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A MANSz zászlóbontása 
Celldömölkön, 

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szö
vetsége a keresztény magyar nök leg-. 
hatalmasabb, legátfogóbb- szervezete, 
amely magában foglalja mindazt, ami 
érték, ami szellemi és erkölcsi erő a 

A magyar asszonyok' ezzel a szer
vezettel követendő; de idáig még csak 
meg sem közelitett példái matatnak a 
férfi társadalomnak a nemzeti egységre. 
Ha a férfiak képesek volnának asszo
nyaiknak ezt a nagyszerű példáját kö
vetni, egy táborban 
magyarság. 

Magyarországért folytatóit harc. A MANSz 
egész vezetőségé éa főbb tagjai mozgó
sítva voltak és a soproni megyeházán 
asszonycsapata élén megjeleni a vezér
asszony, Tormay_,Cecite és zengzetes 
olasz nyelven kért igazságot az olasz 
katonai megbízottól, akinek szemében 
könny gyűlt a beszédre, a csüggedő 
magyarság szivébe pedig nj re . énység. 
Sopron megmentésében a MANSz jelen
tős szerepel -vitt. 1 

A békerevizióért való propaganda
mohkában a r MANSz fáradhatatlanul 
dolgozik. Kivált az olasz és angol saj
tóban és társadalomban folyik ez a 

volna' az egész i m u n k a csüggedetlen kitartással írásban 
és szóban. A MANSz arra. buzdítja tag-

Olasz és Franciaországban, sőt a távoli 
Amerikában. Ugyanezt a célt szolgálták 
a leleményes és művészi magyar pro
paganda-képeslevelezőlapok, kivált a 
nirer trianoni lap, az ötfelé széteső 
Magyarország térképével. A Mussolini-
leány esküvőjére rémekbe készült halasi 
csipke és annak ünnepélyes átadása 
tormay Cecilé beszéde kíséretében meg-
bécsOihelelleu külpolitikai lett. —•— 

A MANSz szociális levékenysége-

A MANSz már az ország nagy ré- n o 8T költőidre sohase küldjenek 
szénen meg van szervezve és -a szer- ! ««»elet valamiféle revizionista progagan-
vezkédés gyors léptekkel halad a még I da-nyomtatvány csatolása nélkül. 
meg nem szervezett területen. Most ke
rül rövidesen Celldömölkre a sor és 
igy időszerűnek tartjuk, bogy egyet
méét mondjunk erről az alakulatról, 
amelynél fontosabb, nagyobb súllyal, 
nagyobb tekintéllyel biró társadalmi in
tézmény Magyarországon nincs. 

A MANSz 1919. november 16-án 
szerepelt először a nyilvánosság előtt 

Magyarország kormányzójának neje 
személyesen támogatta a MANSz-nak 

l ezt az akcióját, hogy a külföldi szöve
tek kiszorítására háziiparilag állítsák elő 
nőink a szöveteket és a magyar kirá
lyok várában szövőszékek kattognak, a 
magyar nők ezreinek adva példát • 
szorgalomban es, hazafiasságban. . 

• Ahol a magyar háziipar sikereket 
azzal, bogy tagjai a Budapestre bevo- I ért el, dicsőséget és pénzt jelentő sike-
nuló nemzeti hadsereget az Országház Trését, a MANSz-é volt mindenütt a 

i kezdeményezés. A MANSz munkájának 
i nyomát mutatják a Budapesten és a 

előtt várták zászlóval és bokrétával, a 
nemzetiszínű zászlót és a 63 magyar 
vármegyének gyászbaboritott virágbok
rétáját pedig Tormay Cecilé országos 
elnök vezetésével átadták a fővezérnek. 

De nemcsak zászló és virág kellett 
a nemzeti hadseregnek, hanem fehér
nemű is. A MANSz három bét alatt 
10.700 darab fehérneműt gyűjtött össze 

-erre a célra. 
Csakhamar elkövetkezett a Nyugat

vidéki városokban rendezett háziipari 
kiállítások, a milánói kiállításon elért 
nagy siker, a Vigadó-palotában megnyílt 
Magyar Bolt, amelynek megnyitását 
Horthy Miklósné főméltóságu asszony 
megjelenése tette emlékezetessé. 

Külön nagy tétel a háziiparban a 
magyar baba, mely ezrével szerzett 
megbecsülést és szeretetet- hazánknak 

bői csak futólag emlitiük ezeket: a ha
difoglyok gondozása és fogadása, a fő
iskolai ifjúság gondozása (Horthy Miklós 
Kollégium, Sarolta Leányotthon, Horthy 
Miklósné Leányotthon), leányanyák vé
delme (Átmeneti Leányotthon Szegeden), 
gyermekvédelem az ország minden ré
szében stb-. - j.-; 

A MANSz büszkén tekinthet múlt
jára és reménnyel jövőjére. Megmutatta, 
bogy a magyar asszonyok föllángolása 
nem szalmaláng, hanem a magyar csa
ládi tűzhely állandó, biztos tüze, amely
nek melegénél pihenést, enyhülést ta
lálhat nemcsak a nő és gyermek, hanem 
a harcban elfáradt férfi is. A MANSz 
Celldömölk városában folyamatban levő 
megalakulását örömmel üdvözöljük éa 
annak működését örömmel fogjuk kisérni. 

• • 
A MANSz megalakulását városunk

ban örömmel várjuk, mert a nemzeti 
szellem megerősödésé és a revízió szem
pontjából nagy éa felejthetetlen szolgá
latokat tett a nemzet egyetemének. 
Csodálatos, hogy városunk vezetősége 
a kommün bukása után a nemzeti 
újjáéledés napjaiban nem alakította meg 
városunkban eme fontos szervet, amely 
bizonyára a kommün bukása után nagy
ban hozzájárult volna városunk fejlődé-

Váratlan szerencse. 
(Részlet készülő regényemből.) 

Irta: Halami Bél*. 
— Szóval gazdag ember lettél ? — fo

gadott kissé bűvösen az apám. 
—— Az lettem, mondtam egyszerűen. 

• — Es mit szándékozol tenni a pénzzel. 
— Azt hiszem egyelőre semmit. 
— Forgatni kell a pénzt — tanácsolta 

a bátyám, aki a háború után i ingatlan for
galmi irodát nyitott és mostanáig egyáltalán 
nem törődött velem. ; 

— Vegyél-egy palotát, szólt közbe a 
húgom, akit most.is hiúsági okok vezettek. 

