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I.
—
Lois M argeritta Reddle az ágy szélén ült. Egyik ke
zében teáscsészét tartott, a m ásikban egy levelet. A vas
tag kenyéren alig volt vaj, a teát feketére és zavarosra
főzték, de Loist annyira igénybe', étté a levél olvasása,
hogy nem gondolt barátnőjének, Lizzy Sm ithnek kis
háztartásbeli fogyatékosságaira.
A ievélpapirost -arany korona diszitette s a vastag,
merített lapról kellemes, könnyű illat áradt.
„Chester Square, S. W. 307“.
Morcai grófnője örömmel vette tudomásul, hogy Miss
Reridle elfogadta a m agántitkárnői állást és hétfőn, 17-én
megkezdi működésiét".
Az ajtót föltaszitották s a nyilásban Lizzy ragyogó
arca jelent meg.
A fürdő kész — szólt röviden. — Itt a száraz tö
rülköző és itt a nedves. Mi van a levélben?
— A grófnőm irt — hétfőn belépek.
Lizzy elhúzta a száját.
Persze ott is alszol? Ezt azt jelenti, hogy újra
más lakótársnőt kereshetek. A legutolsó, akivel együtt
laktam, szörnyen horkolt. Neked jó bizonyítványt állítha
tok ki: te nem horkoltál.
—■ Én is meg voltam elégedve — válaszolt Lois és
megcsókolta a barátnőjét — aranyos voltál és sajnálom,
hogy el kell mennem. De egész életem ben felfelé töre
kedtem a leedsi iskolából a rooperi üzletbe, onnan a dro
gériába, most a nagy ügyvédnél —
Az őszi k alap d iv at. Felcsapott bordószinü toupe-kalap
Nagy ügyvéd? — szakította félbe Lizzy. — A vén
ugyanolyan színű csomóval.
Schad'ilest nagynak nevezed? A komisz karácsonykor
tiz shillinggel sem emelte a fizetésemet, pedig öt év óta
verem az Írógépet az irodájában! — De te, drágám, jó
partit fogsz csinálni, okvetlenül társaságbelihez mész
férjhez. A grófnő bizonyára valami női sárkány lesz, de
gazdag és sok előkelő em ber fordul meg nála. — Gyor
san a fürdőbe — adott beszédjének hirtelen más for
dulatot Lizzy — közben megfőzöm a tojást. Esni fog?
L.ns megdörzsölte fehér, jólformált karját és óvato
san megsimogatta a kis csillagalaku sebforradást a kö
nyökér.. Lizzy m egingathatatlanul hitt abban, hogy eső
lesz, ha a vöröses sebhely fekete árnyalatot kap.
Ezt a vacakot villanyos utón el kell távolittatnod —
vélte a gyors és kedvesen nyers leány, de Lois a fejét
rázta. — Hosszú ujjat is hordhatsz, a hosszú uj most épp
oly divatos, m int a krinolin.
A k ét barátnő, amióta Lois Londonba jött, együtt
lakott a Charlotte Street egyik házának legfelsőbb
em eletén. Lois árvalány volt, apja korán elhunyt, any
jára nem emlékezett, arra az öregasszonyra sem, aki
mint kis elem istát gondozta s önmagáról való tudomása
azzal a kedves lávoli rokonnal kezdődött, aki mással alig
törődött, mint a saját beképzelt bajaival. Ez a nagynéni sok orvosságos üvege dacára ham arosan meghalt és Lois
idegen em berekhez került.
- - A grófnőnek tetszeni fog előkelő arckifejezésed
— szólt később Lizzy, amikor a szép Lois ismét látha
tóvá vált. — Fogadok, hogy azt a férfit is azonnal meg
hódítottad a tekinteteddel.
-- Ha csak aem beszélnél állandóan úgy arról a
fiatalem berről, mint valami fiatal istenről! — felelt in
gerülten Lois.
De Lizzy Smith-t semmi sem hozta ki a sodrából.
Elkészítette a tojást, letörülte izzadó homlokát, átjött a
konyhából és energikusan az asztal mellé ült.
Az őszi kalapdivat. Szürke filckalap ezüstbőr szallaggal
Sem m iesetre sem közönséges em ber s nem tar
és acél csattal. #
tozik a gavallérok közé, akik az utcán m inden leányt
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léptek feleltek a kemény padlón, m ajd az ajtónyílásban
m egjelent az öreg skót pápaszemes képe.
— Ezer köszönet, Reddle kisasszony, — szólít buz
gón és barátságosan végignézett Lois bájos alakján. —
Jöjjön be egy kissé. Visszakaptam az öreg hegedűm et.
Talán zavartam az éljjeli?
— Nem. Sajnos, nem hallottam , — m ondotta Lois
és a csészét letette a tiszta szoba egyszerű asztalára.
— Zenésznek lenni magas hivatás — szólít Matíkénzie
kenetitelijesen —, de a színpad rettenetes. Kisasszony,
soha eszébe n e jusson, hogy színésznőnek csapjon fel,
m ert ezek a kom édiások különös, alam uszi em berek.
Az öreg elgondolkozva bólintott. — Valam ikor én ils is
m ertein egy csodaszép színésznőt. Két éven á t csalit és
kihasznált, határozottan gonosz hajlam ai voltak. Sok fia
