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A sztálingrádi csata 
befejeződött. Az egész világ a bő
söknek kijáró' tisztelettel, léleg-
zetét visszafojtva figyelte a vé
res dráma utolsó jelenetelt, s a 
jelentésekből egy mondatnak 
meg kellett ütnie minden magyar 
embernek a fülét: a megadásra 
szóló felhívásra azt válaszolták 
a sztálingrádi védők, hogy az 
utolsó golyót a maguk számára 
tartogatják. A magyar történelem 
évszázadainak legdlcsőbb moz
zanatai jutottak eszünkbe. így 
küzdöttek Zrinyl Miklósék Szi
getvárnál, az utolsó s z á l v embe
rig, igy haltak meg Drégely vár 
hősei, Szondi Györggyel az éles, 
elpusztítva mindent, hogy semmi 
érték ne Jusson az ellenség ke
zébe. Addig él egy ország, amíg 
fíai meg tudnak halni érette* 
De hogy a halált meg tudja vet
ni egy nép, az üggyel, amelyért 
aseg kall halnia, össze kell forr
nia. Egyetlen magyar férfi sem 
sajnálja életét, ha csakugyan fér
fi, s nem hitvány, gyenge báb, 
ha tudja, hogy vérén új élet támad, 
fiai, leányai és fajtája számára. 
- Meghal a huszadik század em
bere is nagy célokért, ba azok 
áttüzesftik lényét, s belátja : sincs 
más megoldás, az életet a halál 
árán meg kell vásárolni. A ma
gyar mindig odaadta életét a' 
.haza oltárára", na ez a haza. 
magyar nép érdekelért küldötte 
harcba, ha azt látta, hogy az ál
dozatvállalásban, Illetve a köte
lességtől jesitésbon mindenki egy
formán kiveszi a részét, ha ad
dig, mtg egyik vérét hullajtja, a 
másik az életnek egy másik pont-
ján ugyanolyan hűséggel, becsü
lettel és kitartással végzi a rá
bízott munkát, ba jó a vezetés, 
a vesetők előljárnak mindenütt, 
egy szóval, ha azt látták, hogy 
eggyéíorrva mindenki kiveszi a 
részét a harc vállalásából, áte
ssen bizonyos, 'hogy a sztálin
grádi hősök azért tudtak hóna
pokon át körülzárva a.felmen
tés, a megmenekülés minden re
ménye nélkül Is kitartani, s vé
gül a megadás helyett a halált 
választani, mert miközben ők 
haiálharcukat vívták, a front, az 
élet más pontján, odahaza, a min
dennapi munkaasztalnál, hivatal
ban, minisztériamokban, villamo
sokon, szóval az élet minden te
rületén ugyanolyan hősiességgel 
állnak helyt a nemzettestvérek, 
mint ők az ostromlott állásokban: 
Nem azért küzdöttek, az utolsó 
lebelletig hogy ugyanakkor má
sok, áz élet naposabb oldatán — a 
nemzet kanra — felelőtlenül 
meggazdagodjanak. 

P o n y v a í r ó - e H a r s á n y i Z s o l t ? 
Érdekes és nagyjelentőségű irodalmi pér Debrecenben 

Beszámoltunk már olvasóink 
mik néhány rövid hírben az Iz
galmas irodalmi perről, amelynek 
első tárgyalását, nemrég tartották 
a debreceni törvényszék előtt. 
A per vádiója Harsányt Zsolt, a 
magyar bestsellerek Írója, a vád
lott Juhász Géza, a kitűnő deb
receni író, kritikus és Irodalom
történész. Juhász Géza az idő
közben már megszűnt Tiszántúl 
című napilapban a könyvnapok 
elölt cikket irt a rossz írott mű
vek ellen s a cikkben „Ponyva!" 
felírású kereszlkötést kívánt Har
sány i Zsolt életrajzi regényeire la 
Harsány! úgy érezte, hogy Írói 
becsületében támadták meg a 
becsületsértés és bitelrontás mi
att beperelte a kritikust 

Harsány! Zsolt és Juhász Géza 
perének Jelentősége túlnő- az 
Irodalom élet keretein-. A kritika 
szabadsága ép úgy nemzeti érdek, 
mint az igasl íré becsületének 
védelme, a debreceni bíróság 
döntése tehát semmiesetre sem 
lobét, közömbös a társadalom 
számára. Ezenkívül a per során 
számos olyan kérdés kerül meg
vitatásra, amelynek tisztázása u 
magyar Irodalomnak és a magyar 
kowmségnek már régen érdeke. 
Szükségesnek éreztük tehát, hosry 
az első tárgyalásnak a közvéle
mény érdeklődésére legiakább 
Bzámottartó anyagát. Juhász Gé
za védekezését, lapunkban lehe
tő legnagyobb részletességgel Is
mertessük olvasóink előtt, debre
ceni munkatársunk jelentése 
alapján. 

Juhász Géza védekezése során 
az 1914:XLI t.-c. 1.1. §. t pontja 
alapján kérte a valóság bizonyí
tanának elrendelését a közérdek 
megóvása céljából, mert vélemé
nye szerint a főmagánvádló élet* 
rajzregényel nem ülik meg a 
magasabb Irodalmi mértéket, te 
hát a kritikai életben szokásos 
gyakorlat szerint jogosan alkal
mazható rájuk a „ponyva" kife
jezés. Érzi, hogy helyzete nehéz: 
ety országosan becsült Íróról 
mondott véleményt, s bizonyíta
nia kell, begy. tiszta volt.a szán
d é k a Az Irodalmi, művek , érté
kelése egyébként változó, 'mégis 
hízik abban, hogy az Ízlésnek 
vannak minden magyar ember 
számára egyetemes tőrvényei, s 
a független msgyar bíróság előtt' 
kiderül a tárgyalás során, ltogy 
egy msgsseabb kötelesség pa
rancsának engedelmeskedett, ami

kor a főmagánvádló érdekeit 
látszólag megsértette. Harsányi 
Zsolt óriási munkásságából csak 
néhány szemelvénye mulathat be 
a bíróság előtt, s ezzel a pár 
részlettel kell bizonyítania, hogy 
igaza volt, mikor Harsányl regé
nyelt ponyvának minősítette, mert 
ezzel csak jogos kritikát gyako
ro l t * a közösség érdekét védel
mezte. Az áttekinthetőség erde
kében védekező és bizonyító 
anyagát több gyújtópont köré 
sűrítette. 

