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Wr IKiwnii 

-M vádlottak p a d j á n 

A vádlottak padján ismét én j 
ülök, aminthogy én ültem ezen a 
Padon hosszú évek óta mindig és 
lehetőleg állandóan. Én nem tudom 1 
hirtelen, hogy körülbelül másfél év* j 
tized alatt hányszor ültem a vád» j 
joítak padján, csak azt tudom, | 
hogy nagyon sokszor,- hogy egész j 
Jjuságom ott telt el, hogy a leg» 
szebb éveimet kellott töltenem a 
vádlottak padján. Amikortól fogva 
üyermekes rajongással elindultam 
Megkeresni az igazságot, azóta en» 
tiem szakadatlanul birósági idézők* 
kel árasztanak el, azóta detektívek ' 
nurcolnak be a főkapitányságra ki* : 
hallgatni, azóta a vizsgálóbíró leg* i 
forgalmasabb látogatója én vagyok 1 

azóta törzsvendége vagyok én a 
f d t a n á c s üléseinek és állandó no* i 
'órius vádlottja vagyok a törvény* ! 
kzéki főtárgyalásoknak. Bizonyára 
Oagyon igazam lehetett idáig, hogy ; 
S(>hasem csuktak még be, hogy még 
5 régi és átkos emlékű Magyaror* 
f f g igazságszolgáltatása sem volt 
képes engem fogházba juttatni. A* i 
Mikor kitört a forradalom és ami* j 

0 r legyőzte a reakciót és elsöpörte 
* Régi rendszert, akkor bizony olyas* 
Mit gondoltam magamban, hogy no 
,végrc megszűnik az én örökös vád* 
Mfti sorsom, hogy végre majd azok j 
kcrülnek tán a vádlottak padjára, 

azelőtt sohasem jutottak oda 
e* akik olyan nagyon rászolgáltak 
* vádlott! szerepre. 

Jelentem a nyájas olvasónak, hogy 
tevedtem, hogy a forradalom ugyan 
íyöíött , a régi rendszer ugyan el* 
Mult, de egy dolog nem változott: 
4 vádlott én maradtam, a vádlott 
Meg int csak én vagyok. Langyos 
Márciusi reggelen, csütörtökön ül* 

M le ismét arra a padra, ahol if* 
Mságom elvirágzott. A vádlottak 
Padja régi ismerősként üdvözölt és | 
•Sy fogadott engem a komor, nagy 
^küdtszéki tárgyalóterem és való* i 

®an. amikor megint ott iiltsia, egé* 

szen természetesnek, egészen magá* 
tói érthetődőnek tartottam, hogy én 
vagyok a vádlott. Én és nem 
Kncisel-Herdlicska Kornél ménes» 
kari kapitány ur, aki egy szeren» 
esetlen asszonyt hálójába kerített, 
elcsábitott, Írásban, becsületszóra 
házasságot igért neki, el is jegyez» 
te és azután, mikor anya lett a bol» 
dogtalan nő, kínozta, ütötte, rug» 
dalta, szuronyos katonákkal mezte» 
lenre vetkőztette, hatóságilag haj» 
szoltatta, öngyilkosságba kergette, 
aztán gyilkosság gyanújába keverte 
és ölte, öldökölte, ahogy az már egy 
daliás méneskari kapitányhoz illik. 
Mondom, egészen természetesnek 
tartottam, hogy a régi Magyaror» 
szágban Kneisel»Herdlicska kapi» 
tány urnák ezekbe a rémregénybe 
illő gaztetteiért én kerülök a vád« 
lottak padjára, hogyne, hiszen olyan 
vakmerő és olyan elszánt voltam, 
hogy a háborús rémuralom köze» 
pette bátorságot vettem magamnak 
ahhoz, hogy egy ilyen hatalmas, 
aktiv katonatiszttel szemben védel« 
membe vettem egv ma«Árs hagyott, 
gyámoltalan. szerencsétlen asz« 
szonyt. 

örülnöm kellett, hogy elevenen 
megúsztam vakmerőségemet és va» 
lóban a legnagyobb lelki nyugalom« 
mai "ültem le a vádlottak padjára 
és tűrtem, hogy Kneisel Herdlicska 
vádoljon engem. Arról persze nem 
tehetek, hogy az esküdtek elhitték 
Nagy György ügyvédemnek és el» 
hitték nekem és elhitték a tanú« 
ként megjelent ájuldozó asszony» 
nak, hogy ebben az ügyben még 
sem •én vagyok a becsukni való 
gazember és bizony fölmentő itéle.-
tet hoztak. Fölmentettek, pedig be. 
teges őszinteségemmel ott mindjárt 
megmondtam az esküdt uraknak, 
hogy én a jövőben is éppen igy fo» 
gok elbánni a Kneisel Herdlicskák« 
kai és ezután is igyekszem segíteni 
a gyöngéknek és nem fogok a jövő« 
ben sem irgalmazni az elnyomók* 
nak, a gonoszoknak. A márciusi 



nap nyájasan szűrődött be a ko-
mor tárgyaló terembe, déli fél 1 óra 
lehetett, amikor az esküdtek igaz-
ságérzete kimondotta rólam, hogy 
igaz ugyan, hogy Kncisel-Herdlics-
fca százados úrról olyan vádakat ir-
tam, amelyek őt valódiságuk ese-
tén közmegvetésnek teszik ki, de 
viszont igaz az is, hogy bebizonyí-
tottam azt, amit irtain róla, szóval 
igazat irtam. Ez az ügy tehát ezzel, 
ugy látszik, mégis csak elintézett-
nek tekinthető. Második sajtópö-
zömben, amelyet Kassai Ferenc fő-
városi ügyvéd inditott ellenem, mar 
nem volt ilyen szerencsém. Kassai 
ugyancsak a katonai rémuralom vi-
rágzásának idején snájdig főhad-
oagy létére két fölfegyverzett ba-
kával jelent meg az Otthon-Kör-
ben, hogy Róbert Oszkár kollégá-
mat és igazságkereső baj társamat 
fegyveres erőszakkal hurcolja cl az 

| irók klubjából azért, mert ellene 
támadó cikkeket irt. Hát én, beval-
lom, kissé barátságtalan hangon 
emlékeztem meg akkoriban Kassai 
ur fegyveres föllépéséről, persze, 
hogy ő beperelt és nem tudom, 
hogy perszc»e, dc valóban beteget 
jelentett péntekre Kassai ur és igy 
ezt a főtárgyalást nem lehetett meg-
tartani. Hát jó, — majd meggyógyul 
Kassai doktor ur és akkor mégis 
csak elintéződik valahogy ez az 

j i gy is. 
Szombaton következett harma- j 

dik sajtópöröm, Béla Henrik egy-
kori munkapárti képviselővel. Ez a 
legjellemzőbb és a leqfölhábori-
tóbb minden más pörösködés kö-
zött. Én sok mindenbe belemegyek. 
Hajlandó vagyok belemenni abba, 
hogy ón már mindig csak vádlott i 
legyek. Dc abba nem tudok be'etö- j 
rődni, hogv ezekben az időkben Béla 
Henrik volt munkapárti vezérkiabá ó 
nékem vádlóm lehessen és én az ő 
vádlot t ja legyek. Nem fontos, hogy . 
cn miket irt'am annak idején Béla 
Henrikről és az sem lényeges, hogy 
a szombati tárgyaláson mi történt 
és mi nem történt és egyálta-
lán nincsen jelentősége nnnak , 
vem, hogy engem föhnentcnek-c | 
vagy elitclnek-c. Maga a tenv, hogy j 
Béla Henrik, aki Konsfen német 

Hearil 
őrnagynak kebelbarátja volt, ak ?aSbai 
„Budapesti Hirlap"-ban és a kéfónap 
viselőházban a német érdekekr e t b . e t 
való végnélküli háborúra uszitof^ 
aki a munkapárt minden korszak^* 
bűnében részes és terhelt, aki Tis 
István legszemélyesebb gárdis: 
közé tartozott, aki minden békéi 
csengő szóra áríikulátlan és v< 
szomjas bömbölésbe tört ki, 
Károlyi Mihályt és csekély szú? 
hiveit még a forradalom elő 
órákban is ököllel fenyegette és 
gazamberezte a képviselőháza 
azért, mert a háború ellen és a bé 
mellett és a németek ellen és 
ántánt mellett emeltek szót, aki 
legcégéresebb munkapárti uszító ! 
vag volt, hogy ez a Béla Herti 
ma még mindig ek sziszi ah ha-
szabadon járkál, hogy se intetnék 
se becsukva nincsen, ellenben ¡ti 
bátorságot vesz magának ahht 
hogy vádlóként szerepeljen a nf 
köztársaság esküdtszéki 
hogy fizikai módja és 
van arra, hogy engem odahurcol 
a vádlottak padjára: ez a tény 

ndéi 
inlód 

«nnek 
áott, 
Hlensi 
sem t 
Béla 
valam 
»ádlói 
kori i 
Persz* 
ugy, 
jelent 
vádlói 
ságát, 
sérlő 
nom 
vább 
már 
Bet, 1 
meg 

termék Syon 
lehetŐsf e b b e r 

Politi 
régi 

magában olyan vérlázító, oly Rittá 
megdöbbentő, hogy a fejembe 
dul a vér, amikor erről beszél' 
Hát kinek van a vádlottak pad} 
a helye a történtek után, Béla H< 
riknek-e vagy nekem? Hát ami'"! 
a régi rendszert elsöpörte a fórra' 
lom, akkor a régi rendszernek 
ilyen exponált bűnöse, mint B 
Henrik, még vádaskodhatik ! 
gyarországon? És engem, aki ő 
régi rendszer exponenseként 
madtarn, engem ezért oda lehet 
pelni ma a vádlottak pádjál 
Hát igy fest az u j rendszer Magy 
országon? Ilyen tisztító mun 
végzett itt a forradalom? 