tal leány ilyen manapság, lelkiismeretiem, nem érez
bünbánaitolt, nem ism eri a jó és a rossz h atá rait s néha
könnyelm űségében szörnyű bűnökre vetem edik — még
gyilkosságra is.
Mackenzie Loás előtt többször kiöntötte szivét s e kü
lönös asszonyról iis beszélt m ár, de soha tiszta képeit nem
adott s m a em lékezett meg először a titokzatos színésznő
gonosz hajlam airól.
— A nő különös terem tés, Mackenzie ur, — szólt
tréfálkozva Lois.
Bólintott.
— Különös, különös — felelt az öreg —, de általá
ban fölötte áll a férfinek. Köszönöm a teát, Reddle k is
asszony.
Lois fölm ent a szobájába.
— Nos, ism ét óva in tett a színháztól? — szólt Lizzy
a tükör élői, ahol a kabátját vette fel. — Fogadni m er
nék, hogy m egint errő l beszélt. Tegnap bejelentettem
n ‘ki, hogy kóristaleánynak csapok fal, h át majdnem el
ájult.
— Ne ugrasd állandóan ezt a kedves öregurat.
— Ha csak kissé több esze volna.
II.
Együtt m entek ell hazulról és irodájukba tartottlak.
Lois néha-néha visszanézett, hátha követi őket megszo
kott fogadaitűan kísérőjük, de ma, szerencsére, senki sem
volt a közeliben.
Az ősz' divat. Sportzsöniper la vendulakék fricatszövetből
Két óra múlva Mr. Olivér Shaiddles, a kelt leány fő
steppelt övvel és kézelőkkel.
nöke, ügyvédi irodájának belliső szobájában bizonyos ok
megszólítanak! Föltétlenül klasszist jelent! Úgy bánt iratokat keresetit k i Íróasztala fiókjából, gyorsan átfu
velem, mint egy ladyvel és beszélgetésünk alatt egyetlen totta őket, idegesen megsimogaitita borotválatlan áldláít és
olyan szó sem esett, ami nem állhatna egy jám bor va
kinézett a Bedford Row-ra.
sárnapi újság első oldalán. De am ikor m ásnap nem hoz
Majd a kis asztali villllanyosengőhöz nyúlt, egy pilla
talak magammal, igen 'kiábrándultnak látszott és szá
natig habozott és erélyesen megnyomta a gombot.
m om ra nem éppen volt bók, amikor félszegen és da
— M'iss Reddlet kéretem , — szóit a sileítve belépő
dogva kérdezte: „Hát Ű nem jött el?“
hivatalnokhoz.
— A lágy tojás kem ény — mondotta Lois.
Ism ét fölvette az okiratokat és még akkor is beillőjük
—• Finom ur — folytatta m egingathatatlanul Lois. - m erült, am ikor az ajtó kinyílt és Lois belépett.
Saját autója van, föl és alá jár a Bedford Row-n, csak
A szép leány azt az egyszerű fekete irodai ruhát
azért, hogy legalább messziről lásson. Ilyen ragaszkodás viseliite, am it a Shad dics-ház alkalm azottainak előír.
a legkeményebb kőszivet is meglágyítaná.
Shaddies u r abban a ko rb an vollít m ár, am ikor a női szép
- - Az én szivem bronzból van — válaszolt Lois. — ség nem hait többé. Lois Reddle szem élyén finom, éteri
Erzsébet, nevetséges vagy!
báj lebegett, de az ügyvéd előtt ő is csak alkalm azott
— Nem változtat a dolgon. Mr. Dorn . . .
volt, aki h eienkint harm incöt shilling gázsit kapott. T er
— A tea olyan, mint a kilúgozott fa — szakította
mészetesen e fizetésből az ügyvéd -levonta a betegsegélyfélbe Lois, m ire Lizzy mégis megsértődött.
zőpénztári és a bafeetbiztosiiltási dijakat.
Rövid szünet után másról kezdett beszélni.
— Télsburytoa megy, — Shaddies hangja durván és
— Hallottad az éjjel az öreg Mackenziet? Egész éj aggressziven hangzott. — Másfél óra ala tt oitlt van. Vigye
jel hegedült. Nem értem, hogy hegedülhet egy skót, hisz
el a két közjegyzői okiratot és adja át Mrs. Desmondnak.
mind dudások. És pont éjfélkor játszik! Egész bolond.
írassa állá. Az autó lenit v ár —
—- Kedves öreg, nekem éppen a különcségei miatt
— Hát nem Dórikig u r jár vele? — kezdte Lois.
— Az autó a kapu előtt áll, — felélte röviden az
tetszik.
ügyvéd. — Pompás útja lesz s tulajdonképpen hálával
A leányok megszokták, hogy m inden reggel egy
csésze teát vigyenek az öreg Mackenzienek, aki egy tartozik nekem , hogy annyi friss levegőt szívhat a hiva
em elettel lejebb lakott és egész éjjel hegedült. Ma Lois talos órák alatt. Itt van, ne felejtse el ezt, — k iáltott a
volt soron, hogy meglátogassa az öreget, aki egyúttal a leány után, am ikor Lois az iratok nélkül ak art távozni.
háziuruk is volt. Levitte a teát, kopogtatására csoszogó — Ilyen figyelmetlenség! És itt van az igazolvány, am ely
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feljogosítja, hogy a börtönbe belépjen.

