
Szülők figyelmébe! Pollák Testvéreké 
munistáktól és hogy ki fogja ezt a küldöttet 
várni a megbeszélt helyen, 

a dorozsmai vasntl állomáson. 
Két Uraimnál: A/M Istvánnal és Sánta Gúborral 
mentem ki «z állomásra. Tudtuk, hogy a szegedi 
küldött ugy fogja magáf megismertetni a pesti-
vel. Iiogy a megbeszélés sacrint egy könyvel nyi-
>>g»t eU'dte. F.lfoglaltuk helyünket az állomás épü-
li tében lévő szoba ablakánál és onnan figyeltük 
az utat. Láuuk, hogy Gera Sándor közeledik ké-
z-bén egv könyvvel. Amikor a vonat befutott, az 
utolsó utas, aki leszállt, egy magas fiatalember 
volt. Körülnézett, majd amikor maglátta a köny-
vet nyitogató Garát. hozzálépett Együtt hagyták 
el azután az állomás épületét. Sánta detektív kö-
vette őket, de Gera észrevette. Amikor én bemen-
őm a központi ügyeletre, már ott találtam a 
»pesti küldöttet*... 

— Ki volt az? — kérdezte az elnök. 
— lg!) pesti detektív — válaszolta Tóth. 
— ¡¡¡hallgatták-e  a vádlottakai elósöleg, jegy. 

z<~> könyv nílkül itT — kérdezte az elnök a de-
lek li vet. 

— Igen, ahogy szoktukI — válaszolta Tóth. 
— I.ájer Dezső azt vallotta az imént — szólalt 

meg dr. Molnár szavazóbíró —, hogy látott a 
iialalkoruakon verésnyomokat... 

Dr. Balázs Sándor ügyész válaszolt: 
— A vizsgálóbíró még előbb 'álla, mint tffer. 

Jegyzőkönyvek is vannak erről, maid rájuk kerül 
a sor... 

A védők egymásután több kérdést Intéztek • de-
tektivhez. Az ügyész ezt kérdezte: 

— Ott volt-e Borbola főtanácsos nr a kihallga-
tásoknál T 

— Igen, ott állandóan, — válaszolt a detektív. 
Most ismét Molnár biró intézett kérdést a de 

ttklivhez: 
— A vádlottakat kihallgatásuk előtt megkérdez* 

ték-e, hogy 

klvánnak-e bizalmi egyénekei 
a kihallgatáshoz? 

A detrktiv nem válaszolt. Gömörg elnök szó-
lalt meg: 

— Kérem, talán ne vizsgáztassuk  a tanútI 

Dr. Eisnex Manó védő került ezután élesebb 
vitába az ügyésszel. A védő ugyanis azt mon-
dotta. hogy a tanú nem mond igazat, mert neld 
pozitív tudomása van arról, üogy Borbola fő-
tanácsos nem volt állandóan jelen a kihallgatások-
nál. 

— Igaz-e — kérdezte dr. Eisner —, nogy a 
.iídlottak:.t három fogalmazó hallgatta ki három 
különböző szobában? 

A tanú a kérdésre ezt felelte: 
— Ezt nem tudom. 
— Tehát azt se tudhatja, hogy ott volt-e Bor-

bola főtanácsos ur a kihallgatásnálI — állapí-
totta meg a védő, 

Dr. Schwarz István védő azt kérdezte ezután 
a tanulói, hogy a március 6-lkl dorozsmai nyo. 
mozásrót mí'rt c^ak harminc nappal később, áp~ 
rills elején készült jelentés. 

A tanú ezután a jegyzőkönyvekről beszélt. El-
mondotta, hogy a gyanúsítottakat kihallgatta, jegy-
zeteket csinált, majd ezeket a jegyzeteket átadta 
Pintér d"tektivnek, aki ezekből diktálta írógépbe 
a gyanúsítottak vallomását. 

Dr. R ich Zoltán védő azt kérdezte a tanutói, 
hogy volt-e olyan eset, hogy az líyen tfoglalko-
zás* olyan szobában folyt le, ahoí rajta és a 
gyanúsítotton kívül senki más nem volt 

— Persze, hogy voltl — vágott közbe az elnök. 
A főtanácsos ur egyszer itt volt, egyszer ott. 

A tanút ezután azokkal a vádlottakkal szembe-
sítették, akikkel foglalkozott. 

Nagy János a szemébe mondotta, hogy meg 
akarta verni, de nem bántotta. 

Bitó vádlott kijelentette, hogy őt nem bántotta, 
de az igaz, hogy amit a jegyzőkönyvbe felvett, 
mint vallomá át, arról nem volt szó. 

