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Tisza meggyilkolása előtt
a csendőrön szórakoztak a villában

Öt csendőrt hallgatott ki a bíróság
A Tísza-hünpör vasárnapi tárgyalása

L(A' ba^osztálybiróság vasárnap is foly
ttá a Tisxa-pör íűlárgyalását, A mára 

beidézett tanuk közölt vannak azok a 
/csendőrök is, akik a gyilkosság napján 
D Rohcim-villában szolgálatot teljesítettek. 

Rákóczi Sándor parancsnok, Sófalvy 
Dániel, Csíki Zsigmond. Zsombori! János 
és Szekeres esendőtök,
\ közülük négy le van tartóztatva.

A szaKác ni és vasalónő 
vallomása

r "Bugyi 'Anlalné szakácsnő a tárgyalásve* 
teető kérdéseire előadja, hogy 1918 októ
ber 31-én a villában tartózkodott lent a 
konyhában. A délelőtt történtekről nem 
tud semmit. A ház körül lövöldözéseket 
hallott és mindnyájan nagyon féltek A 
csendőrök ■< merényiéi elöli két nappal 
Jöttek és nyolcán voltak. Délután a szo
bában zajt hallott, de amikor kiment, ak- 
hány lövés volt, azt nem tudja.

Badics Sándorné vasalónő a délelőtti 
látogatóról csak annyit tud. hogy amikor 
ő felszaladt a hallba, az búcsúzott, szél- 
byitotta köpönyegét és kérdezte: „hát igy 
néznek ki a gailkosok?" Az egyik katona, 
akinél fegyver nem volt, azt mondta, 
hogy reméli, 
jog csatlakozni. 
lelte; „Fiam, az

hogy a nemzeti tanácshoz 
A kegyelmes ur azt fe- 

ilyen beszednek itt nincs

Rákóczi Sándor a tárgyalás vezető kér
déseire előadja, hogy ő volt a parancs
noka a Roheim-vilában levő különítmény
nek. A különítményt október 30-án déli 
12 órakor Szekeres Ferenc őrmester pa- 

o?„ára vezényelték ki a Mosonyi-utcai 
i i uidőrlaktanyából, hogy Tisza személyé
re és vagyonára vigyázzanak.

Dr. Mondada: Teljesítette ezt 
adatot?

Rákóczy: Amennyire 
teltem.

Dr. Mondada: Majd 
állott ez az őrség?

Rákóczy: Én, Csíki, 
Samu, Zsnmbory Kis Dániel 

i csendőrük,
Dr. Mondada; Adja elő a 3t-én 

történteket.
Rákóczy: Déltájban egy autó 

meg: az autóban tíz—tizenöten , 
civilek és katonák. Megállották és kia
báltak: ..Rt lakik a gyilkos!" Mikor ezt 
láttam, a házmesternek vagy az inasnak 

; mondtam, zárják Le a kapukat. 
' Dömötör kijött és azt mondta, 
I mutatkozzunk az utcán.

Dr. Mondada: Tudta 
hogy mi történik a városban?

Rákóczy: Igen. 30-án este

helye.
A szuterénben 

tája mellett és 
ínondták a csendőröknek, hogv szerelje
nek le és szégyeljék magukat, hogy mo.l 
is itt őrzik a kegyelmes urat. A csend- 
lőrök vonakodtak csillagjaikat lelépni. Hú
rom katona jött le hozzájuk. A csendőrök
ről le volt szedve a csillag és kalapjukról 
B toll.

Dr. Mondada: Meg tudná ismerni azo
kat a katonákat, akik a csendőröket le

nézze 
vala-

lakott a csendőrök szo- 
délután hallotta, hogy

veresték? Forduljon meg és 
meg. nincsen-e a vádlottak közölt 
melvik. 
'Badicsné: Nem tudom megismerni.

Dr. Mondada: Egyik sem?
Padicsné (IMitlncrre mutat): Talán ez, 

ha volt neki bajusza. Most nincs egyik
nek sem bajusza, akkoi pedig mindegyik
nek volt

Dr. Mondada: Dobónak van.
' Badicsné: Mintha ez volna ez. aki a 
Jpinceiolyosón állt őrt. De határozottan 
nem állítom. Mindegyik pirosabb artu 
ft’olt és köv'rebb.

Hüttner: Én sohasem hordtam bajuszt. 
Dobó: Én nem voltam lent.
Dr. Mondada fényképeket mutat n ta

bunak; kérdezi, nem ismeri-e fel valame
lyiken a katonák kzül az egyiket.

Badicsné- Kéri Pál fényképéi hasonló
nak találja.

Dr. Mondada:
illetőn?

Badicsné: Igen.
Dr. Mondada (Hültnerhez): Kénnek 

tatonasapkája volt?
Hüttner: Igen.
5V bíróság u lantit megesketi.
Dr. Török védő kéri, hogy a tanul szem- 

hesttsék azzal, akit a fényképen felismert.

A csendőrök parancsnoKa
Ezután következett Rákóczi Sándor 

esendőrőrmcbtcr klliaiiga’ása.
, Dr. Mondada kérdéseire Hőadja, hogy 
őrszolgálati kötclességsértés bűntettével 
IJM vádolva; 1920 március 13-a óta van 
ibtartó itatva

Katonasapka volt az

zött, amelynek következménye az volt, 
hogy leszedték a csillagokat, hagyták. 
hogy elvegyék tollaikat és három katona1 
kikisért hat csendőrt.

Rákóczy; 'Az udvaron is voltak katonák, 
Dr. Mondada: Azt maga a szobából 

nem láthatta. Kötelességük lett volna vé
dekezni és egész nap 
teni szolgálatot.

Rákóczy: Én ezt a 
nére nem lehettem.

Dr. Mondada: Nem 
kegyelmes urnák látnia.

Rákóczy: (Hallgat.)
Dr. Mondada; Amikor hallották, hogy 

katonák jöttek, az egyik a másikat lök- 
I döste, hogy „eredj te.'"
| Rákóczy: A merényletről nincs tudomá
som. Este nyolc óra tájban hallottam a 
laktanyában, hogy a kegyelmes urat meg
gyilkolták. Két katona kisért minket * 
fák széléig, ott katonákat is látott, de 
automobilt nem.

Kottra őrnagy: Miután a kegyelmes ur 
megtiltotta azt, hogy mutatkozzanak, nem- 
gondolja, hogy önnek, mint kipróbált régi 
csendőrnek, kötelessége lett volna intéz
kedni.

Rákóczi (habozva): Lehetett volna, ha 
felmentem volna az emeletre.

Dr. Mondádat Lehetett volna a kertben 
is. mert az tele van sűrű bokrokkal és, 
fákkal.

Kottra: Milyen intézkedést tett tehát! 
gróf Tisza István életének biztonságára?

Rákóczi: Én mindent megpróbáltam, 
de semmi sem sikerült. Telefonon pró
báltam intézkedni, nem sikerült Szolgát 
akartam kiküldeni, nem sikerült. Csend
őrt küldtem ki délután jelentést tenni, de 
az nem jött vissza.

Kottra: Adjon nekem fölvilágositást aT- 
ról. hogy miért viselkedtek olyan hitvá
nyán. hogy egy szív, lélek, fölmondta f 
szolgálatot és megadták magukat, nem 
csinállak semmit.

Rákóczi (hosszabb zavart hallgatás 
után): Bennünket hirtelen megleptek. Ar
ról nem világosítottak föl, hogv mi van 
odakint.

Dr. Mondada: Dehogy nem. Kiéin Rezső 
fölvilágosította.

Kottra őrnagy: Hát nem volt lehetőség,

fegyvertől teljest*

kegyelmes ur elle-

kellett volna azt a

adjon nekem. Amire azt mondta, szűk- i 
scglelen.

Dr, Mondada: Ez sem egészen lgv volt. ! 
Maga már aznap délelőtt és a délutáni 
órákban panaszkodott, hogy nincsen ke
nyere.

Rákóczy: Nem a kegyelmes urnák.

„Ha inaguK nem olyan 
gyáváK, Tisza ma is élne"
Dr. Mondada: .4 személyzetnek. Pa

naszkodott, hogv a fölváltás most sem 
jön, aztán valaki a villa személyzetéből 
beismerte, hogv hírül vitte maguknak, 
hogy a városban forradalom van és hogy 
a katonák a nemzeti tanácshoz csatlakoz
tak. Magángk már nem volt fontos Tisza 
István gróf személyének őrzése.

Rákóczy: Nekem a szolgálatom mindig 
fontos volt. Tizenhét éves szolga vagyok, 
hogv ez megtörtént, nem tehetek róla.