Másképp nem

juthaJt laz igazgató elé, kisasszony. Mehet.

Lois kim ent a szobából! lés halkan betette m aga mö
gött az ajtót.
A Shaddles 'és fia cég autója a háború ellőtt bizo
n y á r a szép és m odern kocsi volt. Az ügyvéd egyszer va
lami árverésen hihetetlen olcsó áron vásárolta. Most a
szomszédos garázsban állt, am elyért nem fizetett bért,
rie rt Shaddles egyik birtokán épült. Az alkalm azottak
kötelességévé tette, hogy kivétel nélkül kezelni tudják
az elaggott Ford-kocsíit, amely egyformán Vitte Shaddlest
a törvényszéki tárgyalásokra, vagy a hivatalnokokat hi
vatalos útjaikra és alki egyszer használta, sem m iféle utiiszamlát nem nyújthatott be a zsugori ügyvédnek.
— Remélem, boldog vagy, hogy elm ehetsz? — k é r
dezte Lizzy ném i irigységgel. — Te jó Isten, ha egyszer
ér. is k ibújhatnék ebből a poros lyukból! Lehet, hogy a
szerencséddel találkozol.
Lois összeráncolta a homlokát:
— H ogy m o n d ta d ?

— A szerencséddel — felelte élesen Lizzy. — Már
ina reggel láttam a fiút, am ikor kinéztem az ablakon —
liát az biz‘ szerelmes beléd.
Lois hűvösen és elutasítóan nézett barátnőjére.
— Semmi különös sincs a dologban — folytatta Lizzy.
— A fiatalem ber néhány nappal ezelőtt a lenagyobb eső
ben órák hosszat várt rám, hogy irántad érdeklődjék.
Már azt hittem, megbolondult.
Lois halkan fölnevetett, tarka sált tett a vállára és
felhúzta a keztyüjét. H irtelen komoly lett.
— G y ű lö lö m Telsburyt. Egyáltalán g y ű lö lö k
m in 

