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Szegedről jelenük: Szeged váró* közigazgatási
bizottsága ma délután installálta Delire János dr.
föispaui teendők ellátásával megbízott kormánybiz
tost. A város nevében Somogyi Szilveszter dr. pol
gármester, ai törvényhatósági bizottság részéről
Pálffy Dániel üdvözölte a kormánybiztost.

gadni. ■A mi pénzre szüksége lasz zsoldfizetés, ellá ménye. a mely a felszál lásra ellenkezés nélkül le.
tás céljából. Budapestről fogja kapni. Egyúttal ki telte a fegyvert. A külcniímény tagjai nyomban föl
utaltak kezéhez az első költségekre 40.000 koronát.
A parancsnok •embereivel még aznap délután el is keresték Fényes László kormánybiztost, a ki felvi
utazott Pozsonyba, de legnagyobb meglepetésre hú lágosította őket a dolgok állásáról. A tengerészeket
rom nap múlva már visszaérkezett. Maid újra visz- láthatóan megnyugtatta a kormánybiztos felvilágo
szament Pozsonyba, de egy-két nap múlva ismét sító szava s kijelentették, hogy vissza fognak térni
Budapesten bukkant föl és igv folyt ez siirü egymás
utánban. Bár utasítása volt, hogy- minden nap ki társaikhoz, a kiknek el fogják mondani a való tény
mentő jelentést tegyen, az egész idő alatt mindössze állást. Remélik, hogy a tengerészeket meg fogják
égy jelentést küldött Budapestre, a mely három szó nyugtatni azok a szavak, a melyek öt kiküldöttjüket
A forraöaSmS vá rc sp a ra rn sn o k más* volt:
is megnyugtatták.
fá i sní.BSófa, — Weiíat a rendőrségért.
■—- Mindéül nagyszerűen elvégeztünk.
K ih alíg aíáa a fő k a p itá n y sá g é it.
— P © 8 stsr<yöan teM-anöztaScék négy
A tengerészek parancsnokának szófukar jelen
Éjszaka
jelenti tudósítónk a főkapitányságról!
tésével szemben annál bőbeszédűbbek voltak azok a
tá rs it.
panaszok, a melyek nap-nap után érkeztek a nem lleltai Viktor kihallgatása egész napon át tartott. A
Budapest. nov. 25.
zetőrök'kormánybiztosához Budapestre. így jött egy rendőri nyomozás egyelőre csak arra terjedt ki, váj
jon Heltai kalona-e vagy sem. Estére a rendőrség
A forradalmak első zűrzavara egész sereg jelentés, hogy Heltai és tengerészei a helyeit, hogy megállapította, lipgy valóban főhadnagy, a ki a 6.
a pozsonyi karhatalmi kirendeltség rendelkezésére i közös gyalogosezrednek volt nyugalmazott hadna
kétes, sőt éppenséggel megbízhatatlan egziszten állottak
volna, mindenütt, a hol csak megforduljak,
ciát vet fölszinre. Az intézőkörök közelében sü- dőzsölnek. Pezsgő folyik a pozsonyi Kariton-szá ló gya és mint ilyen vonult be a háború folyamán s
rögnek-forognak ezek s valami hasznothajíú ban, a hol Heltai berendezte a hadiszállását. Bará egészen a főhadnagyságig vi.te. Előzőén, a polgári
megbízást igyekeznek elkaparintani. Ezekben az taival és ismerőseivel vétette magát körül, a kik kö életben, a főváros segédtisztje volt. A háború utolsó
idejében szabadságot kapott, a mely november 15-én
izgalmas percekben az intézkedésre hivatott zött egész sereg tisztességes, becsületes ember vau, a járt
le, azonban közben kitört a forradalom és akkor
emberek nem igen válogathatnak s ha.az egyéni kik vakon követik Heltai Viktornak minden ren jogosan
szerepelt főhadnagyként. Mikor várospa
rátermettséget látják, a megbízást a jelentkezők delkezését. A parancsnok azonban nagy hatalmát rancsnok lett, századossá léptettek elő.
