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Viselten ofB harfenaát E&tttfft f.itftft: PolMfc TestyfteKnfl 
is. Tanuként körte megidézni Grünauer Róbert 
budapesti detektívet, aki Gcráékat beugratta a do-
rozsmai állomáson. Becsatolta a budapesti főka-
pitányság levelét, amely Sebesre vonatkozik. Se-
bes iratai közólt találtak ugyanis egy •Mártont 
aláirásn levelei, amelyben különböző jelzések 
voltak. Ezekre a jelzésekre vonatkozólag megke-
reste a budapesti rendőrséget, amely azuián fel-
világosi I ásókat küldött. Ismertetni kérte Mónus 
Illésnek erre vonatkozó levelét és s belügyminisz-
ternek í-ombköl'ire vonatkozó leiratát 

Dr. Elsner Mmó védő ellenezte a sérülési jegy-
zökönyvek felolvasását, tekintettel arra, hogy azok 
csupa negatív adatot tartalmaznak. A vádlottak 

haf nap ig 

voltak a rendörségen, ha szenvedtek (S sérüléseket, 
errk eddigre eltűnhettek. De meg a vádlottak 
jól tudták, h0gv az ügyé^ előtt és a vizsgálóbíró 
előtt igazolni kell állításukat, már pedig fej-
IctUbb technika szerint történő verésnél ilyen b t 
zonvjtékok aligha maradnak. ¿Jloyálisnak tartja az 
ügyésznek Borbc.la főtanácsosnak tanuként való be-
jelentését, amellyel azt akarná igazolni, hogv a fő-
tanácsos hat napon keresztül végigcsinálta a nyo-
mozás és a kihallgatás minden fázisát és hogy 
erről eskü aljtt tegyen vallomást. Nem valószinü, 
hogy a főtanácsos eskü alatt ilyen valamit tegyen. 
De meg a rendőrt fogdában valószínűleg nem volt 
ott. Ellenezte ezután a Sebesre vonatkozó levél 
(elolvasását is. 

— Ezt a leveiet, amely április lö-án kelt, ez-
ideig nem csatolta be az ügyész — mondotta 
dr. Eisner —, magántulajdonként kezelte a ,1a-
velet. Erről a levélről a védelem nem tud sem-
mit, nem ismeri a tartalmát fem. 

A védő ezután tanukéi kéne kihallgatni Buchln-
ger Manó országgyűlési képviselőt és Berliner Jó-
zsefet, «kik az Országos Ifjúsági Bizottság mű-
ködéséről tehetnek vallomást. A vádirat azt mond-
ja. hogy Sebes nyilván kommunista megbízásból 
utazott Szegedre — folytatta. A vádhatóság azon-
ban ennek a bizonyításával ac'ós maradt Kérem 
megidézni Mónus Illést, aki azt irta Lájernek, 
hogy Sebesre vigyázni kell. Mónus tudja egyedül 
megmondani, hogy miért iria ezt, nem lehet tehát 
Mónus nélkül eldönteni ezt a kérdési 

Dr. Eisoer ezután 

a splcli-flgyről 

beszélt. Tanukat kért annak a megállapítására, 
hogy miképen keletkezett a bűnügy és ezzel kap-
csolatban tanukat kért kihallgatni Schreiner Béla 

működésére. « 

-- Ez a Schreiner Béla ugyancsak tagja volt 
az Országos Ifjúsági Bizotfrágrak, akit kt is hall-
trtttak, ae akt étien vádat nem emeltek, holott 
'Jhogyan a többiek, agy 6 is a vádlottak padjára 
kerülhetett volna. 

Dr. Balassa István védő ezután az egyik pata'' 
tioru vádlott sérüléseirőt dr. Berkes Imre tiszti-
orvos által felvett látleletet csatolta be. Ügyúttal 
azt is kérte, hogy a bíróság idézze meg tanuként 
az orvost. 

A bíróság hosszabb Ideig tanácskozott a be-
jelentett bizonyitáskifgészitési indítványok felett, 
majd kihirdette határozatát. 

