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<lik a munka. A többiek óvatosan ásnak a fák kö-
rül, mert nem szabad megsérteni a gyökerek t, 
amelyek ágas-hogas háncsaikat szétsuga rázzák az 
árokban A munkavezető tovább l>eszél: 

— / pengő öturnét 

Itapnak szögcnyök, ha csak áó juk inog fapátj.ik, 
van, ez a haszontalanabb rnunl.á iák az ára, a 
kubikusok, a talicská-ok 2 pengőt kapnak, ma-
gamnak 1.80 a keresetein, bizonyosan azért, 
mert állandó alkalmazásom van 

A munkabérről szóló beszélgetés megüti az 
egyik öreg napszámos fülét és közbeszól: 

— öléi7 keres az Icéröm kilenc órai munkáért, 
oszt még ebédidőnk sincsen, ]ledig az ilyen öreg 
emlKsr, mint én, csak elharapdá'.na ugy délidő 
alatt egy falat száraz könyeret. Nyomban elő is 
vesz a kabát/sebből egy darab kenyeret és maj-
szolja. 

— Hatvannégy éves az öreg — mondotta a 
munkavezető —, folyton zsémbelődik, elégedet-
len sorsával, valamikor n sajátján do'gozott. 

— Régi napszámosember vagyok én is — 
szólt bele a beszélgetésbe egy másik ínséges, 
—, de 

még ilyén gyönge keresetőm nem volt 
soha. 

— Miért nem fizet a város is annyit, mint 
iimönnyit a röndölet szabályoz; a naps:ániosmk 
28, a kubikusnak 36 fii ér járna óránként. Mi 
inog tizen . .. nem is tudom mennyi fillért ke-
resünk egy óra alatt. 

Egyre nagyobb csoport vesz körül bennünket. 
— Kicsoda az ur — kérdr\k kíváncsian —, 

talán segíteni akar rajtunk. Jönnek ide sokan, 
bámulnak bennünket, beszéltetnek, sajnálkoz-
nak, de senki nem, segít rajtunk, pedig de jó 
volna, ha valaki állandó munkál adna nekünk 
embörsépeson mőgszolgálnánk neki. Ez kérőm 

csak olyan muszájmunka, 

Legszebb, lega'kalmasabb afándék 

e g y j ó r & d t ó , 

írógép, 
csillár, 
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van is, mőg nincs is látszata . . . Annyiszor föl-
írtak már bennünket, mög is mondtuk, hogy 
hány »cselédünk« van odahaza, misem történt 
velünk.. . 

lassan odasomfordál a csoporthoz egy ujabb 
munkás, inkább csoszog, mint jár, láthatóan ő 
a legöregebb a lársaságban. Tisztelik is, a munka-
vezető is becsesebben bánik vele. 

— Lálja kérőm — mondja a munka vezető —, 

75 éves már a Tóni bácsi és még min-
dig kénytelen dolgozni... 

— Miért nem pihen? 

Az öreg kiveszi agyarai közül a pipát: 

— Muszáj dolgozni, hogy föl ne fordul-
jak ... 

LeirhataÜan elkeseredés érzett kt hangjából. 

— Valamikor annyit kerestem nyárom — foly-
tatta —, hogy télidőben a patkán heverésztem 
mög pipáltam. Akkoriban fájnbos dohányra is 
lellett. Ünnepnap szivaroztam, mag mőg bagót 
kőll rámi, mög komisz dohányt szi\ni. Rögyl 
annyiból á'l az éJlcezés, hogy — zsebretesszük a 
könyeret mög a szalonnát, ha van, a delet át-
dolgozzuk, csak néha csipegeiünk a zsebünkből, 

hogy jobban álljon a szánkban — a pipa. Ha 
bevégeztük délután 4 órakor a munkát, letele-
pődünk és mőgosszük a röggeJit, az ebédöt, mög 
a vacsorát... Másnap azután kezdődik minden 
élűiről, amig lelelik a hat-hét nap, azután möginl 
várunk egy hónapig. Még kistérül, hogy 

mi vagyunk a legnagyobb urak a vi-
lágon; hat napig do'gozunk, egy hó-

napig pihenünk , . . 

Lassan szétoszlik a csoport, munkához Iát 

mindenki, minden pillanatban jöhet valaki. 
Mire kezdődik a munka zúzmarás lesz a 

báránybőrkucsma, az őszl>ecsavarodott hajusz 
még deresebb lesz, összecsapkodják elgémbere-
dett kezeiket, majd rendbe rakják szerszámaikat 
és sorba állnak. Névsorolvasás következik. Ott 
állnak egymás mellett a meggörnyedt alakok, 
kezükben a kenyérkereső szerszámmal, ajkuk 
alig mozog, amikor nevüket kimondják. 

A munkásszázad megtette kötelesséigét, haza-
mery a társaság, hogy másnap minden élőiről 
kezdődjék, de lesz olyan is, aki otthonmarad, 
mert le'e't a napszám. Egy hónapig pihenni fog. 
Uj ember kerül a munkáscsapatba. Inségmunka... 

Herczeg Sándor 
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A főváros uj és legszebb áruháza dus és Ízléses válaszíékkal várfa: 
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Női és férfi szövetek 
Selymek és bársonyok 
Agy- és fehérnemüvásznak 
Ét-, kávés-, zsurkészlctek 

II. 
Paplanok 
Takarók 

in. 
Női fehérnemük 
Női ruhák 
Gycrmekruhák 
Gyermek fehérnemük 

Osztályaink: 
Házi, alkalmi, estélyi ruhák és háziipari 

különlegességek 
Női kabátok és bundák 

IV. 

Női-, férfi- és gyermekcipő" 
Hó- és sárcipők 
Házi- és tornacipők 
Estélyi cipők 

V. 

Harisnyák, zoknik 
Kesztyűk 
Pullóverek, mellényei 
Sáluk 

VI. 

Ui ¡divatcikkek 
Kalapok, sapkák 
Nyakkendők, gallérok 

vn . 

Retikülök 
Bőröndök, aktatáskák 
Órák 
Pipere-, kozmetikai cikke. 
Papir- és írószerek 
Gyermekjátékok 
Ruhadiszek 
Gomb, csat, cérna, fonal 
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