voilt, az álla is tetszett s mivel! Lois tám adó pózban
emelte föl fejét, Dorn a vörös és sárga selyemkendőből
előnyösen kiem elkedő nyak egy részét is láthatta. Lois
egyszerűen, de Ízlésesen volt öltözve.
— Nem haragszom, csak a szivem lázong. S ha m in
denáron azt akarja, hogy valam it kifogásoljak, kim on
dom : a salja nem tetszik.
Lois lenézett selyeinkendőjére és összeráncolta
homlokát.
— Nincs joga, hogy autójával nefcemfusson, m ert a
sálam nem tetszik, — szólít hűvösein. — Kérem , enged
jen utat, hogy továbbm ehessek. Remélem, bebiztosította
a kocsiját?
Dorn hátrafelé indította gépét. Loás hallotta, ahogy
a bádoglemezek szakadtak, az üveigdarabok a földre hul
lottak, s a kis Ford ismét szabadon állt az utón.
— Negyvenmé'rföldas sebességgel jött ki a íneüllékutról — a gépe term észetesen belefutott volna az árokba,
ha nem ütközik össze az enyém mel, — szólt Dorn csak
nem mentegetődzve. — Remélem, nem sebesült meg?
A leány a fejét rázta.
— Nem sebesültem meg, de a főnököm dühös lesz,
ha m egtudja a dolgot. De ön, Dorn ur, ugye elérte a céliát. Végre m egism erkedhetett velem.
Dorn vérvörös lett.
— Csak nem gonddija, hogy az összeütközést csupán
a kisasszonnyal való m egism erkedésért rendeztem meg?

d e n b ö r t ö n t — ö s s z e r á z k ó d o m , h a c s a k T á g o n d o lo k . ö r ü 
lö k , hogy már n e m s o k á i g k e l l d o lg o z n o m Mr. Shaddles
i r o d á já b a n .

— Ne nevezd m iszternek, nem érdem li meg!
Az ócska és otromba kocsi a ház ajtaja előtt állt,
mint Shaddler u r megmondotta. Szép, meleg nap volt és
langyos szellő kószált a tájon. Amikor Lois kikerült Lon
don lármájából, rossz kedvét és levertségét m intha elfujták volna. Mielőtt elindult, ösztönszerüleg visszanézett,
hogy megkeresse azt a titokzatos férfit, akiről Lizzy az
elébb oly kevéssé hizelgően nyilatkozott és akinek ál
landó és m egingathatatlan hűsége tényleg csodálatba
ejtette. De most nem látta és útközben ham arosan m eg
feledkezett róla. London mögött letért a főútiról és egy
kanyargó mezei utón futott célja felé. Innen feltétlenül
jobban élvezhette a term észetet, mint az egyenes, unal
mas országúiról, amelyet ráadásul magas sövény szegé
lyezett.
Hét mérföld.nyire Telsbury előtt a párhuzamosan
futó m ellékutról ism ét ráfutott az országúira — sajnos túl
nagy sebességgel. Amikor át akart hatolni a magas sö
vényen, az országúiról egy automobil figyelmeztető tül
kölésére lett figyelmes és nyomban m egrántotta a féket.
A kis* kocsi ennek dacára tovább csúszott az utón. Még
látta, ahogy egy hatalm as autó fekete eleje villámgyor
san feléje jön és hallotta a soffőr ijedt fölkiáltását.
Reccsenés.
A hatalm as és elegáns kocsi vezetője az utolsó pil
lanatban megálílitoltita autóját, de nem kerülhette el,
hogy könnyedén ne súrolja az ócska Ford-ot.
A leány keiziéít a volánon tartotta éis kétségbeesetten
nézett az eltörött üvegekre. Dorm Miháfy, m ert ő, a „-tit
kos imádó** volt a nagy fekete autó vezetője, lassan hátrafutiaitta iaz autót és k ikerült a Ford elgörbült siárhányöi közül. Mindezt oly udvarias türelem m el tette, hogy
szinte m ár sértőbb volt, m intha gorombiáslkodott volna.
, ,
Mondjon m ár valam it — miattiam akár gorom
bát! — kiáltotta akaratlanul Lois.
"A szürke szem hatását remeikül fokozza a sötét
szempii!la“, gondolta Dorn. A nő orra is finoimmetszésü