— Vagy egj béiletet, toldotta a bátyám. 
— Autót mindenesetre venned kell — 

jelentette ki a búgom. 
— Persze, hogy te autóihass, mondtam 

élesen. -
— ügy látszik, mióta gazdag vagy, az

óta gorombáskodol, méltatlankodott a bogom, 
de sz apám leintette. 

s . — Ne veszekedjetek, nekem van egyjó 
ötletem. Kelemennek meg kell nősülnie. Ki
vesz egy ieáuyt, sk i t^-Oasz^UetéseLjanjL 
bak, aztán fellép képviselőnek. 

— Azt hiszed, hogy ei elég hozzá? — 
kérdeztem. -> 

— Ed es fiam — letelte apám utánoz
hatatlan fölénnyel — a képviselőséghez nem 
kell más, osak összeköttetés. 

A családi tanácskozás azonban végűi 
nagyon osunya veszekedéssé fajult. Apám a 
képviselőség mellett agitált, a húgom és a 
bátyám pedig a bérlet mellett kardoskodtak. 
Végre is dühösen otthagytam a tanácskozást 
és elutaztam. 

IL 
Kétségtelen tehát, bogy váratlanul gaz

dag ember lettem, ennek azonban futoss kö
vetkezményei lettek. Százával kaptam a le
veleket ismeretién' emberektől, akik mind az 
én >nemeat szivemre appelláltak és termé
szetesen kisebb nagyobb összegeket kértek. 
Kort alig győzte elintézni eteket a kéréseket, 
mert természetesen csak indokolt esetben 
teljesitettűk a kéréseket. E mellett a külön
féle cégek is elárasztoltak ajánlataikkal Az 
egyik például .művészi kivitelű olcsó búto
rait" ajánlotta, a másik •bires képeket, kioált 
megvételre, egy harmadik pedig .elsőrendű 
rovarirtő-por«-ra hivta fel a figyelmet. Egyéb-
kéot Vlegképlétsnebtr dolgokat kmálták-meg-

I vételre, a porszívó géptől Hugó Viktor mű-
I veiig. Természetesen ezeket ax ajánlatokat 

mind tűzbe dobtok. 
Sokkal több baj volt ax újságírókkal, 

akik interjút akartak tőlem. Ezeket Kürt fo
gadta s mivel nem tudott másképen megsza
badulni tőlük, nagyokat füllentett. Igy aztán 
a legképtelenebb híresztelések jelentek meg 
as újságok ban. Ax egyik azt irta, bogy •Tu
dományos expedíciót, vezetek az északi sark
ra, a másik meg azt hirdette óriási betűkkel, 
hogy .csillagvizsgálót< rendezek be, sőtskadt 
olyan lap is, amely szerint fel akarom kutatni 
a Volga men'én maradt magyarokat... 

- Utolért a népszerűség átka engem is. 
Egy héttel előbb még ismeretlen fiatalember 
voltam s most mindenütt rólam beszéltek. 
Természetesen a gyengédebb nemre sem ma
radt hatástalan szerencsém. Illatos levélkék 
jöttek napról napra és különféle .fiatal., . in
telligens., .csinos., .házias, úrhölgyek aján
lották a .sírig tartó hűséget., hangsúlyozva 
gyanúsan, hogy nem a pénzembe sxerettek 
bele, hanem látták fényképemet, amit a ké
peslapok közöltek . . . Álért bennem is volt 
annyi humor, hogy megírtam mindegyiknek, 
hogy csak szeressék továbbra is a fényképemet, 

Ax iskolák, amelyeknek valaha pöveo-
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éhez és bfzonytra megvalősilottavolna 
azl, ami városunkban h iányz ik , az 
•gyrnas iránti tiszleu-let és az össze
tartást 

Magyar Asszonyok, mindnyájan 
legyetik ott, bogy a MANSz Celldömöl
kön megalakítandó Gók|a minél halai-
masabb pillére lehessen az országos 
szervezetnek s bog) minél fokozottabb 
erővel vehesse k i részét a revízióért 
folytatandó herosi küzdelemben. 

Gömbös munnaszózata. > 
Ünnepnapra virradt az ország fő

városi mull vásárnap' reggelre, -az or
szág iparossága minden erejét megfe
szítve igyekezett bematatni termékeinek 
remekeit, bogy ezáltal ís hitetés vallo
mást tegyen hazafias áldozatkészségéről, 
megmutatva azt, hogy az élniakarás 
vágyé, rendületlenül él besne, ezáltal 
hívja fel a nagyhatalmak "figyelmét is 
arra a kuHarfölényre, amelynél fogva 
évszázadokon át kiemelkedett a többi 
kis nemzetek felelt. 

Dacára a rossz időnek, hátalmaB 
tömegek gyülekeztek a Kossuth Lajos-
teren, hogy meghallgassák a kormány 
elnökének "Gömbös Gyulán; k hagy be-

.' sztdét, amely beszéd sziutéo hitvallás 
a nemzet élni akarása mellett. A TESz 
rendezésében Kezdődött az ünnepségek 
sorozata. Baross Gábor országos elnók 
üatvözólti- a miniszterelnököt és a kor
mányi és kérte, ho.y mutassa meg a 
fej lődés útját Gömbös Gyula 16 pont
ban ismertette a nemzeti munka irány-

"^^elveil,-baogsulyozta a nemes versenyt, 
a szorgalma-- a kitartó munka, a kü 
lönböeö termelési és kezelési ágak sors
közössége, megadja a lehetőséget, így 
mindenki érvényesülhet, ha nem puha 
jellemű és nem könnyű munkában Ke
resi az érvényesülést. 

- Duna medencében, történelmi hiva-
totlsagunknak kell továbbra is élni s 
politikai jelszavakkal gondtalan |álékot 

; ne űzzünk s végöl kijelentette, hogy a 
j nemzeti munkahetet állandósítja, _̂ ner! 
! az Avről-évre előbbre viszi a nemzetet 
! a fejlődés ulián. Az éneklés után meg-
| kt-iAMm &z ipar .klvonuiáaa. amely a 
| késő délutáni órákban ért véget, amely 
! felvonulás nagyon pompás és dísze* 
I volt és a legszebb elismerést érdemelte 
! meg. ' -

H Í R E K , 

F ő i s p á n u n k 
dr. Ostffy Lajos most egy éve foglalta 
el Vasvárraegye főispáni székét, nem 
mehetünk el ezen évforduló meilett szó 
nélkül, mert a Nagymagyarország eme 
kiváló régi politikusa a Vezér egyenes 
kívánságára vállalt ismét aktív szerepet 
a belpolitikában. 

