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katonát talállak elbújna, a ki azért zár
kózott oda be, mert félt a letartóztatás
tól.

A Dunagőzhajózási Társaság ma 
reggel nyolc órakor jelentést tett a 
főkapitányságon, hogy az éj folyamán 
a Dráva és Elzász nevű motoros csó
nakokat az óbudai kikötőből ellop
ták. Azt hiszik, hogy ez is összefüg
gésben van a kommunisták akciójával. 

*
A letartóztatott kommunista párt

vezérek a következők: Kun Béla, 
Vágó Béla, Rudas László, Gorái 
Sándor, Xanási György, Lékai Lea
ner János, dr. László Jenő, dv. Fanta 
Róbert, Hajdú Pál, Jancsik Ferenc

és Szánló Béla. Letartóztatták ezen
kívül a kommunista-párt előtt posz- 
toló tizennégy f elftgyvet zeit kommu
nista katonát is.

Valamennyit a toloncházba vitték, 
a hol a pártvezéreket külön cellákban 
helyezték el, aíöbbit pedig egy közös 
nagy cellában őrzik.

A rendőrség déli tizenkét óráig har
minckilenc kommunistát tartóztatott 
le. Tizenkét óra után hozták be a 
toloncházba Kun Béla szolgáját s 
vele negyvenre emelkedett a letartóz
tatottak száma. A szolga lakásán 
három revolvert s több ládát találtak, 
a mely kommunista röpiratokat tar
talmaz.

Kun Bélát félholtra verték 
a rendőrök

A toloncház reggel kilenc órakor 
azt a telefonértesítést adta le Dietz 
főkapitánynak, hogy a rendörök Kun 
Bélát agyonverték. Szentkirályi fő
kapitánynyal és Páll íőkapitányhe- 
Tyettessel Az Est munkatársa automo
bilon robogott ki a toloncházba.

Szentkirályi főkapitány első kér
dése ez volt:

— Meghalt Kun Béla ?
Jakabb Béla rcudőrtanácsos, a to

loncház helyettes vezetője a követ
kező felvilágosításokat adta :

— Kun Béla nem halt meg. Reggel 
kilenc órakor vagy hatszáz rendőr 
megróhanla a loloncházat. A szomszé
dos főparancsnoksági épületből jöt
tek és követeitek Kun Béla kiadatását. 
A toloncház őrszemélyzete nem áll
hatott ellent, olyan óriási túlsúlyban 
voltak a tüntető rendőrök.

A rendőrök vezetői azt mondták, 
bogy látni akarjál*. Kun Bélát, hogy- 
esetleges újabb zavargás esetén végez
zenek vele. Ellenállni lehetetlen volt, 
mert a rendőrök olyan elszántan visel
kedtek, hogy ellenszegülés esetén egy
szerűen birtokba vették volna a to- 
loncházat. Nem lehetett mást lenni, 
ki kellett hozni zárkájából Kun Bélát 
és miután Vágó Bélát, valamint Ru
das Lászlót js látni akarták, őket is 
ki kellett hozni a zárkájukból.

— A rendőrlegéuység az udvaron 
o fogházhoz vezető lépcsőn állott fel. 
Mint a hogy szónok jelenik meg a 
hallgatósága előtt, úgy állott fel Kun 
Béla a lépcső legmagasabb fokán, 
mögötte pedig Vágó Béla és Rudas 
László.

— Rettenetes szitkok közben
az egyik rendőr puskatussal 
fej beütötte Kun Bélát,

Tíz vagy húsz rendőr egymás után 
felemelte fegyverét s mind fejbeütötte 
a kommunista vezért. Több ütést ka
pott Pál István felügyelő, a ki vé
deni akarta Kun Bélát.

Jakabb tanácsos jelentése után a 
főkapitányság vezetőivel felvonul-' 
funk a második emeleti kórházba, 
hogy megnézzük Kun Béla sérüléseit 
és hogy beszéljünk vele.