Korrajz és jellemrajz. 
Juhász Géza védekezése során 

elsőnek Harsányt korfestő ké
pességét elemzi ,Az életrajz-
regény nagyrészt a lelkiismeretes 
kutatás műve, a képzeletnek kor
látozott szerep jut benne. Az író
nak állandóan résen kell állania, 
hogy amit kitalál, az Is a kor le
vegőjét árassza.'' Harsány 1 írói 
módszereit ebből a szempontból 
Mátyás királyról szóló regényé
nek, a Matblas rex-nck egyik 
részletével Jellemzi Az idézett 
részletben a 18 éves Hunyadi 
László, az ország legkülönb da
liája, lovagi küzdelembe kezd a 
14 éves _Matykó"-vaI. s anyja é s 
egy csomó szájlátő szemeláttára, 
sőt: biztatása és helyeslése alap
ján kétszer !B leveti kisöccsét a 
lóról. „Nyilvánvaló, hogy ebből 
egy kukk sem történhetett meg 
soha. Még az iránt sincs kétsé
gem, hogy a legigénytelenebb 
Ifjúsági Író Is óvakodott volna 
ilyen Ötlettől. A. főmagánvádló 
habozás nélkül megírta, hiszen 
egy pillanatig áem élte át komo
lyan, milyen kockázatos vállal
kozás volt a középkorban a lo
vag! torna" 

„De még a korrajznál Is fon-
tosahb az életrajzregényekben az 
író léleklátó képessége, Jellemző 
ereje. Mert, ha még ebben is 
gyöngének bizonyul, képzelni is 
bajos, mi érdeme maradhat még." 
Ismét a Mathlan rex-böl vett pél
dákkal bizonyltja, huny ..nemcsak 
a kort látja az Író. hanem az alak
jait sem. Vaktában mecjeleoete-
zeti kénenkönyvet ad * történe-
lemből, néha szinte bajos elhinni, 
hogy egymásután következő lap
jait egyugyanazon ember irta." 

Bemutatja Juhász Géza azt is, 
hogyan* tájékozódik az Író egy 
hozzánk közelebb eső korbsn. A 
Madácb-regényből idéz. Madách, 
válása után. beleszeret -egy tát 
paraszt sánta feleségébe, Borkába. 

Azonnal berendeli az urát, tudo
mására hozza, hogy tetszik neki 
az asszony, engedje be a kastély'-^ 
ba szolgálni, fizet érte „kárpót-
iásuui egyszer a mindenkorra 
hatszáz forintot". A férj rááll, az 
asszony azonban nem, Madách 
személyesen megy érte, de az 
asszony eaessssM .No, Janó, bét 
te mit szólsz ehhez?" — topog 
gyámoltalanul a regényball sze
rencsétlen Madách. „Mi ez — 
kérdezi a vádlott kritikus — ha 
nem a nagy ember lealacso-
nyitása? Higyjük el, éa éppen 
Madáchról, a költőről, a negyven 
év korul Járó földesúrról, hogy 
llyétt kupecmodon próbái cétt 
érőt egy sánta aawxonynál, akár 
valami vén zsidó, akinek a pénze 
az egyetlen sex- appeaUe? Retten
tő vívódás árán, porig alázkodva 
ttwatrgr nemesebb • részér előtt 
talán Javakorbell röídesúr t i 
vetemedett életében Ilyesmire, de 
nem rögtön az első órákban, • 
főleg nem egy madáchi Jellem, 
homlokán az Ember Tragédiája 
koszorújával!" - A visszautasítás 
után Madách hazaindul. Gondo
latait Harsány! Így foglalja össze: 
„Hogy a dolog hogyan fog aía- . 
kulni afelől nem volt ké tsége . . . 
A földesúr most Is olyan földesúr 
volt még, mint negyvennyolc előtt 
kiskirály a maga kaatétydombján. 
Ha fejedelmi személyének meg
tetszett a falu valamelyik asszonya 
vagy lánya, férj é s apa csak meg
tisztelve érezte magát". Ml Jogo
sltja fel a fómagánvádlót — kér
dezi Juhász Géza —. hogy Uyen 
méltatlan és embertelen szerepbe 
rángassa Madáchot? .Megvádol-
tassa az ország egész Jobbágy
ságát, tehát a magyar jobbágyot 
te. hogy mint fér] és apa meg
tisztelve érezte magát ha a 
földesúr szemet vetett asszonyára 
vagy a l a n y á r a ? ! . . . AkiHyot leír 
Madáchról, járt-e valaha még 
csak a tájékán la az ő komor, 
tragikus s z e l l e m é n e k . Mi ez 
ha nem ernyesztő, bomlasztó, 
mérgező ponyva?... Szinte azt 
merném mondani, hogy ebhez 
képest a rablókról szóló ponyva
regény bizonyos mértékig föl
emelő olvasmány, mert essjfcgkj 
hogykl lehet törni az alacsony 
sorsból. Es viszont azt hirdeti, 
hogy mindenkinek meg kell hen-
gergöznio a pocsolyában s még 
rúgkapálnia sem érdemes elleoe. 
hiszen Madách is bölcsen, vona
kodás nélkül belenyugodott." 

Hra 12 fillér - ^ 
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\ ponyva I 
i ig tiszta: 

- . b i l i Mag 

A ponyva fogalma 
i fogalma, sajnos, még. 

[ intisjsaMSj A nyáron a 
1 Magazin néhány írótól, 

ük Harsányi Zsolttól is, meg-
. Jet té , hogy ml a ponyva? 

. j i n y l szerint a ponyva min-
• t olyan leitűnő olcsón árult 
• I itas ízlésű szórakoztató ol-

nány, amelynek irodalmi cél-
' nincs. Meghatározása azonban 

i szabatos. Ha ezt vennénk 
rtéküL az ő műveit sem le
ié ponyvának minősítenünk, 
-t miből derül például az ki, 
y van-e egy műnek irodalmi 

• ja? Harsány í életregényei 
' c s a k nem Is szórakoztató 

ismányok, nem találta annak 
ádlott sem őket „Azon a té-

i , hogy nem vagyok képes öl
n i a lőmagáo vádló regényeit, 

- a ls vagyok rossz társaság-
• iii Az Cj Magyar Dekameron-

~ i Harsányl Zsolt ezt mondja: 
. ,-yeüen regényemet sem ol-

.tam még el... Alig órdekel-
i -x." . Jobban meghatározza & 

iyvát Hunyadi Sándor; „A 
; ayva rossz írás, mindegy, hogy 

nnyibe kerül és miről szol", 
• *y például Dékány András: 

cl á jobb írói készséggel ren-
- ikező mesterember, aki pusz-
ap í csak szórakoztatni akar és 

ícs semmi mondanivalója,pony-
iró". E nyilatkozatok alapján 
ugodtan nevezheti — úgy érzi 

Harsány it ponyvaírónak. A 
•yvaírás különben nem okvet-
l i i l megbélyegző: sok tisztelt 