Nem, nem tudok beletörődni 
ba, hogy Béla Henrik ur az én v" 
lómként szerepelhessen még m" 
Az ő országpusztitó rémural®11 

alatt úgyis eleget szenvedtem 
eleget küzkí'-utem én, jogom van 
hát ahhoz, hogy most már ne ' 
jem el azt, hogy továbra is ők 
kódjának. Az ö*. uralmuknak t í! 

mégis csak befellegzett, tehát 
csoda anakronizmus az, hogy 

dalm, 
szégy 
magá 
Yürgci 
'fan ! 
ón es 
Poka 
mor 
'S sie 
kesst 

MER, 
fián e 
%ula 
"valós 
««tsK< 
'cn. ( 
m el 
«vnro 
®otok 
^iitói 

Hf'St 
r "cr t 
^RC 



— k íesrik ur a magyar népköztársa, 
rolt, aki^Shan, a forradalom után néhány 
és a ké^nappal . a vádlottak padjára ül. 
érdekeké*eíbet engem, amikor én ezért az uj 
i usziíof^ndért küzködtem, szenvedtem, 
korszakr^ 'ódtam és verekedtem, ő pedig 

, aki 7"iarnn«k az uj rendnek megátalko» 
gárdkí d°H, konok és mindenre kapható 

;n béké t l ensége volt. Nem, semmiképpen 
a és v<hem tudok beletörődni abba, hogy 
rt ki, , "óla Henrik az én vádlóm legyen, 
ly szái»Valaminthogy nem fogadhatom el 
om elóH^dlómnak Vázsonyi Vilmos egy. 
ette és igazságügyminiszter urat, aki 
iclőházbl p ersze a héttőit árgyaláson csák-
ós a bé|?gy. mint Béla Henrik, nem is 

len és ' tóen t már meg és nem akceptálom 
:ót, aki vádlómként Lónyai Sándorné őnagy. 
uszitó ^gá t , az Auguszta.gyorssegély ve. 

fia Herti 2órlő bajnokát sem. Vagy — bá« 
tál, hn nom is én — menjen minden to. 
infemáh v£bb a régiben. Az én pöreim most 
nben m j^ár valahogy lezajlanak és megle« 
k ahh " e t , hogy a végén ép bőrrel úszom 
en a m "^eg valamennyit. Hiszen olyan na. 
terméb<\ SV'>n igazam van. De folynak még 

lehetősé] e bben az országban mások ellen is 
shurcolj* Politikai sajtópörök, amelyekben a 
t tény < régi rendszer korrupt és kompro. 
tó, oly Gittáit bajnokai a vádlók és fórra 
jembé 

beszélj 
ak pad} 
Béla I h 

kalmárok a vádlottak. Hát ez olyan 
szégyenletes anakronizmus, amit 
^agának a köztársaságnak kelene 
s.örgőScn megszüntetni Nem róiam 

a fórra* 
ernek 
nint B 
¡atik > 

aki ól 
eként 
í lehet 

padját 
r Maglf 

műi* 

jrődni f 
iz én vt 
lég mfl 
murai* 
idtem 
m van 
ir ne 1 

s ők i'; 
nak ta 
chat 
rogy r 

át amüf Tan szó, rajtam ez már nem segit, 
ezeket a gyönyörű márciusi na. 

P°kat már ugvis a törvényszék ko. 
|hor tárgyalótermében töltöm. Most 
!s sietek már, hogy idejében oda ül. 
lessek a vádlottak nadíára . . 

Göndör Ferenc. 

. áNDRASSY GYULA GROF MÁR KI 
I ÉRI NYITNI A SZÁJAT, amiről va'6. 
jía" e&ak a népkormány teliét. Andrássv 
JVula gróf Bernben anj-ol lapok számára 

"Vkláaliodó és rágalmazó nvilalkoíatokat 
ptöget el n magvar népköztársaság el-
f"- Öl van fantasztikus hazugságokat re» 
Ö-l el a külföld számára Andrássv a Ma-
JjVtu-0T<sz,4flon tobzódó vadregényes álla» 
U'hikró!, amiivet csak' cgv notórius hazn-

lehetett elvárni. Nem vngvunk 
J'yslcpve, nem sziinulálius a megdöbhe. 

1 Andrássv ur vakmerősége 
fölött, 

®ert hiszen a népkormánv tehetetlen-
'«« és gyávasága feliogczsil itt minden. 

kit, hogv a forradalom viv"»'»» -¡t yt-
szélvbe döntse, hogv a magvar népk&w 
társaság éleiét aláássa. Andrássv ur « 
leghirhedtebb háborús izgatók közé Iíw-
tozott. el akarta foglalni, meg akarta hi . 
ditani a Lovcsent és mégis a magyar 
kormány, sőt a magvar forradalmi kor-
mány otromba elnézéséből szabadon ¡4n> 
kálhatott itt közöttünk tovább, a baja 
szála sem görbült meg, sőt a népköztár-
saság hatóságaitól! ime útlevelet is ka» 
pott ahhoz, hogv külföldre utazhassák 
megrágalmazni a magvar forradalmat. 
Andrássv Gyula most már Windiséharaet* 
herceg »'dalán garázdálkodik Svájcba* 
és idehaza palotáik, birtokaik, vagyonuk 
ma is érintetlenül és ngv látszik, hoffr 
a Nemzeti Tanács védelme alatt álh MS 
mar nem is tudjuk mit szóljunk a két-
ségbeeséstől, amikor látjuk, hogy ai el-
entornidalmároknak ebben a szerencsét-

len országban minden szabad. Mi less 
ebből o 

Air utolsó 
o*ztrá/c>magyar 
generális 
s z e g e d i l á z a d á s a 

Sós tábornok ur az egyetlen, aki 
generálisi rangban nem került még 
a jól megérdemelt nyugalomba, eb 
lenben még ma is aktiv szerepe 
van, amennyiben ő Szeged város 
kerületi parancsnoka. Sós tábornok 
ur a háborús esztendőkben fölöt« 
tebh vérszomjas tisztje volt az ár. 
mádiának és egy ideig, mint Pflan* 
zer Baltin vezérkari főnöke nyo* 
morgatta a katonákat a harctéren. 
Amikor a forradalom kitört és gvő» 
zött, Sós tábornok ur nyomban kö-
rülhizelegte a győzelmes forradal* 
mat, hűséget esküdött az uj rend 
nek és körömszakadtig fogadkozott, 
hogy ő a szocializmusnak tisztelő, 
je és a szervezett munkásokkal 
akar együtt dolgozni. így történt 
azután, hogy Sós tábornok úrból 
Szeged kerületi parancsnoka lett, 
aki azonban, mint a népköztársaság-
nak hűséges katonája, ugy kezdte 
meg szegedi működését, hogy a 
debreceni tisztikarnak megtiltotta, 
hogy belépjenek a szociáldemokrata 



pártba. Mondanunk sem kell, hogy 
a debreceni tisztek fütyültek a ke* 
rületi parancsnok ur tilalmára és 
bizony beléptek a szociáldemokra* 
ta pártba. Fölöttébb jellemző és iz* 
léses szereplése volt Sós tábornok* 
nak az, hogy amikor néhány héttel 
ezelőtt a munkások Szegeden nagy 
tüntetést rendeztek, ő — anélkül, 
hogy valaki erre kérte volna — ka* 
tonikkal együtt lóháton a menet 
élére á'lt és elől lovagolt. A szegedi 
munkások nagyon szégyeUék ma* 
gukat emiatt a katonai parádés ko* 
média miatt. 

Sós tábornok ur egyébként igve-
kezett a régi militarista szokásokat 
föleleveníteni és amikor Böhm had* 
ügyminiszter igen helyesen beszün-
tette a Bariha és Festetlch urak ré* 
széről kiadott úgynevezett harc* 
téri jelentéseket, hát ez a vitéz ge* 
nerális a szegedi frontról külön 
harciéri jelentéseket adott ki a sa-
ját aláírásával. Sós tábornok ur 
volt tehát a szegedi Höfer és ebhez 
a ténykedéséhez mindenképpen il* 
lett az az eljárása, hogy a demar* 
kációs vonalon álló katonák szá* 
mára vitézségi okleveleket állitntt 
ki. Minthogy Sós tábornok ur min* 
dénáron nagy hadvezéri karriert 
akart megfutni, jobb kefével. 
Schvoy őrnagy úrral együtt „Kürt" 
cimü katonai lapot jelentetett meg, 
mint a szegedi katonatanács hiva* 
talos lapját. A „Kürt-re minden 
közkatonának és tisztnek köteles-
sége volt előfizetni és a tábornok 
ur odáig merészkedett hallatlan 
önkénveskedésében, hogv a havi 
előfizetési dijat rendeletileg levo-
natta minden katonának a zsoldjá-
ból. Ebben az obskurus kis „Kürt"» 
ben Sós tábornok ur hamisítatlan 
Habsburg-politikát csinált é,s esze* 
veszetten támadta a budapesti ka* 
tonatanácsot és Pogány József kor* 
mánybiztost, és szigorúan S'ámon* 
kérte, hogy mi jogon merte Pogány 
a katonatanács ülésén a "József fő-
herceget, ezt a nemes férfiút és hős 
hadvezért megtámadni és azt hir* 
siette a „Kürt", hogy József főher-

6 

ceget a katonáknak kell megvéd 
niök minden támadás ellen. 

Az utolsó napokban aztán mi 
nem ismert határt Sós tábornok 
vakmerősége, mert mindössze azt 
csekélységet hitette el a szegei 
legénységgel, hogy a hadügyminis 
ter szét akarja kergetni rendele 
leg a katonaságot és ez ellen feg 
veresen kell a szegedi hadseregnt 
ellená'lni. Jól tudta Sós tábornfl 
ur, hogy ez nem igaz, hogy nv'ni 
össze csak arról van szó, hogy 
tavaszi munkálatokra és a földr 
formra való tekintettel a mezőga 
dasági elemeket saját kérésük 
szabadságolják, mégis izgalmat, zi 
zavart, lázadást Uvekeztck Sós uri 
előidézni a szegedi katonák közöl 
Mondanunk sem kell, hogy ez 
tervtik nem sikerült, a szegedi 1 
génvseg nem hagyta magát föllál 
tani cs közben az ottani munkást! 
náes cs a budapesti katona'tanái 
megb :zottiai fölvilágosították < 
ottani hadsereget a valóságos hel 
rétről. Szegeden, persze, óriási 
fölbáborodás a I Iahsburgsszimp: 

Hákat tápláló tábornok ellen és " 
ottani közvélemény éppen utf 
mint az ország érdeke megkövete 
hogv Sós tábornok urat cinkosai»'' 
euvütt csap iák el és kergessék 
jól megérdemelt nyugalomba, 
volt az utolsó osztrák»magyar 
hornok, akit megtűrtek még a nél 
köztársaság hadseregében és im1 

miiven hamar kiderült, hogy tábc1 

nokokkal nem lehet és nem szab® 
kísérletezni. Hogv is mondja a ré 
magvar közmondás? Generálisb1 

— nem lesz szalonna! 