Dr. Mondada: Figvelmczte'em arra, 
hogyha maguk nem viselkednek olyan 
gyáván, mint amilyen gyáván valameny- 
nyien viselkedtek, akik ott voltak, Tisza 
István gróf ma is élne. Abszolúte nincsen 

délelőtt. ' joga, hogy önérzetesen beszéljen. Gyávák 
; voltak . . . Mondja el, hogv történt a 

...............  tizenegy lefegyverzés?
órakor a soflőr azt mondta, hogy kitört Rákóczy: Az inas bejött azzal, 
a forradalom. ; behatoltak a villába. Mondtam

D. Mondada: Gondolt arra, hogy valami c.sendőrörmeslernck, menjen fel. — — 
baj érheti a kegyelmes urat? . mondta, fáj a feje, amire magam men-

Rákóczy: Én csak a csőcselékre gon- tem föl. Mikor fölmentem, láttam, egv 
doltam. A politikát nem ismerem. • katona áll a lépcsőn, aki felém fordul

Dr. Mondada: Itt nem politikáról van . és azt mondja: „Mit akarsz itt'?" Kérdez- 
szó. Ennek a tárgyalásnak semmi köze a | tem, milyen járatban van. „Semmi kö- 
politikához, itt bűnesetről vun szó. Itt : zöd nincs hozzá" —■ mondotta. Erre ' hogv önök ezekkel az emberekkel elbán-
senkivel politikáról nem beszélünk. Gon- ; engem bevezettek a szobába és készbe 
dolt-e arra, hogv Tisza István ellen mc- vágták a fegyvert. Egyenkint 
rénvlclct követne’? cl? • mo'oziok és klkisértek az utcára.

Rákóczy: Nem gondoltán.,
Dr. Mondada: Mi voll a parancsa?
Rákóczy: Hogv vigyázzunk a kegyel

mes ur személyére és vagyonára.
Dr. Mondada: Ez az utóbbi állítása el

lentmondásban san feleleteivel. Ha ilyen 
parancsot kapott, akkor ebből gondol
hatta, hogv valami történhetik. Ha nem 
kíván felelni, nem tartozik. Hogyan tel
jesítették a szolgálatot?

Rákóczy: Járőröket vezényeltem ki 
30-ára. .\ szolgálatot töltött fegyverrel 
kellett cllálniok.

Dr. Mondada: Az eddigiekből mást 
látni. Október 31-én is folytatta?

A szobában pipáztaK 
és KáriyéztaK

tudtam.

meglátjuk.

Sófalvy, 
' és

31-én

hel

a fel-

teljest-

Kikből

Bogyó 
Samu

délelőtt

i jelent 
lehettek.

Ezután 
hogy ne

i

hogv 
Dániel 

Ez azt

In; Itt nem politikáról van , és azt mondja: ..Mit 
tárgyalásnak semmi köze a i tem, milyen járatbai

I
I...
I Dr. Mondada: Ez is úgy
I három ment le oda a s;

meg-

t volt, hogv 
szobába és ott 

voltak maguk valamennyien gond nélkül, 
fegyvereik a falhoz támasztva és egy
szerű párbeszéd fejlődött ki maguk kö-

janak?
Rákóczi: Nem volt rá idő. Azt nem tud

tuk, hogv hányán voltak. Künn az ablak
nál is voltak.

Kottra örnngv: Amint a vizsgálat mt> 
tatja, nem voltak. Miért nem lehetett 
Janiit tenni?

Rákóczi: Az akkori helyzet . . J

le

Délelőtt 
ügyelmeztettéK a csendőrparancsnolíob 

ennerí Tiszáért
Arra nem gondoltam, hogy gyilkosok főt* 
nak jönni. .4 fentlevő két csendőrt ez ö 
civil a kél katonával egy ült még délelőtt 
lefokozta; azt mondták, hogy a régi rend 
szer lejárt, nem szabad csillaggal járni 
Elmondja ezután . hogy a gyilkosságuk 
nyolc katonát látott, kettőt tisztán látón 
a lámpavilágnál, a többi nem volt jól 
látható.

Lévai: Tud-e szem-élylcirást adni arró^ 
aki a katonákat vezette?

hogy délután
Kottra őrnagy: Mennyiben befolyásolta 

önöket az akkori helyzet?
Rákóczi (hosszabb hallgatás utáni: 

Hallottuk, hogy a városbeli cscndörséget 
elfogták és szétverték Azt hittük, hogy 
cs?k magunk vagyunk. .4 soffőr hozta 
ezeket a híreket. .Íz is befolyásolt ben
nünket abban, hogy fegyvereinket átad
juk; a másik az volt, hogy megleplek.

Kottra őrnagy: Ki volt még az oka, 
hogy szolgálatot nem akartak teljesíteni?

Rákóczi- De akartunk, mert különben 
délután elmentünk volna. De egyáltalában 
nem lehetett szolgálatot tejcslteni.

Dr. Mondada: Nem gondolt arra, hogv 
■i l>ollol' hírek után nem is lesz nagyon 
ió Tiszát védelmeznie?

Rákóczi: Erre nem gondoltunk.
Dr. Török: .Túrt kint délelőtt valami

• Öröshaju. esőköpenyes civil?
Rákóczi: Járt. Kissnek mondtam, hogy

Rákóczy: Nem. mert parancsot 
fám a kegyelmes úrtól, ne küld lek 

i mert ha meglátják a csendőröket, meg- 
i támadják, kellemetlenségei csinálnak. Volt 
I köztünk kél csendőr, aki teljesen haka- 
i ruhában volt, sapkával. Ml hatan csend 
! őrruiiában. A két csendőrt biküldtem az- 
' zol, ha valamit Ó3zrcvesznek. szóljanak. 
1 Ezek fegyver nc'kül mentek. 
I Dr. Mondada: Maguk pedig a szobá- 
. bán pipáztak és kártyáztak. 
' Rákóczy: Pipáztunk, de nem kártyáz- 
' tünk.
I Dr. Mondada: Azonkívül tudomásom ----- --------------- ---------- —-........ ........... .
I van. hogv önnek már akkor igen melege menjen fel és nézze meg. kik jöttek.
I voll a villában és mindenféle kifogáso- , A civil is tiz perc alatt eltávozott. Té
kái használt és kérte Tisza István grófot. ' ezós közben mondta, hogy 
hogu intézkedjék fölváltó sóról.

' Rákóczy: Én nem arra kértem, hogv

Íváltasson föl. Telefonhoz mentem, ös
szeköttetést nem kaptam. Szolgálati je- , 
gvet irtom és arra kértem a kegyelmes Azt senkinek sem jelentettem, mert azt 
bt*,. ho«v h, fial WÍV I MIK®. Mx • Xegyefatt Bt. IwU* «rt-

kan
ki.

' vigyázzunk. ne történjék estig semmi 
mert este elviszik a kegyelmes urat 

a nemzeti tanácshoz.

Dobó Isiván véleménye 
g 1 ’íostársairól

Cingár, középtermetű ember 
volt, fekete nvirott bajusza. Határozottan 
csak azt tudnám fölismerni, aki vele 
beszélt és elvette tőlem a járőr-táskát. 

Szlantikovszky: Két éve nekem oly 
gvenge bajuszom volt, hogyha nem bo
rotválom, akkor sem lehetett nvirott fe
kete bajuszom.

Dobó: Ha kiesé téliesítettek volna 
szolgálatot s ha két ember megszólj- 
tóttá volna a belépő egyéneket, hogy 
mit akarnak, akkor teljesen kizárt 
dolog hogy előfordulhatott volna a 
gyilkol, amilyen fuytiawtttk.
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és bátrak a cőaiiiiörók, X X 
XXX X Mind elszalad
tak volna az ilyen emberek, mint 

akik edamentok,
Dr. Mondada (Rákóczvhoz): Hallja?
Kollra őintU’v: Azt mondotta, hoqy is

meri azo.'ut, akik ott voltak és azok 
olyan eml erek, hogyha rá kiállónak, el
szaladnak. Kis voltak átok? Meri ön is- 
neri azokat.

Dobó: Neveket nem tudok. Onnan kö- 
votkezlcleni, bon” intelligens emberek 
voltak. Mi nem vagyunk olyan bátor 
emberek, núnj akik a csendőrökkel 
szembe szoktak szállni.

Koltra őTttfig*.: H cilán dó megnevezni, 
hogy kik voltak, akik bementek?

Dóvá: Általában gondoltam, hogv mi, 
vádlottak nem vagsunk azok nz emberek, 
okik verekedtek volna valaha.

A bíróság ezekulón Rákóczii őrmester 
meacskctéiét mellőzte.

„SzőralfoJU n “
— mondja a ipásiíi csendőr

Sófalvy Dánic 1 sófalvr.i születésű, 34
eves reííirniálic vnllúsu csendőrömésíer
kihalluatása lu vc!’;oc'.t ezután, akit
szintén szurony k közi li-érlek be Elö-
adta, hogv a P cbeita-villáhnn 1918 ok-
tóbor 30-áu s.« fiák.lot •ol.'csifett azzal a
lm riincsff.nl. ho ,-v a kegyelmes urra vi-
gvázzanak. N'ar :al szolgálatot teljesilelt
és a 31-érc virradó ói-; il<a is. 31-én azt
a parancsot ka: Iák. hogy ne mutatkozza-
vak az udvarol . Ezt a parancsot a jár-
őr parancsnoka adta a fcgvelmes ur ne- 1 
vében. Aztán nem te,:e; ife’tek semmiféle j 
szolgálatot r. villában, hanem lent voltak 
a szobában.

Dr. Mondatta: Mit csináltak egész nap? í 
Kőfalai: Szórakoztunk, untuk mariunkat. 
Ur. Montlada: Kártyáztak.

