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fl magyar színház kapunyitása 
Pozsonyban rendőri készenléttel 

(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) Po-
zsonyból jelentik: Csütörtökön este megkezdő-
dött Pozsonyban ez idei nyári magyar szinházi 
szezon. Az első előadás erős rendőri felügyelet 
mellett folyt le, mert cseh diákok magyarellenes 
tüntetésre készültek. A rendőrség az előadás 
megkezdése előtt valósággal megszállta a szín-
ház épületét és ennek tudható be, hogy na-
gyobb rendzavarás nem történt annak dacára, 
hogy a szinház előtt százfőnyi diáktömeg gyűlt 
össze. 

Mandzsu—orosz háború? 
Charbln, junius 2. Minden órában várják az 

ellenségeskedések nyilt kitörését a szovjet-
mandzsu határon. A mandzsu kormánv vissza-
utasította a legújabb orosz tiltakozó jegyzéket, 
amelyben a szov^etkormány az ellen tiltakozott, 
hogy lezárták Pogranicsnájánál a ke'etkinai 
vasút forgalmát. A mandzsu kormány hangsú-
lyozza, hogy Szuj-Fen és Vladivosztok kőzött az 
átmenő forgalmat mindaddig szüne'eretni kény-
telen, amig az oroszok nem adják vissza azt 
a hetvenöt mozdonyt és többszáz vasúti ltcsit, 
amelyet Szibéria felé irányítottak. Ezek után 
elkerülhe'etlennek látszik, hogy a legközelebbi 
jövőben háborús komplikációk ne következze-
nek be. A charbini orosz főkonzulátuson a leg-
nagyobb sietséggel, titokban készülődnek arra, 
hogy az oroszok elhagyják Charbint. Mandzsu, 
liból érkező je'entések szerint Csita városában 
és vidékén a katonai hatóságok megkezdték 
a gázálarcok kiosztását a lakosság körében. 

II mult évben Szegeden 
kétszázzal csökkent a szüle-

tések száma 
A Sleténia Szövetség közgyűlése 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Sze-
gedi Stefánia Szövetség pénteken délután tar-
totta meg évi rendes közgyűlését a nőgyógyá-
szati klinika előadótermében dr. Muntyán Ist-
vánná elnökletével. Az elnöki jelentés után a 
közgyűlés diszelnökévé választotta Baranvl Ti-
bor főispánt, Bárányt Tibornét és dr. Raskó 
Sándor főesperes-plébánost. Ezután dr. Falta 
Béla igazgató-főorvos mondotta el évi jelen-
tését. Kifejtette, hogy Szegeden még mlud'g 
20 százalék körül mozog a csecsemőhalandóság, 
a mult esztendőben a születések száma °00-al 
esett vissza. Dr. Faragó ödönné, a szociális 
bizottság elnöknőjének jelentése után a pénztári 
jelentést Ismertették, majd megválasztották a 
számvizsgáló bizottság tagjait. A közgyűlést dr. 
vitéz Shvoy Kálmánné diszelnök szavai zár-
ták be. 

az 
— A törvényszék is felmentő Ítéletet hozott 
OTI gyógyszerészperében. Beszámolt aDél-

magyarorszag arról a perről, amelyet az OTI. 
indított B o r b é l y József gyógyszerész és két 
társa ellen azért, mert az OTI. receptjére or-
vosság helyett mást szolgáltattak ki. A járás-
bíróság a gyógyszerészeket felmentette az el-
lenük emelt kihágás vádja alól. A tőrvényszék 
fellebbviteli tanácsa pénteken foglalkozott az 
üggyel és a felmentő Ítéletet jogerőre emelte. 

A Oélmagyarország 
u l 

Kiadóhivatal és nyomda . . . . 13-06. 

Szerkesztőség és felelős szerkesztő 23-33. 