A kö'-etkező tanú Sánta Gábor detektív volt, 
aki Geráről tett vallomást. 

Kiss István detektív, a harmadik de'.ektivtanu, 
kijelentette, hogy a kihallgatásokat ő is foganato-
sította, de csak néha. Tudja, hogy a gyanúsítottak 
önként, minden kényszr nélkül vallottak, nem 

vertek meg őket. 

A detektív vallomására Gombkötő Péter állott fel 
és a következőket mondotta: 

— Amikor hazajöttem Belgiumból, Kiss Ist-
vánnál kellett jelentkeznem. Mindjárt ugy k"*!-
tek, mintha kommunista lettem volna, holott akkor 
még nem voltam az. Kommunista c*ak azóta va-
gyok, amióta átéltem  a detekfiveknél az órákig 
tarló kihallgatásokat is az 5 ét fólhónaplg tartó 
nfigántárkát elszenvedtem. Vallatásomnál a tanú 
is jelen volt, azt határozottan tudom. Ilyeneket 
mondott nekem kihallgatás közben: 

— Péter, nagy legény vagyt Vallj be szépen 
mindent l 

Ha nem vallasz, lehúzom a ci-
pődet és elverem a talpadal. 

— Borbola főtanácsos ur mindössze kétszer volt 
ott A detektívek már fényes délután bespaieUázták 
az ablakokat és igy hallgattak ki. 

— Arról beszélj«, hogy megverték-« I — mondja 
az elnök. 

— Az b következik. Volt ott egy kis detektív, 
aki négy-öt lépésről nekem szaladt ét agg kezdett 
pofozni. 

— A tanú ütötte-e? 
— Igen. 0 is 

háromszor pofonQffftt 

és amikor én ez ellen szót emeltem, azt felelte: 
— Ml atf Talán nem « tetszik f 
A detektív Gombkötő előadására azt mondotta, 

hogy nem felel meg « valóságnak. 
A bíróság ezután « fiatalkorú vádlottak szüleit 

szólította be. A szőlők kijelentették, hogy gyei«, 
mekeikkel szemben semmiféle megtorlást nem ki-
vánnak. Az elnök sorban ismertette a fiatalkorúak 
környezettanulmányát. Ilyenek állanak az agyik 
gyerekről a környezettanulmányban: 

»Hajlamosnak látszik a kommunizmusra.« 
A másiknál: Már tízéves kor* őta szimpatizál 

• szocializmussal. Szereti látogatni az Otthont, 
szellemi táplálékát ls az ottani könyvtárból szerzi 
meg.« 

Az elnök újból szüretet rendelt ef, majd sor 
került az iratok ismerteié ére, elsősorban is a 
Házi Újság felolvasására. Még mielőtt az meg-
történhetett volna, dr. Balázs Sándor ügyéa» 

a nyilvánosság kizárását 
kérte arra az idői«, amfg az újság tartalmit 
ismertetik. A védelem ellenezte a zárt tárgyalást, 
a bíróság azonban helyt adott az ügyész kérel-
mének: kiürítette a termet. 

A pénteki tárgyaláson folytatják f bizonyítási 
eljárást. 

A lápéi bérföldekéri a város 
háromszor annyi béri kap, mini lavaly 

A földárverések eredménye 

Raf fay ma és minden pénteken 

harcsás halászlé 
kö/!«merlen kitűnően elkészítve 

Nafly adag P 1.60 Kis adag P L— 
Megrendelésre bármely napon I i2fi 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
csütörtöki referáló ülésen tájékoztatta dr. Cson-
ka Miklós gazdasági tanácsnok a város tanácsát 
a tápéi réten lévfl bérföldek árverésének ered-
ményéröl. A városnak Itt körülbelül ezerötszáz 
hold bérföldje van. Ebből kétszázötven hold ki-
vételével valamennyit elárverezték, illetve ár-
verés utján bérbeadták, de csak egy esztendőre. 
Azért ilyen rövid időre — a most lejárt bérleti 
szerződéseket huszonöt évvel ezelőtt kötötte 
a város a régi bérlőkkel —, mert a földek 
Tápé község közigazgatási területéhez tartoz-
nak és Tápé területét a jövő évben mérik fel 
tijra a kataszteri hatóságok. Jövőre igy ismét 
árverést tart a város, amikor hosszabb időre 
szóló szerződést köt a bérlökkel. 

A különböző földbérrevlziók, a valutáris elto-
lódások és a buzavaluta bevezetése követ-
keztében a tápéi rét bérföldjeinek átlagbére 
legutóbb százhúsz kiló buza volt holdankint, 
ami a mai búzaárak mellett körülbelül tizenöt 
pengőnek felel meg. Csonka tanácsnok bejelen-
tette a tanácsnak, hogy a mostani árverések 
eredménye, amint az előrelátható volt, lénye-
gesen jobb. A kialakult átlagbér 45 és 47 pengő 
között váltakozik, de volt egy parcella, termé-
szetesen a legértékesebb, amely 72 pengő hol-
dankinti bérért talált gazdára. 