Dr. Bartha rendőrorvos az orvosi 
szobába vitt be bennünket. Alig telik 
el egy perc, megjelenik cipőben, nad
rágban, meztelen felső testtel, a me
lyet pirosra festett a leömlő vér, 
ugyancsak vértől átázott arccal (alig 
volt egy tiszta foltocska rajta), orvo
silag lenyirt hajjal, bezúzott fejjel 
egy középtermetű, kövérarcu, ango
losra nyírott szőke bajuszu ember ; 
Kun Béla.

A vér szüntelenül csurog le róla a 
padlóra.

Dermedten néz körül, csupa isme
retlen arc.

Megszólal Szentkirályi főkapitány:

— Mivel verték meg?
— Puskatussal — válaszol halkan 

Kun Béla.
— Meg tudná ismerni azokat a 

rendőröket, a- kik megverték ?
— Nem fontos, — mondja nyugod

tan — félrevezetett emberek.
Ebben a pillanatban a folyosóról 

vészes kiállások süvöltöttek be az 
orvosi szobába. Utána morgás, zugás, 
csizmaropogás, fegyverek csörgése. 
Kinyitjuk az ajtót. Vagy hatvan fel
fegyverzett rendőr áll a szűk folyo
són. Mindenki kiabál valamit:

— Hol az a bitang ? Hol az a gyil
kos? ! Innen többé élve nem szabadul! 
Innen nem tudják majd megszöktetni ! 
Vigyázunk majd rája! Üssük agyon!

Szentkirályi mond valamit, de sza
vát nem lehet hallani az izgalmas 
hangkáoszban. Páll főkapitány helyet
tes is kiahál, de őt se lehet érteni, 
olyan nagy a lárma. Szentkirályi a 
rendőrcsapat elé áll és ezt harsogja:

— Én vagyok a főkapitány, enge
delmeskedjetek !

A rendőrökre semmi sincs hatással, 
rettenetes gyűlölet lobog a szemükben, le
emelik vállukrólfegyverüket,feltörik az 
ajtó másik szárnyát, félretolják Szent- 
királyit, Pálit s Az Est munkatársát 
ütjük elöl. Benn vannak a szobában. 
Reszkető szívvel azt hiszem e pilla

natban, hogy Kun Bélát már csak 
percek választják el a haláltól. 
Kun körülnéz, később pedig szánal
mat igyekezik maga iránt ger
jeszteni. Lassan, mint a hogy ha
lálra ítéltek lépnek a bitó elé, 
olyan lassúsággal hátrál a szoba azon 
sarkába, a hol egy drapszinü pam- 
lag áll. Összekulcsolja kezeit, lefek
szik a pamlagra; kezével eltakarja 
arcát, majd pedig ismét leveszi onnan. 
Közvetlen a pamlag mellett körös- 
körül vagy hat rendőr áll, mögöttük 
a többiek. A balszélen álló rendőr 
emeli meg először a puskáját s

rettenetes csapást mér a panda
non fetreugő kommunista vezér 

areába.
Újabb vér fröccsen elő s ezután, 

mint a hogy kalapácsosai a szöget 
verik a falba, u,gy érik egymás után az 
ütések jobbrál-balról, a vállán, arcan, 
gyomrán a szánalomraméltó embert. 
Hiszen mégis csak ember.

Szentkirályi halálsápadtan uczi ezt 
az elviselhetetlenül izgalmas jelene
tet, de győz a lélekjelenléte, feláll 
egy asztalra és onnan könyörgő be
szédet intéz Kun Béla támadóihoz:

— Rendőrök! Én vagyok a főkapi
tány, ne tegyétek. . .  hagyjátok abba. . .  
az Isten áldjon meg benneteket. . .  
könyörgöm nektek . , .  cn a jőkapi- 
iány . . .  ne bántsátok . . .  átadjuk a 
bű ilető igazságszolgáltatásnak. . .

A legkülönbözőbb közbeszójások .
hangzanak cl;

— Felakasztani a gazembert! Mi 
vagyunk a törvény! Majd végzünk 
vele!