nek megadják, a nélkül, hogy alaposabban meg meg nem engedett dolgokra haszná'ja föl. így érke
Kihallgatása során, a melyet napközben több
vizsgálnák a jelentkezőket. A magyar forrada zett egy panasz, hogy Pozsonyban 200.000 koronát ször félbeszakítottak, közölték vele a vádpontokat,
vett föl csekkre. Nagyszombatban ugyancsak valami
lom sem volt ment az efajta jelentkezőktől s címen
ö7.000 koronát vett fül .az adóhivatalban. Egy a melyekre nézve csak holnap fogja a rendőrség
bizony még ma is egész sereg ilyesféle ember színésznőtől 2000 koronát csikartak ki. A pozsonyi részletesen kihallgatni s akkor hallgatja meg nyilat
sürőg-forog a miniszterek előszobáiban. így ju automobil-parancsnoktól, revolverrel felfegyverkezve, kozatát is.
tott szerephez a forradalom éjszakáján Hel- két automobilt rekviráltak. A pozsonyi telefonközép
H oltai tá rs a in a k Ic ia rfö s fa tá a .
tai Viktor nevű főhadnagy, a ki fölajánlotta pontban is elhelyezték emberüké!, a ki ellenőrizte,
Ma a rendőrség annyi terhelő adatot gyűjtött
szolgálatait s nyomban ki is nevezték Buda hogy működésükről ne mehessen Jelentés Budapestre. össze Heltai ■szűkeim környezetére nézve is, hogy
pesten városparancsnoknak. Egy hónap nem Még két detektívet is tartott mega bőrűt, egy buda délben a rendőrség elrendelte testvérbátyjának,
pergett te azóta s ma már líéltai Vektor a rend pesti mulató portását és egyik pincérét, a kiknek az Heltai Lászlónak, továbbá Bodor Sándor őrmester
őrség őrizetében van s a főkapitányság fogja volt a feladatuk, hogy minden kellemetlen jelentés nek. eav Widdcr nevű önkéntesnek és Vágó Jenő
Budapestre való elküldését megakadályozzák. szakas^vezelönek egy rovott múltú fényképésznek
kideríteni, hogy mi és ■ mennyi igaz abból a nek
Közben teefönbn folyton sürgették Budapesten, letartó*tatását. Mind a négy ember Pozsonyban tar
bűnlajstromból, a mely a volt városparancsnok hegy küldjenek számukra repülőgépeket és ágyukat,
tózkodott és ezért a rendőrségről délután delektite
számláját terheli. A kínos ügyről tudósitónk az mert a nélkül nem tudnak boldogulni.
ket
küldtek ki Pozsonyba letartóztatásuk végett A
alábbiakban számol be:
de'ektivek etofi is érkeztek Pozsonyba és még az est
. . .
v- . - ■
-:
& ieiaglail enssi&S miüió,
A nemzetőrség kormányzósága azonban már foluamán mindannyit letartóztattákÚgy látsz k. hogy az egész társaságnak szel
éppen
torkig sóit a sok panasszal, a mely a tengeré
Október oO-án este, tehát a legizgalmasabb idő
pontban állott a forradalmi bizottság rendelkezé szek csapatának munkájáról Leérkezett s napokon lemi vezére Vágó Jenő volt, a kinek egyébként igen
sére lleltai Viktor főhadnagy és fölajánlván át arról folyt a tanácskozás, hogy mi módon vesse zajos múltja van. E'z időszerűit zsarolás és csalás
szolgálatát, maga is elment azzal a katonacsápattal, nek véget az expedíció kínos, dolgainak. A mű t hé miatt országszerte körözik. Ez a négy ember volt
a tengerész-különitméav vezérkara.
a mely azt az utasítást kapta, hogy a városparancs ten pénteken éjszaka azután kellemetlen te efonüze- tulajdonképpen'
Letartóztatásuk
alkalmává! tóárhetvenóiezer koro
nokot fogja el. A katonák meg is jelenteik a' térpá- neltcl zavarták meg Fényes Lászlót. A jelentés azt nát tata tak náluk,
lleltai augusztusban megismer
rancsnokságon, a hol egy idősebb kapitány volt az mondta, högy Budapesten a kaszárnyákban puccsot kedett
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székéből, a melyet nyomban azután lleltai Viktor tengerészei járják végig a kaszárnyákat s már jár
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foglalt el s kijelentette,, hogy ö a városparancsnok, j
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E minőségében rögtön jelentkezett telefonon a bi- i s mindenütt felhívják a katonákat, hogy csatlakoz
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a
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és
védjék
meg
Heltai
Vik
detektiv-szobát
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ki
számára,
a
hol
két
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zo'tságnál s e perctől fogva állandóan mint Heltai !
