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• Irta: S z a b ó István.
;JR«W»ét .évről-évre visszatérd flnne.pe.ivel a feltámadás nagy gondolalát
hirdeti. Az eszmék diadalát, az isteni
értékek megnj*radá>át.

A diadal, a megmaradás, az elet
fénylő utján a.sirhalom csak fel libbenő
árny vetődés, amely az e temetett igazság
lényegén változtatni nem lud. Csak
napvetést boritó hangtakaró, amely uj
élet csiráját rejti "el. Csak éjszakai .bo
rulat, amelyre csodás nappal ragyogása
.Virrad. Csak virágba omló tavasz rügyeit
t hordozó, (téli ájomágy . . .
1

A megnyilt airok felett diadalmas
kodva halad tovább az igazság felfelé
ívelő ut ja.
Az igazság mértéke a golgothai ke
reszt. . A m i . ennek tövében elhomályosul,
legyen az bár mérhetetlen áldozatokat
követelt, milliókat megmozgató alkotás,
, teljes
csak emberi igazság: az, tebát sorsa az
résselmúlás; ellenben, a kereszt tövén fel
uillltja
villanó élet a benne re|ló isteni igazság
magva által megmaradó hivatásaira lép.
Ezért áll ott a ; kereszt a temetői
sírhalmok fejénél. Nem a halál ayrnboyeg mel- -i
,.luma ez, hanem az örök életé. A meg
vallás öcök 6ymboluma, azaz a golgot,hai kereszt, által lesz azzá. Nem a földi
éleire utal, hanem az égre mulat fel;
i t e n
az örökkévalóság csodás világába emeli
az ilt maradlak lelkét. A temetői ke
l é g e i
bizalommal reszt tehát a feltámadás örök symkelifi felvilá- boluma.
Igy kerül egymás-mellé a mi élet-

ínyokat
ir62.

VL

Mikor a celli > Koronában,
zöld dolmányos huszárok mulattak.

A L

Irta: Smldéliua Béla.
Akkor is hnsvét, felé járt az idő. Böjt
volt, az 1949. év tavasza, de azért a celli
Koronában szólt a zene. Búzta a cigány, mert
zöld dolmányos, vörös csákós és vörös nad
rágos Kossuth huszárok mulattak. Húzták a
verbunkost (toborzót) a talp alá, amit a mai
nemzedék már nem ismer. Azt csak 8 régi
emberek ismerték. Járták a szép celli és dömOlki lányok á nyalka buszárokkal. Mert
villám híre futott annak, hogy. a Koronában
huszárok mulatnak. Odacsődült a község ap
raja nagyja, hogy megláthassák a nyalka,, hu
szárokit.- Hát nyalkák is voltak az akkori
huszárok, mert azokban még más vér folyt,
'•mint a .mostani legényekben. Heten voltak
csak összesen, de áz a hét aztán fölért négy
század némettel,'Igen, mert _ akkor verték
azokat a' *ös^németeket, azaz osztrákokat,
akik a hátra kanyarodásban mindig bősök
voltak, Akkor volt,-mitor,még a Korona ven
déglőn igazi Kossuth zászló lengett. Akkor,
mikor a mi hős honvédjaink ugy aprították
a* osztrákokat, mint a répát.
A hét huszár a Dunántúlon operáló ma
gyar hadseregnek a M C n f a M W e J M g É « t
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Felelős szerkesztő és kiadó:

DINKQRL=|B NÁNDOR.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
pkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön
» i.itézeudök a szellemi reszf illető közlemények
hirdetések és mindi-nnema pénzilletékek.

világunkban is nagypénlek é s húsvét,
a megváltás és feltámadás ünnepe. '
; Igy formálódik k i . a nagypénteki
kereszten át az isteni igazságok és esz
mék utja az örök élei diadalmi ragyo
gásában, y ;
Nagy megnyugtatás ez a kereszthordozók számára. Nagypéntek örök
záloga a feltámadás bizonyosságának.
Sokszor nem áll itt oly közel egy
máshoz . nagypéntek é s húsvét', mint
Krisztus életében. Sokszor igen hosszura
nyúlik a golgothai ut. Azonban ez csak
látszat. Húsvét közvetlenül belekapcso
lódik a nagypénteki eseményekbe. Nagy
péntekre mindig elkövetkezik
húsvét
ünnepe.
A hiba ott van, hogy az a nagy
péntek,- amit mi- annak nevezünk, nem
nagypéntek még, .Vagyis legalább még
nem nagypénteki ünneplés.'
Igy van ez a mi nemzetünk éle
tében is. Évek óta járja a golgothai
utat, vonszolja nehéz keresztjét. Újra,
, meg újra felhangzott már felette a búsvéti diadalmi szózat é s még mindig
nincsen húsvétja. Sőt egyre meredekebb
az ut, amelyen járnia kell; egyre sú
lyosabb a vállaira nehezedő kereszt. A
békének csúfolt trianoni diktátum nemcgak .politikai
szabadágától'.ItppfiSu
rneg, hant-m teljes bénulást vitt gazda
sági ..életébe is. Politikailag, gazdasági
lag is súlyos válságba sodródtunk. Azt
a bajt, azt a nyomorúságot amit azelőlt
csak a nemzet összessége . érzett, érzi
ma külön is minden magyar család,
minden magyar állampolgár. Politikai

gondjaink közé beékelte magát a min
dennapi megélhetés nyomasztó gond
ja is.
• .Azok a politikai é s gazdasági tö
rekvések, amelyeknek célja az, hogy a
súlyos válságból kivezető utat megépít
sék, a gyógyítási folyamatnak csak tö
redékét képezik. .Olyanok, mint a beteg
testbe vitt injekciók: nyújtják az életet,
de az egészséget visszaadni nem ké
pesek.
A bajok okai mélyebben feküsznek. A lelkekben. Ott lazullak meg a
.kötelékek. Ott ingott, meg *'<• egyensúly.
Ott támadt krizis. Ott keletkezett vál
ság. Ezért, olt nyomorúságos a mi ma
gyar nemzeti életünk. Ezért vigasztalan
a magyar-láthatár.
-. :
.Ezeket az okokat eltávolítani em
beri értelem, erő, .akarat nem tudja.
Amig emberektől várjuk az orvoslást,
legyünk mi magunk, avagy legyenek
mások ezek az emberek, önmagunkat
ámítjuk.
.Még a külső bajok megszüntetésé. nél.is. hiába . bizakodónk emberekben.
Még ba saját .magunk intézhetnénk
sorsunkat, sikerülne' htján a megoldás;
de nemzetektől, amelyek sorsunk inté
zésébe beleszólnak s amelyek szemében
idegen ,a mi nemzetünk, sohasem yár: baljuk azt, hogy önzetlenül szolgálják
.nemzeti érdekeinket.
ItU egyedül a Krisztus segíthet,
aki megjárta .etóttünk '.fiojgqtija .tajri. ses útját.
Ne emberekre bizzuk tebát, hogy
segítsék vinni keresztünket, hanem bizx

