
Vahmerő röplrafohai Készllcflch 
a nullások budapesti központidban 
lietttnláitűK az iró- es sohszoroslfft gépei — A tetteseket 

őrizetbe vettek 
Budapest, február 11 Á MTI je-

lenti? Az elmúlt héten aMagyarok", 
„Hazaárulók?, Magyar katonák" 

hímzéssel és . ,Hunga r i s t a véderő" 

aláírással röplapok kerültek forga-

lomba. Ezeket postai úton küldték 

szét, éppúgy, mint egy másik röp-

iratot, amely Sütő Gyula nyilaske-

resztespárti országgyűlési képviselő 

aláírását viselte. A röpiratokat tar-

talmuk miatt a vizsgálóbíró lefog-
lálandának tartotta. Az előállítók 

személyének felderítése iránt nyo-

mozás indnlt meg. 

A nyomozás megállapította, hogy 

a Sütő Gyula országgyűlési képvi-

selő aláírásával ellátott és a többi 

röpirat előállítása között Összefüg-
gés van. A nyilaskeresztes pártnak 

An-drássy-ut 60. sz. alatt lévő köz-

pont jában sikerült megtalálni azt 

az írógéped és azt a sokszorosító-

gépet, amellyel a röpiratok egy ré-

szét előállították. A nyomozás to-

vábbi során megállapította a rend-

őrség, bogy a röpiratok fogalma-
zója és szerkesztője Omelka Ferenc 

budapesti magántisztviselő, m í g a 

I sokszorosítást BarcikaJ Tiböf okle-

veles gyógyszerész, párttisztviselő, 
budapesti lakos végezte. Az utóbbi 

fedezte az előállítás költségeit is. 

Barcikai a nyilaskeresztes párt 

úgynevezett elnöki osztályának he-

lyettes vezetője, va lamint Gadl 

Csaba nyilaskeresztespárti ország-

gyűlési képviselő helyettese és 

munkatársa, 

A röpiratok előállításában közre-

működött még Koller Pál nyugdí-

jas magántisztviselő, budapesti la-

kos is. A néhány száz példányban 

szétküldött röpiratok címzésében, 

postázásában, feladásában, vagy 

terjesztésében a következők vettek 

részt: dr. Kerekes Béla ügyvédje-

lölt, csillaghegyi lakos, Belohovszky 
Ernő, KurCz János köztisztasági hi-

vatali altiszt, Ott Teréz háztartási 

alkalmazott, Csóka Hona háztartá-

si alkalmazott és Bóné István esz-

tergályossegéd, valamennyien buda-

pesti lakosok. Mindannyian részle-

teiben is egybehangzó vallomást 

tettek és a rendőrség őrizetében 

vannak 

K l u t t v . . . k lutty e • • 

Vizfelfogó-lavór a Somogyi-könyvtárban — Hirek arról, hogy 
a város sürgősen kijavíttatja a könyvtár-olvasóterem meny-

nyezetét 

(A Délmagyarország munkatár-

sától) A tragédia m'á? a befejezés-

hez közeledik. A hős már ott áll ha-

lott anyja mellett, amelybe percek-

kel előbb döfte a kardot, amelyet 

aztán majd markában tartva, visz 

el, úgy, ahogyan van, véresen és 

többezeréves rozsdával a pengén a 

delphii templomba, Apollón kegyé-

nek és segedelmének kikönyörgése 

és elnyerése végett. 

Éled szivében késői bánat, 

BELVÁROSI MOZI 
igazgatósága tisztelettel Jelenti, 

hogy ma és" a kővetkező napokon 

bemutatja a velencei bienalé első 

dijjal kitüntetett filmóriást: 

Vaskorona 
Az olasz filmgyártás monumentális 

alkotása. 

A legcsodálatosabb mesa. 

öldöklő harcok, 120 fenevad, ideg-
feszítő Izgalom, lángoló szerelem, 

a leggazdagabb kiállítás. 

Filmen soha nem látott csodálatos 
felvételek. 

Főszereplők: 

mm cfoti 
OSVALDOVALENIIN! 
LUISA FEftRIDA 
stb. 

Ezt a filmet nézze meg és ajánlja 
barátainak, ismerőseinek. 

8, 5, 7. 9 

Holt apja emléke s bolt anyja 

teteme fölött . . . 

