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Súlyos állaljárvány Alsólanyán 
Elzárják a fertőzöl! területeket 

(A Délmagyarország munkatársától.) Átok-
házán és kornyékén veszedelmes állatjárvány 
keletkezett. Az állategészségügyi hatóságok-
hoz érkezett jelentések szerint nagy arányok-
ban terjed a hasított körmű állatok, a tehenek, 
a juhok és a kecskék között a ragadós száj- és 
körömfájás. Az állategészségügyi felügyelőség 
nyomban elrendelte a szükséges óvintézkedé-
seket és ezzel egyidejűleg vizsgálatot indított, 
hogy megállapítsa, honnan hurcolták át ezt a 
veszedelmes betegséget az átokházi tanyákra. 
A vizsgálat adatai szerint a betegség a kele-
biai közlegelőkről került át Atokházára, ahol 
eddig husz tanyát fertőzött meg. 

Klekner Géza állategészségügyi főfelügyelő 
kiment a veszélyeztetett területre, hogy irá-
nyítsa a védekezés munkáját és a helyszínen 
léptesse életbe a szükséges rendszabályokat. 
Elsősorban a fertőzött terület körzetét határoz-
zák meg és ezt a körzetet a legszigorúbban el-

zárják. A területekre vezető utakra a fertőzött 
terület határán őröket állítanak, akik megaka-
dályozzák, hogy a területről állatokat hozza-
nak ki a gazdák. A városi piacra igyekvő ló-
fogatu kocsikat csak ugy engedik át, ha a lo-
vak lábát előbb mésszel fertőtlenítik, a kocsin 
semmiféle élő állat nem lehet. A tanyai lakos-
ságot plakátokkal és hirdetményekkel fi-
gyelmeztetik a veszedelemre és igy közlik a 
szükséges tudnivalókat, a védekezés eszközeit 
és módjait is. A fertőzött tanyák bejáratát 
szintén figyelmeztető lapokkal jelölik meg. 

Az állategészségügyi felügyelőség jelentést 
tett a járványról a földművelésügyi miniszter-
nek is, aki közölte, hogy szakértőjét leküldi 
Szegedre. A miniszter megbízottja a napokban 
megérkezik és szintén résztvesz a veszedelem 
elhárítására iránvuló munka megszervezésé-
ben. 

Tségy Kommunista foifnpere 
a szegedi törvényszék elöli 
Akik máfus elsefén szovjetcslllagos zászlót akarlak ki-
tűzni — Három vádlottat tegyőázra, egyet iogOázra iiélt 

a biróság 

(A Délmagyarország munkatársától.) Május 
elseje előtt a rendőrség négytagú kommunista-
társaságot fogott el, amelynek célja az volt, 
hogy május elsején szovjétcsillagos „Éljen a 
tanácsköztársaság" feliratú vörös zíászlókat tűz-
zön ki a város főbb pontján. A társaság tagjai 
voltak: Gesztei Mihály 24 esztendős szőregi 
asztalossegéd, Krämer Gyula 27 éves kórházi 
laboráns, Tóth János 31 éves színházi díszítő 
és Tápai József 25 éves napszámos. Az ügyész-
ség az első három férfit az állam és a társada-
lom erőszakos felforgatására irányuló bűntet-
tel, Tápait pedig vétségével vádolta meg. A 
vádirat szerint a vádlottak kommunista szer-
vezkedést folytattak, sejtet alakítottak, 1932 
ősz óta egy ismeretlen férfivel tartottak fenn 
összeköttetést, aki röpiratokat, Vörös segélv-
bélyegeket adott át nekik, ezeket pedig ők 
terjesztették. Az ismeretlen férfi távozása után 
Gesztei vette át az irányítást, Tóth és Krämer 
összekötő szolgálatot teljesített. Az ügyben ked-
den tartott főtárgyalást a szegedi törvényszék. 