egy vén harcsabajuszú tizedes-káplár volt, aki aztán a szemtana, aki nekem ezt elbeszélte
már 20 év óta katonáskodott. De a huszárok a csibékkel együtt ugy elbámult, hogy a hu
sem voltak atn fiatat emberek, hanem, a volt szárokat qem is embereknek, hanem földön
császári osztrák hadsereg Würtenberg huszár túli lényeknek tekintették. Erre aztán még
ezredének nzenkétpróbás öreg katonái, akik nagyobb lelt az Orom, úgyhogy a celliék
ugy szöktek át a honvéd hadsereghez. Olyan nemcsak a huszárokat, hanem a lovakat is
.legények, akiknek a csata, a háború, csak borral itatták meg, Igy folyt a múlatás már
játék volt. Kuhazainkon bizony nyomot ha másfél nap óta, amikor másnap délfelé egy
gyott, az simult egy éves háború. A , csákók lovaslegény érkezett Sárvár félól azzal a hír
és menték bizony jól össze-vissza voltak vag re', hogy «jön á némát*. Lett erre riadalom!
dalva s az, arcokon, lejeken is látható volt A jó cellíekben és dömolkiekbeu elhűlt a vér
néhány sebhely. De azért jó. kedvük volt, folyt ennek hallatára. Csak a huszárok nem v i l 
a jó. ságbegyi bor, szólt, a muzsika, húzta a lóztak meg, hanem inkább megvillant a sze
cigány olyan kedvvel, amilyennel talán még mük a hir hallatára. Nem léitek ők a kaszás
sóba. Szép tavaszi .idd volt s itt, ahol még a lovsatói, ds még az eleven ördögtől magától
harcok nem dúltak, készülődtek a húsvéti sem. Hisz mindennap a halállal játszottak.
ünnepekre. Még akkor jól .állott a. magyar -Hisz azt keresték ők a »némét«et, most maga
Ogy. Mindenfelé, győztünk és hős honvedjeink joo eléjük.
diadalt, diadalra,.arattak. Futott az osztrák
- Néhány perc múlva már a kétlábon
már előlük, mint a nyal a kutya alól. -"táncoló lovaikon voltak a huszárok,. csalt, a
A jó colliek és dömölkiek etették, itat- vén káplár nem tudott l ó n Dini. mert becsí
i á k a huszárokat. Folyt atáno és múlatás a pett A lóra ngy tették föl. De mikor aztán a
Koronában. Ember hátán, ember „tolongott a nyeregbe.érezte magát, akkor olyan egyenes
nagyvendéglö előtt. Kipirult arcok jelezték a lett,' mint a gyertyaszál a kardot rántva a
széles jókedvet. Valósággal bálványoztak a kis osztag elé ugratott. Egy harsány »előre«
.huszárokat. Az udvaron, vagy az utcán e.m- vezényszóra aztán, megindultak, mint a tüzet
bergyürü vette őket körül, hogy meghalljak a okádó sárkányok. A szép celli és dömölki
hűeket a harctérről. Ekkor történt az, hogy leányok bizony megsiratták a nyalka huszá
az egyik kardját köszörülő huszár a kocsiszín rokat, a az öregek még a csizmájukat is csó
alatt a rend fára leakasztott öt darab lenyu- koltak, mikor lóra ürtek. A huszárokból csak
| zott birka nyakat tagadásból az élesre fent porfelhőt lehetett látni, olyan vágtatással szá
huszárkarddal egy .vágással ugy leszelte, hogy guldottak a ,8árvári,,prSttgtUoO. A* sittéi erdőmind az Ot birka a földre pottyant. Amin közben már találkoztak sárvári menekülőkkel,
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tek gyászba
tfrl' Nézz a
szenvedő Kriaijjeiyról feléd
sugárzik a' *»rei(|és felemelő
eieje, mert
- 4ever,
megroskaszt
. Hit, a szép ¿rithalatlan
fanatizmusa ,'etejErír ifjúság,
elhívott az Ur
^atekigyaszból f«?ltdniadásr»iXemietet. Ne
mond „hogy ,
.Veled az'fjrr l " | ( i . l-l

