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Telek Oyörgy: Mit tudott Mészáros Oyula
másik pénihamisitási flgyben vaI4 szerepéről ?

Töreky elnök közbeszól: Ez más bűnügy,
kirem. .

Telek O y ö r g y : De méltóztassék csak a kérdést megengedni, mert nagyon fontos, hogy
ha valaki felkeresi
a kormány
félhivatalos
propagandaügyinek
vezérét, egy pénzhamisításban
kompromitált emberrel, akkor milyen álláspontra
helyezkedik az ügyben?
Az elnök: A szokolhamisitássai
kapcsolatban
nem engedek kérdéseket
feltenni
Ezzel ,véget ért Teleki hihallgatása.
Kozma Miklós
miniszteri tanácsost, a Magyar Távirati Iroda főnökét szóiitja be az elnök. Elmondja, hogy hogyan jutott tudomására, hogy a Nemzeti Szövetségben hamisfrankok vannak. Ezután a Házban
elmondotta a dolgot Bethlen
miniszterelnöknek
egészen súgva, hogy ne hallja senki. Amikor Hollandiában lefogták Jankovichékat, fölment Nádosyhoz, aki azonban nem akart semmi felvilágosítást
adni. Ekkor gyanítani kezdte, hogy Nádosy is
benne van.
A következő tanu

Prónay G y ö r g y b á r ó
miniszterelnökségi államtitkár. Arról tesz vallomást,
hogy Perényi bárő kihallgatást kért a miniszterelnöktől, amikor Bethlen levelet irt neki genfi elutazása előtt, hogy azt mondották neki, hamisfrankok vannak a Nemzeti Szövetségben. Azt is
elmondja, hogy Betblen utasítására felkereste Nádosyt és felszólította, hogy járjon u»ána az ügynek, mialatt Bethlen Genfben van. Többet azután
nem jelentett ebben az ügyben, mert azt hitte,
hogy Nádosynál jókezekben van a dolog.
Perényi Zsigmond bárő
elmondja, hogy Bethlen levelet intézett hozzá, ami
nagyon kellemetlenül érintette, hogy ilyet feltételez
Bethlen a Nemzeti Szövetségről.
— Narodna Obranákkal, titkos szervezetekkel
Magyarországon nem lehet dolgozni.
Szörtsey beismeríe előbb, hogy hamisítást terveznek egyesek, de kijelentette, hogy Nádosy tud
a dologról, igy bizonyára meg fogja akadályozni.
Audienciát kért a miniszterelnöktől, hogv ezeket
elmondja, de Bethlen Genífce utazott. Amikor megtudta, hogy Nádosyt vizsgálatra utasították, megnyugodott.
Szünet után általános izgalom reszket végig a
teremben:

Zadravecz István kihallgatása következik.
A nyugatmagysrországi eseményeknél ismerkedett meg Windischgraetz-cel, akit belépésekor
meghajlással fldvözölt. A frankhamisításról csak
akkor hallott, amikor a láda már lakásán volt.
— En annak az Irredenta akciónak, amelynek a herceg ur őfőméltósága volt az összefogó
ereje, mandatdriusa
voltam. 1922 márciusában
felkirt a herceg ur őfőmiltósága,
hogy az
összefogott irredenta csapatoknál in is működjem közre, — mondja ezután.
—• Az értékes dolgok nálam nem elrejtve

voltak, de bizalomra letéve. Czulán jött a herceg ur újból azzal, hogy megint kell
egyes
dolgokat elhelyezni nálam. £ n a legnagyobb
ötömmel vállalkoztam erre anélkfil, hogy ismertem volna a láda tartalmát. Precedens vo t,
máskor is helyeztek el nálam egyes
értékeket
is in azok iránt nem érdeklődtem.
Az elnök: Windischgraetz herceggel előzetesen megbeszélték, hogy odavisznek ládát ?
Zadravecz:
Ismétlem, többször megtörtént,
más dolgokat is helyeztek el nálam.

Az elnök: Ilyen akciónál ön esküt vett ki?
Zadravecz: Igen, esküt vettem ki. Például tegnap is esküt vettem ki.
— Mikor tudta meg, mi van a ládában?
— Másnap — feleli Zadravecz —, amikor a herceg ur titkára jött. Jöttek
a titkár ur vezetése alatt a fiatalemberek, akiktől esküt vettem ki, hogy
az akció vezetői által reájuk „bizandott" hazafias feladatot teljesíteni
fogják és befogják a szájukat. Az eskü kivétele után nyittatott ki a láda
— mondja a püspök.
Az elnik:
Ezután következett a számlálás?
— Kérem, először egy kis nésés fcö Kikezelt — mondja a pűspöís —, mert neia voltunk tisztában a dolgokkal, hogy mi van benne.
Rögtön tiltakoztak többen a z ott jelenlévők közül, tiltakoztam én magam is, m o n d t a m :
— Mosdják meg a hercegnek a tiltakozásomat annál is inkább,
mert in rigiin
eltávozom.
— Hallottam, hogy később,
távollétemben
mig többször szortíroztak ott.
Az elnik: Hányszor számolták meg a pénzt ?
Zadravecz:
Jelenlétemben
egyszer,
tdvollitemten
tibbszir.

— Mikes püspök meglátogatta
miltósdgodat ?
— Igen. Kii ízben.
— Hogyan látogatta m e g ?
— Tesiviri
szenteltet,
mint ő maga
mosdotta, hogy besziljen velem is vigasztaljon. Ugy tátogatott meg, mini
püipiktestviri.
— Mondotta in Mikes püspök urnsk, István gazda tud a dologról, nem lesz semmi
baj?
— Ezl a kit szit,
hogy István
gazda;
használtam, de többet nem.
Most izgalmas jelenet következeit.
Rábát
állítja föl az elnök.