Sófalvt: Nem.
Ur. Mondatta: Szívesen voltak olt? 
SÓfalvi: Amennvibe;i muszáj volt.
Dr. Mondada: Miért nem voltak olt |

•zivesen?
Sófalvi: Attól tartottunk. • hogv bejön , 

egv csapat és kelten* ellenségünk lesz. j
Dr. Mondada: Mit ért kc’lcinellonség 

Blatt?
Sófalvl: Hogv legyilkolnak. A csend- 

Őrökre haragúét-;'..
Dr. Mondada: Kitől hallotta ezt? 
Sőfalvi: A soffőr mondta.
Dr. Mondada: Más valakitől nem hal- 

Jolln?
Sófalvl: Nem emlék szóm.
Dr. Mondada: Nem emlékszik egv fia

tal suhuncra. egv irarostogénvféléro. aki 
olt lakott a villában? Maga bevallotta. A 
kertésze ok a tla ez.

Sófalvi: Nem emlékszem.
Dr. Mondada: Délelőtt történt valami, 

•mire visszaemlékszik?
Sófalvi: Nem történt semmi.
l)r. Mondada: Délután?
Sófalvi: Délután mikor hallottam, hogy 

katonák jöttek be. kimentein az udvarra. 
Kevés ideig tartózkodtam olt s mire 
visszamentem, már egv katona a folyo
són fegyverét lövésre készen tartotta, el 
akarta sütni.

I)r. Mondada: Nem ériem a vallomását. 
Hány katona fegyverezte le magukat?

Sófalvi: Három katona.

Hogyan törlént a lefegyverzés
Dr. Mondada: Hol és hogv történt a 

lefegyverzés?
Sófalvi: A: euuik bent volt a szo

bában. a másik a fegyverét tartotta az 
ajtóban készenlétben. Ar egyik azt 
mondta, hogy miért örzilck mén mindig 
ezt ti kutyát és art mondta, hogy a vá
rosban a csendőrök csatlakoztak a for
radalmárokhoz.

Ezután a vádlottak közül Sztanykov- 
szkyra mutat, hogy ő hasonlít ahhoz, aki 
kézbn tartotta a feqyneit. Határozottan I 
nem állítja, lmgy ö volt, de hasonlít 
hozzá.

Dr. Mondada: Érezte maga, hogy sú
lyos kötelességtnulftsi'lást követlek el?

Sófalvi: Harminchat órai szolgálat után 
fc! kellett volna bennünket váltani. Mi 
nem is tudtuk, hogv mi van odakint.

Dr. Mondada: Ez csendőrhöz nem méltó 
beszéd, mert a harctéren hetek és hóna
pok lellek cl. hogv M emberek bent fe
küdtek a fcdc’ékbeii. .Azok bizonyára 
nehezebb időket éltei, ét ott kint és még 
sem panaszkodtak ugv. mint maguk, 
akik olyan rettenetes órákat éltek át 
amiatt, hogv harminchat óráig nem jött 
fölváltás.

Sófalul: Az volt a haj. hogy nem volt, 
aki informált volna bennünket, hogy mi 
van odakint. Ha kimentem az udvarra, 
nem is tudtam, hogv honnan jönnek a 
golyók.

Dr, Mondada: fis akkor már nem fél
tek. mint csendőrök fegyverrel az utcán 
.végigmenni?

Sófalvi: Akkor már láttuk odakint a 
'helyzetet. A rendfokQMtot uom varrtuk

Jönnek az adók!
Gőzerővel az ország pénzügyi konszolidáéiója felé 

Pártértekezlet nz adókérdésben
— A líétftii Napló tudósltájálól. —

A bojkott megszűnésével uj perspek
tíva nyílik az ország anyagi fejlődé
sére. E j erőforrást i<len| ebből a swin- 
pontbóí az export-import nekilendü
lése, ami elsősorban nz ipari terniolés 
terén fogia éreztetni jótékony hatását. 
Jelentős lépés a cél felé az a tárgyalás, i 
melyet Teleki Pál gróf miniszterelnök ] 
kezdeti a magyarországi szociáldemo- ■ 
krala pártiak Minden remény meg
van arra, hogv hamarosan be fog kö
vei kezni a

teljes társadalmi kibékü'ér

és ezen a réven mintegy ner/uedmilliós | 
munkás ékelődik szorgos munkájával t 
a nemzeti irányú munkába. Ez a mo
rális hátiéi- megteremti a muivkakcd-1 
vet s nemzetközi viszonylatban elő-' 
segili annak a harmóniának a lehető
ségét, amely nélkül a

külföldi tőke

nem találna utat az országba. ;
A nemzetgyűlésnek óriási feladatot 

kell megoldania a közel jövőben: telő 
alá kell hoznia mindazokat a törvény-1 
javaslatokat, amelyek

pénzügyeink rendezésére 

és gazdasági talpraállásunk lehetővé 
tételére irányulnak. A pénzügyi bizott
ság már letárgyalta az egyik legfonto- 
*abb adójavaslatoi, amelynek révén a 
nénzügvminiszter félmilliárdcNil na
gyobb összeggel akarja (iaz(lagit('’d az

fel. Gyanúja az, hogy valaki elárulta 
őket, mielőtt a katonák bejöttek, mert kü
lönben nem találták volna meg őket. 
Volt ott eyy szobalány; az este, mikor 
bementek szolgálatba, kiment a kapuhoz, 
ahol éppen ö volt az őrszem; egy őrmes
ter várta és együtt elmentek a szobalány
nyal. Másra nem gyanakszik. A so ff őrrel 
többször beszélt; mondta neki, hogy nézze 
meg, mi van a városban, de az nem ment 
ki, azt mondta, hogy mindenki tudja, 
hogy Ő Tisza István szolgája és lelövik.

Török védő kérdésére azután elmond
ja, hogy a fegyvereket ugyanabban a szo
bában találták, ahol tefegyverezték őket. 
A mosókonyhán mentek keresztül és az 
egyik asszony engedte be a szobába. 
Azért ment vissza a fegyverért, mert nem 
érezte jót magát a fegyvere nélkül.

Szt/mykovszky; A csendőrök engem 
mindennap láttak itt a fogház udvarán, 
tehát könnyű engem itt ismerősnek ta- 
lálniok.

Dr. Mondada (Sztanykovsz.kyhoz): Szó
val ön tagadja, hogy a csendőrök lefegy
verzői között lett volna.

A csendőr információt Kért 
a fogházban Dobítíl

Dobó: Engem a fogházban áthelyeztek 
a nngyszobába, mert nem bírtam ki a 
cellában. Sófalvival együtt voltunk a für
dőben és ő mondta, hogy kommiin miatt 
van letartóztatva és kérdezte tőlem, nem 
tudom-e, hogy hányán voltak a Roheim- 
villában és ö kérdezi1' tőlem, hogy kint 
voltak-e Hüttncr és Szlanykovszky. ö 
tt hát nem is tudta, hogy hányán voHak 
kint és kik voltak kint. Én ekkor rögtön 
jelentettem az őrnagy urnák és kértem, 
hogy válasszanak el bennünket. Erre Só
falvi elkezdett káromkodni, mert ő ki 
akarta venni belőlem, hogy kik és hányán 
voltak ottan.

Só falvi: Nem igaz, hogy érdeklődtem 
nála Hüttncr és Szlanykovszky után és 
név szerint nem is ismertem őket. Kér
deztem Dobótól, miért van itt: mondta, 
hogy a Tisza-ügyben. Kérdeztem, hogy 
miiguk is olt voltak-e a gyilkosság végre
hajtásánál. hogy mentek oda. Art mond
ta. automobilon. 0 nem tudta, liogv én 
ott voltam a Roheim-villában. Másnap 
azután mindent letagadott

Dobó: Én azt mondtam, hogy egyálta
lában nem voltam ottan.

A bíróság i tanul nem esketi meg.
Elnök ezután a tárgyalást felfüggeszti.

Szünet után 
a harmadiK csendőr vállalt
Szünet útin a MrósAg Csíki Zaigmond 

csendőrörfiicstert hallgatja ki. ' 

állam kasszáját. Szerdán inár a kor
mán vüópárl értekezlete elé kerül a ja
vaslat, ahol előbb az intézőbizottság, 
majd a párt összes képviselő tagjai
nak részvételével a pártértekezlet ta- 
nátbkozik a pénzügyek szanálására 
irányuló első nagy lépésről.

Jönnek tehát az adók

s ez a kérdés egyidöre háttérbe fog 
szorítani minden más problémát. Ez
zel párhuzamosan felszínen marad a 
közélemezés ügye. Valószínű, hogv a 
nemzetgyűlés el fogja határozni a ter- 
nícsrendelet revízióját s ezzel kapcso
latosan eldönti azt az elvi kérdést is. 
vájjon

külön kenyéradó

formájában vagy más utón gondos
kodjék a kormány a közellátásra szo- 
.uló milliók élelmezéséről.

A hét elején

Friedrich István ügye

fogja foglalkoztatni a nemzelgyüélst. 
Búr hosszabb vitát jósolnak, mégis 
valószínű, hogy egv nap alatt elkészül
nek a mentelmi bizottság jelentésével. 
A többség a mostani hangulat után 
ítélve

Friedrich István kiadatása 
mellett

fog dönteni. Csütörtökön már az adó
javaslat kerül a nemzetgyűlés asz
talára.