A főváros gyermeknyaraltató mun
kásságának tizedik esztendejében biza
És elmene, mert elhívta az ür.
lommal fordul a magyar társadalom
Egy nemzet bűnbánó lélekkel térdel
nemealelküségéhez. Kéri a hazafias érzésű
és jószivü emberek támogatását. A gaz Krisztus keresztje elé, szenvedő lélekkel
dasági válság tetőfokán a főváros már I testén sebbel, könyörög. Ajkáról halkan
nem képes többé erején felüli áldozato suhannak a jajok,, a kérések Krisztus
kat hozni. A magyar társadalomnak kell ; szenvedő arca felé. A mi köntösünkre
. mes bűnbánattal é s hivő lélekkel mi meghallania a pusztulásriutélt gyermek I is kockát vetettek, megkorbácsoltak, kiElŐÍÍ2etŐljjuJ n3K. munkeresztény magyarok, mind ódaomlonk , sereg segélykiáltását: .Segítsetek, mert i gúnyoltak es a mi glóriánk, a tövis ko
r o n a . Történelmünk folyamán öt krisz- katársainknak X a n k jóakakérészije alá, megváltói. keze leveszi elveszünk I "
lepeket kiváAz 1931. év'-rryarán 15 360 gyer ! tusi sebet szenvedtünk: Muhi, Mohács, róinak boldog
villánkról á trianoni keresztet. nunk !
És br. akkor marad fény, marad mek részesült az üdülés áldásaiban.. ! Majtény, Világos. Trianon. Krisztus hat j
Húsvéti ^ j a apátsági
isteni érték mi bennünk, mint a meg Minthogy a főváros.fertőzött és poros ; sebet kapott, Tájion hol lesz, hol kapja '
maradó élet szent csirája, akkor elkö- j levegője nem alkalmas a gyermeküdül I á magyar nemzet a hatodik sebet. A mi , templomban. ibjgtp reggel 6
utánna hus,
vetkezik számunkra a magyar feltárná- . tetésre^ szükséges lenne a gyermekek j sorsunk is kálváriás, hét tragédiás, de | árakor csendéi
orgonás
dás, a magyar húsvét.
.... i vidéken való elhelyezése. Támogassák ' n gondviselés soha el nem hagyott, - ha tojás stb.
tehát a vidék tehetősei a főváros gyer | volt is nagypénteki gyászunk,, húsvét is kismise é s r - v . I : 10 órakor
itly alatt az
mekmentő munkásságát azzal, hogy akár i eljött mindig. Volt akit hívott az U r é s szentbeszéd
A gyermekért.
egyedül, akár közösen összefogva tegyék I elméne . . . egy nemzetet megmenteni, egyházi vegyed Délután 3
Szegény magyar gyermek 1. Meg
órakor litánia.
lehetővé a testileg leromlott szegénysórsu I keresztről levenni.
csonkított szegény ország szülötte, Tria
Húsvét
és 7 órafővárosi gyermekek- ösöportos nyaraiAnatót
városában
Benjáminok
föld
non áldozata, ki a mull vétkeiért ártat
tatását.
, '
::. _
jén élt Hilkia főpap fia Jeremiás, akit kor csendes , vontatás. 8
lanul bűnhődik. Míg a felnőttek az élet
rövid szent
A főváros a vidék áldozatkészségét az Ur elhívott Joseás király idejében s órakor orgonaádáz harcában egymással versenyeznek,
es nagyáldozatkészséggel
viszonozza. í g y az kit mielőtt megszületett volna, ismert az beszéd. 10
6 elhagyatva csatangolna a nagy város
1 9 3 Í . év nyarán több vidéki város é s Ur. Jeremiás elküldetett prófétának a po- mise. Délután SliDia.
forgatagában, ha' senki sem törődnék
község tanulmányútra jövő gyermekeit : gányok közé, rontásra, vesztésre, törésre,
Athlelyezéa.
.
Aitósaga Vörös
vele. A jelenlegi küzdelmes élet súlyos
látta vendégül Budapesten, ahol őket.e i építésre é s . plántálásra I Mielőtt elment Mátyás főiütéző-iij űfírszémeréhelyzetében nem lehet
észrevétlenül
Gyula intéző
kies fekvésű budai hegyek között ingye • volna igy szólt Jeremiás; „Oh Uram I ről Grörszabad
állomásfónökőt Zakói Vépre álhagyni, hogy a gyermekek nagy töme
nesen üdültette. Minden oly város é s !. Isten I Imé nem tudok szólni, mivelhogy lomásfőnöki
uJep*>«te.
gei az ínség miatt nyomorognak é s
község, mely fővárosi gyermekek cso ' gyermek vagyok é n ' . Erre monda az
Angyal _
Szeíler J e n ő
csenevészek lesznek. Az ínség a tüdő
portos nyaraltatását ingyenesen vállalja, | Ur „Ne nioiiti, hogy gyermek vagyok lapunk -nyomdavi jjéuek 10 h ó vésznek, a sokféle testi é s lelki kórnak
a nyár folyamán ugyanolyan szátnu gyer én, uanem ha valamire.küldlek, elmenj napos Ic i nevű Jsieidin v a r a t legkedvezőbb talaja. Ebből a talajból
meket hozhat fel a fővárosba, esetenkínt és amiket parancsolok néked, megmond-. lapul elhunyt Híjjiiinn t e m e t t é k
nem fog kivirágozni a magyar boldog
rétele mellett.
megállapítandó ideig tartó tanulmányútra, )ad. Ne félj tőlük, mert veled vágyok én." nagyszámú gy
s á g ígérete, az erőteljes nj nemzedék
irrcsDiOrOkön
Betörtek
illetve üdülésre, mely alkalommal a gyer
Nagypénteki gyászban ' szól é s hiv virradóra őzv. _
soha 1 Ne nézzük tétlenül a nemzet vi
gróf S z é c mekek díjtalan szállást és élelmezést,
el téged az U r magyar ifjúság, hogy henyi utcában ;Immjiba b e l ö r t e k
rágos kertjének pusztulását I Siessünk a
tanulmányi programmot és fővárosi tan
érték'i arut
ronts, vezess, törj, építs é s plántálj. Ne és onnan mmln-t
gyermek
megmentésére I
Elsősorban
erők személyében hozzáértő kalauzokat
nyomoz é s
mond, hogy gyermek vagyok érr I Veled vittek el. A cx
megrongált egészségét állítsuk helyre.
már nyomában
kapnak.
az Ur I Dolgozz a faluért, a népért, mely
Juttassuk őt napfényhez, j ó levegőhöz,
— — J e l e t k e z ö k a következő címre küld
A cell
kedden
setéibe jár, had lásson világosságot s
egészséges környezethez é s jó táplá
jék szives értesítésüket: .Budapest Szé
este a Korona
lében purimi
i kik már a halál völgyében járnak, azok
lékhoz
műsoros eiőádutfli termet ez
kesfőváros Gyermeknyaraltatási Akciója
nak támassz világosságot, mert óh a mi alkalommal a k i< megtöltötte,
Tiz éve snnak, hogy a főváros meg
Budapest, I V . Cokor-u. 6" szám."
népünk földjére tövis é s csipke neheze- meg is érdilemletuV, mert az olőszervezte a gyermeknyaraltatási akciót.
sikert aratott,
' dik é s mindent lehúz a moh, a dudva, adás minden
E z az intézmény tiz éves tevékenysége
a muhar és gaz. Te vagy magyar ifjú KülOaöseu ki kei deid Istváot,
alatt nagy értéket mentett meg a boldo
Marton
Ferencet,
kell dicsérság M nagypénteki gyászban a nemzet
gabb magyar jövő számára. Hogy nem
oünk Klein 11
liaag ínyaggal
Húsvét
vasárnaptól
kezdve
feltámadásának
hite,
fordítsd
kereső
lel
zetmentő harcát a legmostohább viszo
rendelkezik,
' az is, hogy
kedet a magyar föld és lakói felé, l é g y minden egyes
naponta frissen csapolt
nyok közepette sem kényszerült feladni,
_ mély 'ér-. I
síró Jeremiása prófétája é s Savanaro- zelemre fekteti 1 Sieiner László
azt elsősorban a haza é s gyermeksze
elsőrendű k ő b á n y a i
lyét
laja nemzetednek, zugd bele, hasogasd és Spitzer Jent
rető magyar társadalom áldozatkészségé
, zuk a Krisztusra. Emberek
sohasem
segítik vinni, m é g kevésbé veszik le
vállunkról a magyar keresztet, de Krisz
tus leveszi azt, amikor »;ljő az ideje.
Addig pedig aegili hordozni. , Felsegíti
vinni az 6 Golgolhájára.mert oda kell
mennünk, mivel csak ott lehet igazi
nagypénteki ünneplésünk. H a lörödel-
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Domokos vendéglőben

nek köszönheti.

