
1934 március 4. D É L M A G Y Â R O R S Z A G 

Gömbös, Dollfuss és Mussolini 
római találkozója 

„A konferenciának csupán gazdasági jeliege van" — irják 
a római lapok 

J Budapesti tudósítónk telefonjelentése) Ró-
ból jelentik: Az olasz sajtó egyhangú öröm-

mel üdvözli a küszöbön álló magyar-osztrák 
és olasz találkozót és azt hangoztatja, hogy 
Gömbös és Dollfuss római utja még jobban 
elmélyíti azt a baráti érzést, amely a három 
államot összefűzi. A félhivatalos Giornale Ita-
lia azt irja, hogy erről a találkozóról már so-
kat irtak és beszéltek, de mindég tévesen Ítél-
ték meg a helyzetet. Ma már azonban min-
denütt tudják, hogy a találkozó senki ellen 
sem irányul. Ezt a találkozást az újjáépítés 
történelmébe kell befoglalni — ugy Magyaror-
szágon, mint Ausztriában megkezdődött azuj 

jáépités és ezt kell most Rómában betetőzni — 
írja a lap. 

A konferencia három napig tart és ezalatt 
megtárgyalják azokat a problémákat, amelyek 
közösek. A lapok szerint a tanácskozások 
március 16-án fejeződnek be. Gömbös és 
Dollfuss részben külön-külön, részben együt-
tesen tárgyal Mussolinival és a kormány többi 
tagjával. A római lapok szerint a konferenciá-
nak csupán gazdasági jellege van. a cél: Mus-
solini dunai javaslatának megvalósítása. A 
Mussolini-féle javaslatok ailapja a preferen-
ciális vámok rendszere. 

Ausztria uj alkotmánytervezete 
Szükségrendelkezési jogoí biztosi! a kormánynak és az állam-

elnöknek 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Bécsből jelentik: Ausztria uj alkotmányi ter-
vezete végleg elkészült és magvitatását a mi-
nisztertanács megkezdte. Az uj alkotmány há-
rom legfőbb alapelve a következő: a kormány 

cselekvési szabadságának biztosítása a rendi 
parlamenttel szemben; a kormány szükség-
rendelkezési joga és végül az államelnök kor-
látlan szükségrendelkezési joga. 

A népjóléti panama 7—3090 penoővel 
károsította meg az ínségeseket 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hóna-
pok óta tart a vizsgálat azoknak a visszaélé-
seknek a földerítése érdekében, amelvek a vá-
ros népjóléti ügyoszetályában történtek. A vá-
rosházán lefoglalt iratokat, köztük azokat a se-
gélynyugtákat is. amelyek gyanúsak voltak, 
már régebben elszállították á törvényszék vizs-
gálóbírójához. A gyanús nyugták szerint a nép-
jóléti hivatal manipuláló alkalmazottai körül-
belül tizenkétezer pengővel kárositot'ák meg a 

ilyenkor éjjel-nappal velünk van. Hát a nevenap-
ján alkalom kínálkozott, hogy mi is megajándé-
kozzuk. Vettem neki egy ezüst tálcát, de az nem 
ért annyit, mint az aranylánc. Az uram pedig vitt 
egy csókor rózsát. A rózsát megszagolta, a mel 
lére szorította. De az ezüst tál zavarba hozta. 
Csak játszotta, hogy örül neki. Mihelyt kibontotta, 
a pohárszékre tette, aztán megint becsomagolta, 
még zisineggel is átkötötte és kivitte az előszobába, 
hogy ne is jássa. Idegesítette. 

— Ezt édesem nem lehetett zokon venni tőle. Bi-
zonyára arra gondolt, hogy igy csökken az ő ál-
dozata, hogy szeplő esett a jóságának remekmü-
vén, melyet oly szépen elgondolt és idegesítette, 
hogy más is belekontárkodott a munkájába, mely-
hez ő sokkal jobban ért. Juliska nem tud kapni, 
csak adni tud. És adni, adni akar örökké, mig van 
egy skarabeusza és egy teknősbéka hajtüje. Nem 
ezüst tálat akar ő. Szeretetet akar. Azt akarja," 
hogy néha, mikor egy évben kétszer-háromszor 
hozzánk jön, a szemébe nézzek, elbeszélgessek 
vele a halottjairól, .arról az áldott, felejthetetlen 
Viktorról, megszorítsam az érdes kezét s ezt 
mondjam: „Bizony bizony Juliskám..." 