Az eredmény tehát azt je'entl, hogy 

a város ezekért a bérfddekért a mos-
tani béreknek több, w'.ni háromszorosát 
kapta a kővetkező gazdasági esztendő-

ben. 

Azt Is jelenti, hogy az ötszázholdas tápéi gaz-
daság, a Szilveszter-major ls háromszor any-
nyit fizet évente a város pénztárába földbértérit-
mény címen, mint amennyit eddig fizetett Ed-
dig az átlagbért fizette, tehát százhúsz kiló 
búzát holdankini, ezentúl közel ötven pengőt 
fizet. Igaz, hogy cz csak papiron jelent a véros 
számára jövedelemtöbbletet, mert a vó/osí 
gazdaság a tiszta haszonból fizeti a földbért, 
ha több bért kell fizetnie, kevesebb lesz a ki-
mutatható haszon. 

Százhúsz kiló búzabért fizettek azok a tápéi 
réti bérlők is, akik nem árverésen jutottak 
a földhöz, hanem az Országos Földbirtokren-
dező Bíróság Ítélete alapján. Az OFB ugyanis 
a tápéi rét jelentékeny részét váltotta meg eb-
ben a formában és osztotta ki az igényjogo-
sultak között Az érdekelt OFB-bérlők nemré-
gen beadványt intéztek az OFB-hez és uj föld-
bérmegállapiíást kértek azzal az indokolással, 
hogy a bíróság által megállapított bérek irreá-

lisan magasak. A fÖIdUrtokrendező bíróság 
most értesítette a város hatóságát, hogy szak-
értőt küld ki a kérdés tanulmányozását s dr. 
Vásárhelyi Béla törvényszéki tanácselnök sze-
mélyében, aki annaki<lején már működött -Sze-
geden, mint az OPB targyalóbirója. Az OFB 
kérte a várost, hogy nevezzen ki szintén szak-
értőt Vásárhelyi tanácselnök mellé. Dr. Pálfy 
József polgármesterhelyettes ugy határozott, 
hogy Bagáry Lászlót kéri fel a tisztségre. 

Az óriás cirkusz - utazó város 
A Gleich-cirkusz a vándoriparnak kétség-, 

kívül legnagyobb vállalkozása, mely terjedeli 
ménéi fogva megérdemli a nevet: utazó város. 
Mindennapi dolognak hangzik a szó: ónáscir-i 
kusz, mert kisebb vállalkozások, melyek hang--
zatos reklámra nagyobb súlyt helyeznek, mint 
a tényleges teljesitm»toyre, hamis, dicsekedő 
reklámmal tönkretették ezt a nevet. De a 
Gleich-cirkusz valóban egyedül áll a maga 
méreteivel. El van ismerve, hogy az egész cir-
kuszbrans a vándoriparnak legfontosabb téi 
nyezője, mely a gazdaság lényeges egészét ké-i 
pezi és adó szempontjából Igen fontos tagja a 
fizetőköteleseknek. 

Gyorsaság és szorgalom: Gleich jelszava. Á 
különvonatok — körülbelül kétszázhúsz ten-
gellyel — négv óra alatt felszcrelendők, mely 
idő alatt a teljes eirkuszvároe egész leépítését 
is el kell végezni. Ehhez jön egy önálló xocsi-

Eark, traktorok, tankok, más legmodernebb 
onstrukcióju gépekkel, de az elefántokat is 

felhasznál ják az utazásnál. És az egész hatal-
mas apparátust négy óra alatt szerelik le és 
hat óra alatt építik újra fel. Teljesen készen 
áll hat óra után ez a csodamü. Itt nem vesz-
het el egyetlen játéknap sem. Gleich a fó-
táborral utazik, amelyben tizenkétezer személy 
kényelmesen helyet talál, de szükség esetén ti-
zenhatezer néző is befér a nézőtérre. 

Gleichnek körülbelül tizenkétezer pengő re-
zsije van naponta. Gleich utazó v á r i b a n 
magával hozza Európát, Amerikát, Afrikát 
Ázsiát és Óceániát. Gleich a legjobb műsort 
nvujtja, tömegeket mozgósít és csak az artisz-
tika legnagyobb „ágyúit" szerződteti. Nyugod-
tan megy utján, hírneve megelőzi őt mindig. 

Hoppé János. 
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Clanozást 
legtökéletesebben, legolcsóbban vécéz a 
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