Éttermemet, bor és sörcsarnoko-
mat áthelyeztem S a a r t ü í E 
Közismert, kitiinfien, háziasan kAszitett vá asztékos 
ebédek banMIkciisre és kihordásra Is, kívá-
natra házhoz szá litva Előfizetés esetén árengedmény. 
Kitűnő borok és állán. P 7 ! n a r Icf l fán 
dóan frissen csapolt sör. b t i l l G I I d l V d l I 

A MacDonald-kormány elleniélei miatt 

Sir John Simon lemondását 
befejezett lénynek lekiniik 

London, junius 2. Azok az ellentétek, amelyek 
egyrészről Sir John Simon angol külügyminisz-
ter, másrészről Londonderry lord légügyi mi-
niszter és a kormány tagjainak többsége között 
támadtak a légi leszerelés és a négyhatalmi 
paktum körül, tegnap még erősebben kiéleződ-
tek. MacDonald közbelépése után sokan azt re-
mélték, hogy a külügyminiszter eláll lemon-
dási szándékától, sőt hivatalosan azt a hírt is 
közölték, hogy a külügyminiszter Páríson át 
Genfbe utazik, hogy a francia fővárosban ta-
nácskozásokat folytasson Daladier francia mi-
niszterelnökkel és Normann Davis amerikai fő-
dele játussal. 

Sir John Simon elutazása helyett most az 
következett be, hogy a külügyminiszter párisi 
és genfi utjának elmaradását hivatalosan be-
jelentették. Egyelőre még cáfolják a külügy-
miniszter lemondásáról szóló hireket és csak 

annyit ismernek be, hogy a külügyminiszter 
egészségi állapotára való tekintettel szabad-
ságra megy. A hivatalos szépitgetérekkel szem-
ben most már egész Angliában befejezett tény-
nek tekintik Sir John Simon lemondását. A! 
külügyminiszter párisi utazásának elmaradása' 
elősegíti a kombinációkat s erősen tartja magát 
az a hir, hogy nem csupán részleges kormány-
válságról van szó, hanem hogy a kormány 
kebelében az ellentétek már végsőkig kiéle-
ződtek és ennek következtében esetleg az össtr-
kormány lemondása várható. 

Egyelőre tény az, hogy a külügyminiszter 
vidéki birtokára utazik és már a világgazdasági 
konferencia előkészítésében sem vesz rés t. A 
tervezett párisi tanácskozásra a mtniszterbuk-
tató Iondnnderry lord utazik Genfből s ő tár-
gyal Daladier francia miniszterelnökkel 

m Szenzácés cipővásár Pünkösdre! 
cípőáruhézban, Kárász ucca 8. iz. 
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Országos mozgalom 
a gazdaadésságok rendezésére 

(A Öélmagyarország makói tudósítójától.) 
Az önhibájukon kivül bajba jutott gazdák Ma-
kón alakitották meg első szervezetüket és Ma-
kóról indult ki erőteljesebben az a mozgalom, 
amely az állam beavatkozásával kiván segí-
teni a gazdák helyzetén. Legutóbb a Makói 
Gazdasági Egyesület közgyűlése foglalkozott 
ezzel az országos jelentőségű problémával és 
dr. Kovács Károly tanár indítványára elhatároz-
ták, hogy a végleges rendezés alapelvéül az 
úgynevezett Hadházy-féle javaslatot fogadja el, 
aminek a lényege abban áll, hogy az adós 
gazda teljesítőképességének maximumaként 
kamatra nem fizethet többet évi 4 százaléknál, 
földjének adóssági többlete pedig nem lehet 
magasabb a kataszteri tiszta jövedelem huszon-
ötszörösénél. Gyakorlatilag tehát ugy áll a do-
log, hogy a holdanként 10 kor. kataszteri tiszta 
jövedelmű földnek holdanként! adóssága leg-
feljebb 250 pengő lehet, ami után csak évi 4 
százalékos kamatot fizethet a gazda. A Makói 
Gazdasági Egyesület vezetősége most elhatá-
rozta, hogy közgyűlésének ezt a határozatát 
nemcsak a kormányhoz ter'eszti fel, hanem a 
határozatról szóló jegyzőkönyveket sokszoro-
sítja és hasonló állásfoglalás céljából megküldi 
az ország valamennyi gazdne^yletének, az ösz-
szes mezőgazdasági köröknek, a mezőgazdaság 
valamennyi szervének. 

X Elastrlco fürdőruha Lampel és Hegyinél. 

x Kis jégszekrény 26 pengőtől Zwickl I. Festő-n.4. 

