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Macsek elkeseredett 
nyilatkozata a horvátok 

üldözéséről 
Loiidon, szeptember 20- Dr- 'Macsek a Horvát 

Parasztpárt vezére a Reuter Iroda belgrádi 

levelezőjének adott rendkívül komolyhangti 

nyilatkozatában a legsötétebb szirtekkel ecse-

telte a horvát nemzet szenvedéseit-

— A helyzet nagyon veszedelmes — mondot-

ta —» népünk elégedetlensége rohamosan nö-

vekszik- Ha nem hagyják abba a horvát var 

rasztok üláözését és gyilkolását' akkor indo-

kolt lesz az a gyárra- hogy valaki Szerbiában 

forraáalomba akarja kergetni a horvátokat' 

hogy ezzel ürügyet nyerjenek a horvát kérdés-

nek igazi Balkánmóára való elintézésére-

fl velszi herceg elutazott 
Bécsből 

Bécs, szeptember 20. A velszi herceg fülenek 
kezelése befejeződött. Tegnap meg orvosi ke-
zelésen volt, de pénteken délután gépkocsin 
elutazott Bécsből. Két napot Salzkammergutban 
akar tölteni a S t Wolfgang-tó mellett. Bécs-
ben azt híresztelik, hogy a herceg Mittelsillben, 
Salzburg tartományban — kastélyt akar vásá-
roln i 

Bécsi álhír 
budapesti kormány-

válságról 
Bécs, szeptember 20. A bécsi Stunde mai szá-

ma hirt kőzöl arról, hogy a Gömbös-kormány-

ban a gazdaadósságok rendezésével kapcsolat-

ban ellentétek merültek fel, amelyek rendkívül 

kiélesitették a kormány tagjai között a hely-

zetet. Budapesten illetékes helyen a híradást 

légből kapott valótlanságnak minősítették. 

U| ügyvédi rendtarfás-
tervezetet dolgoznak ki 

az igazságiigyminiszfériumban? 
Az általánosan támadt ügyvédi rendtartás 

ügyében fordulat történt, amely végeredmény-

ben az erről szóló javaslattervezet bukását je-

lenti. Az összes érdekeltségek állást foglaltak a 

tervezet sérelmes rendelkezéseivel szemben és 

kifogásaikat memorandumba foglalva küldöt-

ték meg az igazságügyminiszternek. 

Az igazságügyminisztérium most tanulmá-

nyozza át a memorandumot, jól értesült körök-

ben máris elintézett dolognak tartják, hogy az 

ügyvédi rendtartásról szóló törvényjavaslatter-

vezet megbukott és a minisztérium ennek fél-

retételével, n j törvényjavaslattervezetet fog ki-

dolgozni. 

A nyilvánosságra került tervezet még a mi-

nisztertanácsban sem számithat elfogadásra. A 

törvényjavaslattervezet kudarcát most azzal a 

magyarázattal kívánják enyhíteni, hogy itt 

csupán „előzetes" tervezetről volt szó és csak 

ezután kerül sor arra, hogy elkészül jön az ügy-

védi rendtartásról szóló végleges tervezet. A 

végleges tervezetnek a kidolgozásánál remél-

hetőleg figyelembe veszik az érdekeltségek sú-

lyos kifogásait. A végleges tervezet november 

elejére készül el és akkor kerül a miniszterta-

nács elé 

Oszl divatcipő uidonságok, 
üngolsarku uccai cipőklilonleifessegek, 

Férfi uccai sport- ts vadászcipők, 
Gyermek, iskola ts cserkeszcipők 

í z léses v á l a s z t ékban , 
E l o n u ö s á r a k o n 

HA-HA cipőáruházban, 
Kiszolgálás A.B.C. utalványra 

Négy év utón 
feloldják a zárlat alól a szegedi 

gyümölcskerteket 
Megszűnt a paizsleíü-feríőzés, megnyílnak a külföldi piacok 

(A Délmagyarország munkatársától) A föld-
müvelésügyi miniszter — megbízható helyről 
származó értesülés szerint — aláírta azt a 
rendeletét, amely végre felolája a szegedi gyü-
mölcskerteket a négy évvel ezelőtt elrendelt 
zárlat alól- A rendelet, a közeli napokban me— 
érkezik Szegedre és igy a szegedi kertészek 

ezentúl ismét akadálytalanul exportálhatják 
gyümölcsfacsemetéiket' ha sikerül megfelelő 
külföldi piac biztosításáról gondoskodniuk-