A négy vádlottat fegyőrök vezették a tör-
vényszék Gömöry-tanácsa elé. 

Elsőnek Gesztei Mihályt hallgatták ki. 

Az qsztalossegéd az elnök kérdéseire kijelen-
tette, hogy a vád tárgyává tett cselekménye-
ket elkövette, bűnösnek azonban nem érzi ma-
gát, mert a cselekmények nem bűncselekmé-
nyek. Elmondotta, hogy 1031-ben megismerke-
dett Gerával. a régebbi biinperekből ismert 
kommunistával, aki lapokat ds röpiratokat 
adott neki elolvasásra. Gera azután, mivel nem 
ért rá vele foglalkozni, megszakította vele az 
összeköttetést, de előbb még összehozta őt egy 
ismeretlen szürkeruhás fiatalemberrel, akinek 
nevét nem sem tudja Ezzel a fiatalemberrel 
minden hétfőn a szemklinika előtt találkozott. 
Az ismeretlentől is kommunista lapokat és 
füzeteket kapott. Az ismeretlen egyizben azt 
kérdezte tőle, hogy tudna-e uj érdeklődőt. 0 
azután megemlítette Krämer névét, akivel idő-
közben találkozott és aki érdeklődést árult el. 
Krämer ismerése volt Tóth, vele Krämer ut-

Í'án ismerkedett meg. Az idegennek mird a 
:ét fiatalembert ő ajánlotta. Egv napon az is-

meretlentől Vörös segélybélyeget kapott az-
zal, hogy azokat terjesztés végett adja át a 
szimpatizálóknak. Tóth 1 pengő 20-ért el :s 
adott bélyeget, de a pénzt nem vette el tőle. Az 
ismeretlen azt tanácsolta Tóthnak, hogy a 
pénzen vegyen vörös krepp-papirt és abból 
csináljanak szovjetcsillagos zászlókat ö meg-
kérdezte Tóthot, hogy vállalkozik-e a zászlók 
kitűzésére. Tóth azt felelte, hogy igen. 

Gesztei az elnök kérdésére azután azt mon-
dotta, hogy a végső cél csak a zászló kitűzése 
volt. Elismerte, hogy ő is arra törekedett, hogy 
a jelenlegi társadalmi rendszert megváltoztas-
sa, de csak békcs eszközökkel. Tagadta, hogy 
bárkit is beszervezett volna és hogy az isme-

retlen Szegedről való eltávozása után ő 
vette volna át a vezetést. Gesztei azzal fejezte 
be vallomását, hogy a társadalom a hibás ab-
ban, hogy őa vádlottak padiára jutott. A mai 
társadalmi rendszert megváltoztatni akarja. 

Krámer Gyula azzal kezdte vallomását, 

hogy nem érzi magát bűnösnek, mert a vád-
iratban foglaltakat nem követte el. Elismerte, 
hogy könyveket kapott Tóthtól és Geszteitől, 
azonban ő ezeket a könyveket nem kérte. El-
mondotta ezután, hogy a kórházi viszonyokról 
Tóth irta a cikkeket, azonban az adatokat ő 
szolgáltatta hozzá, mert neki állott érdeké-
ben. Ugyancsak ő volt az, aki ezeket a cik-
keket lemásolta, mert neki jobb irása volt. 
Arra a kérdésre, hogv összekötő szolgálatot tel-
iesitett-e Gesztei és Tóth között, azt vallotta, 
hogy Geszteivel csak véletlenül találkozott és 
nem volt összekötő. 

A legérdekesebb vallomást Tóth János 
tette. 

Az elnök megkérdezte tőle, hogy vádlottársai 
közül miért van ő e,í"-°rlül ro^mhában. 

— Azért — válaszolta —, mert a ruha job-
ban jellemzi a mai társadalmi rendszert... 