-mkat kényszerltette rá aszük-
i. anélkül, hogy ezért megve
rek volna. A ponyva szó sem 
alacsonyító, hiszen a'nemes 

i -nyva kifejezést is használják. 
jbao az értelemben pedig, hogy 

. ossz mű", használták és basz-
dják ma is az irodalmi életben, 
ftikákban._PéterfIy Jenő ls hasz-
Uta Jókaival kapcsolatban. „De 
í a fömagánvádló ilyenformán 
nytelen is elismerni, hogy a 
íttkal gyakorlat szerint semmi 
okatiant nem követtem-el, mi-
ir a rossz müvet egyszerűen 
myvának neveztem, még min-
g kifogásolhatja, 'hogy azt is 
jzzátettem: a ponyva veszedel-
esebb a méregnél. Már pedig 
;ert mert hibásan festi a kor t 
lrerajzolja a hőseit, még nem 
:abad méregkeverőnek nevezni 
^y buzgó, szorgalmas, Írót, aki 
anyi sok nyomdatulajdonosnak, 

- időnek , ügynöknek, könyvke-
sakedőnek ad kenyeret kiadó
iról nem is* szólva. Csakhogy a 
ladácii példán megmutattam, 
ogy főmagánvádlónál többről 
an szó: elközimségesfti, leala-
» nyitó szerepbe' állítja nagy-
línkat Ez már mérgező hatás, 
e ennél meg- többet kell meg-
Uapltaoom. Ahol gJtalgasj van 
V^á szerelmi Jelenetek kiszí ne-1 

ősében a pornográfia területére 
i át-áttéved." ; 

• A Liszt Ferenc-regény 
Juhász Géza most meghatároz

na a pornográfia fogalmát Sze-
inte pornográfnak kell tekinte-
íünk minden olyan ábrázolást 
unelylk egy szerelmi jelenetnek 
msztán az érzékcsiklandó részeit 
eregeti ki, minden lélekfestő 

szándék, minden magasabb er-
íölcsi cél nélkül. Fömagáovádló-
jan erre is akad példa, legbő
vebben éppen abban a regényé
ben, amelyik a „magyar" Jelzőt 
viseli a homlokán. Liszt Ferenc 
életrajzregényerői van szó, a 
Magyar rapszódia-ró 1. A vádlott 

kritikus több részletet idéz a 
Líszt-regénybŐI állításai bizonyí
tására. Liszt kalandból kalandba 
sodródik, könnyű vérrel, gátlás 
nélkül. Már megöregedett, egy
házi szolgálatba lépett, abbé, de 
ez a legkevésbbé sem feszélyezi 
sem ő t sem íróját Hatvan éves 
múl t de „női odaadásért sóvárgó 
férfiassága még nem öregedett 
meg eléggé". (Magyar Rapszódia 
IV. 229.) Az öreg Liszt még szá
nalmasabb tucatember, mint a 
hatszáz forintjával hódító Madách. 
Hol itt a lángész varázsa, ötle
tessége, szellemi nagysága? 

...Hetvenegy esztendős korá
ból Így ír le Harsányi egy sze
relmi kalandot:.„A leány hozzá

simult és erős kézzel magához 
vonta az öreg fejet Elkezdte ra
jongó héwel csókolni Az agg 
hagyta. A leány mint kígyó fonó
dott köréje és simogatta, csókol
gatta, becézte fáradhatatlanul. S 
a vén oroszlánban megmozdulta 
bajdani vér. Karjaiba legényes 
erő költözött s mikor felhördülve 
szorította magához, a leány bol
dog sóhajtással, diadalmasan, di
csőült meg az öreg ember késel 
szerelmében." (Magyar Rapszódia 
IV. 253.) „A csoszogva járó öreg 
kanonok titkolt de féktelen hiú
sággal nézett körül a világban. 
Hetvenegy éves volt és szeretőt 
tartott" (Ugyanott 254.) 

Folyt következik. 

G o n d o l s z - e h ő s i h a l o t t a i n k r a ? 
Kiáltja felénk ezt a kérdést a 

„Hét fakereszt" legendája. Nem
csak ezt a kérdést veti fel azon
ban, hanem vádol, egyenesen 
nekünk szegezi a vádak egész 
zömét: gondolsz-e ránk, akik 
vérezünk érted, a hazáért - nem 
felejted-e el az áldozatunkat ál
dozol-e hozzátartozóinkért? 

Folyó évi Január bó 24-én és 
31-én ünnepelt a celldömölki Ev. 
Ifjúsági Egyesület Az egyesület 
öt hősihalottjának emlékére ren
dezető a darabot Ot hóaihalott, 
akik drága piros vérüket hullat
ták szűzi fehér -hóra érettünk 
Nemcsak öt hősihalott emlékestje 
volt ez, hanem sok-sok névtelen 
magyar hősé. akik teste ott pihen 
valahol a bólepte, fagyos orosz 
föld alatt. 

Az ünnepély kezdetén a hall
gatóság ajkán felcsendült': „Isten 
áldd meg a magyart.." A darab 
hangulatához, meséjéhez nagyon 
illő, Gyón! Géza: „Csak egy é K 
szakára" cT Költeményét szavalta 
Horváth József theológus. 

Szabó Kálmán dr. ügyvéd tar
talmas, szlvhezszóló beszédben 
mondta el, mit akar, az |fjúság 
ezen ünnepélye: 

„Azt akarjuk ezzel az ünne
péllyel, hogy mindenki tudja meg 
és érezze meg, hogy a harctéren 
küzdő magyar katona és maggar 
honvéd mindenekfelett való kö
zös magyar érték'.'' 

„Ez az ünnepély minden lelki
ismeretet minden magyar lelket 
fel akar kongatni, meg akar r i 
asztani, meg akar rázni azér t 
hogy fokozottabban érezzük a 
küzdelmet és megalkuvás nélkül, 
lelkileg simuljunk bele ebbe a 
háborús feszültségben és foko
zottabb mértékben legyünk bel' 
sö lelki bizakodás és lelki egyen
súly, a belső front ŐrdUót" 

„Azt akarjuk ezzel az ünne
péllyel érzékeltetni, akik itthon 
vannak és nem -részesei ennek a 
gigászi harcnak, ne legyenek 
közömbösek, ne legyenek hide
gek azokhoz, akiknek hozzátar
tozói áldoznak vé r t életet és 
egészséget^ . 

„Ezzel az Ünnepéllyel, ennek 
főszámát képező .Hét fakereszt" 
legendájában azt akarja az Ifjú
sági Egyesület elérni, hogy e le
genda sohase ismétlődhessék 
meg, éppen ma ne, amikor az 
itthoni helytállás éppen olyan 
fontos, mintáz oda kinti. ...Sha 
így lestünk részesei az egyéni 
életünkkel a közösség életében, s 
ha így feszülünk neki a mun
kának, akkor az áldozatból al
áás tesz, s a magyar nemzeten 
még a pokol kapui sem vehet
nek erőt, -Áldjuk szeressük és 

kövessük a magyar honvédet, a 
magyar katonát" 

A legenda: Hét fakereszt á l l a 
bólepte orosz mezőn. Az idő vi
szontagságaitól megviselt hét fa
kereszt Isten kegyelméből meg
mozdul, amikor Tatjána. (Nagy 
Gizella) és Fedor (Ágoston Imre), 
az éjszakában szerelmes szavakat 
suttognak egymásnak és megéled 
a bét halott katona:.zászlós (Öry 
Lajos), Czibak káplár (Nagy Jó
zsef), Nagy önkéntes' (Cslzmazla 
Sándor), Szászt (Kovács Sándor). 
Kovács József (Szabó Jenő), a Jó 
Péterfia (Németh József és a fél
szemű Dani Gergő (Vajda József). 
A sötét éjszakában csak a Gön
cöl-szekere világit Kimenőt ka
pott a hét hós. Hazamehetnek, 
körülnézhetnek és ha boldogta
lanul otthon nem élhetnek, vissza
jöhetnek éjfélre a sírhoz, hogy 
elfoglalják újra az égi boldogságot. 