Az őszi divat. Beige gyapjuzsüm per k é k részekkel,
S ötétkék szoknya.
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Lois komolyan igent intett, s Do:m t m intha villám
csapás érte volna.
— Hónapok óta üldöz, — faly'taJtita Lois nyugodtan.
— M egism erkedett a Shaddles-iroda egyik igépirókisaszszonyával csak azért, hogy a közielembe férkőzhessek, s
’aizit is tudom, hagy utánamles, valahányszor hazafelé
megyek — egyszer fölugrott arra az autóbuszra, am e
lyen utaztam s a télen ott voillt aiz egyetlen bálon, am e
lyen részt vettem. Nem kíván om az ism eretségét — foly
tatta megingaithartiaitllanül — s a viselkedését kissé —
hogy mondjam . . .
— Tolakodónak tartja, — mondotta D óm hűvösen.
— Elismerem , annak látszik.
A férfi lassan felülit a gépére és onnan b eszélt
— Kérem , hligyje ell, Reddle kisasszony. Semmi sem
áld tőlem távdliabb, m int (terhére elsmi. H a nem lleitltem
volna ügyetlen, sohasem tudta volna meg, hoigy én ön!t . . .
— Dorn nem találta mag a helyes szót. — üldözöm . Ke
mény szó és szívesen fejezném k i barátságosabban, ha
szabadna, — fóttyitadtta mosolyogva a férfi.
Lois D ornra nézett és mi tagadás, tetszett a férfi
hü és vidám k ék szeme. Ha Dorn most szótlanul odébb
áll, feltétlenül szívesen gondol r á később, de a m eg
átalkodott em ber folytatta a beszélgetést.
— Hová, hová ezen a szép őszi reggelen?
Lois visszaesett régi tartózkodásába.
— Kérem , kurblizaa fél a moltorit, — m ondta h id e
gen lés szakszerűen.
Dorn m egtette ás utiat engedett a gépnek. Lois nem
állhatta meg, hogy egy utolsó csapásít ne m érjen rá:
— Ha köveit, csodálkozni fog. Ugyanis a Télsburybörtönbe megyék.
E szavak m eglepő hatást értek el. Dorn zavartan
és szörnyüködve nézett a léányra.
■— Hová? — kérdez/te rekedten, m intha neim hitt
volna a fülének.
— A Telsbury-börtönbe — utalt kérek!
Loás intett és a töröttüvegü kocsi zakatolva idullt
útjára.
— Nagy Iisiten! — sóhajtott Dorn Mihály és az autó
után bámult.
III.
A Telsbury-börtön komor b ejáratát hatalm as fenyő
fák vették körül. A ^rörös falak az évitizedek folyamán
elvesztették rikító színüket s ha a telep közepén nem
em elkedett volna a magas torony, a vándor alig vétte
volna észre a szomorú épületet.
Lois főnöke megbízásából m ár kiét ízben járt a b ö r
tönben, merít bizonyos irészvényügyeikiben szüksége vdllt
egy sikkasztásiért öt évre elitéit asszony aláírására.
Autóját a kap u előtt hagyta és becsöngételt. A haMlmiais
fali ráccsal elkerített kém lelőlyuka mögött csakham ar
megjelent a portás arca és az igazolvány! kiérte. Kétsze
res vizsgálat után végre beengedte Lo.ist az egyszerű
vendégszobába és értesítette az igazgatót hogy látogató
érkezett. A portás és az igazgató voltt a k ét egyedüli
férfiszemély a női fagyházban, ahol m inden munkált
nők végeztek el. Két perc múlva az igazgató barátságo
san üdvözölte a kis L oist
— Nem kefflietmétien ez a látogatás ? — kérdezte mo
solyogva.
— A börtön beteggé tesz, — válaszolta a leány.
Az igazgató bólintott.
— Haitszáz olyan asszony él itt, aki bágyadtabb és
betegebb, minit a kisasszony viMgéiletében llesz, — mon
dotta előzékenyen. — Magam sem látom őket, csalk nagy
ritkán, — borzalmas volna.
Lois Mrs. Desmond iránt érdeklődött
— Bizonyára a cellájában van ebben az időben —
vélte az igazgató —, jöjjön, Reddle kisasszony, m eg
nézzük.
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Hindenburg,
a n ém et őszi h ad g y ak o rlato k o n

