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Éjjeí a taxiban 
Szin: Óbuda. Idő: ma, jóval éjfél 

után. Jókedvű társaság búcsúzkodik 
igy kapu előtt. A kapun tul, a kis 
földszinti lakásban baráti vacsoran 
szórakoztak. A vendégek, két ur kivé-
telével, óbudaiak voltak, közel lak-
lak a vendéglátóhoz, nem siettek a 
nazamenéssel. A két távolabb lakó 
közül az egyik, idősebb komoly agg-
legény. a másik fiatal, nem akartak 
mulatságrontók lenni, nem indítottak 
Igy telt el felettük az idő, az aszta! 
körül folytatott kedélyes beszélgetés 
között. Pedig a mai időkben Budapes-
ten meggondolandó a batáridőn tnli 
kimaradás. Ha lekésik az utolsó vil-
lamost. jócskán gyalogolhatnak, mert 
a taxikorlátozási rendelet nem ad mó-
dot arra, hogy orvoson, betegen vagy 
állomásra igyekvőn kivfil, bárki i« 
bérautót használjon Az idős ur Pes-
ten a Thókölv-uton lakott, a fiatal va-
lahol az Erzsébet-köruton. óbnda tá-
voli világrésznek tűnik ezektől az ut-
cáktól éjfélmnltán. jó vacsora után. 
tárgyqloglásokhoz nem szokott embe-
reknek. 

A két ur nekiindult. Az első fél-
óra után az idős lihegve szólt. 

— Nem megy! Én gvalog nem me-
gyek tovább. Reggelig nem érek haza. 

— Taxin pedig nem mehetünk. Bár 
a következő sarkon van taxiállomás 
De nem hiszem, hogv vállalkozik taxis 
a fuvarra, nagyon ellenőrzik őket 
mondja a fiatal. 

— Márpedig én azon megvek. Az.' 
fn'lentjük. hogv az állomásra nie-
tf ink Én ugvis a Ke'eti mellett la-
kom? teneked is rövidebb onnan haza 
kerülni. 

— Próbá'jitk meg — bizakodik" a 
fiatal is. 

Taxit, amint remélték, találtak. A 
sofőr nem töprengett, elnitte a fuvar 
jogosságát, a két ur s a kocsi vígan 
fogyasztotta a távolságot. A oenn-
ii'ók megelégedettek voltak, s örültek 
ötletességüknek. 

\ Margit-hid pesti oldalán, gyors 
zökkenővel megálltak. Az ajtót kívűi-
ről kinvitották s a megszeppent uta-
sok előtt egy rendőr s egy civil állt. 
Azok udvariasan igazolásra szólítot-
ták fel őket. Benzin és gumi szük vi-
lágban ezek az igazolások napirenden 
vannak. A taxisofőr elsőnek hárította 
cl magáról a felelősséget: 

— Az urak a Keletire igyekeznek. 
Utaznak! 

— Tehé* utaznak az urak? — kér-
dezte a detektiv. 

— Igen. Utazunk! — felelt az idő-
sebb nagy meggyőződéssel. 

— Ön is? — kérdi a fitalt a de-
tektiv. 

— É n . . , Igen , . , nem kérem. , . Én 
csak kisérö vagvok . . , dadogott bi-
zonytalanul a fiatal. 

— S hova utazik uraságod? kí-
váncsiskodott tovább a detektiv. 

— ? ? . . . Székesfehérvárra — bök-
te ki, kevés töprengés után az idő? 
u r , 

— Ugy? Hát bizony akkor s'etni 
kell — karórájára pillant n detPktiv. 
15 perc mutva indul a vonat. Ha meg-
engedik. elkisérem az urakat. Nem 
hiznlmatlankodás ez. de nekem utasí-
tásom van arra. hogv a határidőn tul 
laxizók Htjairól jelentést tegyek. — A 
sofőr mellé telepedett. — Gverünk! 