— Mérlegárverés a kihágási bíróságon. A 
közigazgatási hatóság igen sürün tart mérleg-
razziákat, mivel állandó a panasz, hogy a 
piaci árusok nem hitelesíttetik mérlegjeiket. A 
razziázó hatósági közegek a piacon talált hi-
telesítetlen mérlegeket elkobozzák, tulajdono-
saik ellen pedig följelentést tesznek. A szegedi 
kihágási bíróság súlyos pénzbírságot szab ki 
rájuk és a mérlegek elkobzását is elrendeli. 
Ezeket az elkobzott mérlegeket háromhóna-
ponkint elárverezi a közigazgatási hatóság. 
Pénteken délelőtt is volt ilyen árverés, a sze-
gedi városi kihágási bíróságon. Gvanus külse-
jű tizedes és egyes mérlegek fölött licitáltak 
az érdeklődők nem éppen túlzott érdeklődés-
sel. Nyolc-tiz pengőért keltek el a bűn jel mér -
legek/de a vevőket figvelmeztették, hogv a vá-
sárolt holmit csak akkor helyezhetik üzembe 
veszélytelenül, ha előbb hitelesíttetik. 

x Elragadók DEL-KA pünkösdi cipőujdonságai! 

— Pearl S. Buck: Az édes anyaföld — Dél-

gyarország kölcsönkönyvtár. 

AZ ANGOL EXPEDÍCIÓ 
OSTROMA 

A MOUNT EVEREST ELLEN 
London, junius 2. Az angol expedició első 

kísérlete a Mount Everest csúcsának elérésére, 
nem sikerült. Az expedició két tagja, Harris 
és Wager, sértetlenül tértek vissza a 4. számú 
táborba. A több mint 8000 méter magasságban 
fekvő 8. számú táborozó helyet kedden reggel 
hagyták el. A tábor és a csúcsra vezető gerinc 
első lépcsője között jégcsákányt találtak, amely; 
valószínűleg az 1924. évi angol Everest-expe* 
dició alkalmával szerencsétlenül járt Mallory 
tulajdona volt. Ismeretes, hogy Mallory kisé« 
rőjével, Irvine-nal együtt az Everest csúcsának 
megmászásánál vesztette életét. 

Harris és Wager ugyanazon az uton mentek, 
amelyet az 1924. évi expedició tett meg és 
átvágtak a Nagy Folyosón, amely teljesen hó-
mentes volt. Délfelé észrevették, hogy már 
nincs idejük a hegy megmászására. Ezért csak 
a csúcsra vezető gerinc második fokáig folytat-
ták utjukat, majd visszatértek az 5. száma 
táborba. Az expedició másik két tagja, Smythe 
és Shipton szerdán délben indult a 6. számú 
táborból az Everest-csucs megmászására. Vál-
lalkozásuk lefolyásáról még nem érkezett hir. 

A belügyminiszter 
a németországi politikai 

menekültekről 
A Budapesti Értesítő jelenti: Az utóbbi idők-

ben különböző hírek terjedtek el arról, hogy 
Németországból tömegcsen érkeznek Magyar-
országra politikai menekültek és itt kívánnak 
letelepedni. Ezekkel a hírekkel kapcsolatban 
K e r e s z t e s-F i s c h e r Ferenc belügyminisz-
ter a következőket mondotta: 

— Többször hallottam olyan hireket, ame-
lyek az utóbbi időben tömeges letelepedésről 
szólnak. Megállapíthatom, hogv tömeges lete-
lepedés nem volt. Erre engedélyt nem is ad-
tam. Természetes, hogy miként a múltban, 
ugy a jövőben is a legszigorúbban figyelünk 
arra, hogy a letelepedési kérelmek elintézésé-
nél a nemzeti érdek minden tekintetben meg-
óvassék. Nem kívánatos elemek beözönlésének, 
bármilyen felekezethez, vagv nemzetiséghez 
tartozzanak, az ország érdekében a jövőben 
gátat vetünk. Nem tudok arról, hogy Német-
országból nagyobb számban jöttek volna olya-
nok, akik le akarnak telepedni. Az idegenek el-
lenőrzése természetesen a régi keretek között 
folyik és semmiféle olyan jelenség nem merült 
félj amely bármilyen irányban is szükségessé 
tenné az eddigi rendelkezések megszigorításét. 


