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ebből azt a következtetést próbálja levonni, 
hogy Olaszország nem enged érvényesülni 
semmiféle elszigetelt akciót egyik, vagy másik 
állam részéről a békeszerződes revíziójának 
érdekében. Franciaország számára is ez az 
álláspont mérvadó, — mondja végül a lap. 

A párisi sajtó a kisanfantról 
Páris, julius 29. A franci? sajtóban eltérő vé-

lemények jelentek meg Gömbös római tárgya-
lásainak eredménvéről. Az Ère Nouvelle sze-
rint a római tárgyalások aligha felelnek meg 
a négyhatalmi szerzőaés szellemének, mert 
minden revíziós tárgyalásnál az érdekeltek köz-
vetlenül kell, hogy képviseltessék magukat. 

A Petit Journal római tudósítója közli, hogy 

Mussolini és Gömbös megegyezett abban, 

hogy haladéktalanul tárgyalni kell a kisantant 

kormányaival Benest meghívják Rómába, Ti-

tuleseu pedig szabadságát Velencében töltve 

valószínűleg szintén elktogat az olasz fővá-

rosba. 

Bécsi vélemény 
Bécs jul ius 29. A Neue Freie Presse Gömbös 

miniszterelnök és Kánya külügyminiszter ró-
mai látogatásával kapcsolatban a következő-
ket írja: Véleménye szerint a különböző talál-
gatások, amelyeket ehez az utazáshoz fűztek, 
— igy például a keleti Locarnóról szól híresz-
telések és az egészen uj középeurópai csopor-
tosulás — jóval megelőzik az eseményeket. Azt 
hisszük, hogy Gömbös csupán a négyes szer-
ződés következtében előállott általános hely-
zetről akart pontosan tájékozódni és az olasz 
magyar kapcsolatok szorosabbá tételének 
megerősitéset viszi haza Rómából. Bizonyos-
ra vehető, hogy a találkozás még szembetű-
nőbbé tette Olaszország és Magyarország vi-
szonyának bensőbbségét. Nagyon valószínű az 
is. hogy Magyarország fontos kereskedelem-
politikai célokat remél elérni, különösen az 
idzi termés eqyrészének elhelyezése tekinteté-
ben. Mussolini talán ilyen módon akarja kife-
jezésre juttatni, hogy a négyes szerződés körül 
tanúsított engedékenysége nem jelenti egy-
szersmind érzelmeinek megváltoztatását. 

Fantasztikus állítólagos 
merényletterv a miniszterelnök ellen 

Három emberi letartóztattak 

Budapest, julius 29. A MOT jelenti: Né-
hány nappal ezelőtt feljelentés érkezett a 
főkapitányságra a miniszterelnök ellen 
állítólag tervezett merényletről, illetve a 
célból létrejött szövetségről. A rendőrség 
megindította a nyomozást és ennek ered-
ményéhez képest ,cbb egyént letartóztat-
tak és átadtak az üayészségnek. ahol 3 
egyén jelenleg h fogva van. A további nyo-
mozás lesz hivatva kimeríteni a bűncse-
lekmény részleteit és azokat a körülmé-
nyeket, amelyekből megállapítható lesz, 
hogy a büntétőhatóságok komoly merény-
lettervvel állanak-e szemben. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) A 
zavaros nátterü merénylettervről a Déímagvar-
ország budapesti munkatársa a következőket 
jelenti: 

Néhány nappal ezelőtt az egyik párt veze-
tőjét, — aki fővárosi bizottsági tag is —. fel-
kereste a párt egyik nőtagja és előadta, hogy 
ellene, valamint Gömbös miniszterelnök ellen 

néhány ember merényletet akar elkö-
vetni. 

A pártvezér az asszony előadását nem vette ko-
molyan és elküldte őt. Néhány nap múlva a 
párt igazgatója is jelentette, hogy néhány em-
ber merényletet készit elő. amely 

Gömbös miniszterelnök ellen irányul. 

Amikor a pártvezér tudomást szerzett arról, 
hogy ismételten beszélnek a merényletről, a 
miniszterelnöknek akart jelentést tenni az 

ügyről. Miután azonban a miniszterelnök ak-
koriban el volt foglalva, nem tudott vele érint-
kezést találni. Később pedig nem is szorgal-
mazta a dolgot, miután nem vette komolyan 
az egész bejelentést. 