Az autó tovarobogott. A két tir 
döbbenten tekintett egymásra. A for-
dulat kellemetlen Vájjon mi te«z a 
megoldás? Ila kedélyesen felvilágo-
sítják a detektívet a csalásról, napi-
rendre tér-e az fölötte, vagv nem* Mi 
lesz. ba beviszi őket a főkapitányság-
ra ahol tatén csak rengd, vagy dél-
előtt hattgatiák ki őket s addig ösz-
szezáriák mindenkép csavargókkal" 
Nem. nio?t már ki k d l tartani a ha 
reg-ág mellett. Valbbogv tán c«ak si-
kerűi lerázni a detrktiveket. Az autó 
közben a pályaudvarra érkezett. Ki-
szálltak. kifizették a sofőrt, a detektiv 

udvariasan tessékelte őket a jegypénz-
tár felé: 

— Másodikon, elsőn utnzik? — elő 
zékenykedett. 

— Másodikon. . , — rebegi zavar-
tan az idős ur. 

A jegyet már meg is kapta, sa-
vanyu arccal kifizette. Miközben a 
visszajáró pénzt pénztárcájába rakos-
gatja. kissé megnvugodva gondol ar-
ra. hogv evvel az anvagi áldozattal 
megszabadult a kellemetlen kísérőtől 
Később a jegyet talán vissza is ve-
sz ik . . . Már sokkal biztosabban for-
dult a detektivhez: 

— No, köszönjük a diszkiséretel. 

Isten vele. 

— Ó kérem, nincs mit, én csak a 
kötelességemet teljesítettem, de nem 
megvek még, felsegítem uraságodat a 
vonatra. 

A szerelvény már indulásra ké-
szen állott. Az idős urat felsegítette 
egy másodosztályú kocsiba. A fehér 
palaesintasntős vonatinditó megadta 
a jelt, a vonat lassan kigördü't — 
meglepett arcú utasával az éjsza-
kába. 

« 

Hogyan és mikor kpriilf Savába a 
találékonv, idős ur nem tudjuk. 

( t j.) 

Of vádlott AZ ilílőíúhia elölt 
c ő i j hamis ulon 

megszerzett lahbizon illat miatt 
A fáblo ma hlrdel lifltfroznfof n szoluiflhol vádlotton 

bttn perében 

(A Délmagyar ország munkatársá-

tól) Érdekes okirathamisi tás i és 

megvesztegetési bűnügyet tárgyal t 

pénteken egész napon á t q szegedi 

ítélőtábla Etew.v-tnnácsa. A bűnügy 

egy hamis nton megszerzett lakbi-

zonylat mia t t keletkezett. A hamis 

lakhizonvlat, m ia t t öten kerültek a 

vádlottak nnd.iára: dr. Beck Árpád 

52 éves volt ügyvéd. Kollár I s tván 

5t éves volt rendőrségi tisztviselő. 

Szabados Miksa (58 éves keményitő-

gyáros. dr. Stern Tibor 34 éves volt 

ügyvéd és dr. Földes J ános 35 éves 

volt ügyvéd, va lamennyien szabad-

kai lakosok. A vádlottak közvetlen, 

vagy közvetett nton valamennyien 

közreműködtek abban, hogy dr. 

Beck Árpád hamis uton lakbizony-

Inthoz jusson. 

Reek 1927-ben került Szabadkára 

nagybátyjához. Szabados Miksához, 

akinek gyárában kapott alkalma-

zást. Később ügyvédjelö l t lett. ma.id 

jegyző a szabadkai bíróságon-

1938 ban pedig Belgrádba költözött 

és ügyvédi i rodát nyitott . Ekkor 

meg is nősült , ma jd 1941 márc ius 

1-én bevonnlt katonának. Jugoszlá-

via összeomlása u t án levetette a ka-

tonarühát és Belgrádba sietett fe-

ieségért. az asszony azonban közben 

Belgrád bombázásakor Arangvelo-

vácra menekült , Rehk u t ána ment 

és feleségével együtt a német ha té 

ságok engedélyével má j us elején 

Szabadkára utazott, hogy Beck 

nagybáty jáná l . Szabados Miksáná l 

telepedjenek meg- Ppck megérkezé-

se u tán vem mert. jelentkezni a 

rendőrségen., mert félt, hogy kiuta-

sítják. Közeledett, azonban a nép-

számlálás s ekkor alfái kezdett fél-

ni. felfedezik, hogv engedély nélkül 

tartózkodik Szabadkán. Elhatározta 

tehát- bogy mindenképpen lakbi-

zonylatot szerez. Megbízta nagy-

bátyját . érdeklődjék a rendőrségen, 

miképpen ju thatna lakbizonvlathoz. 