MÁRCIUS 31 »én jár le azoknak ' 
előfizetése, akik felesztendőre fizetu 
elő Az. Emberre. Kérjük tehát azokat ' 
előfizetőinket, akiknek előfizetésük máfi 

31»én lejár, valamint azokal, akik 
idáig is hátralékban vannak, hogy j 
előfizetési dijat postafordultával 
fék be Az Ember kiadóhivatalába, r 
Izabella-utca- 66. 
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Härtel Lujza ismét 
«'eleplezi Boroeuicset 

Emlékezetes még. hogy egy kassai 
•lezredes törvénytelen lánya, Härtel 
'•ujza megpofozta az akkori kas» 

hadtestparancsnokot, Boroevics 
•tevetozárt, a későbbi táborszerna» 
KVot és nagy hadvezért. Boroevics 
ugyanis nyugalomba kergette a 
'lány apját, mert szegénysége miatt 

tehette le a kauciót és nem ve* 
bette feleségül természetes gyerme* 
bei édesanyját. Härtel Lujza — aki» 
b e k pofonja csaknem megakasz» 
tetta Boroevics tábornok nagyra» 
'«ndült karrierjét és kár, hogy nem 
tetasztotta meg — most levelet irt 
4z Ember szerkesztőségének, 
^melyben leleplezi a nagy erkölcs« 
«»"ót: Boroevics Szvetozárt, hogy 
®eki i8 volt egy törvénytelen fia, 
•»kivel igaz, nem bánt olyan tisztes* 
i^gesen. min t Härtel alezredes az ő 
gyermekeivel. 
. Härtel Lujza érdekes levele igy 
tetngzik: 

Bpest, 919 III/5»én. 
Szerkesztő Url 
Fogadja a leghálásabb és 

tegőszintébb köszönetemet a Bo« 
•oevicsről irt leleplezéseiért. Ki 
?em tudom mondani, milyen 
«tömmel, valóságos kéjjel olvas» 
tem az istenitett és sárba dőlt 
"ilvány csöppet sem dicstcljes 
feselt dolgait. Kicsinyesnek lát» 
Szom ebbeli nagy örömömmel, 
mikor annyi drága magyar vért 
Pusztított és pusztit tovább, ha 
a z isten keze le nem sujt, mos» 
mui bukásában saját sorsunk 
megbosszulását látom. Szerkesztő 
ter, ez az ember még a saját vé* 
r é vel sem volt könyörületes. mig 
fPärnat üldözte törvénytelen csa* 
fajáért, néki is volt törvénytelen 
''a• Krakauban egy nevelőnővel 

viszonya, a nőnek fia szüle» 
a nevezett ur sem a fiáról, 

sem pedig ennek az anyjáról tud* 
nem akart. Mikor a nő nyo» 

mórba került, Boroevicshez for« 
aki nemhogy nem eegélyez» 
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te, hanem eltoloncolással feaye* 
gette. A fiúból lakatos lett, sut 
apa meg hős hadvezér. A háború 
alatt érdeklődni kezdett törvény» 
telen fia után, olyan nagy szere» 
tettel és gonddal, hogy fia min» 
dig a legveszedelmesebb helyek» 
re került, hol a halál biztos vol t 
csodával volt határos megmene* 
külésc. A szerető apa továbbra is 
őrködött fia felett, mig vágya tel» 
jesült és törvénytelen fia elesett. 

Nagy kár volt Boroevicsnek 
hamarább el nem pusztulnia, 
Amig lelketlenségével minket suj 
tott, addig is sok embernek törte 
nyakát. Sokat kellett szenved» 

nünk és szenvedjünk most, éve» 
ken át a törvénytelenség bélyegét 
viseltük, mit vidéki városban 
ugyancsak meg kellett éreznünk, 
azután jött édesapám kettétört kar« 
rierje, a háborús nagy drágaság» 
gal és apámnak hiábavaló erőlko» 
désével, hogy megint szolgálatot 
teljesíthessen. Annak idején 
a különböző helyekre Jbeadott 
kérvényeink tagadó válaszsza! 
jöttek vissza. Végre 1917 őszén, 
mikor már a nyomorúságunk nagy 
volt, irt apám egy elkeseredem 
levelet Bécsbe, a hadügyminisz* 
tóriumba, foganatja lett, mert 
beosztották Durazzóba parancs« 
noknak. Jól jöt t ez a beosztás, 
mert mégis nagyobb lett a jőve» 
delmünk, de nyugodt lélekkel 
mondhatom, nem volt sokkal 
több a „nesze semmi, fogd meg 
jól" közmondásnál. Mert, akik 
reaktiválva lettek és benne voL 
tak éveikkel a magasabb rang« 
fokozatban, megkapták a maga* 
sabb rangot, addig az én apám» 
ból nem lett ezredes, de még 
hathónapi frontszolgálat után 
sem, hanem, mikor 1918 április» 
ban súlyos betegen Pestre jöt t 
kórházbas junius Lével nyugdi* 
jazták és a cimzetes ezredesi ran» 
got adták neki. Édesapám még 
ma is beteg, jelenleg a Korányi» 
klinikán van; alezredesi nyugdíj* 
ból kell megélnünk, mi nagyon 
csekély, mert tisztességgel szer» 



zett adósságok miatt egyharmada 
le van vonva és igy havonta há* 
romszázhetvenhét koronát ka* 
punk. Joggal mondhatom, hogy 
életünk cifra nyomorúság. Mivel 
születésem óta csak bajt hoztam 
szüleimnek, most valamennyire 
¿óvá szeretném tenni ezen, nem 
készakarva csinált bajokat, ezért 
kéréssel fordultam a hadügymi-
niszterhez, hogy adják meg apám-
nak a cim mellé az anyagiakat is. 
Nem tudom, milyen eredmény-
nyel fog járni, de remélni sze-
retném a legjobbat. A régi rend-
szer,. embereivel együtt meghalt, 
a mostaniak több emberséggel és 
megértéssel intézkednek és igy 
talán a mi kálváriánknak is vége 
szakad. Az ó-világban nem tud-
tak megbocsátani az afférén kí-
vül, hogy szerződtetve voltam, 
de látni szerettem volna csak 
egyet is azok közül, akik követ 
dobtak rám, helyzetemben mit 
Lettek volna. Szegénységünk 
nagy volt és engem jól megfizet-
tek, azután meg nem az éjjeli 
¿let lekesitett. hivatalba akartam 
járni, de mikor kezdtem az utá-
najárást, oly csekély fizetést he-
lyeztek kilátásba, hogy nemcsak 
szüleimen nem tudtam volna se-

f;iteni. de még magam sem tud-
am volna abból megélni. Higyje 

el, Szerkesztő Ur, most is va-
gyok sokszor olyan hangulatban, 
hogy sokkal kisebb pénzért na-
gyobb szamárságot tudnék elkö-
vetni. mint annak idején a diri-
gálás. Olyan tehetetlenül áHok, 
ugy szeretnék nemcsak szüleimen, 
hanem magamon is segíteni, de 
nem tudok. A régi kudarcok után 
mom merek próbálkozni. 

Bocsásson meg Szerkesztő Ur, 
hogy nemcsak zavarom, de még 
ilyen hosszadalmas is vagyok, 
még egyszer fogadja a leghálá-
sabb köszönetemet. 

Tisztelettel Härtel Lujza. 

Egyszóval: Boroevics igyéke/ett 
megszabadulni törvénytelen fiáfól 
éa dehogy vállalt volna valami kö-

zösséget vele. Az ő szigorú ^rkö 
cseik szerint az ilyesmiért nyugc 
jazás járt, mint azt Härtel alezn 
des példája tanúsítja. Szép erk( 
csök voltak azok 
szcp idők . . . 

szép erkölcsű 

W o l f n e r és a z i'ók 

Az irók kiuzsorázásában évtiz 
dek óta a vezetőhelyet foglalja 
a Singer és Wolfner cég. Mill: 
kat keresett az irókon, de sajnál 
tőlük a garast s jaj volt annak 
szegény irónak, aki a lelketlen v 
rosatya, Wolfner József körm 
közé került. A könyvkiadás mint! 
jó üzlet volt minálunk is, mert l1 

szen minden könyvkiadó meggazd 
godott azon, hogy potom pénz< 
kapta meg az irók munkáját 
utolsó csepp vérükig kiszipolyoz 
őket. Mégis a könyvkiadók p 
naszkodtak, sirtak mindig, ho 
ráfizetnek s kiadói áldozatkeszsö 
ről beszéltek mindig, amikor üz' 
teket csináltak. 

De nem a régi uzsoráskodó 
akarjuk itt most szóvátenni, 
nem azt, hogy a kiuzsorázók ne« 
tora, Wolfner József még ma se 

akar beleegyezni abba, hogv 
Íróknak is joguk legyen az életh1 

s most, mikor az újságírók szabi 
szervezete s a hetilapirók szil" 
kátusa rászorította, hogy a mai 
szonyokhoz megfelelően fizess® 
irókat, zsugoriságból s bosszi? 
egyáltalán nem akar többé pé? 
adni az íróknak, egyáltalán n* 
engedi őket keresni. 

Jellemzésül megemlítjük, h® 
Tutsek Annának, a „Magyar " 
nyok" szerkesztőjén ek még a OT 
esztendőben is alig pár száz J! 
róna havi fizetést adtak, afly 
nemcsak szerkesztenie kellett, ' 
nem írnia is egy-két regé® 
csomó novellát, cikket a lapjó. 
A szabadszervezet ez év janu

( 
jában hosszas tárgyalások 
— miközben Wolfner több ' , 
megígért mindent, de másn-?, 
már semmire som emléke71 
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«kárcsak egy Petőfi-utcai ócskás — 
Aláíratta vele a kollektív szerző* 

s a hetilapirók szindikátusa 
elfogadtatta vele az uj feltétele-

ket, mik szerint az „Uj Idők"« 
ben egy-egy novella honoráriuma 
»legalább százötven korona, cikkeké 
•teáz korona. Wolfner aláirta a 
szerződéseket, a minimális fizeté-
teket meg is kellett adnia a szer-
kesztőknek s a belső munkatár-
saknak, de a hetilapirók szindi-
kátusával kötött szerződéssel már 
egyáltalán nem törődik, hanem 
kijátssza azzal, hogv nem vesz 
főbbé kéziratot. 