Büszkék lettünk dr. Ostffy Laiosra, 
mert meg voltunk győződve^ hogy ná
lánál rátermettebb férfiút nem találha
tott volna a kormány, aki az ö pártat 
lanságával a nehéz kérdéséket a köz 

I megelégedésére a nehéz időkben meg-
oidia Eme feltevésünkben nem jj- esa-
lódtunk, mert dr. Ostffy Lajos egy évi 
munkássága a legszebb munkasiker 

i jegyében zajlott le. Mindenütt 'esetné-
i lyesen megjelent, mindenkit meghal ga 

toti, műiden akciót személyesen irányi-
I tott, a sorvadó intézményeket üj életre 
• kellette s mindenütt megtalálta a meg
felelő egyéneket a politikai és társadalmi 

I tevékenylégének levezetésére. 
Az eljövendő ujabb küzdeiniek ide-

I lére az Eg áldása! kérjük .dr, Ostffy 
i Lajoséletére^és inűfodésére, Itgyen az 
i ősi Vasvártnegye vezére az uj és szebb 

kor hainalán. 

A járási mezőgazdasági bizottság noveintj.r 
3u-a.i délelőtt lú órakor * városháza tanács 
termében tartja reuJes őszi közgyűlését kollai 
Vidos Dániel elnöklete alatt. 

Egyháli Mr. Nov 19 «u, ma avatia fel 
Barlahidán, a kis za'amegyei községben az 

.' ottani evangélikus.sznrviiiygyülrkez l lljusagi 
Otthonát dr Kipi Béla püspök A maroknyi 
gyülekezel élén lelkes pajijával Jakns Imre 

1 misszió lelkésszel, fáradhatatlanul 'mnnkálln-
| doll, hogy az ifjúságnak otlhont emelhessen. 

Magok égetlek a téglát, egymást segítve, tá
mogatva építették lel az Otthont, amely bi-

j zounyal erős vara lesz az. ifjúságnak.Dr. Kgpi 
i Béla püspök már 18 an eiotarptt székhelyéről, 
1 Uyőrbő', aznap" knltai Vidos Díniel egyházme 
• gy<i felügyelő, IMdbittöko* vendage volt Mer-

satáLoa i9__.onnan indult iz egyházmegyei 
' elnökaiég Í>'itorisz János esperes és" kotlái 

Vidos Dániel lelügyelrtkiséretében Barlahidára. 
A pü-pök.'t avató útjára elkísérték még Nagy 

; István és Nagy Miklós lelkészek is. 
Kinevezés. A m. kir. béTOgyminisztér 

| dr. Pintér József oelldomö'ki főjegyzőt aszom• 
hath-lyi köziitazgatási tanfolyam februári rizs 
gái tartamára a vizsgáJóbizoUság tag p.ul 
kinevezte. 

A Nemzeti Egység Pártja budapest 
zászlóbonio gyűlésén dr. Hetthéssy Elek és 
dr. Szekeres Pál vetlek részt a O'ldömOIk és 
vidéki párl megbízásából. 

Vármegyei kisgyűlés. A héten tartott 1 

varmegyei ki-gyűiéseu jarasun-s: és .-áruguu-í 
kat érdeklő ozyikbea a iOv. ikuző ,-istároza-
lok hozattak. Községi atkát roazottak betegségi 
4s.balesetbiztosítási ügyében, amely községek 
a biztosítási, nem vállalták, azoknak hataro 
zalai a közgyűlés módosította: járásunkból 
Jauoshaza nagyközség nem vállalja.. Hu . 

. Nemnkocs községek vadászati haszonbér lel 
r nem usztása'ól való határozatai a kisgyűlés 

jova hagyta Alsóság nagyközség a közlegelőre 
I va'ó marhahajtá- engedélyezésiéről szóló ha-
i taroraiát ióváhagyta. Kemenesmagasi község 

bérleszallitásáról szoki határozatát jóváhagyta. 
Csöoge kí zaégnek a községi hídmérleg be-

; szerzéséről és használati dijáuák megállapíts 
saról, Jaoosháza nagyközségnek pedig a köz-
légi kis és nagymérleg kezelő díjazásáról, 

_ I Ostffvasszonyfa -községnek a marhalevél ke 
i » Panasznapok- Dr. Gerlits Ele jarasi j „rés-í diiak átengedéséről hozott határozatát 
lő.-zoige.biro november 21 én Izsakfan, 23 an S l , n i é u jóváhagyta. Megállapította a kisgyO 
Mssomlyen, 24 én. Keraenesszemmartonban. | lés AudalitsLajoa volt egyházashetyei kör 

asysimonyi ; jegyző Özvegyének nyugdíjellátását. Nem 25-én Tokorcson, 26 án p-ilis N 
ba- panasznapot t a r t . . -

Járási mezog zdasagi bizottsági illés 

déke voltam, most u,ty "na'ékezt'-k raegx ró
lam, mini • intezetünk Kiiűuö növendéké, röl 
és természetesen tamogHta-t kenek. 

— Hisszük, hogy' Kedves volt növend.. 
küuk nem feledkezik el az ős alma materro', 
iria megbaioan a. Myik iskolaigazgatója. 

Csuda :aio-, nogy mi minden nem ieilem 
én néhány oap átall: >nemesszivó emb'rba 
rai«, "lelkes mdparlolű<, >kivalo hazahc. 
» • 4 1 . - . •. tí-!-z v « stb. Azok. akik előbb 
goromnanak tartottak, mosl »ezoenlrikusnak< 
muudtak akik előbb azt híresztellek rólam, 
bogy bolond vagyuk, moxt »zaemalis kopo-
nya.Luk hirdettek Az emberen unni meg
változtak irányomban, csupán Lea és Kort 
maradt a régi. 
. . . —-Tuiijdonkepen néra" örülök a gze-
reoo—linek — mondta Lea — mert majd ró
lam is azt muudjac az emberek, hogy a pén-

" zedért szeretlek . . . 
---Nem az a fontos, hogy miért s.eretsi, 

h. in. bogy szeretsz — moodtam meggyő-
;.".ü<—-.. 

Leai azonban ez nem nyoglatta meg, 
mert azinle nnádkozolt azérl, hogy minél 
előbb elköltaem a pénzemet. 

_ Kantai épen. axon tanácskoztunk, 
aerdiünk. • ~ 

I valamit, áiiapilotta meg 
kissé s/omoruan. 

— Tennünk k 
Kurl is egyszerűen. 

— Taian eey bérpalotát kellene vennünk 
— aiauloliam — legyen vagy száz lakónk ós 
mi elsején usak felvennénk a péuzl. 

— Nem jó ' legyintett Kun, tul nyu 
galmas_és nem biz semmit se pénzünk. 

•r^Talán >ialami kereskedelmi vállalat 
— kockáztattam uae.', / 

Kurt -gy darabig tóprengelt, aztán ki
bökte. 