Dr. i-i: M' .or került a villába?
Csíki: Harmincadikén délután. szol

gálatvezető őrmester mondta, hugn Ti
szára kell vigyázni.

A tanút a bíróság nem eskeli meg.

Zsombory őrm. s’er
Zsombory János csondőrőrniester ki

hallgatása következett ezután. Színién 
szuronyok közt kísérték, mivel az októ
ber 31-iki magatartása miatt letartóz
tatták.

Zsombora: Harmincadikén Szekeres 
őrmester kivezényelt bennünket szolgá
latba. Rendőrök is téliesítettek szolgála
tot. Egész éjszaka nem volt baj, de 
azért ébren voltunk.

Dr. Mondada: Mit gondol, milyen baj 
fordulhatott volna elő?

Zsomborit: Legfeljebb azt gondoltam, 
hogy a vagyonbiztonságot kell megőrizni. 
Reggel még ki sem világosodott, a rend
őrök elmentek.

Dr. Mondada: Mit mondtak a rend
őrök. miért mennek el?

Zsomboru: Nem szóllak semmit. 
Dr. Mondada: Le lettek váltva?
Zsomborit: Nem. Reggel kilenc órakor 

a parancsnok azt mondta: „a kegyelmes 
ur megparancsolta", — mert az inas, aki 
kint járt a városban, mikor visszajött, 
elmondta, hogv a városban a katonák 
be vannak rúgva, nőknek is fegyver vau 
a kezükben, hogy a szobában tartózkod
junk, a kaput nem is szabad bezárni, 
őrszemei sem szabad állítani. Ha valaki 
be akar jönni, bejöhet. Ha szükség lesz 
ránk, akkor tudomásunkra adják. Nem 
is reggeliztünk. Elmúlt tizenkét óra, föl
váltásnak kellett volna érkezni. Egy óra
kor még nem jött fölváltás. Éhesek vol
tunk. mondtuk a parancsnoknak, intéz
kedjen. hogv váltassunk fel, vagy adja
nak ebédet. A parancsnok fölment és 
megjelentette. Ekkor a keguelmes ur le
jött és hozott egy doboz cigarettát, kö
rülbelül húsz darab lehetett. Ezt odaadta 
és elosztottuk. Azután ebédet hozlak.

Dr. Mondada: Honnan?
Zsomboru: A kegyelmes ur adta. Mds- 

félliter bort is kaptunk nyolcán. Lövése
ket hallottunk, de nem volt semmi bal. 
Félháromkor elmentek, nem is tértek 
vissza. Rogyó Mihálv és Kiss János. 
Egyszerre jött az inas, menjünk fel. mert 
nyolc fegyveres katona jött be. Alig telt 
bele két férc, olt voltak a parancsnokkal 
együtt, két ember bejött szuronyt sze
gezve. egy pedig az ajtónál állott, lö
vésre kést fegyverrel. A utósik kívülről 
kiabált: ,-elszednt mindent a gazembe-1 
rcktől."

Dr Mondada- Nem gondolták, hogy 
csak a puska után kell avulni és hogv a 
hat csendőr a- három emberrel szemben 
clivnállást fog kifejteni?

Zsomboru: Nem tudtuk, húnv emberrel 
állunk szemben. Tiz órakor srí.iu'•;> t 
két katona meg egv civil és tűkkor ,,oni 
történt semmi. A parancsnokunk .ot 
mondta, fent voltak a kegyelmes ptnéd 
és fölszólították, hogy a Nemzeti Ta
nácshoz álljon.

MlértengediéK 
lefef;. v rezni magukat ?

Dr. Mondada: A kérdés az, hogv 
miért engedték mugukat lefcgyoereznt.•

Zsombori/: Nem tudtunk plyan erőt 
kifejteni.

Dr. Mondada: Jfárommul szemben? 
Amikor a tölléngláska az oldalukon van :

Zsomböry: Az inas azt mondta, nyolc 
ember.

Dr. Mondada: Maguk csak négy em
bert látlak.

Zsombora: Nem tudtuk, hány eml cr 
van.

Dr. Mondada: Mit gondolt, mikor 
gyilkosságot hiriil vitték, kik követtek’ 
azt. el?

Zsombori/: fin csak azokra gondol
tam, akik bennünket lcfcgyvere.ztrk.

A haditörvényszék Zsombory megesko 
tűsét is mellőzi.

„fia Tiszának baja lesz, 
felabasztjáK őkei*'

A bíróság ezután Szekeres Ferenci 
tisrlhelvQtlest hallgatja ki. A merényletre 
vonatkozólag nem tud semmit sem e/ó-* 
adni.

Dr. Mondada: Arra nem gondolt, hogv 
31-én, amikor a forradalom kitört és a. 
városban raboltak, fosztogattak, az a 
nyolc csendőr nem lesz elég?

Szekeres: Mondtuk nekik, hogv vl-^ 
gyázzanak, mert nagyon fontos szolgá
latot teljesítenek és ha Tiszának valami 
baja lesz, akkor fölakasztják őket. Mond
tuk azt is, hogyha segítség kell, kérjenek 
táviratilag vagy telefonon. Ha kertek, 
volna-, kaptak volna erősítést.

Sztupka őrnagy: Honnan lőtt az intéz
kedés, hogv Tisza lakásába őrséget kell 
kivezényelni?

Szekeres: Azl Kiss János örme.-dei- 
tudná megmondani, mert Ő vette át a 
parancsokat telefonon.

A bíróság n tanti mngesketését mellőzi. 
A tárgyalást hétfőn reggel folytatják.

A mMeml 
cssndcrzűszlúal] ünnepe

— .4 Hétfői Napló tudósilójától —

Vasárnap délelőtt ünnepelte meg 
egyéves fennállását a Miicgvelenii 
Csendőrzászlóalj, előkelő meghivott 
közönség jelenlétében. A Műegyetem 
dunaparbi homlokzata előtt állolt löl 
a zászlóalj Milesz István őrnagy pa
rancsnoksága alatt.

Néhány perocel 9 óra előtt érkezeit 
meg Sréler István honvédelmi minisz
ter, aki szemlét tarlóit a zászlóalj fö
lött. Pontban 9 órakor érkezett meg 
József főherceg tábori, zőldszinű tá
bornagyi egyenruhában. A miséi P. 
Zadravecz István tábori püspök celeb
rálta fényes papi segédlettel, közben a 
budapesti helyőrség zenekara Fricsatf 
Riohúiil, az Egyetemi Énekkurok pe
dig Toldii Ödön vezetésével egyházi 
énekeket adtak elő. inig urfelmutntás- 
kor Kalmár József énekelte el saját 
szerzeményű Ave Mária-át.

A mise végeztével Zadravecz püspök 
mondott magasszárn válásai beszédet, 
ezután Józan Miklós unitárius esperes 
mondott imát, majd Csenyődy Lajos 
evangélikus lelkész üdvözölte a zászló
alj tagjait.

Az egyházi szónokok uáln Sréler 
István honvédelmi miniszter iéjielt a 
szószékre és a műegyetemi ifjúság ér
demeit méltatta, akik a legelsők kö
zött ragadtak fegyvert egy éiVvel ezelőtt. 

' hogv rendet teremtsenek Budapesten.

A Himnusz áhitalos hangjai után a 
zászlóalj disznienetben vonult el n 
megjeleni előkelőségek elölt, akiknek 
élén József főherceg fogadta a csapa 
tok tiszteletadását, majd a vendégek 
Czakó rektor vezetésével a Mücgyete* 
mcl tekintették meg. Fesztelen ^ercle 
után a Bákóczi-induló hangjai mel
lel 1. hangos óvádó közben szállt autó
jába József főherceg, majd as ünnep
ség befejeztével feledhetetlen emlékek
kel láivozo>il az ünneplő közönség.

riincsff.nl
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Pécs lakosságának 
felirata

az ötös tanácshoz
A megssáiiás megszüntetését kérik

! pó-s város hazafias közö:n?ge az 
Ltanlinisszió utján a köve:kezű f-4- 
L|ot intézte a púi i á ölös tanácshoz:

Pécs sz. kir. városnak és Baranya 
rárinegvc nirps;állóit terül■•< 'nek ősz 
Jzes lakossága kép\is elitébe n ezek
ilulirolt hatóságai, tesiük'tei és intéz-
nényci — szemben a szociáb.lemokra-
ák egv töredékének a lerro v hatása
dalt létrejött állásfoglalásává 1 - - ki-
,állják Pécs város és Bárány; t vármo-
jve megszállásának legsiirgőst mog-
íziintelésct. A város cs vármc-.’yc zsi ló
>olgársága alulírott képviseli?lc utján

(kifejezellen is csatlakozik ehhez a ké- 
jrelcinlio/. és tiltakozik minden olyan 
[gyanúsítás ellen, mintha nem volna 
legvséges a polgárság e.'véb réseivel 
la fölszabadnlás és a magyar igazgatás 
knsszaálliláxa követelésében, — Pécs, 
0.920. juiius 22.“

Ezt a kérvényt a két lörvénvható- 
kfig, a pécsi püspök, az összes fék ke
belek. köztük a zsidó hitközség kép
viselete, a bíróságok, közintézmények, 
társas körök, irodalmi egyesítetek, a 
kereszt én vszocialisia mnnkásszervez-e- 
|ek, a gyáriparosok, az iparosszövetség 
líJb., Írták alá. (.V. K.)