Hogy a tragédia menetét tovább 

követhessük, fordítanunk kell egyet 

a könyvben. A könyv papírlapja 

megzörren, a csöndben élesen fnt-

károz körül ez a halk zaj a terem-

bén. 

Klutty ! . . . 
rA Somogyi-könyvtár olvasóter-

mében vagyunk. Az asztalok mel-

lett székek, a székeken szótlan em-
berek s az emberek előtt könyvek. 

A bosszú véres párája száll fel 

S elhomályosul szeme és szive benn... 

Klutty! . . . 1 

Hoppá, ml volt ez? Furcsa Hang. 
tán sajátmagunk mondtunk valami 
ostobaságot hangosan itt a néma 
teremben, ezzel a különös szóval 
egészítve ki a verssorokat? . . . 

Körülnézünk félve; hangtalan 
Csönd van a teremben. No, folytas-
suk? 

ö jöj j Apollon s mutass útat 
most, bogy menekülni kénytelen 

K o r z ó b a n 

Ma 3—5—7 és 9-kor 

Pusztai szél 
JÁVOR P Á L - L Á Z Á R MÁRIA 

HÉTFŐN CSAK 1 NAPIG 1 

Bercsényi Huszárok 
CSORTOS, MAKAY MARGIT. 
SZELECZKY ZITA, 
SZILASSY LÁSZLŐ 

az öt Üldözők tömege elől . . • 

Klutty . . . Klutty , . . Klutty . . . 

Na ez már több a soknáL Vala-

ki, aki idejön az olvasóterembe, 

valószínűleg nem azért/ jön, hogy 

itt különféle klutty olás okkal pi-

maszkodjék. Viszont ez az állandóan 

ismétlődő hang határozottan idege-

siti az embert. Fölnézünk a könyv-

ből és figyelünk. 
1 

A rejtély nyitja . . 

Senki sem mozdul, mondhat-

nánk levél se rezdül a teremben. 

Mindenki némán ül a székén és öl-

vas. 

Klutty! . I . Klutty! 

Hirtelenül a hang irányába for-

dulunk. Megtaláltuk a rejtély kul-

csát. 

Most aztán már ninüs is egyéb 
dolgunk, mint lassan, lehetőleg re-
csegés nélkül fölkelni a székről és 
a hang, a „klutty" forrásához lé-
pünk'. 

Ott van ez a forrás a So-

mogyi-könyvtár olvasóter-

mének jobboldali ablakrésze 

fölött. Ezen a szerencsétlen 

. helyen a tető rossz. Olyan 

rossz, hogy a tetőn lévő hó 

kissé enyhébb idő esetén 

cseppfolyós alakját öltve 

föl, egyszerűen becsurog a 

terembe. 

Mivel azonban a teremben nemcsak 
olvasók, hanem igen drága könyvek 

is vannak, ezért szükség van bizo-
nyos óvintézkedések életbelépteté-
sére. Ez az óvintézkedés abból áll, 

hogy a nevezett tetőlyuk alatt jó-

kora lavór áll a földön, sőt kissé 

távolabb az asztalon is. Ebbe a la-

vórba időnként belepottyan egy-egy 

vízcsepp. S ez az állandó Csepegés 
kísér itt minden rímet, minden sort 
ezzel a szokatlan szóval, hogy: 
„klutty". 

Repedés és lavór . 1 ^ 

Az alkalmat nem szabad elsza-
lasztani. Ezt a Csodálatosan ügyes 
vízfelfogót és tartozékát, valamint 
a környéket alaposan meg kell 
néznünk, mert nem hiába van _a 
könyvtár közelében a múzeum, ezt 
a látványt múzeumban kellene meg. 
őrizni, bogy okulásul szolgáljon 
még a kései nemzedéknek is ezredek 
múlva. Hát nézzük Csak meg egé-
szen közelrőL 