— Legjobb I une egy lapol alapítani. 
Szépirodalmi közlönytf-vagy napilapot. 

Kurt aggoda mitsan tekinteti rám, mintha 
valami nagyon kellemetlent mondott volna 
Várt, .hogy m.t szólok a tervhez. -

_ — Az á baj, hogy n»m erűink a szer
kesztéshez —. vétenem ellene. 

— Kicsinyes iion'dolat — mondta Kurt 
— majd megtanuljuk..' 

— Mindenesetre gondolkozni fogunk a 
dolgon — jeleotettem ki végül. 

— Mindenesetre -gondolkozni fogunk — 
mondta utánam Kurt iá nanyon komolyan 

Kzzal aztáo-egv^ove abba is hagytok-a 
tervergateseket. (PolyUtjok.) 

: haeyta jóva a kisgyűlés Celldömölk határo 
j zatát az -ntoaseprók fizetésének ujabb megal 

lapitásarói, Jano»házs nagyközségéi a helyetles 
| blro köz-égi esküdtek fizetésének megá.U-

pitásáról, Papnőét' a közbirtokossági ingatlan 
tulajdonjogának átengedéséről.Kemeneshőgyész 

! község vadászterületének bérszerződését a 
1 kisgyűlés jóváhagyta 
( Kath. Legényegylet Katalin-estélyét a 
i jövő vasárnap e»te 8 órakor tartja meg a 
; Kath. Házban. Bélépődij személyenkínt 80 
j fillér,' családjegy 1.80 pengó. A mulatság 
I iránt máris nagy érdeklődés nyilvánult m*i. 

mert a mulatság a régi hagyományokhoz 
| hiveo, most is a legfényesebb keretek közt 
I fog lezajlani. A mulatságra a meghívók mar 
\ szétköldettek. I 

Épül az ev. ifjúság székháza. A pell 
dönyölki ev. ifjúsági Egyesület székházának 
építési munkálatai már annyira előrehaladtak 
hogy nemsokára a lelő is félkörül az épületre. 

Elhunyt nagybirtokos. Ismét gyásza 
van KeTnenesaljanak, elhunyt egyik szorgalmas 

\ és tevékeny tényezflje szöllősi Pleiffer Olló 
' udvari tanáosos, vönöcki nagybirtokos a'leg-. 
[ szebb férfikor küszöbén Bécsben, ahová ope 

rálás következtében szállították, de mar segi 
teni rajta az orvosi tudomány nem tudott. 
Szöllősi Pfeifler Olló nem volt politikus, élete 
szorgos mnnkaaságban telt el, mintagazda és 
kereskedő volt, szolidságáról és flaléll kor- -
rektségéról messze földön hiiea volt Dé hirea 



roll jótökooyaifeáról is. Égést éven át bőke-
^ l " * * « * > 1 • * # szegényeiről. Te 
m..t?seSoprouüan ment végbB az egész vidék 
nagy részvétele mellett s az (isi családi sir-
tioltha helyazték örök tnugaloiura. 

Szent Erzsébet ünnepély. Az-tJrteányok 
aaria-.kuugregicíojá m» jrasírnap*. úaíután.5 
.uaknr « 'Kath. Házban tartja'Szeut Erzsébet 
a-tiepséget a követaxzö, műsorral: 1. Éimk 
Szeol .Erzsebatföl, Sáekli avegye-kar 2. Ün
nepi neszed, moudja Szoinor jelicián bencés 
.:;,i.-.3. C Latig-; Bameiilisd Zongorán 

»1 .'adjak: Kimondy Ilus és Mészáros Kata 4. 
U^endak szent, arzsébelröl. Előadjak: Doeao 
K Piri, Holpert Edit, SiKyok Irén. fj. Szem 
Er-iasöel aioek, i^gysakar. ö. Somo Géza: 
Színt Erzsébet napján igy dalolok én. Szavalja. 
T:«r Mária 1- V^cady Hetiüji: Imádkozik a 
„irály. Melodráma. -Eladjak: Wagy Margit es' 
Karolyi .Erzsébet. 8- -Kougre^auiata" induló, 

•Kapával fejaevágtáli.-Nagyi nre'20 éves 
-<-rgéiiyi munkás egy párakban a 'udi .i fla-
nutoan,társai tréfából - * i akarták csalói a 
párakból, ö ki is mant, miro egy kapával (ej 

vágtak, Súlyos sérülésével beszállitoUák a 
c-lldömölki -Wzkórtrázba, állapota életveszé 
lyes, a nyomozás során sikerült a tettest ki-
••T—..n»ni ftjrilnnji Ferenc nemetujfal'jst le 
i:eny személyében. 

Községi képviselőtestületi közgyűlés. 
A tegnapi képviselőtestületi közgyűlésen az 
libbi ügyekel tárgyalták le vitéz Fekete La

jos elnöklete alat'. 
Hitelátriibazási jayaslalot terjesztett eiő 

az elöljáróság. Egyes költségvetési tételek le-
1 elegeit ^átvinni óhajtja olyan költségvetési 
te 'lek alá, ahol arra szűkség mutatkozik. A 
•képvistílötestület ehhez hozzájárult. 

Pi.költségvetés táruyalása. Az 1933. evi 
. ;. gvetósbau meguabott Összegek vagy 
nem folyuk be, vagy egyna tételeknél tobb 
volt á kiadás, mint az előre látható lelt volna. 
Azért 1033 évre költségvetési hiány muiat-
soztk 12250 P. Az etölja/ós-i szerint ennek 
potiasdra 20 szazaiékos 'pótado: kell igóuybe 
v-uui. A pótado ellen elsűtK-k Csoknyay Jó
séi szolált lel. Szerinte .lehetetlen a pót add 

-vi.yával terhelni a zözseget akkor, mikor 'a 
p cárság- az eddigi adóját sem tudja megfi-
zelui, mtkor a fogtalasok napirenden vaunak, 
mikor az ipar .és kereskedelem pang, a föld 
nein jOvedeitnez, .a fizetések, nyugdijak állan
dóan csökkennek. Hogy a község megtakari-
tisokat érhessen el, javasolja több olyan állás 
megszüntetésé!, melyei n-.sű. a község meg
élhet, javasolja a jobb világban megszavazott 
pótlékok törlését, vagy azok rendezésű,. A; 
pótado ellen szólalt fel Ábrahám Istvau es 
még többen. Az általános vita belejezésével a 
kózségbirö szavazást rendelt el. A javaslat 