városparancsnok szerepelt és adta ki utasításait, j tort, mert el akarják tenni láb. alól.
vigyáz rá az éjszaka folyamán. Heltai tizenegy óra
Első ténykedései közó tartozott, hogy embereivel j
A hírre Fényes László kormánybiztos azonnal kor lefeküdt, kihallgatását reggel folytatják.
megszállta a pályaudvarokat s a többi között a nyu- intézkedett, hogy másnap délben jelenjen meg Heltai
Q te n g e r& sse k p o z s o n y i g a r á z d á lk o d á s a .
gáti pályaudvaron lefoglalt 1.,200.000 korona kész- ! Viktor a kormánybiztosnak a Disz-tér 14. számú
házában
lévő
hivatalos
helyiségében.
A
tengerészek
pénzt és 300.000 koronát aranyban. Ezenkívül
A főkapitányságra a délután folyamán ismétel
egyéb összegek lefoglalását is végeztette azzal az uta parancsnoka azonban nem jelent meg, e maradt a ten érkezett Pozsonyból te'efonjelentés arról, hogy
sítással, hogy ezeket a pénzeket át kell adni a forra következő napra szóló meghívásáról is és nyomtala a tengerész-különítménynek Pozsonyba visszavonult
dalmi bizottságnak. Azonban egyik nap múlt a má nul eltűnt a fővárosból. Ezekuián a kormánybiztos
sik után és nem minden pénz jutott el az államkincs a tengerészcsapat parancsnokának ügyét a minisz kisebb-nagyobb csapatai a városban garázdálkodnak.
tárba, a miért ismételten fölhívták, hogy az össze- j tertanács elé vitte, a mely úgy döntő t, hogy a kor Megjelennek a kávéházakban, a hol nagy pénzben
Beikkel számoljon ei. Különösen firtatták a fentebb mánybiztos forduljon a budapesti főkapitánysághoz hazárdjátékot játszanak, mások a boltokba mennek
említett két tekintélyes összeget, a melyekre nézve í azzal az utasítással, hogy a rendőrség Heltai Viktort be s a kereskedőktől mindenféle árut követelnek és
azt a fölvilágositást adta, hogy azokat egy Szántó I állítsa elő. ha Igassa ki a súlyos gyanúsítások alap- i
Jenő nevű állítólagos kormánybiztosnak adta át, de jáa, állapítsa meg, hogy jogosan viseli-e a főhad visznek el, természetesen ingyen. Behatoltak egyes
ezt a kormánybiztost senki sem -találta sem akkor és nagyi rangjelzést s a lefolytatott nyomozás után te magánlakásokba is, mindenütt pénzt követeltek és
kaplak. Garázdálkodásukat azonban az utcán is
gye meg a szükséges intézkedést.
azóta seiii.
folytatják,
a hol ma két embert leszúrlak.
Tegnapra
virradó
éjszaka
újabb
kellemetlen
A pozsonyi expedíeté.
és 'felháborító telefonjelenlést adott le a pozsonyi
A
rendőrség
értesülése szerint a tengerészek
Ebben az időben történt, hogy a Nemzeti Ta kormányzóság Fényes László kormánybiztosnak. A
ma este ndulnak vissza Pozsonyból -Budapestre. In
nács mindenütt fölhívta a polgárságot nemzetőrsé jelentés szóról-szóra ezt mondta:
gek alakiiására. Közben hire jött a cseh martalócok
tézkedés történt, hogy az érkezőket lefegyverezzék
*— A tengerészcsapat egv része Saotíszombatgarázdálkodásának, a hová sürgősen katonai segít
még
a fővároson kívül.
séget kellett küldeni. Ezt a munkát akkor Fényes ból ez éi folyamán Pozsonyba indult, miután ők
csak
Heltai
Viktor
alatt
akarnak
szolgálni,
annak
László kormánybiztosra bizták, a kinek az a gondo
lata támadt, hogy a csehekét tengerészkafonákkal pedig, mint hallják valami baja történt. Iía legrövfogja megfékezni. Mivel a tengerészkatonák azt az debb idő alatt Heltai sorsáról pozitív választ nem
akkor Budapestre jönnek és maguk szerzik
— (Időjárás.) A meteorológiai intézet a kö
óhajukat fejezték ki, hogy Heltai Viktor legyen a kapnak,
meg
a
választ.