— Apponyi Albert gróf a Budai Ka
tolikus hör emlékünnepélyén, A vörös 
uralom bukása s a keresztény Magyar
ország felszabadulása első évforduló
jának emlékére a Budai Katolikus Kör 
fényes ünnepséget rendezett. Az, iin- 
nopélyt gróf Apponyi Albertnak a kör 
elnökének megnyitó szavai vezették 
be, melyben megállapitolltt, hogv a 
bolsevizmus nem uj jelenség a társa
dalmak életében. A nagy társadalmi 
rázkódtatások után mindig jelenlke- 
tett, csak megnyilatkozási formája 
»o?t más és más. Egyetlen célul azt 
tiizle. ki maga elé. hogv a sokat szen
nádéit magyar társadalom feldúlt bé
kéjét helyreállítsa. Gróf Apponyi ez
után végighallgat la az est miisorát, 
tmelyen 'IXiray Emma operaénekesnö, 
Dobokay Zoltán dr. és Sleinhausz 
Gyufa nvüvésziesen előadott. zeiveszá- 
tookkal szerepeltek. A hangverseny 
után lent a PálíTy-teren, a Katolikus 
Iför előtt a katonazenekar adóit nagy- 
úkeril é-jjieH hangversenyt, amelyet a 
Himnusz fejezett be.

—Az árvizsgáló bizottság uj elnöke. A 
Kereskedelemügyi miniszt-r de. Dögre 
Miklós Ítélőtáblái t’nnác&elnököt, vala
mint dr. Búd János íniniazteni tanácsost 
Íz Orzágos Központi Átvizsgáló Bizott
ság elnöki, illetve alolnök, tisztségei alól 
kimentette és az elnöki teendők elláíA- 
•wal ideiglenesen dr. Boleman Ernőt, a./. 
Országos Központ: Árvázs^Aló Bizxit* 1- 
»a«h<« beosztott kit. törvényszéki bírót 
bízta meg.

— Megszűnt a 
ty«r Távirati Iroda 
kák kormány a __ _________
nemben életbeléptéién bojkottot meg- 
’züptelvén, « magyar kormány az ed- 
Jiíti elleninézkcdésckvt hatályon kívül 
helyezte. Ennek következtében a bel- 
■Kyminiszler az Ausztriába való utuzá- 
bokra vonatkozó szigorított intézkedő- 

a mai napon felfüggi'.*/.lelte és 
hétfőtől kezdve a szabályszerűen kiál
tott útlevelekre külön heliigvinlnisz- 
gfi láltamozás már nem szükséges, 
tzzel egyidejűleg érkezett BácvbÖl a 
Jelentés, hogv a Magyarország ellen 
-Irendeh bojkott megszűnt elése követ 
w-zteben a közlekedésügyi állatnWva- 
’1 az 1920. juiius 1-ju óin lezárt sze- 

podgvász- és áruforgalmat Ma- 
tvarország f-ló augusztus 8-iki érvé- 
jve.ssé-<. ..j ismét szabaddá lelte. Az 
rufor..’-.il< m ennélfogva augusztus 

, ’in úidul meg, p szomélvszállifővona- 
k forgalma pedig augusztus 9-én. A 

J’7■’-'-'ság is nieg- 
tezdlc a forgalmat. (MTI.)

bojkott. A Ma- 
jolonii: Az osz-
M agya rorszúggal

0 M Lengyelország 
kSwteket kOlcSÓtt Mimiibe

a megkötésére
C3*a»wr»zé®! 23reHde8íe a réjzíege^ mozgósítód 

i
(A M. T. I. szlkrotávirala a buda- 

pesii ráidóállomás utján.) A lengyel 
kormány a Bara-novicéböl visszaérkezett 

• lengyel delegátusok meghallgatása után 
a békelárgyalások haladéktalan meg- 
kezdé; e ügyében e hó 5-én a következő 
jegyzéket intézte a szovjetkormány
hoz: A lengyel kormány meglmUgatva 
Haranoviccböl visszatért megbizottai- 
nak jelentéséi, megállapítja, hogv a 

' szovielkormáiiY megtagadta. hogy 
I.engye'orHzággal fegyverszünetet kös
sön, süt azt is megtagad la, hogy a 
megbízottaknak tudomására hozza a 
feltételeket. A lengyel kormány meg
állapítja továbbá, hogy niegbizollait 

i megfosztották attól a joguktól, hogy

,Baranovic«bó! szabadon érint, 
kezhessenek a maguk kormá

nyával.

azt az újabb 
Minikben augusztus 
tárgyaljanak a fegg- 
az előzetes békéről. 
hogv inegbizottaink 

megkötésére

.4 lengyel kormány tudomásul vette 
a szovjet kormányunk 
ajánlatát, hoqy 
á-én egyidejűleg 
verszünelröl és 
Tekintettel arra, 
csupán a fegyverszünet 
szóló meghatalmazással voltak ellátva, 
rzl az ajánlatot nem lehetett megvaló
sítani. Mindezek a lények a lengyel 
kormányt annak megállapítására kész, 
lökik, hogy a szovjetkonnánv ráakarja 
hárítani a felelősséget az ellenségeske
dések folytatására. Minthogy azonban 
a lengyvl kormány mindezek ellenére 
minden tőle lolhclöt meg akar tenni

háború beszüntetésére,

Az angoü hajóhad megkapta a
ax Oroszország elleni blokád keresztmvit&l&ra

Párts, augusztus 8.
("A M. T. I. szikratávirata.) Az Excclsíor szerint m angol admiralitás 

parancsot intézett az összes hajóparancsnokokhoz, amelyben tudatja velük 
az újabb orosz blokád elrendelését.

fíécs. augusztus 8.
(A M. T. I. magánjelcntése.) Danzíngból jelentik, hogy négy angol hadi

hajó odaérkezett.

Csehország mozgósít

magémjelentése} A Neues Wiener J ;___
sajtóiroda küz.ii A cseh kormány részleges mozgósilást

(A .W. T. /.
Prágából: A cseh .. _o ____ B_____ _
rendéit el. Több haíárvédö ezred ment a lengyel határra, hogy az esetleg 
cseh területre lépő lengyel esapaiokni iefegyverezze és internáljad

Ameiika fegyverrel segíti 
LengybEországot

Páris, augusztus 8.
A Daily (ihroniele washingtoni levc- 

’exőjénck távirata szerint hivatalos kö
rükben nyíltan beszélnek annak hhe- 
töségéről, hogy az Egyesült Államok 
fegyveresen beavatkoznak Lengyelor
szág érdekében. (MTI.)

Jelűnek Morfon orsadgos körö
zése. A budapesti büntető törvényszék 

! vizsgálóbírója dr. Sipler Jenő a nagy 
i vahilucsalási ügy löszeroplöjénck dr. 
' Jelűnek Muflonnak országos körözé- 
I sót rendelte el. Az eHögalóparnnc.s sae. 
i ríni Jellinek, aki 1890-ben Newyork- 
' bán születeti, református vallása nős. 
volt miniszlclnökságl titkár, magyarul, 
németül, angolul, franciául, olaszul 
beszél, magos összeköttetései révén el
hitette, hogy a külföldi missziók iulár- 

I fainak küzht-jölléwl sokkal olcsóbban 
szoroz külföldi valutái s ily módon töl»- 

. beket nagv összeg erejéig megkárosí
tóit. Felhívja a vizsgálóbíró az összes 

; illetékes hatóságokat, hogv kézrekeri- 
i lése oset-'n tartóztassák le.
I — Testvérgyilkos. A múlt hét folyrt- 
' mán Szllájn 1 Karoly testvérét Szi)áx.vi 
. Józsefet forgóphz.tolj-lval agyonlőtte, 
I .Állandó volt köztük a óvódás, mért 

s?.i 1 ugyi Jvzisoí bagyon izgága tvimó-

aeztli volt. A l>uda|x-s!i blintetőtürvénj- 
fczyk mint rögtönltólő hiiósá- dr. Kas, 
Buta elnök lésé vei mii vonja felelősségre 
o.vilkossóg biinette elmén. A vajat dr. 
Bálint Ernő kir. fŐügyóselielyetos kép
viseli.

— Házassá!. Eixl Ilonát a Világ 
nuiUlHp tisztviselőnőjét tegnap, vasárnap 
délután .'J órakor vezette oltárhoz a du- 
l:úny ulo.ii templomban Hoibinder Adolf 
budapesti kárpilosmester.

— A vonat elé vetette magát, Vatiró 
Józefrfné Máv. ellenőr feloségo a vonat 
elé vetetlte ingát, amely teljest n szét- 
roncMÜta, Krómban meghalt. Holttestét) 
a Ujrrónyr/Ai intézetbe vitték.

Morfiumérgszös, Garamszeghy Gé- 
c/,1 Mariska 24 éves hivatólnoknő a 
Rúday-utea 7. szám alatti lakásán mor
fiummal meginéTgezío magát. A men
tők súlyos állapotban viték a Rókus- 
kórhú4>a.