Elrendelfe a bíróság 

'íz üg'lész által kért iratok ismertetését és Grunauer 
detektív kihallgatását abban az esetben, ha az 
ügyészség szombat reggelre előállítja a de;ek;ivet. 
F.lrendclle tövábbá a védő kérelmére ® szsrlM-
i'emokiata párt szervezeti szaMigainak ismerteté-
sét, Bncsezdn Mátyás gondnok kihallgatását, el-
tendílte továbbá dr. Balassa által becsatolt on<osi 
látlelet ismertetését. Mellőzte ellenben a birósAg 
t.uchinger, Berlin- r. dr. fiorbo'a tanukituil'g itásdf. 
a Srhreiner-ügre be jelente!I ta iuk megulézSsé', 
dr. Berkes cfoo* kihalIgilását. 

A határozat ellen ugy az ügyész, mint a védők 
semmiségi panaszt jelentettek be. 

Dr. Balázs Sándor ügyész m<*g a kővetkező: el 
mondotta: 

— Olyan megjegyzés hangzott ei, mintha nrkem 
Schreiner Béla szerepéről tudomásom volna. l~zt 
vi'Sja kell utasítanom, nem felel njeg a való-
;>ágnak. 

Az elnök ezután 

az Iratok ismertetéséi 
kfzJte meg. Először a sérülési jegyzőkönyveket 
olvasta fel. Ezekből megállapítható, hogy Gera• 
Gfaitics, Bitó, Komócsin, Korom  a vizsgálóbíró 
előtt panaszkodtak, hogy migütötték öketi A többi 
\ádlott nem tett //iiiasü. Ismertette az elnök Se-
liesnck a levelezéséből a ártón* aláirásu lehe-
leket, amelyek a pesti Országos Ifjúsági Bizott-

ság működéséről szóinak, felolvasták » pesti rend-
őrségnek • Jelentését, amelyben a levelekben talált 
jelzéseket magyarázták meg. f 

Felolvasta az elnök dr. Berke» orvos látleletét. 

amely arról szól, hogy « fiatafkora karján zsine-
ge léstől származó nyomokat fádff az orvot. 

Az efciők ezután a tárgyalást felfüggesztette és 
folytatását szombat reggelre halasztott*. 

Különvonaton utazik Budapestre 
a paprikaérdekeilség monslre-küidöllsége 
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 

Pálfy József polgármesterhelyettes, mint Isme-
retes, a szegedi paprikaérdekeltségek felkéré-
sére vállalkozott arra, hogy a szegedi papriká-
sok monstre küldöttségét a földművelésügyi 
miniszter elé vezesse. A polgármesterhelyettes 
átvette azt a memorandumot, amely felsorolja 
a sérelmeket és megjelöli orvoslásuk módját 
Dr.. Pálfy József a memorandumot már fel-
terjesztette a földművelésügyi miniszterhez és 
kísérőlevelében kérdést inté/e t a miniszterhez, 
hogy mikor fogadhatná a reoest.íküldőttséget 
Bejelentette aít 1% hogy a szegedi papritér-
dekeltségek azért kívánnak ilyen nagy kül-
döttséggel elébe járulni, hogy nagyobb nyoma-
tékot adjanak kívánságaiknak és dokumentál-

ják, hogy a paprikakérdés megoldása a város 
társadalmának milyen hatalmas rétegét érinti 