Közben szakadatlanul verik puska
tussal Kun Bélát, a ki mindezt némán 
tűri. A pamlag párnája teljesen át
ázott a íélholtra vert ember véré
től. Isten csodája, hogy még élet
ben van?l Igaz, hogy különö
sen erős szervezetű ember. Más bele
halt volna ezekbe a sérülésekbe. 
Néha rúg egyet-egyet lábával. 
Folytonosan összekulcsolt kézzel, ösz- 
szehuzott szemmel tűri, hogy verik.

A magastermetü Bockelberg fő
parancsnokhelyettes rohan be a szo
bába s közli, bogy a rendőrök átug
rottak a főparancsnokság épületét a 
ioloncháztól elválasztó kőfalon s úgy 
jutottak be. Bockelberg is feláll az 
asztalra s a következőket harsogja:

— Rendőrök! Hát semmi sem szent 
már nektek ? ! Ez az eljárás nem illő 
fegyclemíudó tisztességes rendőrökhöz! 
A ki most ezt a nyomorult embert 
bántja, az nem szociálista!

Egy rendőr közbekiált:
— Hát az én testvéremet szabad 

agyonütni ? !
Most már ritkábban érik az ütések 

Kun Bélát.
Szentkirályi újra megkísérli, hogy 

a bántalmazás megszűnjék.
— Az éjszaka — mondja a rend

őröknek — a bolseviki vezéreket letar
tóztattuk. Vezér nélkül nincsen bolsc- 
vizmus. Ezeket a kutyákat kiszolgál 
latjuk a büntető igazságszolgáltatás 
nak. Ke akadályozzátok meg, hogy a 
törvény alapján járjunk el.

Megváltásszerüen hangzik el egy 
Éljen ! s utána kórusban egy újabb 
éljenzés.

Egy nyugodt rendőr azt kiabálja 
társainak:

— Gyerünk kijeit!
Aggasztóan feszült idegzettel figye

lünk, mert most dől el a kritikus pil
lanat : éleiben marad-e Kun Béla ?

Hátul mozgás keletkezik, a rend
őrök vonulnak kifelé. A közvetlenül 
előtte és mellette állók még egyszer 
megemelik puskájukat. Szentkirályi 
főkapitány némán összekulcsolt kéz
zel könyörög Kun Béla életének 
megmentéséért. A rendőrökre hatás
sal van Szentkirályi kérő tekintete, 
ők is hátrálnak, csak még egy rendőr 
marad ölt. Ez baioneítjct Kun Béla 
feje jelelt tartja és a következőket 
vágja szemébe :

— Szerető kell neked, szabad sze
relem ? ! .

— Feleségem, gyermekem van. . .  
ne bántsanak — felel? Kun Béla.

A rendőr elvonul.
Szentkirályi főkapitány: Miért csi

nálták ezt ?
Kun Béla : Nem ml csináltuk, ki 

fog derülni. Kérem kapitány urat, 
értesítsék Landler ügyvédet, régi ba- 
rát.om, beszélni szeretnék vele.
' Ezután Kun Béla elaléltan le

hunyja a szemét.
Körülbelül egy perc múlva ismét 

öntudatra ébred s ekkor rimánkodva, 
szaggatottan m ondja:

— Véd-jen meg . . .
Szentkirályi főkapitány: Megbánta,

a mit telt ? Nem fél az Istentől, hogy 
maga miatt kell reszketnie egy egész 
városnak ? •

Kun Béla nem felel, baloldalára 
fekszik. Majd ismét Szentkirályi felé 
fordítja tekintetét. A főkapitány ek
kor ezt kérdezi:

— Érdemes volt ezt csinálni ?
Kun Béla igy felel:
— Hát érdemes volt ? Kérem, érte

sítsék Landlert és Bírót.
A toloncház egyik tisztviselője ezt 

kérdi tő le:
— Politikai vallomást akar tenni ?

— Igen. ■*
Jakabb rendőrtanácsos : Magának 

orvos kell, nem ügyvéd.
A rendőrök eltávozása után ter

mészetesen lecsillapodott a gyilkos 
izgalom. Kun Béla már valamivel 
nyugodtabban tekintett körül. 
Cigarettát kér. Az Est munkatársa 
adott neki három darabot. Reszkető 
kézzel tartotta kezében a cigarettát, 
Szentkirályi főkapitány adott neki 
tüzet.