A zászlós is elindul mátkájá
hoz. Előre a boldog viszontlátás 
Örömére gondolva, észrevétlenül 
lép be Anikó szobájába. Anikó 
(Kassai Ida) otthona mulatozás, 
dorbézolás színhelye. Rendőrka
pitány (Györkös Péter). Babette 
(Nagy Kató), rendőrfogalmazó 
(Imre Károly) és .a kis- Publ 
(Ságby Zoltán) a vendégek. A 
kis zászlós, már elfeledte Anikó. 
A vádak egész tömege zúdult 
most Anikó ellen, mely nekünk 
Is figyelmeztetés legyen.'hogy ne 
így Járjanak a mai háborúban 
elesett honvédeink is ' Csalódott 
a kis zászlós, nem várta senki. 
Búcsút mond: „Isten.áldja" és 
könnyes szemmel távozik Anikó 
nagyúri otthonából. 

Találkozik újra a megéledt hét 
hős sírjánál. Tele csalódással, 
fájdalmas tapasztalatokkal, meg
vetéssel szivükben és könnyel a 
szemükben. Elmondják mit lát
tak otthon. Mindenki csak vissza
jött, mert jobb a, sírban. Boldo
gabb az élet az Úristennél mint 
ebben a nyomorult földi éledben. 

Végezetül emlékezés volt az 
egyesület hősi halottairól: Tala-
bér Miklós! — Harsányan kiáltja 

-a tisztelgő hét honvéd: jelen! 
Pethő Endre! — jelen! Szelestey 
Zoltán! — jelen! Márkus Géza! 
— jelen! Nagy József! — jelen! 

Igen, jelen vagytok, szívünk
ben vagytok mindannyian, ma
gyar honvédek, ha el ls estetek 
az orosz harcmezőn. Helyettetek 
mi mindig kiáltjuk: jelen! 

A Szózat eléneklése zárta be 
e gyönyörű ünnepélyt 

A nagyszerű rendezés- Egyed 
Irmát és Mórltz Károlyt dicséri, 
akik odaaadó munkával dolgoz
tak az ünnepély sikeréért 

I R O D A L O M 
A gyermeket, ha alszik^. 
A gyermeket, ha alszik, simogasd meg 
Egy gondolatban, adat bársony virág*?. 

•Mely szirmait bezárta. Boldog éden 
m » > . M « Bost taeUden mesése, mosása 
A nap zajától éa a föld porttói. 
Egy nagy aranykaput nyitott ki éppen, 
melyet kerubok örauek dalolva 
8 lábujjhegyen a smaragd rétre iádul. 
Arany mezőn, éa ezüst patakra. 
Már mosolyog. Mar visszatért megint 
Oda, ahonnan ellőtt s földre tévedt. 
Előbbi életének társai. 
KIsezöszke angyalok közt hancuroz most 
Szivárványszín labdákkal kergetőznek 
Es lázmíookkaJ verik arcul ssjinést. 
Örök narancsot esznek s nem mulande 
Babákat ajnároznak égi hintán. 
Most elhervad a mosoly ajka szerén 
S búsan gvügyüg: kis társai szaladnak 
S ó fölbukott az ébredés göröngyén 
És ÍÖldet ért hunét. Már sír az édee. 

Juhász Górnia 

NÉPZENE 
Népdal 

l idém 1 
i rá4T61f4S}ansár2y.«épda1| 

*A citrusfa levelestül-ágastól. 
Kis angyalom meg keU válnunk egy-
. (máatoíj 

Ugy elválunk kis angyalom egymástól. 
Mint ősszel fa levelétől megválik. 

Hazunk előtt csak egy csillag ragyogott. 
Annak a csillagnak sok Irigye volt. 
Elszerették tőlem azt a csillagot, 
Ki az én bús életemre ragyogott. 

Édesanyám gyengén nevelt engemet. 
Mégsem tutija az én bús életemet. 
Mert ba tudja az én bús életemet, • 
Éjjel-nappal csak siratná engemet - -
(Citrusfa cédrusta, gyengén gyengéden.) 

J E L L E M Z Ő 
Röpiratban támadta 

annak Ideién, a zsidó földbirto
kok kisajátításáról szóló törvény
javaslatot Schlachta Margit, a 
Szociális Testvérek főnöknője, a 
Keresztény Nól Tábor vezetője. 
Kíméletlen jelzőkkel Illette a 
magyar fajta megerősítését szol
gáló Javaslatot, a-„keresztény éa 
szociális igazság" nevében. 

- Szívesen foglalkoztunk volna a 
röpirattal ezeken a hasábokon, 
mégsem tettük. Meg sem emlí
tettük: nehogy újabb ekot adjunk 
a gyanúsításra, hogy a katoliciz
mus ellen folytatunk támadó 
hadjáratot. Ugyanezen okból je
gyezzük fel most la kommentár 
nélkül- Schlachta Margit nővér 
vizkereszti megnyilatkozásából a 
következő mondatokat, tanácsul 
azok számára, akik „a veszedel
mek közepette szeretteiknek kü
lönös isteni segítséget szeretné
nek biztosítani..." „Fogadj a 
szivedbe egy munkaszolgálatost, 
— ajánlja Schlachta nővér, — 
akit a korszellem kizárt a testvér
közösségből. Éa merj tenni! 
Merj kérni, kívánni, sürgetni 
olyan hozzátartozóidtól, -okik 
munkatábórparancsnokok, hogy 
olyan felettesei legyenek a szol
gálatosoknak, amilyen főlötteat 
ők kivannak fiaiknak a fronton, 
vagy az ellenség fogságéban.. ." 

Ismételjük: nem merünk kom
mentárt fűzni ehhez a megnyi
latkozáshoz sem, csak figyelmébe 
ajánljuk azoknak, akik katolikus 
ügyekben illetékeseknek tartják 
magukat a hozzászólásra. 