Időközben a rendőrség tudomására jutott, 
hogy az igazgató, — akinek az állitólaaos me-
rénylettervet bejelentették —, 

két revolvert és száz peneőt adott át a 
párt egyik tagjának. 
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Amikor a rendőrség meggyőződött erről, több 
embert, köztük a pártvezért, a párt igazgató-
ját, azt a nőt, aki a merénylettervről beszelt és 
még három embert őrizetbe vett 

A rendőrségen a pártvezér arra hivatkozott, 
hogy tanukkal tud ja igazolni, hogy 

jelentést akart tenni a miniszterelnök-
nek az állítólagos merénylettervről 

és csupán azért nem jelentette be az illetékes 
hatóságoknak az ügyet, mert nem vette komo-
lyan. 

A párt igazgatója szintén tagadta, hogy tu-
dott volna a miniszterelnök elleni merénylet-
tervről, tagadta azt is, hogy ebből a célból ad-
ta volna át a revolvert az egvik párttagnak, 
aki állítólag a merénylet végrehajtójaként volt 
kiszemelve. Ez az ember, — aki alkalmi mun-
kás és homályos multu égvén — először beis-
merő vallomást tett. de később zavaros és kap-
kodó védekezésével a beismerővallomás több 
fontos részletét visszavonta. 

A nő, aki a b*ielentést tette, szintén 

kapkodó és ingadozó vallomást tett 

napos1 

nyári vásárunk 
iránt mutatkozó nagy érdeklődésre 

való tekintettel 

üzletünket 
ma egész nap 
nyitva tartjuk I 
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Több ember nevét keverte bele az ügybe, de 
ezekközül a legtöbbet, miután igazolni tudták, 
hogy távol állnak a dologtól, elengedték a 
rendőrségről. 

Szerdán állították elő a rendőrségre azokat, 
akik Gömbös miniszterelnök elleni merénylet-
re állítólag 

szövetséget alakítottak. 

Pénteken hirdették ki az előtt a három ember 
előtt 

az előzetes letartóztatásról szóló végzést, 

akiknek nem sikerűit szerepüket teljesen tisz-
tázni. A pártvezér is szabadlábra került, a párt 
igazgatóját, a bejelentést megtevő nőt és azt a 
férfit, akinek lakásán a két revolvert meg is 
találták, 

átkísérték az ügyészség 
fogházába. 

Markó-uecai 

ahol az ügv referense, vitéz S z é c s y István 
vasárnap kezdi meg kihallgatásukat. A letar-
tóztatott emberek a letartóztatás ellen felfolya-
modással éltek. 
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Vízhiány a harmadik emeleti lakásokban — Vasárnapra a kánikula enyhOlését 
várfák 

(A Délmagyar^rszág munkatársától.) Két 
:np óta árnyékban 35—36 fokot mutat a hőmé-
rő. Kora reggel már tikkasztó a levegő és késő 
éjszaka sem hűl le annyira, hogy enyhülést 
nyújtana. A Tisza vize már 25 fokra melege-
dett a kánikulában. A városban az aszfalt meg-
olvad, a cipők belesüppednek. 

A nagy meleg következtében a mentőknek i. 
sok dolguk akad. Dr. Sztravrovszky Pál, a 
mentők főorvosa kérdésünkre a következőket 
mondotta: 

— A nagy hőség következtében erősen meg-
szaporodott a mentők munkája. Főleg a gyá-
rakban. műhelyekben van sok rosszullét, de 
igen sok esetben az uccán kfll első segélyt nyúj-
tanunk. Ezek legtöhhn 'ire envhe lefolvásu 
rosszullétek, a beteget nem kell elszállítani, 
első segélyt nyujtunk és tanácsokkal látjuk el. 
Általában az az észrevételem, hogy a szegedi 
nép jól bírja a meleget, jobban, mint a kör-
nyék népe, amely gyakran rászorul segítsé-
günkre. 

— Szomorú statisztikával szolgál a kánikula 
A mult hónapban egy. ebben a hónapban pe-
din három háláin« nldozata volt a kánikulá-
nak. Ezek legtöbbje bizonyára érelmesze-
sedésben is szenvedett, ezek a betegek pedig 
tudvalevőleg neh ...ebbe;, bírják a meleget. A 
strandokon nem fordult elő a meleg következ-
tében baleset. 

A vízmütelepen a következőket mondották a 
kánikuláról: 
— Amíg az időjárás v->.l»mivel hűvösebb | 

volt, addig 8000—8200 köbméter vizet fogyasz-
tottak el Szegeden. Szombaton ez a mennyiség 
12 ezer köbméterre emelkedett, de még ez á ha-
talmas vízmennyiség is kevésnek bizonyult, 
pedig két géppel adjuk a vizet a hálózatba. 
Szombat délután három órára lefogyott a víz-
toronyban a víz. ez okozta az átmeneti vizhiánvt. 
Amíg ilyen melegek lesznek, sddig a harmadik 
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