Szabados a rendőrségen azt a vá-

laszt kapta, hogv lakbizonylatot 

csak annak állítanak ki. akinek 

törzslapja van a rendőrség belelen-

tő hivatalában. Ekkor dr. Földes 

-Tenő ügyvéd felhívta a f igyelmüket 

hogv Kollár Is tván rendőrségi tiszt-

viselő esetleg tnd lakbizonylatot 

szerezni. Rehk 10 pengővel jutal-

mazta Földes ügyvédi tanácsát, 

majd érintkezésbe is lépett Kollár-

ral. A rendőrtisztviselő a lakásán 

kereste fel őt. és vál la l ta , hogv 200 

pengőért kiállít számára egy beje-

lent6hivaf.nl i törzslapot, amelynek 

alapján megszerezheti, a lakbizony 

latot. Beolc á tad ta a 200 neWcőt-Kol-

lárnak1, aki egy Theofil nevü bolgár 

egyetemi hallgató törzslapjáról 

regytintával eltávolította a nevet és 

a nem megfelelő adatokat s beírta 

helyettük Beck adatait, Beck meg 

ekkor sem mert felmenni a rendőr-

ségre, hogy a lakbizonylatot kivált-

sa, hanem Stern Tjbor nevü barát-

já t küldte fel. Stern elment a rend-

őrségre és meg is kapta Beck Ár-

pád részére a lakbizonylatot. Nem 

sokáig örülhetett azonban a laVM-

zonylatnak, mert valaki feljr f i-

tetfe, bogy nem szabályos uton ju-

tott hozzá, A vizsgálat, megindítá-

sakor rájöttek a. csalásra és meg 

vesztegetés, valamint, okirnthamisi 

fás miatt eljárást indítottak ellene, 

valamint, társai ellen. 

A szabadkai törvényszék előtt 

mind az öt vádlot t jóhiszeműségét 

hangoztatta, a törvényszék azonban 

csak részbon fogadta el a védekezé-

süket: Szabados Miksát , Stern Ti-

bort és Földes János t felmentette 

az ellenük emelt vád alól, Beck Ár-

pádot és Kollár Istvánt azonban a 

vádszerinti bűncselekményben mon 

dotta ki bűnösnek és Beckel 2 évi. 

Kollárt pedig 2 és félévi fegyházra 

itélte. 

Az Ítéletet m ind a vád. m ind a 

védelem megfellebbezte, igy keriilt 

az,' ügy pénteken a szegedi ítélőtábla 

Elemy-tanácsa elé- A tárgyaláson 

flsak Szabados Miksa. Stern Tibor 

és Földes J á nos jelent meg szemé-

lyesen, a letartóztatásban levő Beck 

Árpád és Ko l l á r Is tván ügyvél j i ik-

kel képviseltették magukat . A tár-

gyalás délelőtti része nz iratok is-

mertetésével telt el. délntán kihall-

gatták a vádlottakat , akik tagadták 

bűnösségüket, ma jd a perbeszédek-

re keriilt sor. A v á d ' képviseletében 

dr. Tforánszkv Miklós főiígyés7.h<«-

lycftes az első és másodrendű vád-

lott, büntetésének sulyosbhitásá 

Szabados. Stern és Földes elitélését 

kérte. Beck védelmében rlr. Dettre. 

János. Ko l l á r védőimében dr. Len-

gye] J ános szabadkai ügyvéd. Sza-

bados védelmében dr. Pataki Anta l 

szabadkai ügyvéd. Stern védelmé-

ben dr. Risner Manó , Földes védel-

mében pedig dr. Burger Réla mon-

dottak beszédet és védenceik felmen-

tését. kérték. 

Az ntolsó védőbeszéd e«te 7 óra 

u tán hangzott el és Elomv-tanáes-

elnök az, idő előrehaladottságára 

tekintettel a tárgyalást felfüggesz-

tette. illetve bejelentette, hogy az 

ítélőtábla szombaton délelőtt 10 

órakor hirdeti l a az ügyben Hozan-

dó - Határozatát. 

