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kaplak. HfacDonaldot Kerületében 28-.99Í sza-

7ycztttHjfjbségtfel választották meg. A nevesebb 

munkáspárti1 vezetők közül megválasztották 
Kemujworthyt, Wedtyeznjoodot, Thomast. 

Berlinben 
az angol válaszítások kimenetele iránt óriási 
fttfekíődés nyilvánult meg. A szociáldemok-
rata Vorw&cts és.Abend nagy cikkekben üd-
vóztí az angol munkáspárt sikereit. A szociál- | 

demokrata párt üdvözlő táviratot küldött IIcn-
démonnak. 

Isméi megoperálták az angol királyi 
London, május' 31. A király állapotáról ki-

adott hivatalos jelentés szerint a régebbi ope-
ráció sebhelye alatt ujabb daganat keletkezett, 
amit most felvágtak. A király állapota most is 
mint azelőtt, jó. Ámbár ágyban kell marad-
nia. az államügyeket fovábbra-is intézheti. 

Postás 'Parisban 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) j oka: a legújabb postaügyi rendelkezések élet-

Párisból jelentik: A párisi postahivatal levél- | belénése. 
hordói pénteken sztrájkba léptek. A sztrájk I 

Romániaszázmillió aranykoronátad 
az optánsfföldekért ? 

, Bécs, május 31. A magyar-román optáns 
tárgyalásokra küldött uj román fődelegátus, 
Davila követ, csütörtökön Varsóból megérke-
zett Bécsbe. Délután félnégv órakor a magyar 
delegáció állomáshelyén összejövetel volt, me-
Jven a román delegáció valamennyi tagja, a 
«agyar delegáció részéről Szterényi József 
báró és dr. Lakatos Gyula vettek részt. Az 
ülés rövid tartamú volt, Szterényi báró Írás-
ban átnyújtotta Davilának az eddigi tárgyalá-
sok eredményeit. Ezután a tárgyalások foly-

tatását hétfőre halasztották. „ . 
Bécsben az a hir terjedt el. Kogy Románia 

100 millió aranykoronát ajánlott fel. Ez az 

összeg 20 év alatt fizetendő, nem készpénzben, 
hanem petróleum, só és fa alakjában. Ha 
Bécsben létre jön általában a megállapodás, 
akkor mindkét részről külön gazdasági bi-
zottságot fognak kijelölni, amely részletesen 
megállapítja az anyagok száliitását és a szál-
lítás időpontjait. 

„A védő maga is gondolt 
Radics István eltávolítására" 

Belgrád, május 31, A Racsícs-pör mai tárgyalá-
sán az államügyész és a védelem beszédei hang-
zottak el. Az állam ügyész kifejtette, hogy a vádat 
a tanúvallomások nem gyengítik, ellenkezőleg ki-
derül t, hogy a vádirat alaj.os gyanuokokon épült fel. 
Indítványozta, hogy Punisa Raesícsot szándékos 
gyilkosság címén Ítéljék halálra. 

Zorz ügyvéd védőbeszédében azt igyekezett bizo-
nyítani, hogy nem lehet szó szándékos gyilkosság-
ról, éppen ezért a bíróság nem hozhat halálos 
itéleteL 

Nikolics védő azt hangoztatta, hogy Punisa Ila-
«¡Ics ugyanolyan történelmi «züfrségefliég, min» 

Gavríle Princip. Feláldozta magát az eszméért. 
A védő maga is gondolt 4 évvel ezelőtt arra, hogy 
Radlcs Istvánt rl kell távolítani. Ha Punisa Ra-
csics esetleg már előbb is gondolt erre, ugy ez 
megfelelt a nép többsége érzelmeinek. 

Lyubics védő magyarázta a bosszn etikáját, 
amely szerint Racsics számára etikai és lélektani 
szükségesség volt, amit tett. Ugy járt el, mint az 
állam csendőre. 

Lyubics védő védőbeszédében kimutatta filozófiai 
j alapon, hogy Racsics végzetszerűen cselekedett. 
• A tárgyalást holnap folytatják. 

Elvi megegyezés a jóvátételi tárgyalások 
pénteki ülésén 

Páris, május 31. A mai jóvátételi tárgyalások elvi 
megegyezésre vezettek. Ami a nem védett annuitás 
összegét illeti, olyan irányú elvi megegyezés jött 
létre, hogy ennek összege állandóan 6fi8 millió 
márka lesz. Az amerikai tartozás utolsó 21 annuitá-
sának törlesztésére a nemzetközi fizetések bankját 
oiv módon kívánják igénybevenni, hogy nyeresé-
gének 80 százalékát működésének eísö napjától kez-
dődően e célra szolgáló alapba gyűjtik. Ez utolsó 
121 annuitás fedezetére szolgálhat még az az összeg, 
mely az amerikai kölcsönkövetelések esetleges le-
szállításából állhat elő. 