••t -zavazo'.t 9 tag, ellene 18. Tehát a 
sepviselőlusiülel a pótado javaslatot elvetette. 
£ . azonban rum .azt', jelenti,, hogy biztosan 
ni-iieKulflnk a'pótado alól, mert a varmegye 

r.enynatosága mint lelsőbb fórum mégsem . 
misitbeti a képv«ielőtestület határozatai -es ki
vetheti a pótadót -

rargyaltatotl a kOzsegt kötelekbe való 
leivétel ügye. Ugyant.- igensokau vanuak olya
nok, akik a községbe évek óta. bejöttek és 
azok ittartózkodása meghaladja' a 4 évet, igy 
hallgatólagos illetőséget szereztek, dacara hogy 
azt uem kertek, de az illetőségi törvény ér
telmében azt mindenkor igéayöe vehetik. Az 
i.ietöség igen nagy terhekkél járhat, aminek 
l 'oubizonysága a mult ülés alkalmával tar 
gyaít 7692 pengős ügy, amelyet a lóvaros 
-'ámított léi egy ott kezelt calli illetőségű 
egyn tartásdijára. Mikor lehat az elöljáróság 
azzal a javaslattal jOo a képriselötestülef elé, 
hogy a négy év óta itt lakó, a községi köte-
- be felvételt nem kérlek után községi k0-

leiékbe való felvételi dijakat álíapilson meg, 
kötelező gondossággal járt el, azért, anuak 

• • iv.iz.-isa elől a képviselőtestület nem 
terhet ki, .-»• azt osak. helyeselheti. A képvt-
- ;t sitttet egyhangúlag megszavazta az elöl
járóság javaslatát. Mintegy 160 polgárt érint 
.éz a javaslat elfogadása, akik 30—100 peugőt 
' . . i i k űzetni ezen a rímen. -.' 

Horválh József községi kézbesiW. nejé
nek 30 pengő szülési átalányt szavazott még 
» képviselőtestület. 

Hónig Sámuel kéri,-bogy a Kai tárház 
•'Pitéiéből még neki j á r ó 4tS0 pengőt a köz
ség fizesse ki, vagy fizettesse ki. a azombai-

j Az országban tobb olyan iroda iiiükOdikl 
i melyek a'vasúton szállított aruk .luvarleveleít 
] V B S > 3 l ják feiOl abból.a oaibol, hogy ueiu tör-
j tóot-<s levédés a vasút aila , nem-e fizetett a 

feladé töüb fuvardíjai, zajai kelieltvoioa. Ezek 
| az irodák ig-n szép haazounal dolgoznak, jó-
• ieh =i a visszatériteudó Ossz<gukn«k csak ti-
' *bb százalékát kapjak a letektől. A községi 

elöljáróság mist azzal a javaslatul lOtLbugv 
a tozsng területere érkezeti arák JavárFevetek' 
a községi ÜazlVKelik eliiuőnzhesaaz ngyan-
in«rt » szaaatéktVl, íae!iek«: abudapzsti iro
dák kapiiak i.yi-n ciiuvken. A wepviüi-főtestO-
lei o<j)Uaiigu.»gV.lf.,g.-du n javaslatul. 

I A rví. Sokeiijhaz imaháza részére 250 
: négyszögöl területet adományozott a képvi-

s-WttiMűiet, a fiókegyhíz most egy átiratban 
ezt az admnaujt mejiköszOule. 

' 'Értékes Ulatmaey. Sind.^i tndje, hogy 
j mily megbízható „xor az-Ajniriü lejljj snei, 
I ineghuiés , tbeuuia- es miüdtuüemü .-tedetü 
l fájdalmak elleu. Szamos utánzata van,'melyek 
i azoubau Timziinii mngoljnoti Tî ma sokszor 
| pedig keHemetieo rnetlézhatás-knt fejtyuek ki. 
| Az Aspirin tabletták valódiságát az eredeti 
i csomagoláson éa tabletukon lathaló Bayer-
I keresztről' isinurheijűk fel. 

A S P I R Í 
t a b l e t t á k | ' i * 

Gyor, Sopron, Mosonvármegyei.Mező
gazdasági bizottság oszi gyun közgyűlését 
a •Neinzeji Munkahét* uerébcn*tartotta meg 

' iokorópálkai. Szabó István v.miniszter elnök' 
léte alatt. A magyar föal, euoek aaépe és ter-» 

j menyei a iuudameutuma a magyar nemzeti 
jövőnek, Tiltakozott a caehez inagyari.tó em-
beraeleu uo itikaja miatt. Vitéz Bittera Miklós 
az irauyitó gazdaság gyakorlati, megvalósila 
sauak útjait jelölte meg az országoshirű győri 
zöldség, gyórvideki káposzta, — szigetközi 
gyümölcs stb. példáján elindu.ia. Többek hoz
zászólása ujah a raegyjei gázd»gyű.és csatla
kozott a Felsőduuantuti Gazdakamara" exel, 
kezdeményezéséhez s a felsóeón Nagy PáU 
léie országos mozgalomhoz. A gazdaadó-védő 

j rendeleteket Soujosjyi Fereuc - karn.irai' v»sz- • 
táiyvezetö példák alapján isuaerintte, dr. Mi-
hátyfiy Eruö lelsö'iazi tag >s sövényházi 
Frické Emil Varmegyei' Gazdasági Egyesületi 
eiuök 12 poulos határozati jarastalot terjesz
tett elő az adósvédö rendelet célszerű kibő
vítése '-nl-'k- ü-':_ L.-^ T • : i fogadta .a gizda 
közgyűlés a két indítványozónak gróf Khuen-
Hedervarr Karoly kamarai elnök, eredményes 
ezirauyu munkajáTól -zol- • megemlékezését és 
táviratilag üdvözlik Khueu-Héd-rvary Károly 
grólol, miut az OrszagiS* MezOgazdasani Hl 
JBlvédó Kgvesü.et eloQuel, aki egfl ,rmán védi 
a tjazdaadosok es hilelezOK jogos ercekéit, 
h ig; a . ' * ! . ! l : . - r. • -,..i:],:..-, erdeke 
ket megmentse. A gazdasági érdekképvisele
tek egész frontja döntő részt kóvWt a löld-
ietierrendrzés megoldssaban. Szabójózsef alsó-
vamosi kisga/da é-Sokoriipátkái'Szahó István 
elnök javaslatára a VGE táviratilag űdvözOite 
GOmbOS—Gyula miniszterflnOkOt is a Neipzeti 
Munkabét eszményéinek a realitások terére 

'•'-való viteléért, valamint az iránvitO gazdálko
dást Ishetővé levő tOrveuyrs intézkedések mi -.. 
előbbi bevezetését s a gazdaadOsvédö rende-

' let méltányos Kiegészítését kérve. A kisgazda 
iuditványok során Barabás Márton ravazdi 
gazdakori elnök a zsO iér kisemberek, nap-

