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Belgrádban csütörtökön kezdik meg 
a Macsek~pör tárgyalását 

Hat hatósági tanúval akarják Igazolni az államellenes Összeesküvést 
fBudapesti tudósítónk telefonjelentése.') 

Belgrádból jelentik: Csütörtökön reggel kezdi 
meg a legfelsőbb államvédelmi törvényszék 
Jugoszlávia nagy pórének, a Macsek-úggnek a 
tőtárgyalását. I 

Dr. Macsek Vladimírt, a horvát parasztpárt 
volt vezérét és huszonhárom tártát azzal vá-
dalják, hogy államellenes összeesküvést szer-

vezett, terrorista bűncselekményeket akart 
végrehajtani és el akarta szakítani Horvát-
országot Jugoszláviától. A főtárgyalás iránt 
óriási érdeklődés nyilvánul meg, a pör kime-
netele elé különösen a diplomaták néznek 
nagy érdeklődéssel. A vád a huszonnégy vád-
lott ellen mindössze hat tanút vonultat fél, 
akik valamennyien hatósági személyek. 

A vérző India 
A börtönben meghalt Kalkutta letartóztatott főpolgár-

mestere ? 
Kalkutta, április 23. Szerdán ismét kiujultak 

" nacionalista zavargások. Tüntető csoportok jár-
ták be az uccákat és olyan üzletek elé, ame-
lyekben angol árucikkeket árusítanak, őrszeme-
ket állítottak, akik a hindu vevőket felszólították, 
hogy menjenek más üzletekbe, mert nem szabad 
ott vásárolni, ahol angol árucikkek 1« kaphatók. 
A kereskedők panaszára rendőröket vezényeltek 
ki. Egv nagyobb tüntető csoport, amelyet a beu-
gáliai Ha urai város alpolgármestere vezetett, szem-
beszállott a rendőrökkel és ebből verekedés tá-
madt, amelynek 9 «ulyns sebesültje lett. Egy an-
gol rendőrfelügyelő is súlyosan megsebesült 
Haural alpolgármesterét 30 tűntető hinduval együtt 
letartóztatták. A foglyokat szállító kocsikat a rend-
őrség felé vezető uton többszáz főnyi nacionalista 
tömeg támadta meg, amelyet rövid dulakodás után 
a rendőrségnek sikerült szétvernie. 

Noakjall városában is sok letartóztatás történt 
ma délelőtt. Ez a város a chittagongi arzenál köze-
i é i « ! fekszik és a rendőrség azt gyanítja, hogy 

onnan jöttek át azok a nacionalisták, akik a mult 
héten elfoglalták az arzenált és több angol tisztet 
megsebesítettek. Egy deszkakerítés mögül lövöldöz, 
tek az angol rendőrökre, akik közül egy rendőr-
tisztviselő könnyebben megsebesült A támadók 
elmenekültek. 

Londonból jelenük: Karachiban a hatóságok *z 
önkéntesek által termelt sót megvizsgálták és azt 
egészségre ártalmasnak találták, ezért elrendelték 
az egész mennyiség megsemmisítését. Kalkuttá-
ban óriási izgalmat keltett az a hir, hogy Son 
Gupla, a letartóztatott kalku/tal főpolgármester, 
az éhségsztrájk következtében meghalt. A bőrtön 
előtt óriási tömeg gyűlt össze, amelyet a rendőrség 
a hir hivatalos megcáfolása után némi erőfeszítés-
sel szétoszlatott. A börtönök környékét csapatok 
őrzik. A lakosság követeli, hogy engpdjenpk pár-
tatlan tanukat a börtönbe, hogy meggyőződhesse-
nek a foglyok életben létéről, de a hatóságok ezt 
nem teljesítik. 