A folyosó végén ajtó nyílt s egy óriási terem b e ve
zetet,t. Mindkét oldalon, em eletes m agasságban, vasfo
lyosó fűtött k ö rü l; errő l a folyosóról n y ila k a cellák.
Lois isszonyodva nézett fel a folyosó dróthálóira, tudta,
azért vannak, hogy a szerencsétlen asszonyok öngyilkos
sági szándékból le ne ugorhassainiaik az >emelteltről.
— Itt vagyunk, — szólt az igazgató és felnyitotta az
egyik cellát.
Öt percig tartott, amiig a csökönyös, 'elkieseiredatt aszszonytó'l kicsikarták az aláírást s tényleg m egkönnyeb
bültek, am ikor végre kiléphettek a folyosóra. Visszafelé
az udvaron keresztül jöttek, ahol éppen isétaiidő tehetett.
— Ilyenkor egy k is mozgásit végeznek a foglyok, —
szólt az igazgató.
Lois kim ondhatatlan szánalm at érzett a szerencsiétleniek irán t és szivében elítélte a rideg törvényt, am ely
ennyi asszonyt ily reittenétes módon lealacsonyit Miköz
ben a nők kisiértéties sora lassan elhaladt m ellette, sok
vad és alamuszi arcot llátott, de másokat is, fáradtakat
és olyanokat am elyekét a bánat szinte m agnemesitett.
Zavart szemek bám ultak az űrbe, sötét tekin tetek vil
logtak feli itt is, ott is gonoszán, egy-Ivét szem gondtala
nul futott át Lois alakján, ez a sok, gépiesen totyogó
asszony szinte valószínűt lennék és nyugtalanítónak tűnt
fel Lois előtt.
Csaknem m indnyájan elhaladtak már, am ikor a
leány egy nmgas és fejedelmi alakot vett észre, aki
m intha nem is tartozott volna a többi közé. Az asszony
büszkén, egyenesen járt, fölemelt fejjel és nyugodt sze
me m egvesztegethetetlen nyíltsággal nézett környeze
tére, Negyven-öt ven éves lehetett, arcán nem volt ránc,
de a haja m ár megőszült. Isteni nyugalom árad t az ászszóm- ról.
Mit keres itt ez a nő? — kérdezte Lois1, de nyom_
bán észrevette, hogy olyan kérdést intézett az igazgató
hoz, ami szigorúan tilos m inden látogatónak.
Az igazgató nem válaszolt. Ő is a közeledő alakot fi
gyelte. A fogoly tekintete egyetlen pillanatra Loisra
esett de nem tovább, m int amily sokáig egy közömbös
idegent szoktunk megnézni. Azután elhaladt a többi nő
után.
Lois felsóhajtott.

— Sajnálom, hogy ily meg nem engedett kérdést tet
tem — mondotta, amikor az igazgatóval a berácsozott
folyosón ár. visszament az irodába.
— Sokan kérdeztek ugyanígy — válaszolt az igaz
gató — és nem kaptak választ. A fegyház szabályaival
ellenkezik, hogy eláruljuk foglyaink múltját. De, külö
nös . . . — Az igazgató körülnézett, a könyvszekrényhez
ment és egy vastag, borjubőrbe kötött könyvet vett elő.
Egyetlen szói sem szólt és a fiatal leány elolvasta
a könyv címét: „fawley bűnesetei".
Mary Pir.dei — mondotta röviden az igazgató és
ott ütötte föl a könyvet, ahol ez a név állt. — Bevallom,
engem éppúgy érdekel ez az asszony, mint a kisasszonyt.
Lois újra a címre nézett: „Mary Pinder. Bűne: gyi*
kosság"
— Gyilkolt? — kérdezte hihetetlenül.
Az igazgató bólintott.
— Lehetetlen!
— Olvassa el!