. számosok egyszoba konyhás kunyhója utáni 
; hazado és iárulekainak eltörlését kéri, utalva 
í arra, hogy a me7Ógazda-agi cselédek lakása 
i is adómeni -s.. Vitéz Tihanyi Ferenc (Tét) a 
• foldrelorm .során jutiatott és rendkiv.01 magas 
I vételáron átengedett 'pro:'tárföldek arának 
j revízió ala vételét sűrgeite, fiert ha a föidre-
Í form lötdek arat nem mérsékelik, lassanként 
i mitid elvaszitik nzok, akik vjiágnaborubeli ér 
t demeikerí jutottak ahhoz. Mihalyffy Ernő dr. 
I földbirtokos a Győrváros által tszedett' tulzot-
i tan magas varosi'vamok/hélypenzék, mérleg 
i és egyéb illetakak ellen tiltakozón a ezek 

arányos mérsekiésíl sürgette a gazdaközöuség 
I élénk helyeslése kOzepette. .Jletusz Tamás 
igyőrszeulivani kisgaída-asoukorgyáeak gazda-
i ellenes magatartásai panaszolta, 20százalékot 
i tevounak a répasulybol, drága a vasúti fuvar, 
I a mérleg és kövezet vám Ujfy, hogy a gazda 
! osak 70 százalék répája után lát_fizetést — 
i POlöskey -Miklós Felpeo az adóbehajtások kö

rüli panaszokat tette szóvá Bognár Imre sze-
! reosényi kisgazda pedig a közmunkavállság 
-Súlyos terhét éa igazságtalan kiratását kifoga-

• S y r é g y s z t e p t A r b a a n fcaphatz>. 

"" solta. A gyön kamara kiküldöttje, Unté Ggz* 
a konkrét panaszok kivizsgálását és azuk or
voslását, megígérte. Elnök szive.ye . . .Üdvö
zölte dr. Meixner Ernő kereskedelmi és tptir-r 
kamarai főtitkárt, akivel a gazúV *•«.... ..z 
olcsó ruházati — lábbeli és széna sza ma 
akcióban évezen at együtt dolgozott — Or. 
Meixner Eruö elismerte, hogy hazánk jövője' 
a lö.-dnepe sorsának javulásától fűng. VégDI 

* sukurópaikai Szabó István elnök (• "Iva-a a 
. viiez- Gömbös Gyu a minisztereluókh'~z és 

•• grúl Khuen Hederváry Károly kamarai t 'nok-
I ' hOz intézett közgyűlési taviratok szövegéi. 
'Ezzel a Győr, Mosón, pozsouyme&yei gazda-

; közgyűlés lelkes hangulatban véget «#.- ' ' ' -
Lukacs Pal Londonuan van á s nam jon 

Budapestre. A Stiobazi Ki . t loeáooi iudo-i-
tója érdekes interjút folytatott az angol fő-

: varosba érkezeit Lukcas Pállal, akt elmondja. 
; hogy miért nem tud Budapestre elialugaioi, 
1 A- Színházi Elet uj szama közli ezt az érde-
! kés beszéjgetést li.cz- Sándor heirapja a 
; Színházi Elet uj szamából kiemeljük a kötet-
. kezö érdekességeket: Hatvány Lali pnriri levele, 
| Karinthy Frigyes cikke a happy eudről. Gal 
} Juliska 1933. első színpadi szereplese, Sza-. 
i mori Dezső zenekritikája, Szép Ero'i cikke, a 
| barzuuguristákról, TórOk Rezső a pipázó irwk-
I ro. 9zineazekrői _es," pofiukuaokrot, Maray 
i Sándor irodalmi, levele. Nagy Endr- sporttá 
| egy furcsa s inielőadasroi, Kálmán Jenő szén 
! záoiós kutyaregeoyéuek lulytatasa, Heugeleg 
| érdekes cikken és gyönyörű képek' u kivol 
, li.iroml Ivonisos színdarab metlókielel ad a 

Színházi Elet kotlamellekletén p-di. Fényes 
a sárga rézkilincs cimü magyar slágert hozza. 
64 otdalas Radio Világhiradó Hevesi Sándor 
radiiikritikájá'val, 32 oldalas gyermekújság és 
kézimunka egészíti ki a Szinházi Elet ni sza
mát, amelynek ára 60 fillér negyedévi előli-
zeló i dij 6.50 pengő. Kiadóhivatal Budapest 
VII Erzsébet kOrut 7. szam. 

Autobasz Menetrend. A ilySl-.V autó 
- november'9 etől minden csptör-

y'-K".-. Rapuvarro; CetidóinOikre r . :-/ r s 
; autóbusz járatul 'vezeteti be, amely indul 
I Csütörtökön reggel 6 urakor Kapuvarról és 

Celldömölkre-érkezik 7 űra 8 perckor. Vi-.za 
j indul 12 i,ra 30 perckor és Kapuvarra érke-
l zik 2 óra IS perckor. Az aülóbus* H Duino-
{ s-i- . a -.-..'' előtti térről tudni. 
I Ssrtésoroanc lepett fel K-n.- i-.-mi -
| halylan szórványosan. -

Baleset. Mészáros István 27 éves ke-
in-ii-smiii uylai gazdasági cseléd szerdán dél
után trágyát hordott a mezőre s amint a 
faluban fel akart lépni a szekérre, az ökrök 
közé eseti és mindkét első kerek a laban 
keresztül ment Az -lő.m»tő szomszédok a la
kásaié akartak szállítani, de Mészáros in a-
kao-kodott és kiment a szekéren a mezőre. 
Ono'an szállítottak haza eszméletlen állapot
ban lakására, miután lablörézt nem szenvedett 
otthon ápoljak. 

Földrengésjelző virágok. Kozép-Ameri-
kában van egy virág, amely megérzi á föld
rengés közeledését AS -zirmai két órával a 
földiengés előtt lekonyulnak. A lakosságnak 
igy elég ideje van a menekülésre. Egy fiatal 
magyar felfedező érdekes —mkat 'rt erről 
Tolnai Világlapjának. A világ minden részében 
élnek magyarok, akik fcozűl sokan szorgalma 
san gyűjtögetik az értesülésekéi, hogy a m p-
szerű Jtepeslap ha«abjain tapasztala'aikr 

http://iv.iz.-isa
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b ;mu h ,sapak. Ez a titka Tolnai Vilag-
iapia nagy elterjedtségének.. 