A kép a következő? magasan a 
könyvek fölött a sarokban emberi 
szemmel egyelőre alig látható re-
pedés vonul végig a falon. A re-

pedés kezdetét és végét száraz idő-
ben semmiféleképpen nem lehetne 
felfedezni, ilyen Medves, csapadé-ll 
kos téli időben azonban fölöttébb 
látható nyomokat hagy maga ntán 
a falon végig'esrírgó bólé. Helyen-
ként már ..patinái" is kapott a fal, 
a lecsurgó víz szép rozsdabarnára 
festette a falat, akárcsak Pató Pál 
úr kardját a pihenés. Ez a falou 
megtett út azonban láthatólag nem 
elégíti ki a szabad természethez 
szokott Csapadékot, mert időnként 
elhagyva a pálya kötöttségét, sza-
bad lendületet vesz a szomszédos 
lyukon át és a légi téren keresztül 
teszi meg az utat, amely a tetőtől i 
az olvasóteremben lévő asztalig, 
könyvekig, illetőleg az óvintézkedés 
folytán az olvasóterem lavórjáig 
vezet. 

I) E L M A G V A R O R S Z A G 
V a s á r n a p , 1942 f e b r u á r 10. 

Csak akkor lesz szép a lakása, in 
bútorát nálunk vásárolja! 

ASZTALOSMESTEREK 
CSARNOKA 
Siendrenyl Béi, e» Térni 
éng.*, Dugortoí.tér iL 
r.lafon.'imt I1-5S. 

Nagyb'n ádáz teremtmény ez a 

vízcsepp. Figyeltük, mit csanál. 

Először is kidugja a fejét a repe-

désen. Szeme tele van könnyel, 

mintha azt siratná, hogy ilyen ször-

nyű helyre került. Aztán egyre na-

gyobbá hízva, egyszeresek eltör-

nássza magát a repedéstől és ugrik 

egy nagyot . . . 

Klüttv! . . • 

Ez már úgy Hangzik, mint vala-

mi vigyorgás előszele. 

Amikor aztán látja ez a víz-
csepp. hogy kellemes otthont bizto-
sítottak neki egy lavórban, akkor 
Csalogatni kezdi a repedésben gyü-
lekező társait. 

Klutty . . . Klutty ... Klütty ... 

Így megy ez órákon, napokon 

Heteken át Szünet Csak akkor áll 
be, Ha az ég kegyes annyira, h*ry 
elfödi a napot és jóval a fagypont 
alá lökdősi a hőmérő higanyát 
Ilyenkor a Somogyi-könyvtár olva-
sótermében lévő lavórba Csöpögc 
vízcseppek jéggé fagyva és türelme-
sen várják az újabb meleget, vagy 
enyhülést, Hogy aztán njult erővel 
indítsák meg az offenzívát 

Emberek és könyvek . . . 

A vízcseppek munkája fölöttébb 
szórakoztató. lAz embernek eszébe 
jut az a középkorban közkedvelt 
inkvizíciós eljárás, amikor a delik-
vens fejét lekötözték, kopaszra 
nyírták és erre a tar koponyára a 
magasságból Cseppenként vizet 
eresztettek. Bárki meggyőződhet az 
inkvizíció történelmének össze-
gyűjtött dokumentumaiból, bogy a 
szerencsétlen emberek egy napon 
túl aligha bírták ki ezt a Csöpö-
gést. Megőrültek, ami a jobbik 
eset volt 

S Ha már at ember ilyen érzé-
keny lény, mennyivel érzékenyebb 
a könyv, amelyben jóval több gon-
dolat sűrűsödik össze, mint az em-
berben általában. Ha az ember 
megbolon-dűl attól, hogy a fejére 
víz csöpög, de szünet nélkül, akkor 
mennyivel gyorsabban kergeti a/ 
őrületbe a csepegés a könyvet, 
amely mint mondtuk, sokkal érzé-
kenyebb és finomabb teremtmény, 
mint az ember. A Somogyi-könyv-
tárban majdnem kétszázezer könyv 

van. Kétszázezer könyv fordítja a 
magasságok felé a lelkét és a szi-
vét ezekben a termekben. És a ma-
gasságokból mostanság víz csöpög 

szakadatlanul. Lehet azon csodál-

SZÉCHÉNYI MOZi 
Ma vasárnap 3,5,7,9, hétfőn utol-
jára 5,7,9 órakori 

A FEHÉR SEJX 
romantikus szerelmi történet Af-
rika rejtelmes világából RAMON 
NOVARRO és LOLA LANE fő-
szereplésével Azonkívül-

Legújabb UFA HIRADŐ, és 
színes trükkfilm 