— Menekültek és vaggonlakók figyel- 
tűébe 1 Az alakulásban loVő Első Ma
gyar EMfföMriafiági és Ipar-lléwYéw-t

i

8.Farsó, augusztus 
kész elfogadni a szovje.kor
mány ajánlatát és kész meg
bízottakat küldeni Míuskbe, 
akik ott egyidejűleg a fegy
verszünet és az előzetes béke 

feltételeiről tárgyaljanak, 

kénytelen határozott hizlosilékol 
elölni aziránt, hogy megbízottai a 

fjen 
át

ér int kéz- 
A lengyel 

ú, tekintettel 
a szovjolkormánv megla- 
tkásos fegyverszünet meg-

de 
követelni aziránt, hogy megbízottai 
minski szikrcstávtróálíomás közvei 
fel használásával, valamint futárok 
ján szabadon és közvetlenül 
hcssenek kormányukkal. 
kormány követeli tovább 
arra, hogy 
gadta a szol 
kötését, hogy

a tárgyalások megkezdésekor 
legalább a támadó katonai 
műveleteket szüntessék be 

mindkét ohla'on.

A lengyel kormány kész békét kölni 
azon az alapon, hogv kölcsönösen el
ismerik egymás kétségbevonhatatlan 
nemzeti jogait és igyekszik valamennyi 
vitás kérdésre olyan megoldást talál
ni, amely biztosítékot fog nyújtani a 
jövőben aziránt, hogv Lengyelország 
és keleti szomszédai békében s jó vi
szonyben fognak élni. A lengyel kor
mány semmikép sem tárgyalhat olyan 
feltétéiről, amely Lengyelország bel: 
ügyeibe avatkozva 
gait érintené. 
várja, hogy 
nyilatkozatot 
gál a békcfeltételokre. Sapieha 

I üyyuiiniszter.

ö szuverén jo-
A lengyel kormány el- 

a szovjetkormány elvi 
lesz, amely alapul szo'- 

kül-

Bécs, augusztus 8.
Jourraiaak jc.enHk

Hcgásiiiotiák a Bóg-manti 
vörös támadást 

Kopenhága, augusztus 8.
Varsói távirat szerint aa augusztus 

7-jki jelentés a Luvoikezőkci mondja: 
Brodv környékén az ellenakció kethezoen 
halad előre. Wlsnannál két bnbedsta ez 
redeb srótilgragabottaik, miközben ' 500 
föglyoT- ejtettünk is számos ágyút

I inanvoUunk. A Loinza vflros elten inté
zett tainn/hlst visszautasítottuk. (MJI.)

társaság elsősorban menekült és vaggon-* 
lakó családokat helyez el farmjain. Je
lentkezés az alapítóid irodában (VI.«i 
Andvásy-ut 66. II. emelet 15.)

— A Király-szinhár és Magyar Színház 
megnyltóelöadása szombaton o hó 14-én 
este lesz. A Királv-Szinhúzban a Ciuámj- 
grófné kerül színre, a főszerepeket Lá
basa Juci, Váradi Ilv, llátkai, Nádor, La- 
fabúr. Szirmai és Ihász játsszák. A Mii- 
gvar-Színházban a diadalmas A névtelen 
asszony van műsoron P. Márkus Emíliá
val a cinis/crcohen.

— A Bo’várcsi és Andrásay-uti színház
ban a nyári szünet után szombaton, e hó 
14-én este játszanak először. Előbbiben 
a nagvsikeiü A báróné leveleit ad.iák, a’ 
bemutató kitűnő együttesében, az Art- 
drássY-uli színházban pedig a szezónzáró 
műsor nagysikerű darabjait: liipaeso!:. 
Kaukázusi herceg, Próbáld meg Aladár 
slb. játsszák Rátkai Márton veadégfel- 
léptévei. — Az összes színházakat a nyári 
szünet alatt megfelelően kitatarozták és 
csinosították, ugv hogv a közönség a 
megszokott kényelmét fogja ismét éhez
hetni. Az Unió Színházak elővételi pénz
tárai f. bő 9-én nyílnak.

Lysastrata — Makrancos hölgyek -t 
címe Elnke világhírű operettjének, 
amelynek ícmutatóia e héten, szombaton 
lesz a Scala-szinházban. Az operett libret
tóját Molnár Ferenc fordította, a véne
két Faragó Jenő irta. Az első előadást 
különösen érdekessé teszi, hogy a négv 
énekes-szerepet négy kiváló opraéne'<e» 
fogja játszani. Budanovits Mária, PálCy 
Borisba, Palotai Árpád és Szügyi Kál
mán. A címszerepet Magv.'-r Erzsi. I c >• 
nidászt Gatclta Ferenc .játssza. Ki.?: > 
szerepe van Berccllv Magdának, a szín
ház uj szubreitjénck, Gallai Nándornak 
és Ilorlinak. Az első tiz előadás iegveinek 
árnsitását ma kezdte meg a Revíl- és 
Scaln-szinház pénztára, valamint a jegy
irodák. ’

—A Délutáni Kiharc ma mutatja brr 
ui műsorát. Színre kertit a .,Cscrepapa“ 
clniii k&caglntő barJo-zk-opcrclt. méh
ben különösen Hútkaynak és htiabárnutc 
nyílik alkalma nagyszerű nlakitásrc.. V 
minden pontjában leljesen uj műsor má
sik kiemelkedő száma a ,.Dc profinidi'. ’ 
cimü rendkívül izgalmas dránur. E.bb: i 
Haraszti] Mid, I) Arrtgó és tványi bril
líroznak. • Nngvsikerürck ígérkezik a 
„Matyi te csalsz!" clmii frappáns fordu
latokban bővelkedő, francia levegőjű bo
hózat* melyben Sugár Teri és Szabol.s 
Ernő fogják megkacaglrdnl a közönséget, 
Magónszámokb:.n Perényi Sári, Rad<í 
Böske, darabokban Mihó László és Szc- 
kelu Lalos lesznek kitűnőek. A műsor 
összes számait ezúttal is Harmath Inuo 
irta. Jegvok az olsö előadásra s egész 
hétre a színház pénztárén kívül a Sr.'n* 
húrt ízlelnél és liárdnál is előreváltható^.-

— A Tivoli mozi a heti műsora olyant 
két szenz.ációs íilmkreációt mulat be,
mintha már a nagv szezónban lenit 
lennénk. A vörös korcsma Honová Balzau- 
nak közismort regényét fűmen mutálja 
be a Tivoli és a 4 fcivonásos darab s:t-í’ 
zúc.iós alakulatai folytán végig leköti a 
közönség figyelmet. Nem kevésbé szenzá
ciós. de annál izgatóbb a második kép» 
amelyben viszontlátjuk a l/érdeklőd - 
nek örvendő Nick Fantomot, ki A csórt;.- 
latos gyár cimü négyíetvonúsós Initni l 
rejtélyben legizgalmasabb kalandját mus 
tsíja be és amikor még hozzátesszük, 
hogv Heinrich Schrolt e világhírű íilinmü* 
vész játssza benne a főszerepet, clégr'j 
felcsigáztuk a közönség érdeklődéséi.

A vSrös korcsma
Baíiac regénye fűmen és

A csodálatos £i?5?
Prof. Nick Fantom igen izgalmas kalandja

a
• Előadó sok: Ijő, hí." és ^9 6.a kor

Nyolcvanas GÖMBVAS rendes szálakban,

IRÁNYÁRON ALULchJól
Scheir.er, V., Kloiild-utca 4. sz. Telefon: t :9-(W

Városliget Fővárosi ClrHusz Tf, „
Naponta este ' -8-kor, csütörtök, szón : H, vasár

én Ünnepnap délután 4 órakor
a szenzációs nagy mtiser
4 Urmann, Ássad, Fred <S Ferry « a vix klitóltincosok

krém
stQppftn |
púder )
sampon f

Eau de cologne |
I a legtöbb loilctteszerck. Kaphatók mindeneit! J 

Készíti: Hunnia Gyógytrtr, Erzsébct-kömt 50
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A vasárnapi 
sportesemények

— Hóhfői Napló tudóéi tójától. —
i Jubiláris atlétikai viadal. A Budapesti 
lAtlétkai Klub vasárnap délután ren- 
ideatc huszóves fönnállása alkalmából 
jubiláris atlétikai versenyét a Magitszj- 
fieti sporttelepen zsúfolt tribünök előtt'. 
A győztes versenyzők szép eredménye
iket értek el és külön említésre méltó 
Berács László gátfutása a negyed an- 
g<d mól-földön, ahol 58.3 mp. idejével 
tij országos rekordot javított. A részle
tes eredmények : 100 m. síkfutás 1. Fixl 
Lajos 113 mp. 2. Gerő Ferenc. 3. Ku- 
runczy Lajos. 400 ni. gátfutás. 1. Berács 
László 57.5 mp. 2. Braun József. 3. 
Fleiscihri«nnn Benő. 1000 m. síkfutás. 1. 
Benedek János 2.36 p. 2. Németh? Jenő. 
B. Fonyó Márton Súly dobás ötös csa
patverseny. 1. MaC. Távolugrás. 1. Ko
vács l‘ál 6.31 m. 2. Acél Pál 6.22 m. 
B. Gáspár Dezső. 110 ni. gátfutás. 1. 
Püspöki Gyula 17.4 mp 2. Imre Andor. 
400 m. síkfutás. 1. Fixl Lajos 54.8 mp. 
2. Kurunczj- Lajos. 3. Podolszky Gyula, 
tíiszkoszdobás. 1. Kobulszky Károly 
67.74 m. 2. Bedő Pál 37.19 in. 3. Grün- 
pauni Zsigmond 32.87. 5000 m. síkfutás.