_

délutáni órákban aztán össze is találkoztak
valahol Hegy fala és Bők közölt az osztrákok
nak az előretolt lovas vasas (corasier) előőr
seivel, de azok mikor a huszárokat meglátták,
hanyatt-homlok menekültek Csepreg felé. Itt
a huszárok aztán megOtköztek egy csapat
vasas-némettel, akiket aprítva, vágva szorítot
tak vissza Kőszeg és Léka kórul a batár felé.
A haszárok negyednapra vis.-zajOttek
Cellbe, azonban a 7 haszár közül egy hiány
zott, még pedig az Oreg tizedes, aki Csepreg
. A csapatot a sitkei Nagy Sándor nraság alatt tobb vágást és egy szórást kapott a
egy bátor és hös. vadásza vezette s a hidat mellébe. Ott nyugszik, ha jól emlékezem, a
.védő kis nemzetórcsapatnak 4 darab cserfa- csepregi temetőben. A vasasok közül pedig
ágynja is volt. Az ágyakat a Rábahíd körOl, valami 30—32 ember maradt a csatatéren.
akkor már zöldeló fozbokrok közé állították A visszajött huszárokat Sárváron is nagy
fél ngy, hogy a híd ellen előretörő ellenséget örömmel fogadták, meg a Rábahidnál is, de
azzal végig kartácsolhatták. Ezek a cserfa még nagyobb volt az öröm Gellben. A haszá
agyuk kifúrt cserfalOrzsből készültek és a rok hírére összefulott az egész környék és
belsejük vassal volt egylormáu kibélelve,mint valósággal dédelgették a hős hadfiakat Bizony
a kerekagyban a puska. Az ágyakat a ková a portól és vértől alig győzték magukat ki
csok és bognárok kezelték, fegyvert pedig tisztogatni De nem is igen kellett a ruhafélét
mindenki a magáét vitte, ha volt Ezek kOzt magoknak kitisztogatani, mert száz kéz is
a világon mindenféle akkori lOvőszerszám segített nekik. A-nép megnyugodott, hogy az
volt látható. De ezekkel jobban lehetett ütni, osztrákok nem jönnek errefelé. A haszárok
mint lőni, mert nem akkor sült el, mikor a néhány napi pihenés után visszamentek csa
gazdája akarta. Akinek meg nem volt, az meg pattestükhöz, hogy hírt vigyenek az észlelt
kiegyenesített kaszával, vasvillával, fokossal dolgokról. Körülbelül két hétig nem volt sem
és lejszével fegyverkezett fel.
miféle mozgás észlelhető az osztrák határ
A huszáruk ezektől aztán pontosan meg felől, de egy szép napon csak jött ám a hir
megint
a Rábahidat védőkhöz, hogy >jön a
adlak, hogy az osztrákok merre vannak. A
akik a rémhír hallatára az ország belseje
felé igyekeztek. A herpeoyöi csárdán tol pedig
már a közeli falvak fegyvert fogható férflai
gyülekeztek, hogy a sárvári hídlönél elállják
az osztrákok utjai. Ezek kOzOtt volt az apai
és anyai öregapám, a testvéreivel és rokonai
val a simányiakkal együtt, akikhez a sitkeiek,
a gérceiek és káldiak is csatlakoztak. Mar
többnyire öregebb emberek, mert a fiatalok
mar úgyis, a harctereken voltak.

:

s ö r és zóna-reggeli!

meg a füleket, sikolts bele a nagypén

Gyermek 1(1 haló uj mellóklete. A Pesti " napi mellek léteit március 17
egy uj mel\
léklettel. Gyárai nelléklet cime
német<! Meg is jelentek a Rábahidnál ismét a magyar gy
készül és
a vasas-németek, de azokat a hidőrség visz- minden
rózsasziúü
szangratta.
Asszony Leány
melléklettel,
Rövid idő múlva aztáo jöttek a fehér- de attól fül.. "
Pesti Napló
kabátos és kék paotaliós osztrák gyalogosok, olvasóihoz, hogy
tó, szórakozakik a Rába túlsó partjáról, a sárvári oldal tató, hazafias ál
imal kedves
ról kezdték puskázni a nemzetőrcsapatot A társasága, jó
gyerekeknek.
nemzetőrök egy hétig védték a Rábahidat, A Gyermek
*et,meséket,de a mind jobban szaporodó oémettel m á r költeményeket,
Wtről-hétre,
nehezen birtak. El-elbődültek a cserfaágyuk lesz bennei bórea •tatoden
"den szomés a Rábahidra igyekvő ellenséget bizony baton ujabb é i ^ _ il szolgál a
jónéhányszor végigsöpörtél, úgyhogy a kar magyar gyermerej
tács szilánkjai még Sárváron is potyogtak és
Színház. Vi
-,árakbizony sok osztrák sógor hatapoU a főbe. A kai >A harapja
kertlt színre.
hidat őrző • nemzetőrcsapat azonban hiába Ezen előadásos
JoudoB renvárta a rende3 katonai csapatok megérkezé dezés, a szu
— J^m v"
- 'vágó" elő
sét, de azok csak nem jöttek. így aztán egy adást produkált*
izerepIBjerfhe
dadásul »A
heti harc ntán kénytelen volt égy sötét éjszaka fehér ló« kerti
Tf a várakoleple alatt a hidat föladni és kiki a falujába zást teljesen b
tapsolt
menekülni. Bizony a hidvédők közül is többen minden egyei
Uni, hogy
elestek és .megsebesültek. Ott maradt a kis a színészek
adták s a
védösereg lelkesítője és vezetője, a sitkei színpad is szel
tást gyakorolt
Nagy Sándor vadásza is, akit egy golyó hom a közönségre. B
•ogadósnöje
lokon talált
•
csak meglepető*" •unt tánca
i
. .
teljes tőkéleta
•Jáyi főpinHiába volt.minden erőlködés, a túlerő oére ismét! !
KlaLpedig
győzött Hiába volt a hős honvédjaink félel szenzációsak
szerepé
met nem ismerő vitézsége,' másodszor is el ben Földessy _
bukott a magyar szabadságharc. Hát Aven váló régi szWjB«írelelt E k i tet méltán
megérdemli.
»?í í !
« w"> Koronábau
m Vetessy
zOlddolmányos huszárok mulattak. - *• •
Irma nagy •aWB««i
csak ujabb
1 5 1
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rM" Nézi á
ról feléd
szenvedő Krisz^juiyró
[ sugárzik a keraXjas'felemelő
4ever,
eieje, mert «
megroskasit,
¿rithatatlan
..Hit, a.,
ifjúság,
fanatizmusa
elhívott az Dr'. ^„kigyászból feltámadást, aefflietet. Ne
ént" mert
mond Mg,
^
( i . í-1
.Veled azTJrl;
E l ö t i z e t ö l i i l ^ n j s . munkatársainknak, X>ank jöskaleneket kíváróinak boldog
nunk ! ''
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Húsvéti ti H apátsági
reggel 6
templomban, Hlsap
B