Rába szembefordul Zadraveczcel és ugy mondja határozottan:
— Vallomásomat fentartom.
— Ön azt vallotta, mondja az elnök, hogy a püspök ur leeresztette a függönyt, az asztalra papirost tett, szivacsot hozott, szortírozott,
kulcsot adott. Fenttartja ezt ?
— Fenttartom!
— Nem felel meg a valóságnak, — mondja Zadravecz.
A főügyész kérdéseire a püspök Bónis páterrel foglalkozik, kijelenti, hogy adatai lehetetlenek. Arra nem felel, hogy megbízható
ember
volt-e
ökonomusa.
A védők kérdéseire az esketésről szól, majd
nagy hévvel kijelenti, hogy amig vissza nem
csinálják Trianont, addig hasonló esetek elő
fognak fordulni Baj lenne, ha nem ismétlődne
meg...
Ebben a pillanatban
a hallgatóság egyrésze hangosan
tapsolni kezd, Töreky el-

nök szótlanul figyeli az eseményeket.
Zadravecz tovább szónokol, szinte kiált,
hogy visszhangzik a terem. Az elnök erre
igy s z ó l :
— Tessék mérsékelni magái, püspik uri
A pűspsk ezután leftl egy székre, várja
P á t e r Bónis kihallgatását.
a következő
hogy

Szanka Lajos

épület- és müiakatos

Sieged, Debreceni ucca 27. (FelsSváros)

Készít
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tűzhelyeket, rácsokat, ajtó- és ablakvasalásokat elsőrendű
kivitelben, kedvező fizetési feltételek mellett részletre is.

csakis a

Hántások Fogyasztási Szgyettezetében
(Kossuth Lajos sugárut 12) és a

Munkásotthonban
(Hétvezér ucca 9 )

a gondnoknál kapható.
Keresek a főtéren vagy Tisza Lajos körúton forgalmas
helyen
lehetőleg portállat. — Ajánlatot házbér megjelölésével
.Jóforgalmu" Jeligére kérek a kiadóhivatalba.
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Akar On ideálisan szép,
egészséges és formás lenni!?
A müveit világ egyik legelső úttörő és a
testformálás terén ma is vezető intézete a

dr. Reich-féle Zander-intézet,
IV., Semmelweis

ucca 2. — Telefon f . 4-12.

Egy nap alalt is csodálatos eredmények. Ugyanitt
Diathermia, Quarz, vízkezelések, szénsavas fürdők,
l8Chiás,Rheuma gyógyítása, testegyenesités, lúdtalpgyógyítás. Levelekre válaszolunk. P r o s p e k t u s .
812

Legalkalmasabb

Schaíhauseni, int. Watsch, Omega, Doxa
órák, ékszerek, e v d t f z k ö ü ö k
olcsón kaphatók r é s z l e t f i z e t é s r e i a
• p A f l a , órásnál, Szeged, Kölcsey ucca 7. szám,
S W 1 1 | n m Elsőrendű órajavitó műhely !
n

S p o r t u o b r o k nagy

választékban.

A nyári idény beállta előtt a raktáramon levő

rendkívüli leszállított áron

kIám§ifom.
Seeienfreund

kézimunkatizlet

Tisza Lajos körút 48. sz.
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Imádott édes anyánk (emelésén megnyilvánult jóleső részvétért minden jóakarónknak leghálásabb köszönetünket
fejezzük ki.

László és Csury család.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindazoknak a rokonoknak, ]óbaráloknak,
az Ujszegedi Kenderszövőgyári é s Szegedi
Kenderfonógyári munkástársaimnak, akik felejthetetlen feleségem

Bárkányi Istvánná
szül. Zsigmond Piroska temetésén megjelentek é s mérhetetlen fájdalmamban résztvetiek,
ezúton mondok hálás köszönetet.
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Bárkányi István

Friedrich István
tanu. Vallomásának lényege az,

Windischgraetz kijelentette Mészárosnak, hogy a hatóságtól salvus conductussal birnak.
— A múltból kiindulva, jelenti ki, okom
volt arra, hogy a salvus conductus dolgát valónak fogadjam el. Azt mondoliák, hogy a salvus
conduciust Hir Oyörgy sterezle meg.
Ezután a nyugatmagyarországi ügyekkel kezd

1926 májas 16.

foglalkozni. Hir Oyörgy már akkor nagyon
lóban volt Mészárossal, akit előbb a szokolhair.isitás miatt elfogtak. A salvus conductus
ügyét azért mondja csak most, mert mint
tanúnak esküt kell tenni vallomására.
Nádosy
egyébként mindenféle
irredenta dolgot
támogatott.
Mi?el Páter Bónis, Hir György é s Lingauer
Albin nincsenek jelen, a szombati tárgyalás
háromnegyed 3 ómkor véget éri.

Fájdalomtól megtört szivvel jelentjük,
mint gyermekei, hogy drága jó anya,
szeretett anyós, nagyanya é s dédnagymama

özv. Engel Sándorné
azfil. H o r o v l l z

Eszter

életének 79 ik évében rövid szenvedése
u án elhuny?. Szereteti hülotiuHkat e hó
16-án d, u. 4 órakor a Pusztaszeri ucca
24. számú ház alól a Belvárosi temetőbe örök nyugalomra belyezni.
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