Február havában már az Uj Idők* 
yWi nem jelent meg eredeti novella 

cikk, csak amit á belső mun-
katársak csináltak. A novellák egy-
főj egyig régi, megjelent novellák, 
'nikot e g y s z e r m á r láttunk a 
budapesti Hirlafcban, Pesti Napló-
k«7R, a Magyar Szalonban. Két 
folytatásos regény van a lapban, 
"Hni pénzbe kerül, a többiért vagy 
tenimit sem kell fizetni, vagy jóval 
kevesebbet a kikötött honorárium» 
fái- A kollektív szerződésben 
u8>an benne volt az is, hogy nem 
''teahad több régi novellát közölni, 
1,1 óit azelőtt, de Wolfner nem tö-
ródik a szerződéssel azóta, hogy 
"Mirta. Tegyük még hozzá, hogy 
Xgyuttal az „Uj Idők'' terjedelmét 
i s jelentékenyen lecsökkentette s 
tetán meg az előfizetési árat is fel-
T'uelte 8 koronával, tehát Wolfner 
'"J5$ef egyszerre három bőrt is le 
ud húzni ugyanarról a rókáról: 

'tem vesz semmit az Íróktól, vagyis 
' l lcíítakari.tja még a régebben fizc-

silány honoráriumokat is, aztán 
r ' !ügtakaritja a számonkint egy iv-

..Papirost és nyomdaköltseget s 
gül nyolc koronával többet kér a 

í v e s e b b és silányabb minőségű 
1 ^ d a l o m é r t . 

t -kiig hisszük, hogy az „Uj Idők" 
í uMy olvasótábora is nc jőijön rá 
,Ulfnarosan arra, hogy Wolfner ur 
becsapja őket s hogy az „Uj Idők" 
.'•"ajdonképpen nem is tisztességes 
.-fodalmi folyóirat lesz ezután, 
táncm ravaszul megcsinált könyv-

kiadói reklámfüzet. Wolfner ur 
folyton azon panaszkodott, hogy 
ráfizet az „Uj Idők"-re, ha elfo-
gadja a szabadszervezet cs a szindi-
kátus követeléseit. Rendben van. 
ráfizethet néhány ezer koronát, 
nemcsak azért, mert eleget keresett 
csak a legutóbbi háborús konjunk-
túra alatt, hanem azért is, mert ez 
az állítólagos ráfizetés csak fiktív 
valami, mert nem számítja azt. 
hogy mennyit ér az „Uj Idők" a 
könyvkiadói szempontból, mint re-
klámorgánum. Hiszen az U j Idők 
nem egyéb, mint reklámorgánuma 
a Singer és Wolfner cégnek s az 
íróknak nem szabad türniök, hogy 
az ő rosszul megfizetett munkáju-
kat, a nevüket arra használja fel 
a kapzsi cég, hogy tetszetősebb 
formában adhassa be a közönség-
nek a reklámjait. 

Az „Uj Idők" íróinak körében 
egyre növekszik a felháborodás 
Wolfner mostani trükkje következ-
tében, mert hiszen ahelyett, mint 
remélték, hogy végre legalább meg 
közelítően tisztességesen fizessék 
meg a munkájukat, az lett az ered-
mény, hogy egyáltalán nem dolgoz-
hatnak az „Üj Időkébe és Wolf-
ner József a markába nevet mögöt-
tük. Nem soká fog nevetni, mert 
csak az kell, hogy megdühödjünk 
rá és hozzákezdjünk alaposabban 
megismertetni a közönséggel azt. 
hogy mennyi kegyetlen uzsora, le!-
kiismcretlcnség és becsapás rejlik 
a Slngcr és Wolfner-ccg milliói 
mögött, 

E G V U T T A F E K E T É K . A 
helyze t az utolsó n a p o k b a n tel-
jesen t i sz tázódot t , mer t Magyar -
ország m i n d e n e l lenfor rada lmi 
érdekel t sége ös szeve rődö t t végre 
egyet len t áborba , hogy a válasz-
táson egységesen — b u k j a n a k 
meg. A m u n k a p á r t i t e t s zha lo t t ak 
p á r t j a , a Magyar Polgári Pár t , a 
szerencsé t len Lövászy e lnökle te 
a la t t áljó Függet lenségi Pá r t , a 
Pallavicini őrgróf Fö ldmives 

f u 
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P á r t í j a és a ke resz tény szociális 
N é p p á r t a lko t j ák a l egú jabb 
b lokkot . Szegény Lovászy, m o s t 
már l á tha t j a , hová ju to t t . Egy 
t áborba Klebersberg Kunóval , 
Pallavicinivel és Huszá r Káro ly , 
lyal. Szép kis tá rsaság! 
wwinMwar wmrrtrwi •tsxammmssxmff&:m. 

I£álmán Gusztáváé 
jótékonysági akciói 

Nemrégiben foglalkoztunk Káh 
mán Gusztáv volt államtitkár fele. 
ségének egyik jótékonysági akció, 
jávai, az „Auguszta gyorssegély* 
alap uriszegények oszt!ályá"«nak 
panamáival és megírtuk, hogy en-
nél az azóta megszűnt intézmény-
nél méltóságos és kegyelmes asz. 
szonyok lopták cl a szegények ré* 
szére gyűjtött élelmiszereket. Kife. 
jczést adtunk annak a gyanúnk» 
íiak is, hogy Kálmán Gusztávné 
kegyelmes asszony, mint elnöknö 
maga is részt vett a könyöradomá-
nyok elharácsolásában: saját részé* 
re is rekvirált nagymennyiségű 
cukrot, rizst és egyéb élelmiszerei 
ket. 

A kegyelmes asszony jótékony, 
sági akcióinál azonban mindenkor 
csak a méltóságos barátnők és is. 
nierősök részesültek előzékeny tá» 
inogatásban: a íulajdonképeni sze-
gényeket, akiknek segélyezésére 
ezek az intézmények eredetileg 

.»alakultak, Kálmán Gusztávné jóté= 
Jconyságí egyesületeiben mindig ki 
szokták semmizni. Felkeresett ben» 
nünket legutóbb egy tisztviselő* 
nőkből álló küldöttség, melynek 
tagjai a következőket mondották el 
a kegyelmes asszony egyik jóté. 
konysági akcióiáról: 

— Á Szentkirálytiutca 22. szám 
alatt van a Tisztviselőnők és 
Diáknők Otthona, amely lakást 
és ellátást ad fiatal leányoknak 
más, hasonló panzióknál olcsóbb 
áron. Ezt az „Otthon"-t ugyanis 
egy jótékonycélu egyesület tart» 
ja fenn, melynek Kálmán Gusz< 
távné az elnöke. Ez az egyesület 

időnkint gyűlést is szokott tar» 
tani az Otthon helyiségében 
mindamellett az intézmény igaz» 
gatónője, Stingl Emilia és a tlt» i 
kárnő, Tarba Paula, gondosan 
igyekeznek eltitkolni, hogy az 
Otthon jótékonycélu támogatás 
ból tartja fenn.magát. 

— Ennek a titkolózásnak két 
©ka van: egyrészt az, hogy mi-
nél nagyobb összegeket követel 
hessenek panzió fejében a benn.i 
lakóktól, másrészt az, hogy meg-
akadályozhassák, hogy azok a 
tisztviselőnők és d :áklányok. 
akik az Otthon vendégszereteté; 
„élvezik", a legilletékesebb hely-
re fordulhassanak panaszaikkid. 

— Az Otthonnak most körül 
belül husz lakója van. Aki har* 
mad* vagy negyedmagával lakik 
egy szobában, az havi 260 koro. 
nát fizet lakás, reggeli, ebéd és 
vacsora fejében, aki egyedül vagy 
másodmagával lakik, az 280 ko» 
rónát. Ez az^ összeg nem lennt 
sok, ha a lakás és a koszt kielé 
gitő lenne. Azonban erről szó -
sincs: a szobák piszkosak, férge3 

sek, nincsenek rendesen kitaka» 
ritva, mert a cselédeket az igaz* 
gafónő és a titká'nő foglalkozz 
tatják és foglalják le állandóan.-
Még rosszabb a helyzet az élei» 
mezés terén, az ételek egysze-
rűen ehetetlenek: nemcsak hogy 
a legsilányabb minőségű élelmi 
szereket kapjuk, hanem még rá 
adásul rosszul is vannak az éle< 
lek elkészítve. Reggelire üres és 
többnyire teljesen élvezhetetlen 
teát kapunk, ebédre ízetlen le* 
vcst-— melyet rendszerint minden 
kl ott szokott hagyni, pedig elég 
éhesek vagvunk mindig — s hust 
vagy tésztát. A bennlakó tiszti 
viselőnőktől mcgkövetielik, hogy 
amennyiben hivatalukban hozzá' 
jutnak, szállítsanak élelmiszere* 
ket az Otthonnak. így tudjuk 
meg, hogy milyen mennyiségek» 
ben főznek, pl. egyik társunk » 
beszerzési csoportjukból másfél 
kiló hust hofoit az Otthonnak-
ezl negyven ember részére (a he» 
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járókkal együtt) készítették el 
Rendszerint 2—.3 deka hus jut 
a(ly-cgy személyre. Ila mészár-
székből vásárolják a hust, a leg» 
rosszabb minőségű faggyus hust 
rendelik. A főzelék — amivel 
»égis jól lehetne lakni — min-
dig nyers. Tészta akkor van. 
maiikor hus*nincs, de természe» 
esen szintén ceak igen kevés. 

Ha panaszkodni merünk az élei* 
*iczés silánysága miatt, rögtön 
készen vannak a válaszszal: 
'»Akinek nem tetszik, az elme-
het." Tcrmésztcsen a mai lakás 
hiány miatt kényszerhelyzetben 
vagyunk és inkább türünk és 
•yelünk, csakhogy ne kelljen cl» 
»ennünk. Nyelni valónk elég 
yan, mert különösen a titkárnő 
Modora sok kívánnivalót hagy 
hátra. 

~ Ez a jótékony intézmény 
?5ycbként minden eszközzel 
HlyeksziK bennünket minél job« 
•*n kizsákmányolni. Ha valame* 
•yikünk megbetegszik, természe» 
teaon ucm ápolják otthon, ha-
•em rögtön kórházba küldik; 
üyenkor, vagy ha évközben va» 
'»ki hosszabb vakációra megy 
•aza: a teljes havi összege/ kő* 
*e/e/ik. Volt rá eset, hogy egy 
*'yen távollevőnek, akinél az ét-
kezés/ már mindjárt megtakari-
tották, a szobáját is kiadták más-

de azért követelték tőle az 
*$ész havi összeget. Egyesek 
tényleg ki is fizették ezt a min» 
f n k é p p e n jogtalan követelést, 
M'g mások sikerrel lcalkudták a 
telére vagy a negyedére. Egy 
korházban fekvő bennlakónak, 
*ki nem étkezett tehát otthon, 
?aP} 2 koronát számítottak csak 
,e ezen a cimen. Nagy megter» 
^I tc tés t jelent nekünk például 
J- "gynevezett „kis számla". 
*8y korsó melegvízért 4 fillért 
*^umitanak fel, egy tojás megfő-
evséért 20 fillért. Ha többen főz-

ök egyszerre pl. tiz tojást, akkor 
' koronát kell ezért fizetni. Va-

aln\ senkinek sem szabad saját 
Csalójával, csak a gázvasalóval, 

meri azon is keresnek. Diáklá* 
nyoktól. akik vizsgára készülnek 
és éjjel fennmaradnak tanulni, 'a 
világításért óránkint 50 fillért 
szednek he. Ez a „kisszámla" 
egész tekintélyes összeget jelent 

< havonta. Mult év végén 20 koro-
nát szedtek be mindenkitől a 
személyzet részére. Az igy be» 
gyűjtött összeget oda is adták, 
de mint az igazgatónő ajándékát. 
Most havonta 3 koronát szednek 
be erre a célra, azonban eddig 
még nem adták oda. 