haladásról tesznek tanúbizonyságot. Kurucz
Brnfl dr. Sziedler ügyvédjével csak szaporí
totta-sikereinek n számát, gyönyörű éneke
nagy sikert aratott. Vörös Imre Shützheimerje
kabinet alakítás voU, mókáit és táncait külön
külön is meg kell dicsérnünk. Rónai Gyula
Heinzelmann tanárja elsőrendű kabinetfigura
volt, kár bogy e kiváló- színészt ritkán láttuk
nagyobb szerepben, mert ez értékes színész
valóban egyik oszlopa a. Szalay, társulatnak.
De külön ki ke|l emelnünk Komáromi Pirit,
aki kellemes játékával vitte diadalra e kelle
mes, békevilágban lejátszódó, hangulatos ope
rettet, Szép alakítás, ragyogó táncok és selypitése külön külön is nagy hatást keltettek.
Garamszegi Dezső lőerdésze teljesen megfelelt
a békebeli császári főerdéez szerepének. Antaílly József pikolója jó volt. Végűi utolján
kell megemlékeznem ' Ferenc József császár
szerepében színre lépő Szirmay Györgyről,
aki ezen szerépben teljes otthonosságban moz
gott, imponáló fejedelmi jelenség volt. — Itt
jegyezzük meg, bogy á társulat szombaton
este kezdte meg előadásait SzentgotthárdonŐfelsége frakkja cimO operettel, értesülésünk
szerint a bérletgyOjtés szépen sikerült, mi
pedig a magunk részéről melegen ajánljuk a
közönség kegyeibe a társulatot, mert Szalay
Károly neve elég^larancia arra, hogy nívós
előadásokat élvezhessen a szinpártoló publikum.
Képviselőtestületi gyűlés. Képviselőtes
tületünk hétfőn délelőtt a városháza tanács
termében közgyűlést tartott, melyen az alábbi
ügyeket tárgyalták le. A népház építésére 16
ajánlat érkezett, amelyekből mint legkedve
zőbb ajánlatot, Honig Sámuel vállalkozóét fo
gadták el. aki az építést 40.099 pengőért haj
landó elvállalni és azt szeptember l-ig fel
építené. A foldmivelési minisztérium által ado
mányozott 16,000 pengőt és ámult évipénztármaradváoyból fennmaradó összeget fordít
ják az építési költségekre, míg ha ez nem
lenne e.ég, ugy rövid lejáratú kölcsönt vesz
nek fel. A tüzoltószertár, a levente otthon,
öltözők, mosdók és a gazdaszövetség lenne
elhelyezve a oéjpházban. Az aszfalt javításra
3 pályázat érkezett be. A munkát egyelőre
nem adják ki, mert a beadott árak tulmagasak. A, marcali hidakat a község használhatja
karbantartás ellenében. Szalay'Károly színtár
sulatának 3G0 pengő segélyt szavaztak meg.
A régi szegényházat nem adják el. Klapper
Fülöp honosításához szükséges községi illető
ség megadását kilátásba helyezték. Singer
Mihály kőfaragóval 6 évre kötöttek haszon
bérleti szerződést. A földbérlettel hátralékban
levők május l - i g fizethetik a hátralékot, mig
ha ezen ideig be nem fizetik, ugy a földeket
másnak adják bérbe. Kiss Lsjos bértethátraékát elengedték.

órakor csendéi ulánna hus,
tojás stb sztni-A.tor orgonás
kismise és rövülj.í. 10 órakor
szentbeszéd és ieiy alatt az
egyházi vegyeseit Délután 3
ó r a k o r litánia.
7 óraHasvét
kor csendes sjjrontatás. 8
órakor orgonás rövid szent
beszéd. 10 óraifzéd es nagymise. Délután
iinia.
A t h e l ,ezéi.As:ós3ga
_
VörOs
Mátyás főiutézS-ta Űforszemeréról Gyórsza _i
Gyala intézd
állomásfőnököt Zafrtl Vépre Sllomásfőnök
Angyal1 kellel
_
ozeiier J e n ő
lapunk nyomdai
•jéoek 10
hónapos lei n n i c: [serdáo v a r a t 
lanol elhányt tisolitao t e m e t t é k
nagyszámú r i n i J i i f i I mellett.
iryciétörtlkOn
Betörték
^fi gróf S z é c virradóra özv.
henyi- utcában IinaKaba b é t ö r t e k
és onnan miolefl' érték'i arut
nyomoz é s
vittek el. A
már nyomában
kedden
A csll
lébeo purimí
este a Korpoa
műsoros el•loadla* termet ez
i megtöltötte,
alkalommal a
meg is érdéiemiettsm mert az olőlikert aratott,
adás miudeu _
Kűlönösi.; ki két rzleld Istvánt,
Marton Ferencet, | kell dicsérnüuk KU. 1.1 lltr :; kuganyaggal
u is, hogy
rendelkezik,
i mély érminden egyes
zelemre fekteti. 1 Steiner László
és Spitzer Jent j éjek
Gyérnek I
léklete. A Pézt Napló uj met
léteit márcios 27- il napi mellékléklettet. Gyermit > egy nj mel- legszebb, legelőkelőbb fürdőhe
nelléklet címe
a magyar
készfll és lyén vasútállomással szemben
minden
szombsttBel:II rozsaszidu
s z á l l ó - v e n d é g l ő
Asszony Leány I melléklettel,
de attól fűiiit i . Pesti Napló
e
l
a
d ó 20 berendezett s z o b á v a l ^ t e l j e s
olvasóihoz, ho:j ' it'.i, szórakoztató, hazafias él Mm mai kedves szállodai, vendéglői berendezéssel, ven
gyerekeknek. déglői és kávéházi joggal, külön kettő
társasága, jó
>t, meséket,- s z o b á s villával, téli-nyári üzemmel, 25
A Gyermek
tótról-hétre, évi adómentességgel, Ára 66.000pengő,
költeményeket,
lesz benne M « •minden szom>l szolgál a a vételár felével átvehető. A többi a
baton ujabbéi
Nemzeti Bank kamatláb mellett kedvez
magyar gyenmW
fizethető. Cim a kiadóban.
Színház. Vi • lélhelyarak- m é n y e s e n
kai »A harapó! kerolt színre.
Ezen előadásai
gondos renKonnersreuthi Neumann Teréz az or
dezés, a szeliraA*iybe?¡
fltóvágö' etőadást produkált** etóadásul »A vosi tudomány és bölcselet világánál. A leg
első magyar orvosi tudományos munka e s 
fehér ló« kerék
j f a várako- mérjük állítani — a (egtndományosabb is
sást teljesen '
tóz tapsolt minden tekintetben, mert jó 62 forrásmunká
minden egyes • • k d t"k-tuí,
bogy ból merítve, a legmegbízhatóbb magyar szem
óti
a színészek
>dták s a tanuk, a legilletékesebb orvosi vélemények
színpad is szepWist
-•' gyakorolt alapján, ugy a hisztéria, a hipnózis, az ok
a közönségre,
abgadósnöje
csak meglepet*!v mint tánca kultizmus megvilágításában, minden oldalról
elfogulatlanul ismerteti, a legalaposabban bon
teljes tokéieta • ^ y i - f a p i n oére ismét solt •^jánBsipadig colgatja a legszigorúbb orvosi részletességgel
elemzi az összes eseményeket, élettani tüne
szenzációsak
faros szerepé teket. Igazán rendkívül sokat tannlbatunk be
iemFöldesei
d é i t E ki lőle* minden tekintetben. Ily és ennyire kime
váló régi szinésjcííret.
ttet méltán rítő megvilágításban eddig egyik hasonló
ft*pebei"nVetéssy munka sem mutatta be Neumann Terézt. Az
<*ak ujabb első részt német, francia, angol és olasz forIrma nagy
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A l s ó t e k e r e s - p u s z t a