Négy évvel ezelőtt — mint emlékezetes — a 
paizstetüs fertőzés miatt rendelt el zárlatot a 
szegedi kertekre a minisztérium- Ennek a zár-
latnak az volt a következménye, hogy Szeged-
ről csak olyan facsemetéket exportálhattak, 
amelyeket az ellenőrző hatóságok megfelelő 
igazailvánnyal láttak el- Igazolni kellett hogy 
a kert. amelyből a facsemete származik, nem 
fertőzött és a csemete keresztül esett a ciáno-
zás kötelező műveletén- A rendszabályokat a 
legszigorúbban végrehajtották ós betartásukat 

ellenőrizték állandóan- A szakértők megállapítá-
sa szerint ennek köszönhető, hogy a ocázstetüs 
fertőzés úgyszólván teljesen megszűnt a sze-
gedi kertekben' vagy legalább is minimálisra 
csökkent- Okályi Iván. a minisztérium megbí-
zottja pontos jelentést terjesztett a földművelés-
ügyi miniszter elé. aki ennek alapján határoz-
ta el a zárlat feloldását-

A miniszter megbízásából kiutazott a . római 
gyüimölcskongiresszusra a rovartani intézet 
egyik vezetője, aki azt a megbízást kapta, hogy 
kutassa fel a külföldi piacokon a magyar fa-
csemeték és a gyümölcsök elhelyezési lehetőJ 

ségeit- Remény van arra. hogy rövidesen meg-
nyílnak azok a külföldi piacok is a magyar gyü-
mölcs. főképen az alma és a facsemeték előtt, 
amelyek eddig, éppeai a paizstetüs fertőzés miatt 
elzárkóztak a magyar áru felvétele elől- Csak 
az a kár. hogy az idén gyönge volt a gyümölcs-
termés és igy az exportálható mennyiség mi-
nimális-

Folyik a vizsgálat 
az alsóhfizponti kirendeltség vezetőjének 

fegyelmi ügyében 
Dr. Tripolszky Jenő visszafért Szegedre és eltávozását betegsé-
ge vet magyarázza — Rendben találták a tanyai kirendeltségek 

ügykezelését 
(A Délmagyarország munkatársától) Beszá-

molt a Délmagyarország arról, hogy Tripolszky 
Jenő. az alsóközponti közigazgatási kirendeltség 
vezetője ellen a polgármester fegyelmi vizsgála-
tot rendelt el és felfüggesztette annak tartamára 
állásától hivatali engeáetlenség cimén- Tri-
polszky előzetes bejelentés és engedély nélkül 
elhagyta hivatalát, elutazott Szegedről és csak 
később táviratozott a polgármesternek, akivel 
közölte, hogy súlyosan megbetegedett és sür-
gősen meg kell magát operáltatnia- Közben 

két napra váratlanul megjelenít a hivatalában, 
azután ismét elutazott- A polgármester a fegyeí-
mi vizsgálat lefolytatásával dr- Katóm; István 
tanácsnokot bizta meg. aki a napokban tért 
vissza szabadságáról és igy a vizsgálatot csak 
most kezdhette meg-

A vizsgálattól függetlenül szükségesnek látta 
a polgármester a. tanyai központokon miikőáő 
közigazgatási kirendeltségek ügykezelésének 
megvizsgáltatását és ezzel a vizsgálattal dr-
Róth Dezső tb. tanácsnokot bizta meg. aki a 
városi számvevőség egy-egy tagjának segítsé-
gével mindkét kirendeltség számadásait felül-
vizsgálta- A vizsgálat eredményeképen most je-
lentette a polgármesternek, hogy mindent ki-
fogástalan rendben talált• a számadások hibát-
lanok és a pénztárakban sem mutatkozik hiány-

Dr- Katona István tanácsnok még nem végzett , 
a fegyelmi ügy kivizsgálásával- Dr- TripoWky 
Jenő. aki időközben visszatért Szegedre, hiva- 1 

talfőnökének orvosi bizonyítványt mutatott be. 
amellyel azt kívánta igazolni, hogy Budapesten 
sürgős vakbélmütéten esett keresztül- Ezért 
volt kénytelen távolmaradni hivatalától-

A polgármester kijelentette, hogy abban . az 
esetben, ha Tripolszky elfogadható módon iga-
zoüja a műtét megtörténtét, dorgáilásban része-
sül. mert feltétlenül szabálytalanul járt el ami-
kor előzetesen nem jelentette betegségét híva; 
talfőnökének. de nem kerül vissza többet régi 
beosztásába, nem foglalhatja el ismét az alsó-
tanyai közigazgatási kirendeltség vezetői tiszt-

be lváros i Moz i Szombaton és vasárnap 
Oaál Franciska briliiáns vígjátéka 

KIS HAMA 
Széchenyi Moxl Szombaton és vasárnap 

Dumas örökbecsű regénye filmen. 
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