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Négyökrü lakatot javíttat. 
Négyökrü János bekopog vasárnap reg-

et'], olyan nyolc óra tájon, egyik lakatosmes-
terhez, 

J öreggel t mond, azután keresi a szoba-
sarkát, ahová oda illesztheti a piroscsíkos 
nagy esőernyőt, utána meg leveszi fejéről az 
öreg kisszélli kalapot, amelyen bizony már 
meglátszanak a vihar nyomai is. Azt mondja: 

— Maga az a Fejős lakatos? 
— Én vagyok bácsikám — kapja vissza 

a feleletet — mivégrül keres. 
tAz öreg szemügyre veszi a mestert, kö-

'•ttiift egyet-kettői, azután végigsimítván a ba-
juszszárnyakát, folytatja: 

— Hát ért az mr a lakathoz? 
— Hogyne értenék, az a mesterségem. 
— No akkor nézze e... 
(Rozsdás, öreg lakatot huz elő a szűr 

alól, a papirost lefejti róla és odanyújt ja Fe-
jősnek. 

— iMit akar evvel? — kérdi a mester. 
— iMit — ütközik meg Négyökrü.— Hát 

azt, hogy elpusztult, 
,— Aztán, 
•— Aztán szeretném mögreperáltatni. 
(Mosolygott a mester. 
— iNem véli jónak? — aggodalmaskodott 

az öreg, 
— iHát tudja bácsikám, én olyan ember 

vagyok, hogy nem szoktam kertelni. Én bi-
zony megmondom egész őszintén, hogy nem 
vétőin jónak. 

— (Mondja mög há t akkor azt is, hogy 
miért 

— Miér'?... Azért, mert ha megjavítta-
tom, akkor is mellbeteg lesz a lakat. 

Elmosolyodik Négyökrü. 
— Ugy gondolja? I 

— Ugy... Ha visszateszi kend az ajtóra, 
aztán egyet rug kend az ajtón, biz' az kinyi-
lik bácsikám. Ezért mondom, hogy mellbeteg 
marad. 

Visszaveszi Négyökrü János a lakatot, 
nézi. Aztán hümmögd, csóválja a fejét, csap-
kodja a záróját ki, be, majd súlyba ereszti a 
régi szerszámot. 

— Ezt nem gondoltam volna — sóhajtja. 
— Mit? 
— Azt, hogy ilyen beteg. 
— Pedig láthatta volna kend. 
— Nézze, nem értök én hozzá. Nem va-

gyok én mestöre. 
— Nem is kell, hogy mestere legyen. 

Meglátja ezt az is. aki nem mestere. 
Megint hümmög János, megint bólogat-

ja a fejét, mig egyszerre esak vidám arccal 
feltekint. 

— .Nézze mestör. ur az se baj. Leginkább 
kisétáltam magam, mig ide értem. 

— Igaza van kendnek, szép őszi idő van, 
jó az ut is, nem árt az embernek egy .kis 
séta. 

— Hát szép ősz van, annyi bizonyos. 
Most mog majd visszasétálok. 

— Honnan jött kend? 
— A madarásztói iskola mellől. Hallot-

ta-e hírét? 
— Hogyne. Az messze van. 
— Ahogy vössziik — vonja fel az egyik 

vállát Négyökyü. 
— Mikor indult kend el? 
— Három órakor. 
— Akkor öt órahosszáig sétált kend. 
— Addig. 
— Mög ölig vissza. 
— Addig. 
— Hány esztendős kend? 
— Alost. vótam Szentmihájkor hatvanölt. 
Boldogan mosolyodik el a mester és elé-

gedetten nézi végig a tanyai magyart, aki 
három koronás lakatért, hatvanöt éves korá-
ban, tiz óra hosszát gyalogol. 
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— Aztán nem fárad kend fel? 
— Mán bogy gondol,ia. Sétába nem fá-

radt még el senkise-. 
— Hát akkor tudja mit öreg 
— Mondja, hallom, 
— Jövő vasárnapra kész lesz a lakat, 

megcsinálom, besétálhat kend érte. 
— y . 

— Tőzsde. Budapestről telefonálja tudó" 
sitónk: A tőzsdén lanyha megnyitás utáa 

erősen megszilárdult az irányzat és tete-
mesen javultak az árfolyamok: Osztrák 
Hite! 961, Magyar Hitel 1454, Fabank 1087, 
Forgalmi Bank 730, Jelzálog 656, Leszá-
mítoló Bank 853, Salgótarjáni 1385, Uri-
kányi 945, Beocsini 1340, Lipták 390, Ri-
mamurányi 1344 és Államvasút 1198. 
— Czernin külügyminiszter budapesti 

tartózkodásának programja. Budapestről je-
lentik: Gróf Czernin Ottokár .külügyminisz-
ter szombaton érkezik Budapestre Praznow 
szky osztályfőnök és Marsovszky titkár kí-
séretében. A külügyminiszter vasárnap elnö-
kölni fog a közös minisztertanácson, amelyen 
az osztrák és a magyar szakminiszterek 
vesznek részt. A közös minisztertanácson 
közélelmezési ügyek kerülnek szóba. Gróf 
Czernin tanácskozni fog a politikai pártok 
vezetőivel, köztük gróf Károlyi Mihállyal és 
Holló Lajossal .ismeretes interpellációjuk tár-
gyában. A külügyminiszter öt napig marad 
Budapesten. , 

— József főherceg alapítványa az újság-
írók nyugdíjintézetének. Budapestről jelentik: 
József főherceg ismét tanújelét adta annak a 
megbecsülésnek, amelyet a sajtó munkásai 
iránt érez. A népszerű főherceg Bartha Al-
iiért vezérkari alezredes ut ján tudatta a Hír-
lapírók Nyugdíjintézetével, hogy a hadikiál-
•litás jövedelméből tizezer koronás alapít-
ványt tesz, amelyet „József főherceg vezér-
ezredes erdélyi hadikiálütása alapítványa" 
néven kell kezelni. 

— Kitüntetések. A király Gerle Sándor 46. 
gyalogezredben tartalékos főhadnagynak az 
ellenséggel szemben tanúsított kitűnő szolgá-
lata elismeréseül a koronás aranyérdemke-
resztet a vitézségi érem szalagján a kardok-
kal adományozta. Oraviez J akab 46. gya-

logezredben tartalékos hadnagynak a legfel-
sőbb dicsérő elismerés — a kardok egyidejű 
adományozása mellett — tudtul adatott. A 

mi kell 
ama csapás elhárítására, ha a különben 
szép, fiatal nő arcbőrét szeplők, pattanások, 
mitesszerek, foltok éktelenitik el ? Ezeknek 
egyedüli ellenszere a Diana arckrém és 
a Diana-alabástrompuder, mely csoda-

szerek az arcbőr 

minden 
tisztátlanságait eltüntetik, az arcot bár-
sonysimaságuvá, hamvasan üdévé vará-

zsolják. Sok ezer leánynak és 

asszonynak 
adta már vissza szépségét a Diana-ala-

bástrompuder és a Diana-krém. 

Mindenütt kapható! Főelárusitóhely: 

Diana Kereskedelmi Rf. 
Budapest, V., Nádor-utea 6. szám. 