* Fejér, Veszprém, Esztergom és Komá
rommegyei Gazdasági Egyesületek a Felső* 
dunántúli Kerületi Mezőgazdasági Kamara be-
kapcsolásival ma Tasároap Székesfehérvárott 
a vármegyeháza oagytermébeo delelőn 10 
önkor kerületi gazdasyüie.-t tart gazdag tárgy
sorozattal. 

A gyümölcsös takarékos téli perme
tezését ismerteti a Növényvédelem és Kerté 
azét legújabb száma. Cikkeket "közöl még a 
nyulragás eileoi védekezésről, a gyümölcs 
raktári rolhsdáeáról, az idei rossz most és 
bor javításáról, a gyümölcsfák nyeséséről, a 
baztkert berendezéséről. Közli a földmirelés-
Ogyi mii.íszterium alt.il engedélyezett növény-
védelmi szerek jegyzékét, azok haszoaiati elő
írásával együtt stb. A dúsan illusztrált két 
szaklapból a Növényvédelem kiadóhivatala 
(Budapest V. Kossnth Lajos-tér 11.számjegy 
alkalommal díjtalanul küld lapunkra való hi
vatkozással mutatványszámot. 

A Pesti Tőzsde 16 oldalas aj szama 
közli dr. Antal István sajtófőnök előadását a j 
szövetkezetek célkitűzéseiről. Dr. Reményi | 
Sehnelier Lajos, Kstooa Lajos, Felloer Alfréd 
nyilatkoznak a. lapban, amely szenzációs ri-

. portot közöl a Novánál bekövetkező ujabb 
változásukról, az uj gyógynövény központról, 
a faiskolák ellenőrzésére vonatkozó rendelet
tervezetről, az érték és árutőzsde eseményei
ről. Díjtalan mellékletként, sdja a lap a gaz
darendelet 38 oldalas magyarázatát 

C S A R N O K . 

Ki az ur a házban? 
Irta: Lemki Gyula. 

Egyszerű nyárspolgári kis szoba. Egyál
talán nem nagyobb kényelemmel berendezve, 
mint. amit a > Vidéki Takarékpénztár* főköny
velőjének fizetése elbir. Aj, haj, bizonyt Aki 
a ranglétra legalsó fokáról indul meghódítani 
a magasságot, annak eleinte nem nagyon le
het mas a zsebe, mint ahogy a Irancia mondja: 
la-pos. De nem igy a szivei Nem ám I Az 
színültig van tömködve a szerelem bankóival, 
stég hozzá a legértékesebbekkel, mert Kelemen 
Géza barátunk nem a .Vénusz* azinház pri
madonnájáért lángol, nem valami kikapós 
menyecskékhez fűzik gyengéd szálak; sőt még 
csak nem is főnöke oldalbordájának csapja 
üres óráiban a szelet Hősünk —oh torzszü-
lőtte a müveit huszadik századnak — a fele
ségét, a saját maga-.feleséget rajongja körül 
igaz hitven szeretettel. 

Lám. most is ahelyett, hogy a »Jobb, 
mint otthona-ban nyeretné el a zsebpénzét, 
mint teszi Kovácsi Kari, vagy Pék Gazsi kol
lega; mondom ahelyett a fentemiitett szoba 
díványán Dl és belebámul a huszonötös vil
lanykörte zöld ernyővel tompított fényébe. A 
jobb sarokban kicsi felesége házaséletük első 
éa eddig egyetlen gyümölcsét csi-osigstja, a 
kis Lacikat De Kelemen lőkönyvelö úr sze
rető tekintetével nem csókolja körül bitestársa 
törékeny alakját, hauem minden ok és cél 
nélkül bámul- Bámul, ami az egyszeri borjú 
nál Is a gondolkozás jele volt, miért ne gon
dolkozhatnék ilyenkor a tartozik, és követel 
oldalak rendithetetlen gladiátora? Igen, ha 
valaki nem tudná, annak megsúgom: Gézánk
nak, ha Gézánknak két barna szeme egy 
helyre tapad, hát bámul; ha bámul, gondol
kozik; ha gondolkozik, baj van Köpecen. 

Kzt a diagnózist Talabér Gyurka álla
pította meg életének abban a . korszakában, 
amikor a gyakornok névre hallgatott, pedig 
jelen pillanatban már a segédkönyvelői cím
nél tart. Azóta ez köztudomásúvá vált, csupán 
a saját felesége nem vett, nem vehetett róla 
tudomást; mert mióta öt Kelemen Géza meg
ismerte, leszokott a gondolkozásról, mint a 
szerelmes fiatalember valahány. A. házasélet 
nem tejjel, még kevésbé mézzel folyó Kánna-
áojának azonban meg vannak azok a bizo
nyos zökkenői; ahol a leghűségesebb Jérj ko
ponyájában is mozgásnak indultak a már-már 
berozsdásodott kerekek. S ez az első gondo-
latnyikorgás, illúzió hessegetés rendszerint 
magával hozza az első családi szélvihart. 

M e g h i v ó . 
á Vasvármegyei Elektromos Müvek r. t. az aj háztartási 
tarifa ismertetéw céljából f. hó 24-éo és tit-én a kft . 
ségháza nagytermében magyarázó előadást tart, melynek 
keretében bemntatja a legmodernebb háztartási készülékek 
racionális használati módját is. A kiállítás 24-én délután 
6 órakor nyílik meg ós 25-én egész nap megtekinthető. 
Erre a kiállításra a Vasmegyei Elektromos Müvek Rész
vénytársaság minden fogyasztóját tisztelettel meghívja. 

Főkönyvelőnk életében ezt az első zök
kenőt Török Béni készítette elö; amidőn hiába 
invitálva Gézát estéli kártyapartira, azt mondta 
neki: »ügy látom igaz a szóbeszéd, papucs
bős lettél barátom 1« Ezt csak ugy félvállról 
vetette oda a regi kenyerespajtás. Géza mo
solygott egyet s nem is tartotta érdemesnek, 
hogy válaszoljon. Ma délután azonban kevés 
munkája akadt a hivatalban és a sok.minden 
között estiébe jutottak Béni szavai Látta gu 
nyoros arcán, amint a szavakat kiejtette, majd 
elképzelte, hogy estére — bizonyára — a 
kollégák kártyaszó mellett róla fognak dispu
tálni. Most már nem mosolygott hozza olyan 
lölényesen, inkább igyekezett másfelé terelni 
gondolatait. De bármerre kalézott képzeletévél, 
mint egy megbolondult rouciósgép süvítette 
fűiébe valami a szót: •Fontos, hogy boldog 
vagyok. — s kinézett az utcára. Ott lassan 
szemelelt az eső és a kis varoskán átnyar 
galó szeliő hozzávágott egy csomót a bank 
széles ablakaihoz. > Papucshős* — sziszegték 
feléje a recegő üvegtáblák. Ekkor vette csak 
észre, a hatalmas ingaóra egyre azt ketyegi, 
a nyavalyás írnok tolla egyre azt sercegi, a 
kövér kályha egyre azt duruzsolja: papucshős, 
papucshős, papucshős I Alig várta a hivatali 
idő leteltét, majd azzal az elhatározással in
dult haza, miszerint bebizonyítja önmagának, 
hogy igenis, Kelemen Tjeza főkönyvelő korlát
lan ur a maga portáján. - ' 

S íme, mi már otthonában találtuk, ahol 
belebámult a 25 Os villanykörte zöld ernyővel 
tompított fényébe, ami nála — most már 
tudjuk — a gondolkozás csalhatatlan jele. 