1943 február 6. C«tld6m6l»;l Hírlap 

K o l l e k t í v s z e l l e m i m u n k a f e j é 
Két hónappal ezelőtt örömmel 

jegyeztük fel, hogy az új kultusz
miniszter, a kolozsvári tanító-
értekezleten nyíltan és félre
érthetetlenül állast foglalt a hun
garológiai nevelés sokat vitatott 
kérdésében. Progra rumnak ne
veztük' akkor s azóta Is szívesen 
idéztük határozott mondatait a 
népi kultúrának nevelési rend-

I szerünkbe -való beillesztéséről. 
„A magyar öntudatra való neve
lést már a kisdedóvóban és a 
napközi: otthonokban meg kell 
kezdeni! — Jelentette k i Szioyei 
Merse Jenő. — A népmeséknek, 
a daloknak, a balladáknak, anép*~ 
bagyományoknak egyre szélesebb 
teret kell nyerniük közoktatásunk
ban, mert pótolhatatlan magyar 
értékeket Jelentenek." 

Két hónappal ezelőtt mondotta 
ezeket a kultuszminiszter, s hogy 
szavait programúinak tekinteni 
jogunk volt: már bizonyltja is a 
Néptanítók Lapjának újévi száma. 
A magyar tanítók hivatalos lapja 

--raHmttuszmmiszter^tasftása^ 
szólítja a tanítókat, hogy gyűjtsék 

~ össze az ország minden "részében 
^a még felkutatható, ősi magyar 

népi játékokat. A . Néptanítók 
Lapja az összegyűjtött anyagot 
rendszerezi, közreadja, a nép
rajzi szempontból értékes anyag 

. pedig külön gyűjteményben is 
"megjelenik. A munka célja azon
ban nemcsák elméleti anyag gyűj
tése: a kultuszminiszter vissza 
akarja vinni a játszóterekre az 
elfelejtett magyar 'Játékokat A 
feltámadó játékokkal együtt sok 
régi játékdal, elfelejtett kifejezés 
mód Is feléled, — s hasznát ve
hetjük az ősi játékok nevelő
értékének is. Ha a tanítóság 
gyűjtő-munkája eredményes lesz, 
gyermekeink talán nemsokára 
nemcsak magyarul énekelnek 
majd, hanem magyarul játsza
nak ÍS. - — ; • " 

' - \ lá . tűrnek ennyi is elég volna. 
A népi játékok gyűjtésének azon
ban nagyobb távlatai is vannak. 
Tudomásunk szerint a kultusz-

- minisztérium a tanítókon kívül 
felhívja a gyűjtésre a tanlelügye-

* lőségek falujáró tagjait, a körzeti 
iskolafelügyelőségeket, a papokát, 
jegyzőket orvosokat, s a mun

kára kedvet érző polgárembere
ket is. A kultuszminisztérium ter
ve tehát: gyűjtse az egész magyar 
társadalom kollektív munkával 
népi kultúránk pusztulásra Ítélt 
maradványait 

A terv, amelynek letagadhatat
lan csírája ez a felszólítás, s a 
távlat a lehetőség: lélekzet-
elállltó. A lillafüredi irói talál
kozón többen is : felszólaltak a 
a magyar nyelv teljes nagyszó
tára és a tökéletes tájszótár ügyé
ben, hivatkoztak a finnek hatal
mas szógyüjtő munkájára, s meg
állapították, hogy az egész ma
gyarság bevonása ebbe a kollek
tív szellemi munkába nemcsak 
a szótár ügyén lendítene nagyot: 
hatalmas nevelő .eszköz islen ne. 
Németh László rögtön fel Is hívta 
a figyelmet azokra, akiket az 
ilyen, munkába: azonnal be le
hetne, "sőt: be Is kellene állítani. 
A tanítók, tanárok, a magyar 
Irodalommal átjárt értelmiségiek 
nagy tömegéről van szó, akik — 

• ha nem fogtalkoztarják-ófcet kellő
képen" — elzüllenek, bérírók 
lesznek, vágy — vidéken be-, 
poshadnak. Ezt a réteget foglal
koztatni, biztatni, támogatni kell, 
szellemi közmunkákat kell vélük 
végeztetni Németh László' első
sorban nekik szánta a tájszó
gyűjtés munkáját de megcsinál
tatná velük a szomszédnépek 
hiányzó antológiáit s velük ren
deztetni1' újra sajtó alá régi, ma 
már hozzáférhetetlen kiadvá
nyainkat is. Feladatbari nincs 
hiány, csak megbízás kell és tá
mogatás a megbízáshoz.. Bíztatás. 
És könyv?Hiönyvtár, 

Szinyei Merse Jenő felhívása 
a népi játékok kollektív gyűjté
sére remélnünk engedi, hogy 
ez a megbízás most mar nem fog 
elmaradni. Tanító, tanár, orvos, 
pap, jegyző és polgár együtt 
gyűjti és őrzi majd népi kultú
ránk kincseit, együtt dolgozik a 
magyar nyelv teljes szótárán, a 
hivatal támogatósával. S ha egy
szer Veres Péter álma szerint a 
parasztságot is bekapcsolhatnánk 
ebbe a kollektív szellemi, mun
kába, az ..már életünk céljának 
teljesedését' jelentené. 

- V = r G. 

K o r p o n a y E d e a belső front 
köte lességérő l 

Korponay Ede országgyűlést 
képviselő az elmúlt vasárnap a 
sárvári MÉP. nagyválasztmány 
népes ülésén megrázó beszédben 
világította meg a magyar katona 
helytállását és mutatott rá a belső 
front -súlyos kötelességeire. A 
párttagok és az egész kerület 
népe nevében KÖnczől Ferenc dr. 
ügyvéd, pártelnök köszöntötte 
Korponay Edét aki — úgymond — 
büszkesége híveinek és választói
nak. Hatvan évet meghaladó kora 
dacára a sárvári kerület nagy 
szeretetnek örvendő képviselője 
nemcsak önként jelentkezett 
frontszolgálatra, de ott olyan pél
dát statuállóan látta el feladatát, 
hogy felváltása alig-alig volt le
hetséges. Kegyeletes szavakkal 
parentálta el Könczöl dr. az élete 
delén elhunyt és várospolitikai 
szempontból is nagyrahívatott 
Strohoffer László vajgyárost. A 
család gyászában a Magyar Élet 
Párt is őszinte szívvel osztozik. 

A jelenlevők egyperces néma 
felállással áldoztak Strohoffer 
László emlékének. 