Országos gyorslevente 
motorverseny 

A leventék országos parancsnok* 

1942. junius 28-án, a ketlös ünnep 
első napjan, országos gvorsléventc 
motorkerékpáros versenyt rendez Féc* 
céllal, leventék és polgári motorke-
rékpárosok (kismotorok, szólómotor-i 
kerékpárok és oldalkocsis gépek; szá-
mára. A verseny összetett: turániból, 
katonai jellegű terepversenvbő1 és * 
városban tartandó ügyességi próbá-
ból ált. Értékelése olvan. hogv a gé-
pek sebességéből vagv nagyobb úr-
tartalmából adódó előnvök ki°gyen 
ütődjenek és kizárólag a vezető tudá-
sa és ügyessége legyen a döntő té-
nyező. A versenven csak azok vehet-
nek részt, akik nevezésük"! a nevezés* 
zárlatig (junius 20.i szabályszerűért 
postára adják és akiknek nevezését *> 
leventék országos parancsnoka ellő-; 
gadta. Nevezni levél .utján lehet,! 
amelyben meg kft! jelölni a nevet, 
vallást (az 1939. IV. tc. ór'elinébeni 
zsidónak tekintendő-e vagy r.etn;,; 
születési ével, foglalkozást, pontos 
lakcímet, mely egyesület vagy leven-' 
teegyesüleí szineiben indul, a motor-
kerékpár gyártmányát, űrtartalmát és 
rendszámát, fel kell tűntetni: szóló, 
vagv oldalkocsi-? az eiőirt utvonalak 
melyik pontjáról kiván 'ndulnt. végül 
egy nyilatkozatot kell mellékelni, 
melyben a versenven résztvevő köte-
lezi magát büntetőjogi felelőssége tu-
datában. ha a versenyen n a: indulna, 
vagy a táv ("lét nem lenné meg, » 
versenvre kapo't molalkójegveket 
órán belül visszaküldi a rendezőség-
nek. A versenyen saját felelősségére 
vesz részt és az okozott károdért ki-
zárólag mindenki sápi' maga ("lel. 
Nevezési dij 2 per.gő Az összeg * 
nevezéssel egyidejűleg 20 filteres póté 
tabélveggel küldendő a Leventék Or-
szágos Parancsnokához Budapest V., 
Alkotmánv-utea 5—7 A benevezette* 
posta utján kapiák kézhez menetleve-
lüket, molalkójegvüket és a rajtszá-
mot. 

A verseny turauti részében tizen-
egy utvonalat jelölt meg a rendezőség. 
A turaut célja a Pécs elötli 8. kilomé-
ternél, a terepverseny rajthelvenél 
van. A turaut után a versenyzők te-
repversenvt futnak időre, egész mér-
sékelt emelkedésű mezőségen, körülbe-
lül 2000 méteres távon. Ezután a ver-
senyzők a részükre kijelölt helym 
gyülekeznek és egyszerre futnak be 
Pécsre, ahol a Hősök-tere és az egye-
tem előtti körülbelül 100 méteres le-
zárt aszfaltos útvonalon ügyességi 
próbát futnak (szlalom) időre. 

A győztesek és helyezettek dÍjazá-

sa tiszteletdijakkal és érmekkel törté-

nik. 

Ez a verseny a kiirásra kerülő 

1912. évi országos motorkerékpáros 

gyorslevente bajnokság második pont-

szerű futama. 

A versenv részletes feltételeiről a 

Leventék Országos Parancsnoksága 

ad felvilágosítást: Budapest V., Alkot-

mány-utca 5—7. 
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Fájdalommal tudatjuk, hogy 

forrón szeretett Édesanyánk, 

özv. Kovács Míhályné 
folyó hó 19-én hosszas szen-
vedés és a halotti szentsé-
gek ájtatos felvétele után 
visszaadta drága lelkét Te-
remtőjének. 

Temetése folyó hó 21-én 
délután 5 órakor lesz az uj-
szegedi temető halottasházá-
ból'. 

GYÁSZOLD CSALÁD. 
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