Rágalmazás! pör 
egy különös végrehaitás után 

Kétszáz pengőre Ítélték a kereskedőt, aki azt állította, hogy a végrehajtó figyel-
meztette a végrehajtást szenvedő felet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
Wilheim Sándor vásárhelyi ügyvédjelölt egy-
izben ezerpengős váltókölcsőnt vett fel, hogy 
a vizsgáira szükséges összeget előteremtse. Az 
ügyvédjelölt egyik jó ismerőse, Wolf László 
kereskedő váltókezességet vállalt érte. Az ügy-
ből azután több pör, ellenségeskedés kelet-
kezett. A mult év juliusában Wolf László 
bepőrólte Wilheimot. Julius 17-én kellett voL 
na a végrehajtást foganatosítani dr. Wilheim-
nél. Dr. Tabódy Zsolt ügyvédjelólt átutazott 
Szegedről Vásárhelyre, felkereste Székely Fe-
renc végrehajtót és előadta, hogy Wilheimot 
akarja az 1000 pengős tartozás miatt végre-
hajtani. Amikor azonban a végrehajtóval 10 
óra tájban kiérkezett az ügyvédjelölt lakására, 
ott semmi lefoglalható tárgyat nem talált. Ez 
annál különösebb volt, mert Wolf ék figyel-
meztették, hogy Wilheiméknek 4 lámpás rádió-
készülékük, szőnyegeik és más lefoglalható 
tárgyaik is vannak. Wolf László egy idő 
múlva, ugyancsak emiatt a végrehajtás miatt 
megjelent a járásbíróságon, ahol az egyik 
tisztviselővel beszélgetett a meghiusult végre-
hajtásról. Wolf a tisztviselőnek ezt mondotta: 
•»Azért nem sikerült a végrehajtás, mert Szé-
kely figyelmeztette Wilheimot, aki erre autóba 
ült, hazarohant és mindent eldugott a végre-
hajtás e/ő/.« 

Székely Ferenc a kijelentés miatt felhatal-
mazásra üldözendő rágalmazás vétsége cimen 
feljelentette Wolf Lászlót. A kereskedő a sze-
gedi tőrvényszék VíVd-tanácsa előtt megtartott 
első tárgyaláson kérte a valódiság bizonyításá-
nak elrendelését, aminek a törvényszék helyt 
is adott. 

Szerdán tárgyalta ismét a törvényszék az 
érdekes rágalmazást pórt. Wolf László elis-
merte, hogy az inkriminált kijelentést meg-
tette, de pozitív tudomása van arról, hogy 
a végrehajtó tényleg értesítette dr. Wilheimot. 

aki egyébként is barátja a végrehajtónak. Az 
ügy véd jelólt autóba ugrott, az egyik rádió-
üzlet előtt szerelőt is vett föl a kocsira, aztán 
eltüntetett a lakásán mindent. A szerelő lesze-
relte a rádiót, másnap azonban visszaszerelte. 

Székely Ferenc kijelentette, hogy Wilheimot 
egy szóval sem figyelmeztette, tudomása sze-
rint Wilheim nem is tért a_ végrehajtás előtt 
a lakásán. 

Dr. Tabódy Zsolt terhelő vallomást lett. 
Elmondotta, hogy látta a végrehajtót beszélni 
az ügyvédjelölttel, mielőtt kimentek volna 
végrehajtani. A meghiusult végrehajtás után 
egy másik alkalommal szintén járt Wilheim-
nél, ekkor azonban már otthon volt a rádió 
és a többi lefoglalható tárgy is. Ekkor azon-
ban meglepetésszerűen mentek ki a lakásra. 
Székely végrehajtó ezalkalommal is megta-
gadta több tárgy lefoglalását. Kihallgatta a 
bíróság a soffőrt is, aki Wilheimot lakására 
vitte és visszahozta a városba. Az ügyvédjelölt, 
aki tanuként szerepelt az ügyben, kijelentette, 
hogy nem volt a lakásán, a végrehajtó nem 
figyelmeztette 61. A többi tanú vallomása 
mentő vo l t 

Dr. Mihályffy István ügyész vádbeszédében 
rámutatott arra, hogy Wolf Lászlóról a bí-
róság egy jogerős Ítélet indokolásában meg-
állapította, hogy passzionátusan üzi a családi 
béke megbontását és állandóan tiltott viszo-
nyok után szaglász. Dr. Burger Béla védő 
szerint a rágalmazás nem is tőrtént meg, 
mert az, hogy a végrehajtó figyelmeztette 
az ügyvédjelöltet, nem rágalmazás. Az pedig, 
hogy Wilheim eldugta a tárgyakat, nem a 
végrehajtó ellen, hanem Wilheim ellen szól. 