Valóban furcsa gondolatok gorgatják 
végig az összeadásoktól, kivonásoktól baráz
dált agyvelőt Épen azt állapítja meg, hogy 
felesége nem is fogadta olyan szeretetlel, mint 
máskor látni vélte. A vacsora? Az asszony 
ételeiböf állott Az is félig hidegen, félig me
legen került az asztalra. Lám most meg ahe
lyett, bogy megkérdezné lérjétöl, mi bántja; 
szórakozottan húzogatja a gyerekkocsit. 

Az asszonyka csakugyan nem volt haj
landó tudomást venni órácskája rossz kedvé
ről. Még csak ez kellene, hogy valóra váljon 
a kövér főjegyzöné szava; .Édesem, félek, 
teljesen férjed zsarnoksága alá kerülsz 1« Hát 
nem és százszor nem I Ha férjhez ment is, 
ha szereti Gézát; azért 0 ugy tesz, ahogy 
akar és oem rabszolgája. Netalán fáj neki 
valami, mondja meg. Ő nem kérleli. 

Igy történt aztán, hogy a szobában mas 
nem hallatszott, csupán a gyerekkocsi sriss, 
sriss lármája Végre a férfi töri meg a csen
det. Haskor gyengéden átölelte a .feleségét, 
ilyenformán szokta mondani: .Anyuska, nem 
megyünk még aludni ?* Most azonban szinte 
ellenségesen fordolt feléje: .Ilus, felbontotta 
a lány az ágyamat?* 

Az asszonyka nem akar hinni a fülei
nek I Hát Géza ilyet ie tnd ? Hirtelen szeretné 
megkérdezni,.mivel érdemelte ki ezt a bánás
módot, de ajkövttkező pillanatban ismét fü
lébe csengTTkOvér jegjzőoé jóslása: .Férjed 
zsarnoksága alá kerülsz 1« Ettől szertefoszlott 
előbbi józan gondolata. Epésen vág vissza; 

ns**Jnr vflBtvjrBjpJaei tmnesszsjtt 

• Magának is vannak szemei, szíveskedjék át
fáradni s hálóba, megtekinteni.* . 

Kedveskedő válasz; esetén Géza.bizo
nyára bocsánatot kér előbbi durvaságáért, Os | 
e szavak hallalára autótülökként bőgött feléje 
Török Béni mondása; -.Papucshős vagy!* 
Erre elvesztette lába alól a talajt, csikorgó 
fogakkal kiáltotta: »Azért tartok asszonyt, hogy 
elintézze helyettem az ilyen ügyeket* 

• Hússal forogni kezdett a szoba. Mi, még 
őt azért vette el ez a tiotanyaló, bogy ezzel 
"â maga kényelmét biztosítsa. Sírva fakad t i ' 
készül elájulni, elájulni? ám Iliiébe, ha eddig 
csengett, most már vészharangként kong a 
most már szélességgel kitüntetett tanácsadó 
megállapítása: »Fórjed zsarnoksága alá ke
rülsz I * Azonnal elmúl róla a gyengeség, ügy 
érzi: csatavesztést jelentene — a más alka
lommal oly sikerrel alkalmazható — eszmé
letvesztés. Minden erejét, összeszedve pattogja 
tehát: .Nagyon sajnálom, de ezennel tudo
másodra hozom, hogyha a feleséged lettem 
is, oem vagyok a szolgálód. Azt teszem meg, 
amit akarok és semmit, ami nincs kedvemre.* 

Ne néked szerető hitves, ne neked hü 
férj, ne neked boldog családapa. Egyik sem ' 
vagyl Hanem papucshős, papucshős és har
madszor papucshős lettél; ha igy mer leélni, 
ez a kis, szőke teremtés, akit a feleségednek ' 
nevezel. ••'- . • . 1 . . 

Ilyen és ebhez hasonló dolgokat bőm-
böl valami túlvilági gyárkéméoy Gézánk föle 
kagylójába/ Egy szempillantás alatt átfut -
agyán a gondolat, mi lenne, ha a kollégák ez 
asszony előbbi szavait hallották volna. Ettől 
ugy megvadul, hogy összetéveszti magaf a 
kisbttrgöndi kauásszal és a tpllforgatástól ki-
érdemült kezével akkorát suhint' az - asztal
lapra, hogy az ott levő tál, tányér, a legszebb 
tangófigurákat lejtve táncolt a padlóra; ott 
darabjaik csárdás szilajsággal pattognak sza
naszét. Am az éktelen zene-booát túlharsog
ják a türelmét vesztett baokbivatalnok szavai: 
• Válogasd meg asszony a szavaidat, nem tű
röm, hogy igy beszélj velem I Elvégre ki ál 
ur ebben a házban?* 

•Csak nem gondolod, hogy t»?< — sü
vítette vissza a főjegyzöné által fellovalt Ilus. 

Ebben a válságos pillanatban üyöstör- ' 
gés, majd folyton erősbödő oázás ballatszik 
a gyerekkocsiból. A nagy kiabálásra, csörOm-
pölésre fölébredt a család legfiatalabb tagja, 
a Laci. Es erre a gyenge, tagolatlan, taláa 
emberinek sem mondható hangra, feleúton 
megáll a házinr karja, amely már másodszor 
akar lecsapni az ártatlan asztallapra. Vissza
nyeri eszméletét a háziasszony. Pedig végkép 
elhatározta, hogy el fog ájulni* Mindketten 
ijedten ugranak a gyerekkocsihoz. Géza lábtól • 
Ilus fejtől éri. Aztán egytempóra, lehajtott 
fejjel, megadással ringatni kezdik a babát. A 
kis kocsi zörején kivül nem hallatsi.ik semmi, 
semmi. Csak az icipici emberke sírja a magi -
danáját; büszkén, diadalmasan, ellenkezést 
nem tűrő hangon: oá, oá, oá I 

Hirdessen a Kemenesaljában. 
BSayr 
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