Váradi Mihály 16.20 p. Getrelydobás. 
|L. Bácsi Péter 45.22 m. 2 Oltáy Géza 
113.85 m. 3000 m. gyaloglás. 1. Szablyár 
Péter 14.31 p. 200 m. síkfutás 1. Rákosi 
Ernő .2. Magyar József. Rúdugrás. 1. 
Hadházy Dezső 3.40 m. 2. Mérő László 
5.10 m. 3. Komlóé László 300 m. 
P00 és 200 és 400 és 800 m. starétafiutás. 
L BEAC. 2. FTC 3. MTK. capata

Nemzetközi uszóvcrseny. A Ferencvá
rosi Torna Club nemzetközi uszóvor- 
senyt rendezett vasárnap délután az új
pesti uszópályán, amelynek főbb ered
ményei a következők: Mellúszás fővár
ién y. 1. Bar fa István NSC. Hölgyek 
versenye. 100 ni. 1. Dobis Franci. 2. 
jjchiniederer Teréz. 3. Sellő Ilonka. Fő
verseny 1000 m 1. Horváth Gyula. III. 
kor. gyorsuszás főverseny. 100 m. 1. 
Far Ödön. 2. Wenk János. I. osztályú 
műugrás. 1. Farkas Ödön. 2. Teodor 
Bernatz WAC. II. osztályú műugrás. 1. 
Teodor Bernatz 33 p. 2. Nagy Károly. 
6. Szentgyörgyi Antal. Iláthiszás fővar- 
peny. 1. Farkas Ödön. Vegyes staféta 
4-szer 50 m. 1. FTC 2 NSC. 3. III kér. 
p'orsuszás staféta. 4-szer 50 m. 1. NSC. 
R. FTC. Nemzetközi vizipoló mérkőzés. 
Ferencvárosi Torna Club—Wiener Atilé- 
lic Club kombinált: *:0. Félidő: 2:0. 
Bíró Adám Géza.

Megkezdődtek a footballmérkőzések. 
Tegnap megkezdődtek az őszi idény első 
Jir én ing-mérkőzései. Az elsőosztályu. egye
sületek csapatainak zöme csak jövő hé- 
en kezdi meg a barátságos jellegű já
tékokat. vasárnap még csak nehány 
klsö, főleg másodosztályú egyesületek 
BBB patai mérkőztek:

Testvériség—Újpesti Torna Egylet II. 
• :0 (1:0). Népszigeti pálya. Biró Lálty 
Géza.

Újpesti Torna Egylet komb.—óbudai 
|Toma Kör 2:0 (0:0). Népssiget.

Váró Atlétikai Club—rEw/e-btaflavai 
Torna Club 1:0 (1:0). Biró Horvát
János.

Újpesti Tőreik vés Sport. Egylet—Ek- 
uerészek SC 5:0 (3:0). Rákospalota.

Törekvés Sport Egylet—Kispesti Atlé- 
tekai Club 1:0 (1K)). Kispest. Propa- 
ga n d amérkőzés.

Monori Sport Egylet—Budapesti
Íoma Club I—II. 3:2 (1:2). Biró Hazai 

ános.
Műegyetemi Atlétikai Football Club— 

Kereskedelmi Alk. OE. 3:3 (3:0). Biró 
Fillkorn Lajos.

Próba birkózöverseny. A Magyar At- 
Btikai Szövetség rendezésében vasárnap 
délután próbaversenv volt a bécsi világ
bajnokságra a Hungúria-uti sporttelepen 
nagyszámú közönség jelenlétében. Szá- 
iuos viadal volt, amelyeken heves és ér
dekes küzdelmet vívtak a birkózók a 
győzelemért. A pehelysúlyban első Pon- 
terőcr Árpád lett. A könnyüsulv győztese 
ureznotlcs Miklós. Közép A) súlycsoport 
tíső helyezettie Ruzicska. A közép R) 
csoportban veretlenül birkózott Jankó 
MTE. A nehézsulv első helyezettje 
le ni k ó János. 2. Szelki Ottó Vasas.
' Az 1000 m. kerékpárbajnokság A 
Knffvar Kerékpár Szövetség vasárnap dél
után a Millenáris-pályán rendezte az 
J920. évi 1000 m. kerékpárbainokságot, 
kmelv egyúttal a MOVE vándordija is. 
|h bajnokságot Mareczkg Ferenc nyerte 
meg nagv fölénnyel. 2. Szécsényt István.

ÜRTMOZI
Városligeti fa
sor óa Aréna
üt sarkán -mm 

IMhuUaok'if) és 10 ó.

Henry Kráüss é« Mary 
Cabornc fellépte

A* Br6k vándor ér
A talvilági hann 
«. szenzációs színmüvekben

Tőkés Károly vendéglőst 
anusitiák a „Cla&“-kávéiiazl 
vérengzés előkészítésével

svanusltiák a „
A Magyar Híradó jelenti: A buda

pesti kir. ügyészség Illy László és 
bűntársainak ügyében folytatja a 
rendőrség nyomozati eljárásának ki
egészítését. Illy László vádlott életko
rának megállapítása végeit Szegedre 
küldött detekitv meghozta Illy szüle
tési anyakönyvi kivonatát, amelyből 
kitűnik, hogy Illy 1901. február 6-án 
született, tehát 19 éves. A detektív 
megállapította, hogy Illy már több
ször volt büntetve.

Mint gimnazista feltűrte az is
kolai pénzlárszekrényt és on

nan is lopott.

Tekintettel 7/Zy fiatal korára, az 
esetben, ha a bíróság gyilkosság bün
tette miatt Ítéli el, büntetése csak sza
badságvesztés lehet.

Dr. Bálint Ernő föügyészhelyettes 
ismételten kihallgatta Illat, aki még 
mindig tagadja a gyilkosságot és Illek 
Ferencre tolja a bűncselekményt. A 
főügyészhelyettes szembesítette Illyt a 
többi letartóztatottal és Illv a legna
gyobb határozottsággal azt állítja, 
hogy Nenczer Gusztáv nem azonos az
zal az egyénnel, aki a szerepeket köz
lük kiosztotta és akivel az Ébredő 
Magyarok Egyesülőiének V. kerületi 
helyiségében találkoztak. A nyomozás 
további során alapos gyanú merült fel 
arra, hogy Menczer Gusztáv néven

Tőkés Károly vendéglős sze
repelt, akinek korcsmájában 
a merénylők a Club-kávéházi 
támadás előtt együtt voltak. 
Adat merü t fel arra ?s, hogy 
ez a Tőkés volt az, aki a me

flznla$í lovaregyletl meetlns
Az előre megállapított programnál 

egy héttel előbb, ma kezdte meg nyári 
meelingjét a Magyar Lovaregylet. Ak
kora tömeget, amilyen ma szorongott 
az alagi tribünökön, még nem igen 
láttunk a turfon és ennek megfelelőn 
szokatlanul élénk volt a sport is. Va
lamennyi futásban seregestül álltak a 
starthoz a lovak, egyedül a programm 
főszáma, a még nem futott kétévesek 
részére alapított Hnaovölgyi-dij 40.000 
koronájáért állott csak négy ló a 
starthoz. A dijat a nagv favorit Lóra 
11. nyerte meg a holtversenyt futott 
Szattyán és Alani ellen.. A részletes 
eredmény a következő:

I. Kétéves nyeretlenek versenye. 2000 
K. 900 m. 1. Rutilia (Nagy G.), 2. Szédítő 
(Seltenrcicb), 3. Maruja (Haar). Futott 
még: Mátyásdiák, Dajka, Lucille, Fontos, 
Spinette, Brigitta. Kótyagos, Putnik, (li
terre, Vakmerő. Félhosszal első, 1% hosz- 
szal harmadik. Tót.: 20:34. Helyre: 20:28, 
50, 52.

II. Handikap. 15.000 K. 2000 m. 1. lg- 
norant (Szabó S.), 2. Violante (Shejbal), 
3. Vadászkaland (Pretzner). Futott még: 
Miriboj, Ranscha’bl, Vidám, Kártyás II, 
Fumor, Finnyás II, Rohr, Haberecht.

: Leányaszony, Szélesség. Nya'kbossral első.
1 hosszal harmadik. Tol.: 20:804. Helyre: 
20:128, 70, 34.

III. llonavölgyi dij. 40.000 K. 1000 m. 
1 Lóra II (Csiszár J.), 2. Szattyán (Alt 
mann), 2. Alani (Nagv G.). Futott még: 
Car'.v e 2 hoszal első, holtverseny a mú- 
sadik helyre. Tol.: 20:30. Helyre: 20-20, 
20, 20.

IV. Csörögi handikap. 30.000 K. 1600 
ni. 1. CdocQnda (llutflesz), 2. Marika 
(Sclinellein), 3. Vérvirág (Shejbal). Futott 
még: Vezér, Tavalyi, Vigalom, Tráncz, 
Figurant, Trappisl, Szaniszló. Pandúr. 
Háromncged hosszal első, 2 hosszal har
madik. Tót.: 20:292. HelyTe: 20:118, 34, 
102.