Korponay Ede mindenekelőtt 
kihangsúlyozta; hogy a mai sú
lyos idők nem engednek meg 
semmiféle pártpolitizálasi luxust 
Az egész nemzet az élet vagy 
halál lapjával játszik. Nincs több 
választásunk: helytállni, vagy el
pusztulni. Frontkatonáink elszánt
ságát saját tapasztalataiból ismeri 
és ennek alapján bátran állíthatja, 
hogy a front — váltakozzék pilla
natnyilag, bármiként a hadihely
zet — nem veszíti el a háborút 
De hogy győzhessen is ez á front 
ahhoz az'idehaza maradt szeren
csések erejének, teljesítőképes
ségének. Önzetlenségének vég
sőkig való latba ve testre van szük
ség. A maximális munkateljesít
ményen és áldozatosságon tul, 
különösen őrködjünk a lelkek 
egyensúlyának fenntartásán. Szo
ciális intézkedések elengedhetet

lenek, de ne várjunk minden 
kezdeményezést ctak.a kormány
tól, amely hallatlan erőíetulléaacl 
vezeti e vészes időkben az ország 
hajóját Ha az elsővo nal beli fiaink 
olyan leveleket kapnak hazulról, 
hogy megnyilvánul irántuk a tár
sadalom segítő szeretete, akkor 
azok megacélozott erővel száll* 
nak szembe Sztálin pokoli ármá-
diájávai, A rémhírek miazmáinak 
terjedését a legradikálisabb esz
közökkel is meg kell akadályozni. 
Nemcsak az a hazaáruló, . aki 
suttog, hanem az is, aki a sutto
gok nak odatartja a fülét A há
ború hiénáira, vámszedőire pedig 
előbb-utóbb a nemzeti közösség
ből való számkivettetés vár. A 
front ma helytáll, a történelemben 
szinte párját ritkító hősiességgel, 
de ez front számonkérésre haza 
is érkezik. Tizenkilenccel kap-
kapcsotatban hivatkozhattunk 
Tnarxista csőcselékre, zsidó agi
tátorokra. Est-lapokra: de most 
majd nem lehet mellébeszélni, 
nem lehet a históriai felelősséget 
másra átruházni. Apák és anyák 
emléke ezerszer átkozott lesz 
tennen gyermekeik előtt ha maj
dan istentelen szovjet rabszolga
sorsban kellene életüket tengetni. 
Egy kormány minden jószándéka, 
hozzáértése,erőfeszítése elégtelen 
az élet-halál sorsfordulóján: a 
győzelemhez tizenötmillió magyar 
összefogó, hatalmas egysége szük-

Fajtánk mindig nagy volt meg
próbáltatások közepette, nemzeti 
erényeink érvényrejuttatása biz
tos záloga a fényesebb Jöven
dőnek. 

Korponay Ede j nemesveretü 
felszólalását hatalmas ovációval 
fogadta a nagyválasztmány, majd 
Kecskeméthy István és Zsolnay 
Mihály nyújtottak be indítványt 
a hadbavonultak segélyezésével 

:A^!Ídömotki Hirlap 
a magyar lelkiismeret hetilapja. 
Minden sorát átfűti a fajtánk 
s z e l l e m i - é s a n y a g i 
f e l e m e l é s é r e való törekvés. 

O l v a s d é s terjeszd! 

kapcsolatban. Kecskémé thy sze
rint meg kell szervezni a városok 
és községek önellátását Zsolnay 
Mihály pedig annak az általános 
[elfogásnak adott kifejezést, hogy 
a hadbavonultak ittbönmaradott-
jainak nem szabad kisebb jöve
delmének lenni, mint szerettük 
itthontartózkodása idején. - A- ke
rület képviselője az indítványokat 
illetékesek elé terjesztés végett 
átvette. 

Hétfőn Rábabogyoszló és Rába-
sömjén községekben, tartott be
számolót Korponay Ede. Az ér 
tekezleteken a népszerű ország
gyűlési képviselő hangsúlyozottan 
mutatott rá az altruista tőke meg
erősítésének fontosságára is. A 
választók nevében Rábabogyosz
lón Szalay Dénes segédjegyző. 
Rábasömjénben Kotsíts István 
igazgató-tanító köszöntötte Kor
ponay Edét hangsúlyozva" a költ
ségek népének személye Iránt 
megnyilvánuló egyhangú bizal
mát. Molnár-Lajos Mép titkár 
aktuális kérdéseket világított meg. 
Lcrake Gyula cégvezető a hitel
szövetkezeti mozgalomról tartott 
ismertető előadást, megvilágítva 
annak távolabbi nagyhorderejű 
célkitűzéseit 

E G Y E D M A X I 
naplóját hétről-hétre növekvő ér- -
deklődéssel olvassuk a kitűnő 
színházi kritikus hetilapjában, a 
Film — Színház — Irodalomban. 
A naplóban egy- daxll-kölydk . 
mondja el folytatásos gondolatait 
életról-halálról, önmagáról éa > 
mindenekelőtt a „Fődadáról*: 
Egyed Zoltánról. 

Ha nem tudnánk, hogy egy k i 
válóan értelmes daxli-kutya eré
nyei közt az lrnitudá8 la szere
pelhet, azt kellene hinnünk, bogy 
az égisz napló csak ürügy az 
öndlcséretre...- A napló nyelve 
azonban feltűnően különbözik a 
Fi lm—Színház — Irodalom szín- _ 
hasi tudósításainak klasszikus 
magyar nyelvétől, semmi kétsé
günk nem lehet hát afelől, hogy. _ 
az Írásmű valóban Egyed Maxi-
elmeszüleménye. Maxi naplóját 
hétről-hétre kivágjuk "és eltesz-
szük magunknak: történelmi do
kumentum lesz még .egyszer 
1942-43 teléről, a negyedik há
borús télről, amely az egész ma
gyar társadalmat a legszigorúbb 
puritánságra nevelte. . -

Egyed Maxi pedig naplója ta
núsága szerint ugyanakkor vajas
kenyeret reggelizett, s a kará
csonyi ünnepeket fejedelmi ké 
nyelemben, bonbonok, szalon
cukrok és egyéb földi javak közt 
a svábhegyi szanatóriumban töl
tötte . . . Semmi kifogásunk nincs 
az ellen, hogy a Váci-utban gond
talan kutyatulajdonosai hétről-
hétre megkapják lelki táplálé
kukat, legmagasabb szellemi 
igényeiket kielégítő csemegéjüket, 
Maxi naplóját — a mennyialist 
érő karácsonyfáról lelógó s " 
cukrokat tépdeső, dióa éa i 
beiglik. bonbonok sokaságát él
vező -dsxll-kutyákről azonban 
minduntalan eszünkbe Jut a Min
denki karácsonyfája, alatta a -
rosszul öltözött, didergő, a sze
rény kis ajándékcsomagoknak ör
vendező gyermekekkel, s eszünk
be jut egy szegedi újság nemré
giben Egyed Maxihoz intézett f i 
gyelmeztetése is: Maxlkénk, gaz
dád bőkezűségét ahhoz mérd, 
hogy Szegeden sokezer gyerek 
hónapok óta nem látott vajat éa 
vajaskenyeret... Ezerkilencszaz-
negyvenhárom állatmeséjének. 
Egyed Maxi naplójának la meg
van a tanulsága. . . (—) 

SZERKESZTŐI ÜZENET 
Olcsó könyve t a falunak. Jó, 

de nem lehet mindenütt elolvasni. 
Csiszár József. Közülhetetlen. 