— Az élelmiszerjegyeinkkel ál-
landóan különböző panamákat 
csinálnak. Cukrot és kenyeret 
csak egész minimális adagokban 
kapunk. A szappan jegyeinket ar 

l igazgatónő egyszerűen vissza-
; tartja azzal, hogy szüksége van rá, 
| mert élelmiszerekre cseréli be a 
! kofáknáL Mult év szeptemberé* 

ben nagyobb mennyiségű rizst" 
já"tak ki az Otthon részére a 
Közélelmezési Hh'atalnál, ebből 
sem láttunk egy szemet sem. A 
legsúlyosabb visszaéléseket azon* 
ban a liszthivatalnál követték el, 
ahol állandóan több személyt je-
lentettek be, mint ahányan ná 
lünk laknak és étkeznek. Jelenleg 
9 jogosulatlan személy van beje-
lentve, köztük olyan is, aki már 
több, mint másfél évvel ezelőtt 
elköltözött. Természetesen ezek 
nevében is pontosan felveszik a 
liszthivatalnál az élelmiszerje» 
gyeket, amelyek, nem tudjuk, 
hogy melyik méltóságos elnöknő 
vagy védnökiifi zsebébe vándo-
rolnak? Mert hogy nem a mi ét* 
kezésünk feljavítására fordítják, 
az bizonyos. 
Meggyőződtünk a szegény hiva-

talnoknők és diáklányok panaszá» 
nak alaposságáról. Szomorúan lát» 
tuk siralmas helyzetüket és még 
erősebbé vált az a meggyőződé* 
sünk, hogy nem szabad lovább 
tűrni a Kálmán Gusztávaiknak és 
a hozzá hasonló méltóságos és ke-
gyelmes asszonyqknak jótékonysá-
gi garázdálkodásait. Magának Kál« 
mán Gusztávnó kegyelmes asz 
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iszonynak pedig m e g i s m é t e l v e 
múltkori fe lh ívásunkat . megint 
csuk azt üzenjük: fizesse vissza az 
Auguszta alapnak a vezetése alatt 
álló msztálynál ellopott tetemes 
mennyiségű élelmiszerek árát! Ha 
ezt nem teszi meg , aminthogy ed« 
dig n e m tet te m e g é s ha nem indit 
sajtópert , a m i n t h o g y eddig nem in« 
ditott, akkor mi fogunk az élelmi> 
szer akció tolvajai ellen bűnvádi 
feljelentést tenni. 

Diószeghy Tibor. 

Llnder oktatja 
a rendőröket 

A nagy átalakulás megváltoztatja a 
kö."szellemet, — a pesti villamoskocsik» 
nak ez az okos és szuggeráló mondása 
jut eszembe, amikor a Mosonyüutcai 
rcrdőrlaktanya újonc oktatótermében, 
az emelvényen Linder Bélát látom. 

Lindcr a volt hadügyminiszter, a volt 
tüzérségi vezérkari főnök beszél, tanit, 
oktat n szervezkedésről, az osztályharc 
ról, a szociáldemokráciáról. 

Mindezekről eddig kevés szó esett a 
rendőríaktanyúban az újoncoktatási tan» 
terv keretében. A tanterem jellegzetes 
magyar tanterem. Tágas, kopott év disz« 
tclcn. Elől fekete tábla, hátul Budapest 
óriási helyrajzi térképe, a padoknan 
sróles vállú — a legkisebb is fejjel 
magasabb, mint én — fekete kunok. 
Arcukon, egészség és szigorúsággal alá» 
festett figyelem. Sok a Vilmoscsászár» 
bajusz. Erőszakos, erotikus szűrzetek. 
Például, aki ba!felől a második sorban 
az szóróUszóra a levitézlett Hohenzol« 
leró. Viszont a fal melletti, az a ko> 

. rooly, öreges katona,Fej, egészen más. 
lehet ötvenévfis. Bajusza nem „vág"', le« 
felé konyul, egyáltalán nem akkuratus, 
s az ajkak fölött nem kunyorodik mc« 
rósz íveléssel az orrlvikak felé, — azon« 
ban: amit a bajuszon vészit, azt jóvá« 
teszi, mit jóváteazil megtízszerezi szem» 
öldökkcl. Hát szemöldököt, llvet semmi« 
féle vilmoscsászárja a világnak még 
nem hordott Sátor. Két cíőrctüskóllő 
hatalmas szörnyernyö. Két szőr»flla« 
goria. Akttá két tiszta, gyermeki szürke 
szem, mely mint n puskacső acéltárgy» 
ra, ugy szegeződik Lindcr miniszter elv» 
társra. 

Az emberiség története osztály« 

? o 

harcok története — hallatszik Linder j 
halk, elegáns hangja, mire a két szem* : 
öldök \isssi megrándul, ami talán azt ! 
jelenti, hogy a dolog nem egészen é r [ 
telmes, de szól Linder, hogy 

. . . osztályok harcoltak osztályok cl' 
len, elnyomottak az elnyomók cHcn. 
rabszolga népek rabtartók ellen . . . 

. . . aha — mondja a két vén szem«] k 
öldök. már értelmes a mondás, két«há 
rom ránc a szemsarokban táncolni kezd 
ravaszul, a szemöldök felett az agy 
dolgozik erősen, dolgoznak, aláfütne* ( 
az uj szavak, uj igék, az osztályharc, >' | 
szükségszerűség és a történelmi fejlő' 
dés. Két tiszta, öreg szem, mint puska' , 
eső a céltárgyon, rajtaüt Lindercn, nézi-
szürcsöli, habzsolja, falja az uj szót, uj 
igét. a felszabadító szent tudás pro' 
feciáit. 

így hallgat figyel és tjpul a többi i*' 
az újonc», a próbarendőr, a standbeli, * 
fekete kun és a szőke jászsági egyaránt « 
Szép magyar óriások, akik most élik ' 
felszabadult prolctúrlclck csecsemőké' 
rát. Nyersek még. Rajtuk még egy ej' 
mult — egy elátkozott — rend.zcr bó* 
lycgjc, az osztáiyuralom sara és 
a bakancsokon, de lelkükben mát P'4 

lakol az osztálytudatos proletár tis«*' 
lángja. 

Linder a tanítójuk, Linder a titká? 
juk. Ha meglátják, örömtől sugár* 
arccal köszöntik. Van, aki köszön: J | 
napot Linder elvtárs. Van, aki mondj'' 
Jó napot miniszter ur. 

Dc szeretni egyformán szeretik, mc 

Linder a tanítójuk. • 
Madarász Emil 

ILLÉS PRÓFÉTA BETEG. N « ' ^ 
hónappal ezelőtt fájdalmas mafiánüg^j 
megakadályozott nt>ban, hogy " j 
Henrikkel való sajtóiicrem főtórRvnk'X 
megjelenhessek. Felpattant akkor 'V 
Henrik ur ÜRvvédic. a széps/.ekálhi 
Iák 11 és doktor és elharsogta, boát ;, 
bujkálok, hoRv csak ürügy és kifut!4',, 
szanatóriumi és orvosi bizonyítvány, 
kérte, hoRv tartóztassanak le .¿J 
Azóta, fájdalom. Rvászosan iaar"1'' 
he, hocv nem n buikiilás tartolt 
a multkori ffttúrgvalástól és amikor n , 
u szombatra kitűzött főtárgyaláson > 
jelentem, nem találtam sehol Bél« ^ 
rikel és Po lák Illést, mórt eRv boa" i 
azt állítja, hoRv Pollák Illésnek '"V 
torka. Tehát Béla Henrik nem 
cllentien ez a sziRoru és vérszomi«* 
Iák Illés, aki engem 1« akart tart® i 
látni, eUvalasztatjn a táTgvnlást 



éckedtsége miatt. Nem szép dolog, sőt 
"sunya, amint ezt Nagy György ügyvé-
dem kifejtette. Én mindenesetre már 
esak a legközelebbi tárgyalás megtart* 
hatása céljából is jó egészséget kívánok 
Wlé» prófétának, hogy Allah növessze 
"»ég hosszabbra szakállát . . . 

G r ó f o k , z s o k é k , 
kanonokok, mészárosok, 
és egyéb virilisták 

Most jelent meg nz 1919. ért XVI. 
üéptörvény, amelylyel a kormány véget 
veiett a viriüs vármegyei hierarchiának. 
® néptörvény a virilistákból, a régi ura-
dra exponenseiből álló törvényhatósági 
bizottságok hatáskörét a néptanácsokra 
Ruházta át s ezzel végre lehetetlenné 
"ette, . hogy a fejérmegyeihez hasonló 
ellenforradalmi puccsok megismétlődhes-
s e k . „A néptanácsnak legtöbb adót 
"zető tagja nincs" — igy szól a törvény 

ezzel remélhetőleg egyszer s mindem 
korra befellegzett a oiritizmusnak, -cn* 
'H's a szégyenteljes jogunk s annak az 
"8« sz korrupt rendszernek, amely ezen 
® jogon: a vagyon kiváltságán uralkod-
hatott és kormányozhatott nz ország né-
Céeek milliói felett. 

•etn lehet elhallgatni, hogy ugyan* 
i ;kor, amikor a kormány már javában 

""Igozott ezen a törvényen s kétségtelen 
liogv a vármegyei közgyűlések fel. 

"tfs'esztését elrendelő kormányintézke-
1« pSy*két napon belül nyomon fogja 
""vetni a viriii/mus egész rendszerét el. 
*«prő néptörvény, ugyanakkor itt a fő-

'shan összeült valá Pcst-Pilis*Solt> 
"Ánn vármegyének állandó bíráló uá-

H^niánya, hogy összeállítsa azoknak a 
' "jegyzékét, akik erre az esztendőre 

jogon tagjai maradnak és illetve 
^jljai lesznek a vármegye törvénytudó» 

Ur'! bizottságának. 
'^Pilluntotlunk ébbe n diszes névjegy* 

, v mely még jogerőre sem emelked-
és ' a néptörvény következtében 
véglegesen hatálytalanná vált-

'ehet érdektelen, hogy kik azok, 
a vagyon jogán mindenható kis-

r»lyal voltak az ország legnagyobb 
^•"«Ryéjének és különösen nem lehel 

' éktelen annak a megállapítása, liogy 
, \ "*ok. akik eddig még nem voltak 
íj, * er»iiek a kiváltságos kasztnak, de 
ír»' mAr ~ nyitván a háborúban szer* 
,,' '"«.Utónak alapján —- annyi adói 
^'etnek, hogy ha n forruHalom közbe 

, m jön, ma már a vármegye kapuja 

is megnyílt volna a számukra, amint* 
hogy a fentnevezett választmány mái 
fel is vette őket a virilisták mindenható 
listájára. Éppen ezért elsősorban ezeket 
jegyeztük fel. 