Gyümölcsfát, díszfát, díszcserjét és
rózsát a legjobb minőségben, a leg-

o

értékesebb és legnemesebb fajtákban
szállítja. Képes oktató

árjegyzékét

érdeklődőknek díjtalanul

rástnunkákból (ordítva .összeállította Pataky
Károly iró. A második részt tudományos ala
pon irta dr. Nánássy László Dezső orvos, az
aquinói Társaság rendes tagja. Csinos kiállí
tású mű, valóban remekmű, 190 oldalon (na
gyobb alakban), tehát terjedelmileg is a leg
bővebb kiadásban kapható Lourdes-unk kiadó
hivatalában -2.60 P árban Sopron.
Emésztési gyengeség, vérszegény
ség, lesoványodás, sápadtság, mirigybe
tegségek, bőrkiütések, kelések, furunkulusok eseteiben a
t e r m é s z e t e s
•Ferenc József«" keserűvíz szabályozza
a belek annyira fontos működését. Az
orvosi tudomány számos vezérférfis meg
győződött arról, hogy s valódi Ferenc
József viz - hatáss mindig kitűnően be
vált. A Ferenc József keserűvíz gyógy
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Üjitások az érettségi vizsgákon. A
kultuszminiszter bizonyos újításokat vezetett
be az érettségi vizsgálatokon és az utasítást
megküldte a tankerületekhez. Többek között
megszüntették a matematikai írásbeli vizsgát
.a középiskolákban. A nyelvtani anyagban is
jelentós enyhítéseket tartalmaz az újítás.

-. Rózsafáit ültesse Schrikker Sán
dor faiskolájából Alsótekeres pnszta, \
up. Lepsény.
A romhányí és györvári Rákóczi ku- !
rucemlékek felállítása.Nógrád Romhány nagy- I
község közönségének évtizedes régi kívánsága, I
hogy egy nagyobbszabásu\ emlék állittassék {
IL Rákóczi Ferenc 1710. évi január hó 22 én
vívott utolsó csatájának emlékére, mely csa-.
tában 222 éve 855 hősi halált halt kuruc és
81 lengyel és svéd zsoldos esett el, akik jel- [
téten sírokban alusszák örök Almukat a szom- ;
szédos Tereske község és rombányi bérces
mezők Várhatómnak nevezett részein. A csa- :
taemlék felállítását az Országos Rákóczy Szö- '
vétség kezdeményezte és egyenes áldozatkész- _
ségéből Nógrádvármegye közönsége részéről
dr. Sotdos Béla főispán június végére állit- •
tatja fel. A hatalmas hatméteres kőoszlopot
a főispán közbenjárására Laszkáry" Gyula 1
nagybirtokos, a Johanita rend nagykeresztes
vitéze , dományozta. A díszes, tölgylakoszorns
nagy emléktáblát a Rimamurányi Vasmű
Részvénytársaság ajándékozta a nemes célra.
Ugyancsak juaius végére tervezik a-vasvármegyei Gyórvár nagyközségben felállítani a
trianoni határnál levő malomgáti csatatéren
az emlékművet. Itt I I . Rákóczi Ferenc feje
delem csapatai báró Andrássy István kuruc
altábornagy — Géza és Sándor grófok őse—
és Béri Balogh A dám brigadéros vezetésével .
1706. november 6 án és 7-én tönkre verték
gróf Heister Hanibál császári hadvezér seregét
és magát Heistert is elfogták, miáltal a Du

küldi,..

nántúl egyelőre megszabadó t a császári sere
gek pusztításától. A fényes kuruc győzelem
és a 730 elesett harcos emlékére létesítendő
emlékmű bizottságának élén Palkovica Sándor
ny. uradalmi felügyelő áll, aki egyesek és a
vármegye kOzOnsége áldozatkészségéből állítja
fel a torulmadaras emlékművet, melynek tu
rulmadarát vitéz Gömbös Gyula honvédelmi
miniszter adományozta. Az impozáns ütméte
res vasbeton emlékműre egy bronzból Ontott
kuruc vitéz alakja kerül. Ez Rajkai szombat
helyi szobiász müve, ezenkívül báró Andrássy
István kuruc generális domborművét helyezik
el az emlékművön, utóbbi Istók János szob
rászművész alkotása és á szoborbizottság ké
relmére ezt a domborművet az Andrássy
grófi nemzetség ajánlotta fel.

& serdülő Hiúságnak reggel fel
keléskor egy-egy kis pohámyi természe
tes > Ferenc József« keserüvizet kell
adni, mert gyomor,' bél és vértisztitó
hatásának fiuknál és leányoknál igen
fontos eredményeket köszönhetünk.
Büntetés s kutyaharapásért A szom
bathelyi kir. törvényszék gondatlanságból oko
zott testi sértésért 10 pengő pénzbüntetésre
ítélte özv. Kovács Ferecené felsőmesterii
lakost, mivel az haradós kutyáját szabadon
engedte és a kntya megharapta Papp Mária
felaőmesteri-i leányt.
Sofför tanfolyam. Állami gépjárműve
zető (soffűr) tanfolyam nyílik meg a m. kir.
Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet kereté
ben április 18-án este fél 7 órakor, az inté
zet Budapest VIII. József-körút 6. Slám alatti
helyiségében. Beírás naponta d. e. 9—1 óra
között az igazgatósági irodában, akol a felvé
telhez szükséges űrlapok a hivatalos órák alatt
előzetesen beszerezhetők.
Ha Budapestre utazik, első otja legyen
a fényesen átalakított és kibővített Hungária
fürdőbe (Budapest VII. Dohány-u. 44.) menni.
Ott már reggel 5 órakor^ nyitnak és 140
pengőért nemcsak megfürödhet, hanem jól
meg is reggelizhet.

Köszönetnyilvánítás.
. - Mindazoknak, akik felejt*
hetetlen kis leánykánk, tftetve
testvérünk váratlanul történt
elhányta alkalmával temeté
sén megjelentek, fájdalmunkat
vigasztaló szóval enyhítették,
ezután mondánk hálás l ö 
szönetet.
*
.•

'

Szeiler család.

