, 
hogy a gabonahossznak nem leheltek valutáris 
okai. 

Ujszegedi kövezésről tárgyalt 
a kisgyiilést előkészítő tanács-

ülés 
(A Délmagyarország munkatársától.) A hét-

fői kisgyülést csütörtökön délelőtt készítették 
elő a városi ügyosztályok vezetői. A kisgyülés-
nek ezúttal fontosabb tárgya nem lesz, a tárgy-
sorozat nagyobbrészét személyi ügyek, szabad-: 
ságolási kérelmek és földbérbeadási ügyek te-
szik. Indítvány csütörtök délig nem érkezett 
a juliusi kisgyülésre. 

Jelentékenyebb tárgya lesz a kisgyülésnek 
az az ajánlat, melyet a szobi Kőbánya Rész-
vénytársaság nyújtott be a városhoz. A szobi 
kőbánya tudvalevőleg a Felsőtiszaparton vég-
zett kövezési munkálatokat .A kövezést befe-
jezték és öt vagon kőanyag kimaradt. Hogy ne 
kelljen ezt elszállítani Szegedről, a kőbánya 
vezetősége hajlandó kikövezni azt az uccát, 
amelyet a város hatósága kijelöl. A kövezést 
épennugy, mint a tiszaparti kövezés munkáját, 
a vállalat hajlandó hitelben elvégezni, a költ-: 
ségeket a város 10 félév alatt törlesztené. Ilyen-
formán 1650 pengővel kellene többet fizetnie 
a városnak évenkint. 

A kisgyülést előkészítő ülésen kedvezően fo-
gadták az ajánlatot és a tanács elhatározta, ja-
vasolni fogja a kisgyülésnek, hogy az ujszegedi 
posta és a Bethlen-ucca közötti utvonalat kö-
veztessék ki. A mérnöki hivatal ezzel szemben 
azt az előterjesztést tette, hogy vegye meg a 
város a vállalattól a kőanyagot és próbál ja 
saját kezelésében kiköveztetni az ujszegedi uc-
cát. A kisgyűlés fogja eldönteni, hogy melyik' 
megoldást valósítsák meg. 

n kézigránát gyakorlatozás köz-
ben megölt kél embert 

Miskolc, julius 27. A Miskolc melletti Ládi 
erdőben tegnap délután a miskolci helyőrség 
karpaszomanyos osztapa a lőtéren gyakorla-
tozott. Gyakorlatozás közben egy kézigránát 
idő előtt felrobbant és egy hadnagyot és egy 
őrmestert megölt, négy embert könnyebben 
megsebesített. 
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