NEMZETI* M0Z6Ó 
BIAadávok kasdate: hat 

«• léi S ónkor, TMÉT- ét Qaaepa 
tél A, m t fél rl é« Hl S of-Jw. I Mi 1. 

Február 10, (szerda), ménekéit hely-
árakkal. Egy élete delén álló térti sze
relme, egy Datál leány iránt 

Az 50 éves férfi 
Ilse Werner, Helnrich George felejthe
tetlen alatti látóval. (Csak egy napig 0 

Február 11, (csütörtöki, ra í ,™ 
helyárakkal. Az amerikai filmeket túl
szárnyaló izgalmas svéd film a 

Mindeki gyanús 
Főszerephen: Anne Liese Ericson. (Csak 
egy-napig!) Ufa viiághlradó. 

Február 13. fszombat), 14, (vasi 
rendes helyárakkal. Szenzációs c 
zené* víg operett 

* A régi nyár 
Honthy Hanna, SImor Erzsi, -
László, Rajaay Gábor. Csortoa Gyula, 
Pétbe* Sándor, ntb. szereplők | 
alakításával kerül bemutatásra. 
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Magyar géppuskátok lesdüdsban. 

Magas színvonalú hangversenyt rendez 
a Bajtársi Szolgálat a hadbavonultak 

hozzátartozói támogatására 
'. A Celldömölki Bajtársi Szolgá
lat február 14-én, vasárnap dei
stán Ml 6 ó n i kezdettel magas 
színvonalú hangversenyt rendez 
a „Grlfr-szálló nagytermében. 

A ktrálydijat nyert és arany-
éremmel kitüntetett szombatbelyl 
H É T . Haladás énekkar és Nagy 
Hona szombathelyi zongoramú-
lasinó szerepelnek. Az egész es

tit betölti műsort a következők
ből ktmrtetjük: 

sz. Előadja a Haladás 
Bevezető beszéd. 

. A beszéd után az elad rész 
keretében a Haladás énekkar egy
ház! művekből énekel: 1. Ruttó: 
Adomámus. 2. Viktória: Domine. 
S. Lant: Oh üdvözítő áldozat... 
Örök nagy szeretet., és Esti dal. 

A második részben Nagy Ilona 
zongoraművésznő kitűnő zongora
játékát mulatja be. 

Szünet után a harmadik resz
t en Ismét a Haladás énekkar 

e l : 1. Péter Józsel: Feltá

madás. 2. Halmos: Paraszt dalok' 
K Halmos: Hét paraszt dal 4. 
Halmos—Helotz: Katonadalok 
Befejezésül a Magyar Hiszekegy. 

Helyárak 1, 2 és 3 pengő. A 
teljes bevétel a hadbavonultak 
hozzátartozóinak támogatására 
szolgál. Felülftzetéseket köszö
nettel fogad és hlrlapllag nyug
táz a bajtársi szolgálat 

Jegyek kaphatók a nőegyletek 
tagjainál, a bajtársi szolgálat 
mrgblzottaináj és azokban az 
üzletekben, abot a hangverseny 
falragasza megjelent 

A művészi hangverseny min
denki számára élményt fog Je
lenteni olyfonnán; hogy a jegyek 
áráért megfelelő zenei ellenér
téket is kap. 

Katonáink ezer veszedelem 
közt kint.a harctéren küzdenek, 
nekünk Idehaza kötelességünk 
hozzátartozóik támogatására siet
ni. „Mindenki adjon annyit 
amennyit meg se é rez ! - — 

Erdélyi József kilépett a Petőfi-
Társaságból a zsidó tagok miatt 

Ismeretes, hogy Erdélyi Józse
fet a legnagyobb ma élő népi 
költőnket pár hónappal ezelőtt a 
Petőfi-Társaság tagjává -választot
ta, A megválasztás után Erdélyi 
meg ls jelent a társaság ülésén, 
sjajd később nyomatékos kifeje
zést adott azon véleményének, 
hogy a PetőB-Társaságot meg keli 
tisztítani a liberális világban be
került zsidó tagoktól. Tisztogató 
•nakája azonban nem sikerült s 
ennek következtében a nemzeti 
gondolathoz mindig hú költő leve
lében bejelentette n társaságból 
való kilépését Erdélyi többi kő
zött a következőket hja kilépő 
le* elében: 

„Kilépésemre az a meggyőző
désem indít, hogy indiiiúnyai-
mat a Társaság regenelásdt. 
elsősorban a zsidó tagoktól \<aló 
mentesítését illetően, a Társaság 
fnetősége nem veszi komolyan, 
elnöke meg gyerekesnek mond-
Ja' 

Erdélyi József levele bizonyára 
élénk vitát támaszt Irodalmi kö
rökben, s talán - észrelérltl majd 
azokat la. akik abbeli hitükben, 
hogy az irodalomban nem lehet 
politikát belevinni, még mindig 
tág teret engednek a zsidóságnak. 
Illetve összetévesztik a magvar 
Irodalmat a magyarságtól mindig 
távolálló — zsidó irodalommal. 

nek az állapotoknak abban, hogy 
a szülők eddig rendszerint bün
tetésből adták Inasnak gyerme
keiket Aki tanulásra alkalmatlan 
volt azt kivették az Iskolából és 
inasnak adták. 

A bajok orvoslása állandóan 
foglalkoztatja az Illetékes ténye
zőket Az Iparostanonciskolsi ta
nári kar -elsősorban a Jó tanon
cokból 'jó fparostanulókat akar 
nevelni. Ne iparostanoncoknak, 
hanem 

Iparostaqarióknak nevez

zék a:: inasokat Erezze ax 
Iparoslljú azt, hogy egyen
rangú más Intézetek ta
nulóival . Rendet k e l l te
remteni az Ipa ros tanu lók 
szellemi és e rkö lcs i é l e 
tében la. Kul lo l i l l p é l d á r a 
ragaszkodni ke l l a.- tanu
lók megtelelő e rkö lcs i elő

képze t t ségéhez . - ' A ^ f 
Életbe'kell léptetni a kötelező, 
képességvizsgálatot és a legfon
tosabb, hogy az Iparostanonc
iskolát képesítő.erőhöz Juttassák. 