íme Pestvármegye uj virilistái: 
lovag Wahl Oszkár földbirtokos, Cse-

pel; fíaumgarten Ignácz földbirtokos, 
Mcnde; l.anyfelder Ferencz kereskedő, 
Örkény; Rothfischer Gyula mészáros 
Erzsiből falva; Boros Sámuel szappan 
gyáros, Errsébetfa'va; Prelzner Imre 
zsoké, Alag; Monori Sándor malomlulaj. 
donos, Dunaputaj; Aschner Dávid húz. 
tulajdonos, Újpest; Erdélyi Gábor keres-
kedő, Akasztó; Fantusz Miklós kávés. 
Frzsébetfalva; Erdfídl Gáspár kereskedő 
Soltvadkerl; fíombolai Ferencz lóidc 
niitó, Alag; fírázay Zoltán gyáms, Bu 
dafok; Makay Pál pénzügyi fogalmaz/ 
Budapest; Rosenfeld Sándor földbirtokos, 
Mende; Jnnek Géza zsoké, Alag; Ker 
nács Pál földbirtokos, Lajosmizse; Rotf 
Kamiéi bérlő, Tura; Csiszár Lajos zsoké 
A'ag; Schuiartz Mór malomtulajdouo-
Soltvadkert; Szerbilh István földbirtok«-
Tass; Prtuncz Ernő ügynök, Erzsébet-
falva: Dauer Mór földbirtokos, Budapest, 
Gráf János bérlő, Tura. 

Tehát: a földbirtokos, a bérlő, a mai. 
mos, a szapiiangyáros, a mészáros is a 
— zsoké. Ezek lellek volna Pest vármegye 
uj virilistái, konnánvzói a vármegyének 
a virilis jogon már korábban arrivé gróf 
fok. nagybirtokosok és gyárosok mellett 
akikből alább adunk egv kis izeliiöt-
Nem árt megtudni adatszerűen, hogy kii 
voltak a vagyon iogán az ország első 
vármegyéjének vezető és döntő hafalmti 
faktorai. Nézzük csak : 

Arisztokraták: Adó: 
Korona 

Fülöp szász-kóliurg-gótai herceg 50.971 
gróf Károlyi Lász'ő, Fót 40.308 
báró Prönay Dezső, Acsar 38.89." 
gróf Vigyázó Ferenc, Budapest 35.864 
gróf Vigyázó Sándor, Budapest 26.649 
gróf Teleki József, Dunatelétlen 17.696 
báró Orczy Andor, Ujszász. 14-715 
báró Schossberyer Viktor. Tura 14.7tf. 
báró Tornyay.ScIioisberger l.ajos 13.885 
báró Podmaniczky Géza Karlal 12.486 
gróf Dessewffy Emil, Ujszász 10.784 
gróf Nemes Albert, Kunhegyes 0.585 
gróf Teleki Tibor, Gvőmrő 7.636 
gróf Teleki Gyula, névbér 4.956 
gróf Szirmay Sándor, Tápióság 4-480 
gróf Szapáry Frigyei, Wien 4.350 
gróf Keylhich Gábor. Ahony 4.229 
gróf Szapáry Tibor, Wien 4.188 
báró Harkányt Frigyes, Budapest 4.058 
báró Radvánszky Albert, Budapest» 3.953 
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gi'óf Nemes János, Puszlaszenttamái 3.629 
báró Prónai; S. Gábor, Aosa 3.478 
gróf Szapiím István, Alberti 3.132 
gróf Pejácsevich Albert Alafi 3.066 
gróf Ráday Gedeon, Iklad 2.778 
gróf Szandra Péter, Budapest 2.204 
báró Nyóry László ,Pilis 1.968 | 
gróf Serényi János, Váczdukn 1.814 

Papok: 
Váradu L• Árpád érsek, Kalocsa 230.851 
gróf Csóka Károly püspök, Vácz 31.991 
Kleiner Lajos cimz. püsp, Ka'ocsa 10.952 
Markovics Pál kanonok, Kalocsa 8.761 
Valikora Ágoston kanonok. Kalocsa 8.214 
Steécz György kanonok, Kalocsa 7.666 
Povischil Richárd kanonok, Kalocsa 7-118 
Horváth Győző félsz. püsp. Kalocsa 6.571 
Amon Pál kanonok. Kalocsa 6.023 
Kirschbanm Lajos plébános, Kalocsa 6.023 ' 
Révay Tibor kanonok, Kalocsa 5.476 
Robi J Ó D O S plébános, Csepel 3.000 
Baksay Károly kanonok, Vácz 2.229 

Kell még több ebből az izelitöböl ? 
Mert még van. A földbirtokosok egész j 
légiója : Szemere Miklós, pálóczi Horváth 
István, lovag Floh/Reyhersberg Alfréd, 
Renlczky Ádám, Darányi Ignác, Wekerle . 
Sándor Jármy István, Förster Aurél, ' 
Gosztonyl Miklós és Tibor, Szemere Huba, 
Manyary Kassa Márton és Péter és még 1 

egész sora a nemeseknek ; aztán a gyár- i 
ipar az újpesti Wolfnerekkel és a buda» : 
foka Francois Lajos pezsgőgvárossal nz 
élen ; Hanrjyásy János biai mészáros, aki» ; 
nck nagyon jól mehet, mert 11.148 korona I 
adót fizet és igv tovább. 

Ez a jog, cz a rendszer az, amely most 
végre összeomlott. Pest vármegve tisztelt ! 
birá'ó vá'aszfmánya hiába dolgozott ; a i 
virilisták listáját össze lehet lépni. Min-
den esetre jó azonban, hocv elolvashattuk 
és megtudhattuk belőle: kik voltak az or» 
szág első vármegyéjének vezetői a vagvon 
»lapján és kikkel bővült volna ez évben 
a táboruk. Igv legalább nemcsak a gró« 
foktól és a ka'ocsas kanonokoktól, bánom 
C,ombolyai Ferenc lóidomi'ótó! is sietve 
bucsut vehetünk, még mielőtt megismer-
tük volna a kormányzati képességeit-

Bizony László. 

nagy györgy. A legrégibb j 
köztársasági párti magyar, a lelkes 
és kitűnő Nagy György, kilépett a ' 
Lovászy»pártbóI és visszatért a 
Károtyl.-pártba. Nagy örömmel és 
megelégedéssel kell regisztrálni ezt 
a hirt, mert hiszen Nagy György 
sehogysem illett abba a konzerva» 

tiv és ellenforradlamár elemektől 
elárasztott társaságba, ahol néhány 
hétig, egészen érthetetlen módon, 
megmaradt. Aki olyan régóta és 
olyan sokat szenvedett a köztársa« 
sági államformáért, aki olyan ra< 
jongó lelkesedéssel és annnyi ön-
feláldozó elszántsággal vett részt a 
forradalomban, mint Nagy György, 
annak nem lehet helye máshol, 
mint a Károlyi Mihály oldalán. 
Biztosan tudtuk, hogy nem tarthat 
sokáig az a lehetetlen helyzet, 
amely Nagy Györgyöt Lovászy tá» 
borához kapcsolja és mindennap 
vártuk annak a hirét, hogy ott* 
hagyja azt a vegyes társaságot és 
visszalép a Károlyi-pártba. Ez meg* 
történt és most már Nagy György 
értékes képességei a neki való ke* 
retben fognak érvényesülni az or* 
szág javára. Most már csak azt vár-
juk nehezen, hogy mikor követi 
Nagy Györgyöt a Károlyi-pártba 
az elhagyott párt jelenlegi, minden 
részvétre és rokonszenvre érdemes, 
jóhiszemű vezére: Lovászy Márton? 

Ml LESZ A TÖBBIEKKEL? 
Szurmayt és Szlerényit elvitték egy 
kolostorba és azután nem történt 
semipi. Pedig a kormány erősen fo* 
gadkozott, hogy na, most aztán el» 
bánik a jobboldali ellenforradalom-
mal, ugy, hogy az arról koldul. És 
nem történt más, mint hogy Szúr» 
mayt és Szterényit kolostorba zár» 
ták. Bűnös gyöngeség az, amit a 
kormány az ellenforadalommal 
szemben tanusit. Micsoda komikus 
nekibuzdulás az, amely beéri a 
Szterényi és Szurmay internálásá-
val? Hogyan? Hát több ellenforr a* 
dalmár nincsen Magyaroszágon? 
Ezzel már el volna intézve az egésí 
ellenforradalom? Wekerle, Vázso* 
nyi és a többi kis és nagy bűnöse a 
régi országpusztitó háborús Magyar» 
országnak és a többi kis és nagy 
titkos és nyilt ellenforradalmárok r 
Politikusok, tábornokok, püspökök, 
tisztek, papok és egyéb, a sötétben, 
titokban bujkáló alakok: hát ezekr« 
mikor kerül a sor? Nyomatékosan 
figyelmeztetjük a kormányt arra-
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hogy az ellenforradalommal szemben 
tanúsított gyáva magatartása előbb» 
utóhb keservesen megbőszülj a m-agát. 
Nekünk nem a kormány feje fáj, mi 
nem törődünk a kormánynyal, mi 
nem bánjuk, ha a kormány meg 

, akar bukni, bukjék csak meg nyu« 
godtan, de törődünk az országgal, 
törődünk a népköztársasággal és 
reszkető szivvel féltjük a forrada-
lom vívmányait. Már pedig az a 
politika, amely balfelé mindent le» 
gázol, de jobbfclé könyörületes, ir» 
Ralmas vagy gyáva, az a politika 
igen is előbbnitóbb veszélybe dönti 
a forradalom vívmányait. Már pe« 
dig a forradalom vívmányait meg 
kell védelmezni mindenkivel szem» 
ben. És meg fogjuk védelmezni, ha 
kell — a kormánynyal szemben is. 