— Azóta kérlek én egyáltalában nem viszonzom 
semmiféle ajándékát. Pedig még sok mindennel 
meglepett, amire egyébként el voltam készülve. 
Eleket már meg se köszönöm nagyon, mert rossz 
néven venné. Hagyom őt. Hagyni kell Juliskát, 
hogy legyen olvan, amilyen. Csakhogy én ám nem 
vagyok neki elég. Hallom, hogy itt ts. ott is is-
meretségeket keres. Nálunk szegényebbeket. Azok-
kal köt „érdekbarátságot." Ilven Juliska. Néki 
nem lehet adni semmit sem. Őneki minden, amit 
kap, értéktelen. Csak az az érték, amit odaad Ve-
le szemben még a milliomos is fizetésképtelennek 
érzi magát. Nincs ts nála gazdagabb a földön. Ál-
ruhában jár. A fekete blúza alatt szárnyai van-
nak. Angyal ez, kérlek, angyal... 

várost, helyesebben az ínségeseket. 
Dr. vitéz Szabó Géza népjóléti tanácsnok és 

helyettese, dr Vicsay Emil tb. ügyész szomba-
ton átvizsgálta a törvényszéken ezeket a nyug-
tákat. A tüzetes vizsgálat során kiderült, hogy 
a gyanús nyugtáknak körülbelül egyharmad-
része — nem hamis és igy a panama-kár ösz-
szene lenlvao 7—8000 pengőre. 

t k x i d ő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 15.4 
C, a legalacsonyabb 1.4 C. A barométer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva 85, délben 
56 százalék. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor. Időjóslat: Mérsékelt nyugati légáramlás, 
változó felhőzet, a Dunántulon esetleg kisebb 
esők. A hőmérséklet alig változik. 

S z é c h e n y i M o t f 

Va s á r n ap ne t f ö 

Cre le G a r b ó legnagyobb alakitása: 

Krisztina ¡MM 
Egy hataimas királynő életsorsa, akit 
egy még nagyobb hatalom, a szerelem 

győzött le. Partnerei 
J ó i n G l lber t és Lewis S tone 

MJUiSZ 
f ő z ő t a n f o l y a m a 

március 20-dikán kezd egy befejező 

uj konyhaművészed és főzőtanfolyam 

mot. Beiratkozás Rudolf-tér 5. Tandij 

egész tanfolyamra P 12. 

önnek még 
nincs rádiója 

Kulturember életéhez 
éppen ugy hozzátarto-
zik a rádió, mint az új-
ság- vagy a könyvolva-
sás. A 3+1 lámpás' 
es ORION rádió házhoz 
hozza a világ kulturáját 

K a p a t ó részletre is és díjtalanul bemutatja 

Markovics V 
T i c 7 ? 1 n ' o c v fi r U t 
K a p h a t ó r é s z l e t r e i s : 

Deutsch Albert 
elektrotechnikai vállalatánál 

K á r á s z ucca 7. szám. 
Bemutatás vételkényszer nélkül. 

A n t i é i n és Társa Makó 

Csanádmegye kisgyiilése 
(A Délmagyarország makói munkatársától.) 

Szombaton délelőtt Fáy István főispán elnök-
lésével ülést tartott Csanád vármegye kisgyü-> 
lése. A fontosabb ügyeket Makó város képvi-
selőtestülete szállította a kisgyűlés számára. 

Súlyos bírálatot kapott a város képviselőd 
testülete a makói Horthy-park leventezene-, 
délutánjai ügyében elfoglalt álláspontja miatt. 
A leventezenekar a parkban adott 'érzenéi al-
kalmával tizfilléres belépődíjat szed;tt a park 
látogatóitól. A képviselőtestület a hétköznapi 
hangversenyek belépődiját nem kifogásolta, 
de a vasárnapi sétálók megadóztatását eltíl-» 
tolta. Ezt a határozatot a vármegye kisgyülé-» 
se faloldotta. A képviselőtestület másodszor 
is igy határozott. 

És a kisgyűlés másodszor is megsemmisi-> 
tette a közgyűlési határozatot. 

Hosszú és bonyolult vita folyt a városi java-! 
dalmi hivatal volt pénztárosának, B. Szűcs 
Józsefnek azonnali hatállyal történt elbocsá-i 
tása fölött. 

A városi nyugdijalap megszüntetése és a 
háztartási pénztárba való beolvasztása ügyé-
ben is ellentétes álláspontra helyezkedett a 
képviselőtestülettel szemben a kisgyűlés és 
feloldotta az erre vonatkozó határozatot, mi-
után az önálló nyugdijalapot törvény irja elő 
s még akkor is fenntartandó az. ha eqy fillér 
vagyona sincs. 

„ R E C O " 
budapesti luxusfiizö szalóniának 
szegedi fiéftja és képviselete 
Oroszlán ucca 5., a Városi Zálogházzal szemben. 
Mérték utáni megrendelésre a leggyorsabban ké-
szíti a legújabb párisi divat szerinti luxusprincess 
fűzőket, csipőformálókat, harisnyatartókat, gyógy-
haskótőket, melltartókat stb. Üzletvezető és helyi 
képviselő: POLDESZ ILONA. 333 