• '

'
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dolkoztam az élét 'furcsaságán,' szeszélyeseé romjaitól. Menoyire hiányzott sokáig életemből
gén. Mennyi minden változott már körülöttem. az 6 szerető egyéniségének megnyugtató kö
Az emberek, a vár a, a körülmények egész zelsége. Es meséllem neki menyasszonyomról,
tömege, csak magamat érzem olyannak, mini kiben feltaláltam bohém lelkem másik lelet,
akit eddig hiába kerestem. Es felmentem
Baletetik. Horváth Mihály 35 éves ke- valaha.
'Különben abban az időben gyakran hozzájuk. Felmentem még többször, míg Bnuradalmi gazdasági cseled bal felső kardapeslen
tartottak dolgsim.Gly jól esett e l - 1 wtf'és áj]
a kocsirúd neki meot és a felső kürt szinte filozofikus' hangulat fogott el. Ok nélkül beszélgetni a regi fiatal évek kellemes emlé
vetettem
fel
egy
egy
témát
magamban
es
ezuzta. — Vági János kemeoeasömjéoi
keiről Elmondhattam hanyódásomat az életben
gazdjísau cselédet a lú orron rúgta, aminek csűrtem csavartam ahogy épen hangulatom
Ma is, ha Budapestre szólítanak ügyeskflvetkeziébeo arcán súlyos zuzódásokat szen diktálta. Tudniillik vőlegény voltam. Nagyon bajos dolgaim, felkeresem őket. Férje a leg
tedéit. Mindkettőt beszállítottak a helybeli sokszor szerettem volna az egész világot kab- derekabb ember, akit ismerek.
i lemre ölelni a boldogságtól.
aWrházbe.
Ma már feleségemmel együtt keresem
. • H y érzések között róttam a már flreA celldömölki ifjak Maria kongregációja sedni kezdő korzót.
fel őket és nagyon kedvesen beszélgetünk el
- jk
riha 4 én a* ipartestölet székházában szina
múltról.
Hja, a régi treecséniek csak sze
Egy perc és valami furcsát éreztem ma
ot ad elő. Előadásra kerülnek A potya
gamon. Valami sejtelem ismét a nyugati Kár retik egymást »C«ak agy mint régen, de
i c 3 felvonásos és Tánc a gép körül 2
pátok begy-völgyes vidékeire röpített volna nem taláo«.%ilvonásos vígjátékok. Megjegyezzük, hogy az
I egy játékos kedvű tündér. Ugyanakkor egy
jak Kongregációjának ez az első nyilvános
I
| hangot hallottam, melynek hallása mintha
szereplése, az előadás Iránt maris nagy az
Hárman valának együtt...
többet jelentett volna nékem, mint a meg
érdeklődés.
szokott utcai hangok morajlása.
Igen tisztelt Szerkesztő url bocsánatot kérüok,
.
Bőiden, emberek. Többszáz levelet írnak
Figyelni kezdtem a hang irányába. '.Ku Hogy mi hárman a korcsmához biz hotelének
iteldog e m b e W T o I n á i Titágfapjáifá*: 1 » * tattam a hang tulajdonosát.
V
lettttak.
mind értékes ajándékot kaptak a. népszerű
"Nem kellett soká keresnem. Egy nagyon
(képeslap nagy rejtirenypályéíatán. Tolnai Vi csinos, talán inkább szép nőajkairul hangzott Ennek bizony nagy sora van, hosszú s nótája,
láglapja legújabb számában uj pályázatot hir el a szó, mely annyira megzavarta nyugal Minek is szól asszony népség a férfi dolgába.
Ugy kezdődött az egész ügy, hogy az aoyjndet 500 ujabb ajándékkal. Az ajándékok kö- mamat Epeu barátnőjétől bucruzott.
~'
kommal
*«Btt szerepel'égy értékes rádió, férfiöltöny,
Szervusz ! Szóval holnap délelőtt felme Nem (ériünk meg szobában a hétfői nappal.
B B ruha, férfi iog, pizsama stb. Mindenki, aki gyek hozzad I Pá I
• • : " -»
Tudnii
Ilik
szokás
szerint,
már
amint
mi
szoktunk,
«^^t megreezi
Tmii-ywmmfl**Szervusz, hangzott távozóban a másik Biz reggelig a koramában el politizáltunk.
vehet a pályázatOD.
nő hangja.
Hazaértünk reggel hatkor, sokalta az asszony,
.
• » i r ^ i » i M y t nyertek, Sebestyén Béla,
A varázshang tulajdonosa megfordult és Emlegetett tűzet vizet, bogy rosszat ne mondjon.
Schőntag Béla alsósági lakosok és Fellner felém indult Melleltem kellett elmennie és én Mondok neki badd el asszony, nem érted a nótát.
Jenő rábakeeekédi lakos mészáros és hentes gondolkozva néztem rá. Már mellém ért, mi Hadd csak nekünk férfi a írnak a világnak dolgát.
ipar üzésére iparengedélyt nyertek.
kor egy hirtelen, örömteljes megismeréssel Szólt az asszony, hallottam már. Ismerem
nyúltam kaispom után és csodálkozva kö
Szaj és körömfájás betegségek. Mer
már kendet,
szöntem.
.
serét községben ragadós száj es körömfájás
Mondja inkább, bogy a korcsma bora nem
lépett fel, aminek következtében Celldömölköt
Kezét csókolom Annuska ! Hát maga itt?
"* '
eresztett
és kornyékét lezártak, hogy hasított körmű Megismer? Nem? Én vagyok a Kóbor Béla Ilyen asszony az aoyjukom, engem mindig csépel
állatok felhajtása a vásárokra tilos. Hasonló Trencsénből.
Perpatvarral traktál engem, no meg sok más
esetet jelentenek Vásárosmiskx községből is.
Maga az Béla? Igazán maga az ? Itt
széppel.
A színházi görl keltés élete. Erről kö Pesten és csak most találkozunk ? Igy szólt Hanem hétfőn igaza volt lelkemre kötötte,
zöl nagyon érdekes képekkel illusztrált cikket Annuska, az én régi ifjúkori, Ideálom.
Hogy a korcsmát elkerüljem ebben a szent hétbe.
Hogy van,-mit csinál, mit csinált azóta, Megígértem a szentemnek, nem megyek korésa Délibab húsvéti száma, amely \ 84 - oldal
terjedelemben és-gazdag tartalommal jelent hogy nem láttuk egymást ?
Annuska I — mondtam zavartan — bo
meg. Számtalan érdekes cikket,riportot képet,
Üssön a kő, ott ahol van a politikába,
novellát, folytatásos legényt és égy teljes há- csásson meg, ezeket nekem kellett volna kér Igy aztán a nagyhét alatt kálváriát jártunk, j