LIPTAI OLGA kisasszonynak van egv 
..Megértés" cimü kisded orgánuma, 
amelyben hajmeresztő garázdálkodásokat 
yisz véghez ez a javakorbeli amazon. 
Liptai „kartárs"' zavaros és értelmetlen 
"Vonitatvánvát nem igen szokták ugyan 
'aha, de seliol olvasni, de mi néhány-
kor találkoztunk ezzel a kis sajllakaró. 
v«l, amelynél bőszültebben nem üvöltött 
Se"ki a háború mellett és amelv a for-
riula'om elölt néhánv nappal a Buda« 
Pesten vendégszereplő német újságok 
fámára és tiszteletére német nyelven 
közölte Károlyi Mihályról a Iegszemtele-
*Jebb rágalmakat, olvasmiket, amiket még 

«produkálni sem illik és amelyek között 
® legenyhébb az volt, hogy Kárqlvi Mi» 

_ V antant pénzért árulia el M agyar or-
,~'}tlot. Amikor a forradalom kitört, Lip. 

kisasszony a maga mosdatlan szájú 
is lapjában hirtelen Károlyi-pártivá lett, 
. " szocialista miniszterekről ngv be« 

. . 'Jj hogy „Knnfí elvtárs" „Garamé elv-
Nem tudjuk, mi történt ,és ki be-

ff'' ismét Liptai kisasszony lelkére, de 
abból annvi, hogv néhánv héttel 

e ölt a legdühödtebb ellenforradalomra 
' ' Magát ismét ez a zagyva álhirla-

és ismét ugatni kezdett Károlyi 
kn, e'len. Erre pénleken néhánv 

Posta 

Persze az újságírók kinevették IJptai kist 
asszonyt, mivehogv ő semmiképpen sem 
hirlapiró és obskurus nyomtatványa 
pedig a legtipikusabb álhirtap. Ilyen 
körülmények között Liptai kis« 
asszonvnak csak magánügye van azzal 
a néhánv katonával és amüven tiu ő, 
bizonyára elintézi maga ezt a kis ké-
nyelmetlen, de egyébként érthető privát 
tigyét. Olga biztosan megérti a katoná-
kat, hiszen Olga a „Megértés"«t hirdeti. 

megjelent a „Megértés" Bégi 
J"l)sta.ulca 15. számú úgynevezett szer-
K^sztöségében és — mit tagadjuk 

mindent összeromboltak és szétszak-
adtak. Efivedfil Liptai O'ga maradt meg 
«Pen és sértetlenül, hogy azután meg-
f e n j e n az. Otthon körben, keservesen 
"'Panaszolni a hírlapíróknak, bogv líát ö 
Vel* micsoda szörnyűség Is történt. 

Protekciósok, 
royalisták és ellen-
forradalmárod a 
határrendőrségnél 

A határrendőrség tisztviselőinek köré« 
ben mozgalom indult meg. amely a ha» 
tárrendőrseg felügyelői karába tartozó, 
de oda nem való elemek eltávolítására 
irányul. Ugyanis a háború alatt az ak« 
kori kormányok jóvoltából minden szak-
képzettség nélkül való és természetesen 
reakciós érzelmű protezsállak helyezked-
tek el a határrendőrség vezető pozíciói-
ban, akik ezáltal lehetetlenné tették a 
régi kipróbált, érdemes emberek előlép* 
tetési viszonyainak m^gjavulását- Ez a 
jeakciós társaság a forradalom után is 

elvén maradt és az azóta történt elő* 
léptetések alkalmával — minthogy most 
fokozottan összetartanak — még mindig 
meglévő összeköttetéseik segítségével 
sikerült etérniök, hogy az előléptetettek 
legnagyobb része is közülük került ki. 
A belügyminisztériumban ugy látszik 
nem ismerik kellőképpen a határrendőr» 
ség feliigvelői karát, ezért talán nem 
fog ártani egy kis seregszemlét tartani 
felettük. 

A protekciós rendszer legszebb pél* 
dája a határrendőrscgnél ifj. Késmárky 
Dezső segédtiszt. A forradalom után 
lett kinevezve, egyszerre rendőrfelügye-
lővé és egy hónappal kinevezése után 
már 400 korona karácsonyi segélyt ka-
pott. Ugyanakkor hatgyrmekcs család-
apák nem kaptak egy krajcárt sem. Az 
ő esetében a legszebb az, hogv törvény-
telenül van kinevezve, mert még nin-
csen 18 éves, ponlosan: 1901 julius 12»én 
született- Kiskorúsága miatt és mert az 
állása betöltéséhez szükséges kvalifiká* 
elója hiányzik, nem lett volna szabad 
kinevezni! Hogy mégis kinevezték, an» 
nak nz az oka, hogv Késmárky Dezső 
határrndörségi főnőkhelyetlesnek a fia. 

f 
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A főnökhelyettes ur rajta kivül testvér» 
öccsét, Késmárky Bélát is bcprotczsálta 
éa azt is egyenesen rendfírfeliigyelönek 
neveztette ki a VII. rang» és fizetési 
osztályba a / « J 3 4 / / 9 / S . B. M. szám 
alatt. 

Ha a főnökhelyettes protezsál, ter» 
incszetesen maga a főnök sem maradhat 
mögötte: Hosvay Gusztáv határrendőr« 
főnök is behozta sógorát, Eglis Istvánt 
és a VIII. fizetési és rangosztálvbu ne» 
vcztetle ki mult év december 1 ldkcn 
egyenesen főfelügyelőnek. — Bogdán 
Ödön rendőrfőfelügyelő tavaly még hi» 
vataltiszt volt a X«ik rang és fizetési 
osztályban a pozsonyi határrendőrscgi 
kapitányságnál, de mert a csempészek» 
fő/ Pozsonyban elkobzott élelmiszerek* 
kel bőségesen ellátta a rendőrfőnök ur 
háztartását, jutalmul egyszerre rendőr» 
felügyelővé neveztette ki llosvay, ugrás* 
sal a Vili. osztályba. 

Az elkobzott élelmiszerek révén esi» 
hált karriert Kéhler Arthur is, aki 1917. 
végén még díjnok volt a poprádi határ« 
rendőrségi kirendeltségnél. Egy év mul« 
va már rendörföfelügyelővó nevezték 
ki, mert 6" viszont Némethy Károly bel* 
iigyminiszteri államtitkár háztartását 
látta el elkobzott élelmiszerekkel. 

Klobucaric Benjámin detcktivfclü« 
gyelőből lett rendőrfelügyelő és mind« 
össze az a jelentéktelen kifogás van 
ellene, hogy magyarul sem irni. sem 
olvasni, sem beszélni nem tud. Egyéb» 
ként egy magyarfaló horvát, aki Bel« 
grádban, mikor a megszállás alatt a po« 
iitikai titkos rendőrség főnöke volt, 
számtalan jelét adta magyargyülnleté* 
r.ek. A szükséges kvalifikációja is hiány* 
zik. Gyors előmenetelének az a magya« 
rázata, hogy féltestvére balkézről — 
Ottó főherceg révén — Károly volt 
királynak. 

A határrndőrlegénység főparancsnoka 
Minach Mario rendőrfőfelügyelő. Ma« 
gyárul .törve beszél, de irni és olvasni 
r.em tud A háborúban résztvett és itt 
nemi kellemetlenségei is voltak: 19l.h 
ben nyolc hónapot ült vizsgálati fogság* 
bon a temesvári GnrnisomArrestbcn 
mindössze fosztogatással, rablással és 
gyilkossággal vádolva. Elszánt cscrepár, 
royalista és ellenforradalmár, a legna» 
gyobb mértékben antiszociális érzelmű, 
minden szervezkedésnek kerékkötője. 
Udovich Rudolf rendőrfelügyelő isztriai 
Származású olasz, azelőtt osztrák kato« 
natiszt volt. A háborúban szerezte meg 
u magyar állampolgárságot, hogy ki !e« 
hcssen nevezni. Magyarul azonban még 
most sem tud sem irni, sem beszélni. 
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Most került a IX. fizetési osztályból 9 
i Villákba. 

Ezekkel cs a többi kitűnő összekötte« 
tésekkel rendelkező protekciósokkal 

j szemben egész sereg érdemes, szakkép« 
] zett és nagyobb kvalifikációju tisztvi« 
j selő hasztalan várja hosszú évek óta 
í e lőléptetését . . . (d. t.) 

M T Ű ^ r É s x j r r 

Jiz Operaház 
igazgatója 
és e g y Jidy**ünnepély 

Az Operaház igazgatója, Zádot 
Dezső — vagy ahogy a névjegyí 
szól: Desiderius Zádor — ugylátszilf 
hogy nem rokonszenvezik tulságf 
san Ady Endre költészetével. E* 
magánügye az igazgatóvá előlépte' 
tett baritonistának, azonban az m«f' 
a legnagyobb mértékben közüg)'' 
hogy Zádor ur minden eszközi*' 
meg akarja akadályozni, hogy & 
Operaházban egy Ady*ünnepól,V 
tartsanak. A „Progresszív Tisztv1' 
selők Köre" (szocialista tisztviselő 
egyesülése) közvetlenül a költő ha-
lála után azzal a kéréssel forelő 
Nagy Árpád kultuszminiszteri osz 

táytanácsoshoz, hogy engedje át v 
Operaházat egy délelőttre egy — 
Ady«szoboralap javára rendezen.v 
— Ady«ünnepélyre. Nagy osztály?, 
nácsos természetesen készségé 
beleegyezett ebbe és Zádor igazfb1' 
tóhoz utasította a küldöttség^ 
hogy vele beszéljék meg az ünn«ő 
előadás terminusát. A küldött 
felkereste Zádort, aki azonban 

i galyoskodott, hogy az Opera 
budget«jét nem lehet megterh-j1 

; niég egy ilyen ünnepély egészen ' 
i lentéktelen költségeivel sem. A k 

j 
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döttség biztosította a takarékos 
igazgatót, hogy ők viselik a világí-
tás és néhány színpadi munkás és 
jegyszedő külön dijazása folytán 
felmerült költségeJcet. Zádor erre 
megnyugodott és kijelentette, hogy i 
esak intézzék el a dolgot a kultusz-
minisztériummal, ö maga részéről 
Póriolólag terjeszti fel az ügye t . A 
tisztviselők köre néhány nap múlva 
érdeklődött a kultuszminisztérium-
ban, ahol meglepődve értesültek ar- 1 

tói, h o g y Zádor elgáncsolta kérésit* 
kei és a megigért pártolás helyett 
elutasítást javasolt a m i n i s z t é r i u m -
nak azzal, hogy a munkások nem 
hajlandók különórázni. Erre ismét , 
felkeresték Zádort, akv fentartotta 
állítását, hogy a munkások nem haj- ; 
fendók még a munkás-előadások ré-
fészere sem különórázni. Minthogy j 
fz hihetetlenül hangzott, a tisztvi- ] 
s<Hők érintkezésbe léptek az Opera j 
munkásainak bizalmi-testületével, a 
teely meghazudtolta az igazgatót és 
készséggel vállalkozott m e g f e l e l ő ] 
külön díjazás ellenében a közremü- j 
küdesre. A tisztviselők jelentették j 

Czt a kultuszminisztériumnak, amely j 
Ütasitotta őket, hogy állapodjanak ' 
meg Zádorral egy terminusban. Mi- | 
, ;°r erre sor került, Zádor rendület» ] } 

A'núl akadékoskodott tovább: min- í 
•fe» terminusra azt felelte, hogy azon 
Á napon nem lehet. Nagy nehezen 
ki tudtak csikarni tőle február 10-én 

terminust március Ó-éve, ami-
korra még nem volt műsor kitűzve. 
Azután megnyugodva, hogy négv-
n<- tes hányattatás után végre elintéz- i 
** a kérdést, felmentek a kultusz- j 
minisztériumba, hogv átvegyék az 
engedélyt. Ott megint egy kis meg- i 
'^Petés érte őket: arról értesültek, ' 
uogy ezen a napon sem fogják meg- ! 

tarthatni az ünnepélyt, mert már* 
cius 9*ére Zádor közben az „Aidá"*t 
tűzte ki, melynek a díszleteit olyan 
korán kell kezdeni felállítani, hogy 
aznap délelőtt nem lehet ünnepélyt 
tartani oz Operában. A kör megbí-
zottjai kétségbeesve rohantak Zédor-
hoz, aki nem is fogadta, csak az ope* 
rai titkár közölte velük, hogy a dol* 
gon már nem lehet vált »ztatni. Mi-
kor az ünnepély lendezője uj termi* 
nust kért, azt felelte a titkár, hogy 
egész évben olyan darabokat fognak 
adni, amelyeknek díszleteit kora 
délelőtt kell felállítani, ugy, hogy az 
Ady'ünnepélyről szó sem lehet. 
Mikor a megbízott botránynyal fe 
nyegetőzött, azt felelte a titkár 
hogy az más, felsőbb parancsra át 
fogják engedni az Operát. — Rei 
nitz Béla zenei kormánybiztos urat, 
Ady barátját, értőjét és verseinek 
megzenésitőjét kérjük, hogy közölje 
Zádor ideiglenes igazgatóval ezt a 
felsőbb parancsot, lehetőleg néhány 
olyan jelző kíséretében, melyeket ő 
különben is előszeretettel kultivál. 