— Nagy fájdalmai vannak? — kér
dezte Kun Bélától munkatársunk.

— Nagy fájdalmaim vannalc. A fe
jem zug, lázam van, rettenetesen fáj 
a karom és a lábam. (Maga elé 
mereng, majd mintha hegyezné a 
fülét, hogy liallatszik-e ismét zaj a 
folyosóról). Tessék megnézni, mi van 
kinn . . .  nem jönnek ? „. .  mit gondol
nak, még egyszer fognak jönni ? . .  .

— Nem! — mondja Páll főkapitány
helyettes.

Ez a rövid válasz azonban nem 
nyugtatja meg Kun Bélát, nagy fáj
dalmai dacára hánykolódni kezd a 
pamlagon.

Behoznak egy ágyat az orvosi szo
bába, arra fogják ráfektetni a rette
netesen összeroncsolt embert. Hogy 
sérülései milyen természetűek, azt 
eddig a rendőrorvosok a nagy izga
lomban nem tudták megállapítani.

A főkapitányság vezetőivel elhagy, 
juk Kun Béla szobáját. Távozáskor 
arra kér meg, hogy ne közöljem*bor
zalmas megveretését Az Est-ben, mert 
felesége rémülettel fogja olvasni.

Kinn a folyosón egy rendőrőrraes- 
tér jelentkezik Szentkirályi főkapi
tány előtt a következő szavakkal:

— Főkapitány urnák alássan Jelen
tem, rendkívüli dolog nem történt

Szentkirályi kiadja a szigorú pa
rancsot, hogy megfelelő őrszemélyzet 
védelmezze Kun Bélát

Ezután lementünk a tolencháx 
pincéjébe, a hol dr. László Jenőt, 
Vágó Bélát és a többi kommunista 

vezért őrzik. Lászlónak kezet nyuj- 
tünk, mire meglepetten igy szólt:

— Hát velem lehet még kezel fogni ? 
Miért bántják azt a szegény Kun 
Bélát, hiszen a tegnapi zavargást 
nem mi, hanem aüszli ellenforradal
márok rendezték. Ezt az embert igy 
eltaposni, hallatlan, borzasztó !

Vágó Béla télikabátban, kalaple- 
vévc járkált fel és alá cellájában, a 
mikor benyitottunk hozzá. Csak arra 
kért meg bennünket, hogy gondos
kodjunk feleségéről, gyermekeiről. 
Rendes bíróság eié vigyék, mert az 
éleiét meg akarja menteni.

Tarján Vilmos.
— A tudósítás folytatása a 6-ik 

oldalon. —

Használt esztergapadok!
igea jó állapotban, IVj—37, méter csucstávolSágban I 
felesleg miatt eladók. Dénes mérnök gépműhelye, » 
V., Vaczi-ut 28 (bejárai Koráll-utca, Souterrain). I 
Ugyanott maró* és gyalugép megvételre kerestetik. |

Kerestetik egy a haltenyész ósben és an 
nak előkészítő munkálataival és sokévi ta 
pasztalatokkal biró egyén, W vállalna egy na-
gyoöb halastavat létesíteni és azt önállóan, nagy
szakértelemmel vezetni.

Ajánlatok fizetési feltételek megjelölésével, bi
zonyítványmásodlatokkal »Hal R ,-l\ lÓOOt jeligé
vel Győri-Nagy hirdetőjébe, Kertész-utca lő. sz. 
küldendők.

[M o tt f e k e t e  b o r s o t  vesz,
[kérjen feltétlenül tőlem is ajánlatot.

László Sándor nagykereskedő
Budapest, VI., Eőlvos-utca 42. sz. 
Sürgönyeim : Portus. Telefon 13-25.

Most jelent meg:
Szenes B éla  tij regénye

Csodaszép M agda
Vertes cimlaprajzáva!?
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