A biróság bűnösnek mondotta ki Wolf 
Lászlót és 200 pengő pénzbüntetésre ítélte. 
A törvényszék kimondotta, hogy a bizonyítás 
nem járt siket rel. A felek az ilélet ellen feleb-
bezést jelentettek 

Meghalt Pörge György 
Budapest, április .23. Pörge György, a magyar 

alföldi tájak festője, aki egy villamosbaleset követ-
keztébrn hét héttel ezelőtt súlyos sérülésekkel 
került kórházba, majd tüdőgyulladást és orbáaoot 
kapott, ma Újpesten meghalt. 1858-ban született^ 
Pilotynak és Wagnw n ak volt a tanítványa, Itthon 
pedSg a Benczur-féle Iskolának volt egyik törzs-
tagja. Hazai és külföldi muzeumok és képtárak 
számos müvét őrzik. Hierooyml volt kereskedel-
mi miniszter a művészt annak idején tls «telet twff 
vasutassá nevezte kJ, a Máv. számára készített afe-
varellekért 

Tiz év óta most megy először 
német Zeppelin London fölé 
London, április 23. Az újjáépített R. 100. 

óriásléghajó kedvező időjárás esetén holnap 
10—12 órás próbarepülésre indul. A' léghajót 
egyébként hosszabb próbának vetik alá kana-
dai utja előtt. 

Szombatra várják Angliába a Gráf Zep-
pelint, amely a cardingtoni horgonyzó tor-
nyon kőt ki. Ez alkalomra kétszáz gyakor-
lott munkást fogadtak. Ez lesz az első alka-
lom, hogy német Zeppelin kiköt Angliában 
1920 óta. 1920-ban a németek jóvátétel címén 
két nagy léghajót szállítottak Angliába, ez»-
ket azonban az angolok sohasem használták. 

Egyiptom küzdelme 
a sáskák ellen 

London, április 23. Az egyiptomi sáskajárás 
Transjordánia déli vidékeit is fenyegeti. A ve-
szedelem elkerülésére a Jordán völgyében nagyobb 
területeken felgyujlotlák •« emlőket és bozóto-
kat. Petróleumba áztatott zsákokat kötöttek autók 
után, majd elindították az autókat, meggyajtorták 
• zsákokat é« végigszáguldozlak velük a lángt»-
borltandó területen. Ilyen módon 15—211 négy-
cetmértföldnyl területet gyuftolfltk f e l A lángok 
egye« helyeken elérték a 40 láb magasságot i*. A 
sáskapeték elpusztítására 18 tonna vegyi szert hasz-
nállak el. 

A rakélareptilőgép 
Düsseldorf, április 23. Espeolaub düsseldorfi 

repülő raa ujabb kísérletet végzett a rakétarepülő-
géppel. A tulerős rakéta következtében • repülő-
gép felborult és egyik kereke eltört 

Mussolini Edda esküvője 
Róma, április 23. Mussolini miniszterelnök leá-

nyának, Eddának Cortolazao gróffal, a közleke-
désügyi miniszter fiával, aki ezidőszerint a szent-
széki nagykövetség Mtká<-&, megtartandó esküvője 
alkalmából ma délután Mussolini é« felesége a 
Villa Terleinában zártkörű fogadást tar tot t Az 
összejövetelen az állami magas méltóságokon, a 
fasisztapárt vezetőségén kívül diplomaták és más 
előkelő személyiségek jelentek meg. 

Az esküvő holnap délelőtt lesz a San Giuseppe 
plébániatemplomban. Az esketért a Iateráni szer-
ződésnek megfelelően végzik. A plébános mise 
után felolvassa a polgári törvénykönyv megfelelő 
szakaszait, megáldja a gyűrűket, élvégzi az egy-
házi szertartást, azután pedig felolvassa az anya-
könyvi hivatalhoz továbbítandó esketési jegyzö-
könyvet 

A Délmagyarország kölcsön-
könyvtárában az előfizetési dii: 
a Déimagyarország előfizetői részére havonkint 
1 pengő, munkáselttfizetfiknek hetenkint 18 fillér, 
mindenki más részére I SO nennő bavonMal. 