A földművelésügyi minisztériumban szép* 
tember 9-én Ölést tait a szaktanács Purgly 
Emil miniszter elnökletével A szegedi paj> 
rikások azt szeretnék, ha a miniszter ezen a 
napon fogadná a küldöttséget, erre vonatkozó-
lag azonban a polgármesterhelyettes még nem 
kapott értesítést. A küldöttség szervezése már 
megindult, a különvonat ügyében eredménnyel 
jártak a tárgyalások. Legalább négyszáz Je-
lentkező esetén különvonatot indítanak, leg-
alább 185 JelentkczO esetén külön motoros-
vonatot. A retúrjegyek ára nyolc pengő. A 
Jegyeket kedd esd;? árusítják. 
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Uccanevek, házszámok, villanyvilágítás 
Somogyi-telepen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-
teken délelőtt SzéU József plébános vezetésé-
vel Somogyi-telepi küldöttség jelent meg dr. 
Pálfy József polgármesterhelyet'.esnél A kül-
döttség tagjai elmondották, hogy értesülésük 
szerint akció Indult a telep uecaeJnevezési 
rendszerének megváltoztatására. A te'ep uccáit 
eddig nem nevekkel, hanem római számokkal 
jelölték meg. A mozgalom szervezői azt sze-
retnék, ha a Somogyi-telep uccáit is elnevez-
nék különböző nagyságokról. A telepen mű-
ködő intézőbizottság foglalkozott ezzel a kér-
déssel és arra az álláspontra helyezkedett, ho?y 
semmi szükség sincs erre, mert a rendszer 
nagyszerűen bevált, könnyebbé teszi a tájéko-
zódást a római számokkal helyettesitett ut-
caneveket a telep lakossága teljesen megszokta 
és így minden változtatás csak felesleges zava-
rokat okozna. Arra kéri tehát az intézőbi-
zottság a város hatóságát, hogy a modern 
rendszer megváltoztatásához semmi ere!re se 
járuljon hozzá. Ezzel kapcsolatban azonban 
szükségesnek tartják a telepiek a házszáma, 
zás rendezéséA telepen a házszámok kőrüí 
meglehetős zavar uralkodik, mert a házakat, 
építésük időrendjében számozták meg. Ez a 
kézbesítők és az orvosok számára nagy ne-
hézségeket jeleit, csak nehezen találják meg 
azt a házat, amelyben dolguk van. 

A polgármesterheiyet:es kijelentette p. kül-
döttség elő t, hogy mindkét kívánságot jogos-
nak 'álja. A város, már csak költségkímélés 
szcmnontjából sem járulna hozzá az uceacl-
nr.ezések jelen iegí rendszerének mégvrl' z-
tatásához, a házszámok körül mutatkozó visz-
szásságok megszüntetését azonban el fogja ren-
delni. 

A küldöttség tagjai a polgármesterhelyettes-
től való távozásuk után néhány érdekes So-
mogyi telepi hírt közöltek a Délmagyarország 
munkatársával. Elmondották, hogy a telep la-
kossága és a gázgyár között megindultak és 
eredménnyel kecsegtetnek a villany beveztéséré 
vonatkozó tárgyalások. A gázgyár most össze-
írja azokat a telepeseket, akik hajlandók há-
zaikba bevezettetni az áramot Ezt a mozgal-

mat néhány ember egyéni üzletek kötésére 
kívánja felhasználni és megbízatás nélkül vál-
lalkozott az akció megszervezésére. A telepiek 
intézőbizottsága ezzel a kérdéssel is foglalta, 
zott és elhatározta, hogy megakadályoz min. 
den illetéktelen beavatkozást, felhívja a telep 
lakóit arra, hogy semmiféle megállapodást'no 
kössenek, mig a gázgyár Igazolt megbízottal 
nem keresik fel őrat 

A telep lakossága búcsúra készül A buesu 
Szent Rozália ünnepén lesz a telep! iskola ká-
polnájában. 

Öngyilkosság 
a Csillagbörtönben 
(A Délmagyrj-ország munkatársától.) A 

mult hét végén öngyilkossági kísérlet tőrtént a 
Csillagbörtönben. Uarótl Mihály, csalásért több-
hónapi börtönre eMtélt fogoly az egyik mű-
helyben rézgáliccai megmérgezz magát. A sú-
lyos beteg Marótit t tőrtön kórházában vették 
ápolás alá. Ugy látszott, hogy sikerül megmen-
teni az életnek. Ulóbb azonban olyan kompli-
kációk merültek fel, melyen segíteni nem le-
hetett, Marótl pénteken reggel meghalt. Halá-
láról jelentést lettük az ügyészségnek, amely 
nyomozást rendelt el az öngyilkosság hátteré-
nek kiderítésére. 

Megjött! Megjött! 

PYTHIA 
modern psycho-grafologus 

Fogad dL e. 11-1 éa d. u. 4 7 
Kass-szAlló 53. szoba . IS» 

ív 