romfelvooásos színdarabot közöl a népszerű deznem I
Egy szo nem sok, de annyit sem politizálgattunk.
színházi képeslap, ára 26 fillér.
'Ugyan Bétái hagyja a sok felesleges
Hogy péntekre felvirradtunk, bizalmasan
udvariaskodást.
Hat
nem
voltunk
valamikor
Magjelent a Színházi Elet húsvéti al
mondom. .
buma. Ünnepi köntösben'jelent meg Iucze jópajtások ?
Ez a dolog elrontaná ám végleg a dolgom. A
Annuska — feleltem — ha már ma, Sándor hetilapjának húsvéti száma. A több
Szóval ugy volt a nagy eset, mert nagy volt"
' mint 230 oldalas album legnagyobb szenzá gácska emlni a multai, emlékszik mikor t i 
azt mondom, 4
ciója az a legény, amelyet most irt a Szin. zennégy évvel ezelőtt ott a treoeséul vár alatt Nagypéntekre virradóra így szólt art anyjukon), j
játszottunk.
'Mikor
megnőttünk,
bogy
mentünk
házi Bet' rüvasótcák Hunyadi Sándor, >Ket
— Nagy nap van ma, szép hitünknek a leg- :
kis angol* a regény címe. A haboru előtti és mindketten esténként a tejért? Emlékszik
-. *r
szebbik napja,
milyen szerelmes verseket írtam magános?
háború alatti" világnak rönlgenképe az ej
Nem eszünk ma. Ezt a böjtöt még kend is
Erdős Reaé önálló kis regénye és Kálmán Milyen szerelmes voltam akkor — sóhajtottam.
megtartsa. óhajt
Csak akkor — kérdezte ő és huncutul
Jenő regényének befejező része van még a
Megfogadom a lelkemre, máma megjavulok,
szerte
hasvéti srámhsn. Csathó Kálmán, Hatvány nézett rám.
Nem tudtam válaszolni. Helyzetem nem máma még a korcsma felé képpel sem fordulok.
Lilly, Nagy Endre, Incxe -Sándor, Karinthy
Es
nagyon
a
vágyódás
meg
ne
gyötörhessen,
Frigyes,' Lováaxy' Károly,' Adorjáa Andor, Fa engedte, bogy a bort tovább feszítsem. Mint
ragó Jenő és mások írtak értékesebbnél ér kis gimnazista fülig szerelmes voltam belé, Istókkal meg a komámmal levegőzni mentem.
tékesebb cikkeket A Színházi Etet húsvéti véTetnényém* -tterlnl a kis ' városka fegszVbb Hát osak meotűak, messze mentánk, merre is
eétálttrok?
számában jelenti be- uj pályázatának megin leányába. Most, hogy 14 évvel később talál
dulását. (Ideális feleség, a címe az uj pályá koztunk, megváltozott körülményeim folytán Hamarosan mind a hárman a szőllőbe jártunk.
zatnak s az a lényege, hogy az ország uri- már nem mertem szólni, csak hebegtem va Az Istóknak borpincéjét nem kellett keresnünk,
Akadt hamar néhány pohár s mi köréje ültünk,
leányai közül ki választja az' ideális feleséget lamit .... hogy talán — most is.
6000 P értékű kelengyét kap a győztes. Da
Hamiskásan nézett rám. Csak talán? Ugyan' én tartoltam tőle, bűn ez mit müvelünk.
De
a komám-azt mondta, bogy nem bünmij
rabmellékletnek a húsvéti album Zilahy Lajos Hát azért sírtam maga után oly sokáig ? Azért
nagysikerű uj darabját, a >TBndérmadár<-at szerettem magit hiven oly sokáig, hogy most,
cselekszünk.
adja Ugyancsak a húsvéti szám közli a hús mikor asszony koromban találkozunk és fel Nagyon jól esett aa ital, á m mégis megártott,
véti Országos Bridge Verseny részletes pro:- idézzük a régi kedves emlékeket, ezt a szót Nem csoda, hisz még a, gyomrunk ma ételt
ramnrjál a pesti és vidéki versenycsapatok nyerjem? Csak talán?
nem 'látott
pontos névsorával. A szenzációs képekés
Asszony? Hát már férjhez ment — Körűi néztem mit találnék a lógónkra valót.
riportok egész tömkelege' van az albumban, kérdeztem.
Hát ott bizony a sarokba egy nóbáoy szép
airiély' dacára annak, Hogy közel 800 oldal,
krumpli vót
Csak nem gondolja, •hogy 14 évig várok
az ára csak t pengő.
Hála a jó Istenkének I kiáJték nagy hangon,
magára ?
Nem, nem, mondtam, csak akkor én is Eszel a kis elveéggel beéri a gyomrom.
Az Istók meg a gerendán jártatta a szemit,
megmondhatom, hogy . . .
H„gy megnősült ? kérdi Annuska a nők Aztán fölkelt és nagy halkan előveszi késit
Ehnn egy darab szalonna a csillagát néki I
finom ösztönével.
Vág belőle s hamarosan a tűznél pörrsöli.
Hogyan? Úrul neki?
Es a végit Szerkesztő ur talán sejti is már?
Ht tudni akarja, igen. Igy legalább tu
A régi trencséni életemnek folytatása doni, bogy nem szenved miattam. Én már Ugy jártunk mint Ofire Gábori lelkünk po' ez a kis történet melyet most elbeszélek ugy, asszony vagyok: Boldog asszony. Két aranyos
' kolba jár I
Ei
ahogy történt Ma már tizennégy é v e % e k kis fiam van. Jöjjön fel hozzánk, bemutatom Késő este hazaértünk. Várt is már az asszony,
azon a földön, melyet 1919. télén annyira az aramnak. O már hírből-ismeri' Sokat me De gondoltam ezt a dolgot neki el nem mondom.
20°/,i
áhítottam, de ma is örömmel gondolok á s o t t séltem neki magáról, mikor még vőlegé Dgy röstellem, ugy röstellem, azt meg sem
eltöltött vidám napokra, az eseményekben nyem volt
mondhatom,
gazdag ifjúságomra.
Ezek után a Domokost én már soh se látom.
És nem haragszik r á m ? — kérdem.
Egy rövid budapesti tartózkodásom alatt
Haragudni, hiszen nem is ismeri magát Mert az egész Istentelen dolognak a nyitja,
történt, bogy amint álmodozva róttam a du
Igy beszélgetve értünk el » lakásunkig. Fellelhető bizonyára á jó »sági borban.I
naparti korzót azzal a kellemes érzéssel, mit | Ütközbéo elmondtam, hogy vőlegény vagyok
Laci bácsi.
sem azelőtt, sem azóta nem észleltem, elgon- Mennyire fájt az elválás a trencséni vár büszke.
Ker
Közelebfil
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