A nemzetközi fizetések bankjának alaptőkéje 400 

millió márka lesz. A Szövetséges országok Befize-
tése a következők lesznek: kamat nélkül befizet-
nek 200 millió márkát kitevő összeget a jóvátételi 
főbiztos pénztárában fekvő pénzekből. Egyszeri 
befizetésként befizetik egy évi fizetés nem védett 
részének összegét, vagyis körülbelül 660 millió 
márkát, még pedig kamalozóan és a tulajdonjog 
változása nélkül. Németország ennek megfelelő 
fizetéseket tartozik teljesíteni és pedig kamat nélkül 
befizet 100 millió márkát a jóvátételi biztosnál 
túlmenő összegekből és mintegy 300—400 millió 

i márka kamatozó összeget tulajdonjog vásárlása 
1 nélkül esetleg 50 millió márkás részletek alakjában. 

A nemzetközi falusitó 
kongresszus tagiai Szegeden 

(A Dclmajyarország munkatársától.) Meg-

irla már a Dél magyar ország, hogy junius ne-
gyedikén Szegedre érkeznek a nemzetközi fa-
lusitó kongresszus résztvevői. A szegedi ki-
rándulás programját most állították össze. A 
kongresszuson képviselteti magát Anglia, 
Franciaország, Spanyolország, Portugália, Len-
gyelország, Svájc, Németország, Finnország, 
Dánia, Bománia, Hollandia, Belgium, Cseh-
ország, Egyiptom, Argentína és az Unió ki-
lencven- delegátussal,. 

A delegátusok délelőtt fél U órakor érkez-
nek. A város közönsége nevében Fodor Jenő 
polgármesterhélyettes üdvözli őket francia 
nyelven. A kongresszus résztvevői féltizen-
kettŐkor tisztelegnek a városházán a polgár-
mester és a főispán előtt, azután megtekintik 
a muzeumol, átmennek Újszegedre, ahol meg-
tekintik a vegykisérleti állomást és a paprika-
minősítő intézetet. Délután két órakor a vá-
ros ebédet ad tiszteletükre az ujszegedi Vi-
gadóban. Délután három órakor kisvasulon 
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Fényképezőgépek 
Lemezek, filmek 

Papírok és vegyszerek 

SRNDBERG HENRIK Széchenyi tér 16. 

Alsótanyára mennek, ahol megnézik a gazda-
sági iskolát, a tanyai központokat és tanul-
mányozzák a tanyavilág közigazgatási szer-
vezetét. Este nyolc órakor tiszteletükre dísz-
előadás lesz a színházban. 

A nemzetközi falusitó szövetségnek ez lesz 
a harmadik kongresszusa. Az első 1926-ban 
volt, a második pedig 1927-ben az amerikai 
Lausingban. A kongresszus célja a falusitás 
különböző rendszereinek nemzetközi szem-
pontból való tanulmányozása 

Meleg, száraz Idő 
A Meteorológiai Intézet jelentése este 10 órakor: 

Az idő Európa északi felében hűvös, déli felében 
mérsékelten meleg. Esők csak szórványosan voltak. 
Hazánkban részben felhős, egyébként száraz az 
idő. Éjjeli lehűléssel nappal mérsékelten meleg, 
túlnyomóan száraz idő várhatói-

Bethlen lukén 
Budapest, május 31. Bethlen István gróf 

miniszterelnök néhány napi üdülésre inkei 
birtokára érkezett, ahonnan a legközelebbi na-
pokban indul el Madridba a Népszövetség ülé-
sére-

Kálnitzky tizenegyedik lett 
az epeébajnokságban 

Budapest, május 31. A katonatiszti cpeébajnok-
ság "yőztese a francia Frlsleau (veretlen) 11 győ-
zelemmel a második Pezzena (Olaszország) 9 győ-
zelemmel, a harmadik De Yo>mg (Hollandia) 7 
győzelemmel, a 11-ik Kálnitzky (Magyarország) két 
győzelemmel. 

A kassal cigánypör 
Kassa, május 31. A kassai cigánypör mai tár-

gyalásán Ribár Jenő ujabb beismerő vallomást 

tett. Elmondották, hogy 14 emberrel' Flnfee Sán-

dor vezetése alatt, részlvett Rusznyák kereskedő és 

Ondercso Lajos meggyilkolásában. Elmondotta, 

hogy miként folyt le Kocseka és Rigó Erzsébet 

meggyilkolása. Vallomást tett egy erdei gyilkos-

ságra vonatkozóan is és elmondotta, hogyan gyil-

kolt meg egy idős asszonyt, akinek minden vagyona 

36 darab tojás volt, amit azután a banda nyersen 

megevett. A tárgyalást holnap folytatják. 

a Délmagyarország jegyirodájá-
ban elővételi dii nélkül váltbatők 