V. Kétévesek versenye. 20.000 K. 1100 
m. 1. Bocida (Pretzner), 2. Mamlasz

; (Altmann), 3. Iburg (Haar). Futott inég: 
Fox-Trolt, Magda, Bojár, Driva. 1% 

I hosszal első, 3 hosszal harmadik. Tót.: , 
• 20:34. Helyre: 20:20, 20, 30.
( VI. Welter-handikap. 12.000 K. 1000 m. 
; 1. Napkelet (Pretzner), 2. Cornette (Nagy 
Ifi-h Ja liaíücr (ftfiinvuld), Futott meg.

rénylet előtt vállalta, hogy a 
Lipót-köruti rcndőrszemmel 
elintézi ári, hogy a tett szín
helyére a rendőrség csak ké

sőn érkezzék.

Az ügyészség meghagyása folytán a 
rendőrség most nyomozást folytat Tő
kés szereplésének felderítésére.

Illek Ferenc kézrekeritése iránt is 
megtette a rendőrség a szükséges lé
péseket. A legutóbbi napokban Szabad
szálláson járt, de onnan elutazott. A 
rendőrség már olyan adatok birtoká
ban van. hogy Illek letartóztatása na
pok kérdése. Illek vallomása nyomán 
kihallgatják dr. Dániel Sándort, az 
Ébredő Magyarok Egyesületének 
ügyészét is, aki előtt Illy vallomása 
szerint Illek Ferenc beismerte, hogv a 
gyilkosságot ő követte el. Dr. Dániel 
ez alkalommal keményen leszidta lilé
két és kijelentette, hogy a törvényes 
megtorlás nem fog elmaradni.

Szüksége merült fel annak is, hogv 
Illy Lászlót egyik budapesti laktanyá
ba kiszállítsák, inért ott, vallomása 
szerint okvetlenül felismeri azt az ön
kéntest, aki a bűncselekmény elköve
tésében részes. E nyomozati eljárások 
több napon át tartanak, úgy hogy a 
rögtönitétő bíróság n főtárgyalást csak 
e hét végén tarthatja meg.

A főtárgyaláson dr. Gadó István a 
nagyhecskereki kir. törvényszék elnöke 
fog elnökölni.

A hadosztály-bíróság az ügyészség 
kérelme folytán megküldötte azokat a 
bűnügyi iratokat, melyeket a Rigóczky 
György bűnügyében vettek fel.

Humanistin, ‘Ageratum, Favorit, Mal- 
voisie, Lengenád, Kuvik, Mátyásföld. 
Salvia, Mokányfi. 1 hosszal első, l’/á 
hosszal harmadik. Tót.: 20:44. Helyre: 
20:28, 50, 108.

KÖZGAZDASÁG
A dollár vasárnap 182—184 volt. Ke

resték szokolt. amely későbben javult 
kissé. A Déli Vasút a bécsi 670 koronás 
árfolyam hirére, kissé gyengébb volt. 
Pénz volt az IzólAmpára, amelyet amri- 
kai érdekeltséggel való kapcsolat hirére 
keresték.

Krausz Simon Budapesten Mint a 
Magyar Tőzsde mai számában írja, 
Krausz Simon a Magyar bank ügyve
zető alelnöke Karlsbadból hazaérkezett.

Az uj vasúti tarifák augusztus tizen.- 
egvedikén lépnek életbe.

A Hitelbank közgyűlése. A Magyar 
Általános Hietlbanknak Cziráky Antal 
gróf elnöklete alatt mai napon tartott 
rendkivüli közgyűlése elhatározta az inté
zet alaptőkéjének 300.000 darab 400 ko
rona névértékű uj részvény kibocsátása 
által 160 millió koronáról 280 millió ko
ronára való fölemelését olyképpen, hogy 
a kibocsátása kerülő 1920 ianuár 1-étöl 
osztalékjogosult uj részvényekből 200.000 
darab egyenként 2000 Korona árfolyamon 
az Unión Européenne Industrielle et 
Financiére párisi intézetnek, illetőleg 
érdekcsoportjának engedtetik át, miR a 
fennmaradó 100.000 darab a részvénye
seknek 4:1 arányban egyenként 1450 
korona tel nuel-áron ajánltatik fel. 
Az elővételi jog gyakorlásának bejelen
tése folyó hó 9-étöl 19-ig bezárólag esz- 
közlendö. A közgyűlésen Batthyánv Lajos 
gróf részvényes felszólalván, méltátta ezt 
az ország szempontjából is nagy hord
erejű tranzakciót és annak létrehozásáért 
az igazgatóságnak, különösen pedig UH- 
mann Adolf báró vezérigazgatónak » 
.közgyűlés hálás köszönetét és teljes el
ismerését tolmácsolja. A közgyűlés he
lyeslésétől kisérve Ullm.mn Adc.lf báró 
vezérigazgató mondott az igazgatóság 
nevében köszönetét t megtisztelő sza
vakért. A francia csoport képviseletében 
az igazgatóságba Chevsson Pierre, Lion 
Louis, de Saint-Sauveur Armand gróf és 
Wcvl Ernest urak egyhangúlag bcválasz- 
Utták

A Magyar-Olasz kamara ülése A Ma I 
gyar-Olasz kamara élnöko Éber Anta 1 
udvari tanácsos értekezletre liivta rlie I 
az érdekelt azaktóstiiletekot, ]>,-!:j• *' | 
trieszti áruminbaivásáron való ró-zvéta I 
tárgyában hatrozzaaiak. Az érk-kezlg I 
tudomásul vette dr. Miklós Elemér igaz I 
gató jelentését s hoeszab vita után el I 
határozta, hogy az árumintnvásáro) I 
1000 m2 területű önálló kiállítási é31j I 
leiben vesz részt. Végül a trieszti vá^ I 
magyar osztályának megszervezésén I 
szükebbkörü vegrehaitóbizotságot küld I 
tek ki, mely haladéktalanul megkezdi, I 
működését.

A Déli Vasút is felemeli a tarifákat 
A Déli Vasút vonalain is engedélyeztél 
már a tarifaemelést. Az uj tarifák ou 
gusztus 22-én lépnek érvénybe és 50- 
150%-kai tesznek magasabbak az eddi 
íiieknél.

A Ganz-Danubius r. t. báró Ullniam 
Adolf elnöklete alatt most tartctla mc; 
közgyűlését. Az 1928. és 1919. évre rész 
vényenként 200, illetve szelvényenkéo 
100 korona fog kifizetésre kerülni. A ha 
difoglyok segélyezési akciójára 100.00 
koronát szavazlak meg. Az lgazgatóságh: 
az eddigieken kívül beválasztották Je 
szenszkv Páll, Kandó Kálmánt és Tolna’ 
Kornélt.

Externa Kereskedelmi Rt cég akt; 
juiius 26-án vállalat létesült « nyugati ál 
lamok felé irányuló külkereskedelem le 
bonyolítására. A vállalat alaptőkéje egy 
előre 10 millió korona; alapítók a Magva: 
Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Rt. 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank. Magva 
Város- és Községfejlesztési Rt. és a Ma 
gvar Élelmiszcrszállitó és Árukcrcske 
delmi Rt.

Az Uirkány-Zsilvölgyi Magyar Kő 
szénbnya Részvénytársaság 2-ánmeriar 
tott rendes közgyűlése elhatározta, ho;t; 
az 1919. üzletévi osztalék fejében 15 szá 
zalék, vagyis részvényenként 30 koron: 
fog a 29. számú szelvény beszolgáltatás, 
elenében folyó hó 4-töl kezdve kifizetése 
kerülni. Az iagzgnlóság tagjaivá Vicomb 
Fernand de Beilescise, León Boussand é 
Paul Morin-Pons urak választattak m.g 
akik a háború kitöréséig a francia érdé 
kéltség képviseletéiben a társulat igazgat* 
sában már résztvettök.

I
I

Jegyezzünk részvényeket az

ElsO Magyar
Farmgnzíasfigl is ipari 
RMnytfirsiMiil 

mely intézmény a hadiinségeseket és menekülte
ket juttat ja otthonhoz és ckszisztcncióboz. Olcsó 
élelmiszerrel látja el az élelmezéssel foglal

kozó intézményeket. Nemcsak hazafias cse
lekedet, ha részvényeket jegyez, hanem 
kitűnő és biztos tőkebefektetés. Erősíti 
a nemzeti alapon felépülő Magyar
országot Alaptőke 15 millió korona 

Alapítási iroda:
Budapest, VI., Andrássy-ut 66, II. 15 

*
Iparvállalatok, üzemek, szanatóriumok, szállodák, 
élelmezéssel foglalkozó intézmények, intemátusok 
részére különös előnyt jelent a részvényjegyzés, 
mert ily módon biztosíthatják maguknak az ösz- 
szes élelmezési cikkeiket. Részvények jegyez
hetők az alapitási irodában (VL Andrássy-ut 66. 
II. cm. 15), a magy. kir. Postatakarékpénztárnál 

és fiókjainál
Egy darab részvény 09 legyezni lehet levél
óra 216 liorouu. beni bejelentéssel is.

Érzékeny és fájós
lábakra készít
cipőket

Gerő Budapest IV., Kossuth Lajos-u. 4,
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