Lois közébe vette a köny vet.
„Mary Pinder — a hereforüi esküdtszék gyilkossá
gért nalálra Ítélte. Később a halálos Ítéletet huszévi
fegyházbüntetésre változtatták. A pénzt és hasznot re
mélő gyilkosságok tipikus esete. Pinder sokáig egy fia
talemberrel élt együtt, aki valószínűleg törvényes férje
volt. Röviddel a bűntett előtt a férj rejtélyesen eltűnt és
feleségét anyagi támogatás nélkül hagyta. A nő háziaszszonya, Mrs. Curta n, gazdag, de bolond özvegyasszo.ny
v o j ’ í , akinek excentrikus életmódja gyakran az őrültségre
emlékeztetett. Házában például nagy vagyont tartogatott.
Amikor a férje elhagyta, Pinderné újsághirdetés ré
vén állást keresett, de amikor egy munkaadónő fölke
reste, a hirdető asszony éppen eltávozott hazulról. A szo
bák ajtai tárva-nyitva állottak és az idegen nő borzadva
látta, hogy Mrs. Curtain holtan fekszik a padlón. Az öreg,
fiókos szekrény ajtaját valaki fölfeszitette és a fehérne
műt széthányta. A ruhacsomag alatt több ékszert talál
tak, de az értéktárgyak nagy része hiányzott. A lakó
szobáját távollétiben átkutatták és az egyik lezárt szek
rényben sok ékszert és egy üvegcse ciankálit találtak. —
A védelem azzal érvelt, hogy Mrs. Curtain már több iz-

A madridi Calle dél Toledo, ahol a Teatro Novedades égésekor
szörnyű jelenetek játszódtak le a kétség-beesett nézők között

Mussolini legújabb arcképe
ben követett el öngvilkosságot. Senki sem ltudta bebizo•nyitani, hol vette Mrs. Pinder a mérget. Maga a vádlott
nem vallotta meg, ki volt a férje, a házassági okmányok
pedig elvesztek. Darson biró vezette a törvényszéki tár
gyalást és az esküdtszék elitélte Mrs. Púidért. Az aszswny, aki nagy pénzhiányban szenvedett, elkeseredésébsr. bizonyára ciankálit töltött Mrs. Curtain teájába és az
íróasztalt kirabolta. Az eset semmiféle különlegességet
nem mulat, furcsa egyedül az, hogy a vádlott egyetlen
szóval sem védekezett1’.
Lois a jelentést kétszer is átolvasta.
— Mégsem hihetem. Húsz évre Ítélték, — de ugy-e,
hamarosan kegyelmei kap? Nincs semmiféle enyhítő kö
rülmény ?
— Sajnos, az asszony kétszer meg akart szökni a
fegyházból és igy jó magaviseletét nem vehetjük tekin
tetbe. Pedig kár, mert nagybátyja, aki csak öt évvel későbo tudta meg, hogy Mrs. Pindert elitélték, nagy va
gyont hagyott rá. Mis. Pinder sohasem mondta meg,
hogy tulajdonképpen kicsoda.
Lois újra a könyvbe nézett.
— Ez a különös asszony gyilkolt? — De ha biztosan
tud'ák, hogy öli. miért nem . . .
Nem tudta kimondani: „akasztották föl“.
Az igazgató ránézett.
— Volt egy ok — egy igen súlyosan latba eső ok.
Az asszony itt a fegyházban leánygyermeket szült. Bájos
kislányt, soha életemben szebbet nem láttam. Mrs. Pin
der szomszédja fogadta örökbe a gyermeket, de a ne
velő szülők nem :gen vigyáztak rá. Egyszer például a
cseléd gondatlansága miatt a kisgyerek leforrázta a kö
nyökét. A sulyo* égési seb csillagalaku forradást ha
gyott hátra a könyök közelében.
lo is Keddié görcsösen belekapaszkodott az asztallapba és arca halotthalvánnyá vált. Az igazgató a köny
vet visszatette a szekrénybe és háttal álh a leány felé.
Lois akaraterejének végső megfeszítésével tudta csak ki
nyögni a kérdést:
— Tudja .. nem emlékszik véleitlenül a g y é r mák
nevére?
— Hogyne. Különös név volt, sohasem felejtem el.
A kisleányt Lois Margerittának hivták.
(Folyt, köv.)
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