Nem érzi magát bűnösnek — vallotta ez-
után — mert, amit tett, meggyőződésből tette 
és ehhez most is ragaszkodik. Elmondotta ez-
otán, hogy 1928 óta meggyőződéses kommunis-
ta Németországban járt 1930 tavaszától de-
cemberig és ("l Viképe^tett" mngát. A múlt év 
ősze felé kezdett beszélgetni Krámerrel. ö aján-
lotta Krámert Geszteinek azért, hogy ezzel elő-
segítse a munknsviszonvokat. A/onban min-
dig nem sikerült, mert legalább két embert ki 
kellett volna képeznie. Tápai erre nem volt al-
kalmas, ezért Tápait csak „durva eszköznek" 
használta fel. Tápai gyenge ideologiáju ember, 
aki nem volt alkalmas kiképzésre és az egész 
dologban csak azért volt benne, mert elismer-
te az ő szellemi fölényét. 

Tóthoz az elnök több kérdést intézett. Ezekre 
Tóth igy felelt: 

— Hirdetem ma is, mert az a meggyőződé-
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sem, hogy a mai társadalmi rendszert csak 
fegyveres erővel lehet és kell megváltoztatni. 

Tápai lényegtelen vatlomásl tett. 

Egy napig őrizte a zászlót, egyébként nem vo't 
kommunista, mert ő nem is értett semmihez. 

Tanú!" nem voltak, a vádlottak védőt sem kí-
vántak, igy a kihallgatások után dr. Mihályffy 
István ügyész mondotta el vádbeszédét és meg-
felelő büntetést kér mind a négy Vádlott ré-
szére. 

A biróság 

Gesztei Mihályt és Tólh Jánost egyen-
kint 2 és fél—2 és félesztendei. K-rá-
mer Gyulát kétesztendei fegyházra, 
Tápai Józsefet kélhónapi fogházra 

Ítélte. 

Az ügyész az Ítéletben megnyugodott, mind-
össze azért jelentelt be fellebbezest, mert a bi-
róság a három idegen honos vádlott kiutasí-
tását nem rendelte el 

Gesztei azt mondotta, hogy fellebbez, mert 
„ez csekély bírósági ítélet." Az elnök Gesztéit 
a kifejezéséért rendreutasította Tápai kivételé-
vel a többi vádlott is fellebbezést jelentett be 
az ítélet ellen. 

MRGLYB KOLOZSVÁROTT 
Kolozsvár, junius 6. Pünkösd vasárnapján a 

Mátyás-téren több fiatalember várta azt az 

autót, amely a vasútról a magyarországi napi-

lapok vasárnapi számának' csomagjait hozta. A 

fiatalemberek megrohanták a gépkocsit, ledo-

bálták a lapokat, a Mátyás-szobor előtt mág-

lyát raktak belőle és elégették. A rendőrségnek 

nem volt ideje közbelépni. 

H reudőrdi'iioJc revolverrel 
lelőtte a rendőrfogalmazót 

Esztergom, junius 6. Kedden reggel Beke Jő-

zsef rendőrdijnok revolverével lelőtte dr. Süttő 
István rendőrfogalmazót. A rendőrfogalmazö 

dr. Hegedűs János rendőrkapitány szobájából 

lépett ki, amikor szembetalálkozott a merény-

lővel. Beke revolvert rántott és szó nélkül le-

lőtte a fogalmazót. Süttő eszméletlenül esett 

össze. A lövés zajára kirohanó rendőrkapitánv 

fogta le a dühöngő Bekét, akin látszott, hogy 

illuminált állapotban van. A súlyosan sérült 

rendőrfogalmazót beszállították a kórházba, 

ahol megállapították, hogy a merénylő golyója 

jobb ágyékába hatolt be és átütötte a főütőeret. 

Állapota életveszélyes. Beke József bosszúból 

lőtte le a rendőrfogalmozót. 

FRONTHARCOS VAGY CSERKESZ 
ö s z z a s f e l s z e r e l é s i c i k k e k l e g j u t á n y o s a b b a n . 
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