Ha fellépésük nem jár keltő ered
vetkező jelentést adta ki:
parancsnokuk, Fényes László hajlandónak nyilat ménnyel, akkor Budapestéi
és Pozsonyt felgyújtják.
Hazánk nyugati felében az idő boruitra változott
kozott ez óhajuk teljesítésére. Magához is hivatta
és a. délnyugati részeken több helyütt távozik. A fsgy
H sftaJ a r e n d ő r s é g k e s é n .
Heltai Viktort, mint maga a kormánybiztos ma el
általánosan gyengébb, de a keleti részeken még — 10
mondta és kijelentette neki, hogy bő/ ellenőrizhe
C. fok ajatt van a hőmérséklet. A miniaram » J.6 C.
Erre
a
jelentésre.a
kormánybiztos
megadta
az
tetlen lőrékét hallott róla. nem akarja múltját fir
fok volt Nagyszebenben Botfalun.
utasítást
a
budapesti
főkapitányságnak,
hogy
llel
tatni s majd az elszámolásokat később fogja tőle
Az idöprognózis adatok hiányéban nem. volt- meg
állapítható.
kérni azokról a pénzekről, a melyeket fölvett. Most tai Viktort azonnal állítsák elő. A rendőrség embe
rei
megtudták
tegnap
délután,
hogy
a
tengerészek
azonban meg akarja bízni, hogy a tengerészeknek parancsnoka Mátyásfőidőn lakik apjának, Hofer
— (A magyar tisztviselők egyesületének
'nyolcszáz főnyi csapatával vonuljon a cseh martaAdolfnak a házában. Tíz detektívet küldöttek ki uj elnökségre.) A Magyar Tisztviselők Országos
locok elten.
Mátyásföldre, a kik rá s akadtak Heltaira. a ki
Heltai Viktor meg is ígérte az elszámolást az nem ellenkezett és szó nélkül engedelmeskedett a Egyesülete tegnap, vasárnap tarto-tt közgyűlésén el
zal, hogy a pénz teljes egészében meg van s ezzel detektívek felszólításának, a kik a parancsnokot a nökévé Agoraszló Péter kúriai bírót, elnökévé pedig
Rónay Károly dr.-t, Rácz Ede dr.-t és Czaylik Lász»
a tengerészeti különítmény parancsnoka lelt. El főkapitányságra kísérték.
lót
választotta meg.
utazása előtt azt az utasítást kapta, hogy föladata
A főparancsnok kihallgatása ma égésű nap
mm (Habsburg: Károly és hadvezéreinek^
lesz Pozsony és Xhgyszombat menoéde/mezése a
cseh rablók ellen, ha azonban reguláris cseh csapa folyt. de estig a rendőrség a lehallgatásról semmi tiszteletdija.) Bicéből jelentik nekünk: Beavatott
tokra bukkan, akkor csak állítsa föl seregét a cse .közlést, nem „telt. . Ellenben a rendőrség, intézkedé körökben ugv tudják, hogy valamennyi hadvezér a
hekkel szemben, de no bocsátkozzék ütközetbe, sére ; kar latulúti század .vömül ki a nyugati pálya, rangja tilánjáró Illetékeken -kívül reprezentációs és
mert ebben az esetben a Nemzeti Tanács a cseh, újvárrá, how ha licitál fegyveres matrózai megér- működési pótlék címén illetményét messze fölülmúló
összeget kapott. így Könesz tábornagynak rniud pa
nemzeti tanáccsal fog közveietlenü! tárgyalásba bo
csátkozni. Utasítást kapott ezertkivüi arra is, hogy Iic-ntiiek. azokat lefegyi\crezze. A délután folyamán rancsnoknak 800.000 korona évi jövedelme volt. A
expedíciója során, semmiféle pénzt né merjen elfo meg is érkezett a ienser-fszeknek egy ötlagu kiilönit-j többi hadvezér, köztük Habsburg frigyes illetménye
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