A tanoncok éppencsak megjelennek 
iskolában, de abban "nincs köszönet 

Az Iparostanonciskolal Taná
rok Orez. Egyesülete javaslatot 
terjesztett az illetékes lóhaiósá-
gokhoz az 1936. évi II . tc végre
hajtási utasítása ügyében. Az 
iparostanoncok ellen általános a 
panasz. A mesterek panaszolják 
hogy a tanoncokban atnea köte
lességérzet hiányzik belőlük a 
nivatáaazerotet munkájukat felü
letesen végzik és nem lehet be

lőlük Jó Iparosnemzédéket ne
velni. Az lakola Is tele van elle
nük panasszal. Közönyösen bagy-

-ja őket hogy eredményesen vég-
.zlk-e el a tanonciskolát, vagy 
sem. A tanulók nagyobbrésze 
éppen csak megjelenik az isko
lában, de abban nincs köszönet 
Egy 30 tanulóé osztályban leg
följebb 4 - 5 tanonc tanul lelki 
ismeretesen Sok része van ezek-

H Í R E K 
— Tanügyi h í r ek . A vallás

os közoktatásügyi miniszter Mol
nár Gábort, aazomszédos'Külső-
vat evangélikus kántortanltóját 
1942 Január 1-től kezdődőlrg ren
des tanítónak Ismerte el. Illetve 
minősítette á t — A közeli mar-
calgergelvl evangélikus gyüleke
zet ahol a kántortanító már 1942 
májusa óta katonai szolgálatot 
illetve október óla frontszolgála
tot teljealt az Ismeretes minisz
teri rendelet'alapján a soproni 
tanítóképző intézet egy ötödéves 
növendékét kérte helyettesnek 
való kiküldésül — mivel azóta 
segédlelkésze tanított - a vallás
os közoktatásügyi miniszter most 
Moloar Jenő sömjénmlhályfal 
származású soproni képzőst- küld
te k l . aki már el Is foglalta állá
sát éa a hivatalos esküt is letette. 

— Kni túrdélután a K a t Ház
ban. Az elmúlt vasárnap délután 
5 órakor nagyszabású kullúrdél-
után volt a Kat Kör közremű
ködésével a Kat Házban. Jándl 
Beinardln dömölkl apát „Előké
szület a keresztény házasságra" 
dinen, dr. Neszmétyi Gyula máv. 
pályaorvos pedig a „Házasság 
előtt való kötelező orvosi vizsgá
lat- elmen tartott előadást Pethő 
Anna & Kör kiváló szólistája 
Tk hatat IIII Traumerel 2. című 
dalát énekelte, hegedű kísérettel 
Márkus László pedig Murgács 
Kálmán (I) magyar nótáiból adott 
e lé több dalt nagy sikerrel. A 
közönség a termet zsúfolásig 
megtöltötte. 

— T é n z t á r k c z e l ö n ó i vizsga-
letétel , liártlal Irén. Burza Anna, 
Vlzkelety Mária. Pintér Rózsi. 
Parádl Margit Gál Ilona. Nagy 
Margit, Császár Ida és Koczor 
Mária folyó hó 18-an és 19-én 
Celldömölkön sikerrel tették le 
a pénztárkezelőnői vizagát 

— Honvéd-műsoros est. A 
marcalgorgelyl evangélikus Ifjü-
ság is felelősséget érzett a fron
ton harcoló honvédek, illetve 
azok hozzátartozói Iránt a ezért 
most két este az Iskolában műso
ros estet rendezott, hogy ennek 
a bevételét telje* egészében e 
célra fordítsa. Három egyfelvo
násos Jelenet szavalat énekszám, 
gramafnnzene képezte az esték 
műsorát, amelyeken a lelkész és 
slelkész kötelességeinkre figyel
meztető beszéde és utalásai hang
zottak még el. Az ez alkalomra 
készült verses prológus a hely
beli frontkatonákat névszerlnt 
emelte ki és állította a hallgató
ság elé. Az erkölcsileg és anya
gilag jólslkerfllt előadás 335 P-t 
eredményezett a, Jótékony célra. 

— A répce lak l Tarol f i lm
színház február 6-án, szombaton 
este fél 8 órakor, 7-én vasárnap 
délután 3,5 éaesto fél 8 órakor a 
.Kisérlét" elmü, érdekes tárgyú 
magyar filmet mutatja be 

— Hazafias Jellegű val lásos 
"est Az-ostffyasszonyfal Evangé

likus Ifjúsági Egyesület lolyó hó 
7-én este 7 órai kezdettel haza
fias jellegű vallásos estet rendez 
a harctéren küzdő tagjai. Illetve 
Itthon maradt hozzátartozóik se
gélyezése javára. Az ünnepély 
színvonalút a • nagy reményekre 
jogosító csőogei evangangélikus 
férfi énekkar. Molnár Dezső kar
nagy vezetésével, fogja emelni. 
Kovács Jstván csöngei evangé
likus lelkész mond ünnepi be
szédet Szavalnak: Nagy Éva. 
Olczí Kálmán. Varga Róza, Papp 
Rózsi. Előkép: Sebestyén Gyula, 
Erőss Sanyi és Varga Róza. Em
lékezés Teasedik Sámuelről. Az 
egyesületközi ünnepélynek nagy 
jelentóséget kölcsönözzön a Jövő
re nézve az, hogy vállvetve mun
kálkodjunk a magyar falvak kul-
turszínvonalának emelésén s mi
nél szélesebb körben, egymást 
megismerve, együtt dolgozzunk 
a magyar falvak szebb jövőjéért 

— Hírek a Hangyából . A cell
dömölki Hangya szövetkezezet 
január 29-én megtartott együttes 
gyűlése elhatározta, hogy a szo
kásos vásárlási visszatérítést a 
tagok részére ezidén is folyósítja 
Igaz,' bogy az áruellátás mind 
nehezebbé válik és a kiadott á ru t 
pótolni sok esetben szinte lehe
tetlen, de a szövetkezeti elvek
hez híven, nem vonhatja meg 
a szövetkezet tagjaitól azokat a 
kedvezményeket éa előnyöket 
amelyeket a szövetkezés nyújt 
számukra. A vásárlási visszatérí
tés kulcsa ezidén la két százalék 
az évi forgalom után. Csak a 
nagyban eladott és olyan cikkek 
kerülnek levonásba, ahol a bruttó 
haszon a három "STwIékot nem 
ért el. A visszatérítések a köny
ves vevők részére már e hő el
sejével megkezdődnek. Körül
belül 10000 pengő értékű áru 
kerül Így kiosztásra Az igazga
tóság leikért a tagokat hogy a 
vásárlási blokkokat a tagsági 
könyv kíséretében f. hó 15-től 
kezdve hozzák be a szövetkezet 
Irodájába. — Az együttes gyűlés 
oly értelemben is határozott, hogy 
a „Szövetkezeti munka" éa a 
„Boldogulás útja" dmfl ismerte
tő filmeket a Központtól lehozat
ja és f hó 20-25-e közt több 
előadáson, a Nemzeti Mozgóban 
előadatja - A Központ kérésére 
a Hangya alkalmazottal évi fize
tésük egy százalékáról lemond
tak a Központ bajtársi szolgálata 
Javára 

— Vizsga letétel . Kazárt Fe-. 
renc celldömölki oszt mérnök
ség! napidíjas a kassal pályamen
ten felvételi vizsgát sikerrel le
telte. 

.MM MIHnmCIEIl i ; 
i t.™i s . i . . , „ 0 s ,„„ , . . i „ i a a ». 

T a u s i I á r ó l , 