FRANCIA NÉGYES. A Belvárosi Szin. 
házban Bíró Lajos kétfelvonásosa sze-
rez (terült perceket a közönségnek. A 
Francia négyes nem azokból a komoly 
tendenciájú és irodalmi szándékú dara-
bokból való, amelyekkel Bíró idáig gaz-
dagította a magyar színpadi irodalmat. 
Fajsúlyúra nézve könnyű, törekvéscilren 
éppen csak mulatl.'vtuii és szórakoztatni 
szándékozó színpadi munka Biró kélfft!. 
vonásosa és ezt a célt pompásan szol-
gálja is. A kitünö alapötletből egész serig 
kacagtató, kedves jelenet épül ki ós köz-
ben lüktető eröve! perdülnek a darab 
művészileg megcsinált ötletes párbeszé-
dei. Az előadás, valamint Bárdos rende-
zése egészen elsőrangú. Mészáros Gi/« 
felejthetetlenül s/.ép és mély alakítása 
mellet! Itarmos Ilona, Nagy Margit ós 
Harsányt szareprluek mintaszerűen. 
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BOSNYÁK Z O L T Á N NYILAT. 
KŐZIK. Uram, — négy álló hete vár» 
tani a válasszal. Vártam, mert tisztelet» 
tel kértem annak az egy pontnak bizo* 
oyitékát, amely oka e válaszomnak. De 
aem kaptam meg. Engedje meg tehát 
uram, hogy most válaszoljak, s tiszte» 
lettel kérjem annak közlését. Nem vi» 
tázom azzal, hagy ama cikkben csak egy 
vád ellen védekeztem. Az ellen a vád 
ellen, hogy azok nem igazi tehetsegek, 
akik ma vezetnek az Opera miisorán. 
Nem vitázom azzal sem, hogy mennyi 
rosszindulat nyilatkozott meg idézett 
szavaim elferdítésében. Én szóltam a 
szervezkedés ellen? Nahát ezt rólam 
senki el nem hiszi. Mcgirom amit 
mondtam: Figyelmeztettem barátságos 
beszélgetés közben, minden él nélkül 
az Opera egyik nőtagját, hogy ha foly. 
t a t j ik a művészi ügyekbe való olyan 
beavatkozást, amely a miniszter inten-
ciói ellen van, akkor. — és ezt irány« 
adó helyről tudtam, — bekövetkezhetik 
az Opera bérbeadása. Az Opera bérlője 
periig ennek a személyzetnek csak egy 
részét tarthatja meg, a többit elbocsátja. 
Igazam vol le ebben? Méltóztatik tudni, 
hogy egy«egv operaelőadásra mennyit 
fizet rá az állam? És hiszi»e valaki hogy 
van ennek a világnak olyan Krőzusa, 
aki a saját zsebéből ezt megteheti? 
Nem vitázom azzal sem, hogy Adler 
Adelina vagy Dömötör Hona művész« 
nők valaha mondották»e, hogy én miat» 
tam kellett távozniok? Nem! Sem 
egyik, sem másilíl Azt sem irom meg, 
ki kérte Adler Adelina szerződtetését, 
majd visszaszerződtetését. És ki Dömö» 
•tör Ilonáét. Arról szólni pedig kár a 
nyomdafestékért, hogy megírjam, — 
levélpapírjaim magánlevélpapirok, csak 
rájuk van nyomtatva az állásom. Ezek 
nem hivatalos Írásokra szolgáinak. Régi 
»óz, hogy rajtuk volt a koronás cimcr. 
Már — nincs. De van egy pont, amely» 
ndl meg keli államink. Á Kontiné»féle 
levél. Ez az, amelynek másolatát kér» 
lem. Ilyen levelet én sohase irtam. De 
mert az Ember tisztes hasábjain ismer» 
tetett tartalma érinti közhivatali élete» 
met, erre felelek. Több évtizedes hosszú 
közpályám egyetlen vezető elve volt az 
igazság becsületes, pártatlan kiszolgá« 
lása. S én terrorizáltam valakit hivata-
los Fenyegetéssel?! S mi az, hogy „dij. 
talanul" kértem volna egy" képnek ki< 
rakatba helyezését. Hova céloz ez a 
jelző? Közpályám fordulóján vagyon» 
ban megfogyatkozva állok. Ráköltöttem 
a derek polgári államra. Csőstül hullott 
Tolna rám az áldás, da saka ogyatlaa 

kapitalista vállalattól se fogadtam 
egy kis igazgatóságot se. Egy volt 
niszter mellett osztogattam az érd 
rendeket, a kitüntetéseket és az én 
lem nem „díszíti" egy sem. Igazság 
tatlan kiszolgáltatása, küzdelem a 
letár világért cs határtalan önzetlen« 
ez volt mindig, s ez ma is az én ki 
hivatali életem hármas hitvallása. S i 
zel szemben ama bizonyos levél, ame 
nek sehogy sem birom megszerezni 
másolatát. Tegye ezt a kettőt mérlegf 
s döntsön uram, akinek programm 
„őszinteség, elfogulatlanság, becsület 
ség és komolyság" Még egyet! S ezt 
vegye kérkedesnek. Mikor más ki 
hivatalnok ott áll a nyugdíj ,mesgyéj< 
akkor miniszterei és pályatársai e( 
hanguan várják és szinte követe 
megérdemelt pihenését. Nekem é4et< 
nagy és büszke kitüntetése az, ho 
amikor ez az óra elkövetkezett, a mi 
kások minisztériumába, a népjóléti 
küzdő minisztériumba meghivattam 
Ismtitkárnak. És „díjtalanul", — e 
társ, mert munkabérem és nvugdijl 
fedi egymást. Igaz bive Bosnyák Zolt* 

VAZSONYI JOBB IDŐKRE VJ 
Hétfőn reggel vádlottként kellett v«' 
megjelennem az esküdtszék előtt 
Vázsonyi Vilmos, néhai igazsági 
miniszter ur vádlottjaként. Csakhogy 
zsonvi Vilmos nem jelent meg és 
főügyész ur sem tartotta jónak k 
selni a vádat és egyelőre elhalasztói 
a főtárgyalás. Ugv látszik. Vári főüg; 
ur az igazságszolgáltatást s-rent nevél 
taktikázik és Vizsonvi kegyelmes ur 
dig — jobb időkre vár. Egyelőre hidejí 
tette a vádját és várja az idők forda™ 
sál. amikor kapható lesz bíróság « 
hogy az ő cézári szemrebbenésére eng? 
elitéi jen. Vázsonyi kegyelmes ur a 
mótcipőjében csak koptassa a mímel* 
f iai / tér t és várion. Úgyis van ideje 

Felelős szerkeszt« ás kiadó: 
GÖNDÖR FERENO. 

Helyettes szerkesztő: 
DIOSZECHY. TIBOR. 

Kiadóhivatali igazgató : Mocznay Al*^ 
Évi előfizetés 50 kor., fél évre >5 

negyedévre 12 kor. 50 üli. , 
S z e r k e s z t ő s é g : IV. k e r „ K i r á l y i 

utca 14, Kiadóhivatal: VI ker„ 
utca 68. Telefon: Szerkesztésé« J*' 
6» 86. Kiadóhivatalt telefon 26-8"« 
M e g j e l e n i k m i n d e n kedden. 
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Saténkint úvassól fioadh Gdbos* mnxsS&ái 

M á i - e m u é 

ElSeddeek Wd«te i S, « to 1-bor 

Franeeska Bertfoi fellépése 

„fi Hóhér Kötele" 
clmU 4rítaa tű*t«N*ob«n. 

FŐVÁROSI ORFEUM 
Badapest, VL, Nagymaté'BtM 17. mám 

¡1 Igazgató: Keleti éa Ribner. Telefon 3 - 1 7 

Me aa » í n c e n n » , ••• Keedeta '/«« é t e S f 
A* AUAXTNÓBCa. K u e i a r l bokóeUe. 
8 H a l a s i é j .miaüobtit 4* a lObbl attrabttt 
Blodoo Idomított Uuiya, « y d r f S a aj naiaerpl, | 

sem S t t ! hangszert 
vásárolni, 
mint a Ktszitőhez 

H A G S Z E R O T T H O N 

Fekete Mihály 
mesterhez 

Budapest* József-körűt 9. sz. 
Vigyázat! Késntósi szakműhelyek* nem áruházt 

D I A N A 
PÚDER 

mmmmmM 

ZONGORÁT 
P I A N I N Ó T 

legjobban 

•hír Dfla mrgariielttfn vei 
Bitacat, lUrálystci 51 

Aki „Xmi-mt* f " ' * * 
égése érre e lé f l se t . 
I n g y e n k a p j a 

"M Z EMBER 99 

eddig megjelent 
ö s s a e s ssámalt 
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l i l x i e K v a n h a s z n á l t 

hanglemezei 

Jáxaof 
U - S A 

T*l«íou 
Jóxaaf 
3 8 - 0 3 

Régi töi-ötl hanglomezaket, mi» u anysjbünf 
tart, lnjmr tsabb áron vesx 

W A G N E R 
ansigaarta altoaart XsirMtffi magyar basgtMréa bMriUgópak 
•agy arabén, a viiégbirii .FAVORITÉ* baortamaigyér «raktára 

B u é a p a s t , V I I I , J ő z i e f - k ö r u t IS. F I Ó K : I X , R á d a y - a t c a 
B*sz4l6gép«k 1SOO koronáig. — Arjogyxák Ingyan I 

Arial l U y e U m , a „WÁeffKR" mérrr, hogy mAahn m* ' 

..ttftégltotm'- V*w»k)>nt* (•> itr*<M« n 


