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A nemi életről
tartottak előadásokat a budapes
ti egyetemen a legkiválóbb ma
gyar orvosok, nagyobbrészt or
vosprofesszorok, óriási tömegek
hallgatták az előadásokat", jeléül
annak, hogy a mai forrongó
időkben,mily sokan keresik az
igazságot ebben-a kérdésben ÍB.
. A liberális kor erkölcsi felfo
gása azt tanította, hogy a nemi
megtartóztatás. káros a szerve
zetre. Ennek lett aztán a követ
kezménye, hogy a fiatalság leg
nagyobb része belevetette magát
ebbe a felelőtlen életbe. A nemi
bajok bevonultak az iskolapadok
ba, onnan átmentek a hadsereg
be ; s a háborús statisztikai ada
tokat nézve egyenesen kélségbeejü a gondfrrkodó ee*bert,az-ak
kori helyzet A 'liberális életfel *
fogás csődje — aminek most már
kel világháborúban vagyunk a
tanul —, a nemi életről vallott
felfogást, közgondolkodást is alap
jaiban ingatja meg, hisz nyil
vánvalóvá lett, hogy egy nemileg
beteg társadalom, képtelen egy
nép és nemzet életét továbbvin
ni. A j árész ben zsidó orvosi
könyvek azért is ajánlották már
a házasságon kívüli nemi életet
hogy az igy szerzett betegségek
gyógyításával — amit még ak
kor ls húztak-halasztottak, ami
kor valóban gyógyítható beteg
ségekről volt szó — minél- több
pénzt, pénzt és pénzt szerezhes
senek. Mennyi degenerált,
ter
heli, buta és beteg ember átkoz
za a felelőtlen őst, aki
rendel
ten életmódjával,
utódait
dön
tötte
romlásba}
Az atyák vétkét Isten bünteti
még fiakban is, ennyire szigorúan
veszi a maga rendeléseit Ez a
kor nem győzte felállítani a
gyengeeiméjüek intézeteit, az or
vosi rendelőket. Világos, hogy ez
Így tovább nem mehet! Kiváló
orvosok jelentették kJ, hogy a
házasság előtti nemi érintkezés
nemcsak hogy veszélyes, hanem
egyenesen bűn Isten és fajtánk
ellen. Pár évvel ezelőtt az észa
ki államok leghíresebb orvosai
bocsátottak ki kiáltványt az If
júsághoz, melyben a házasság
elóUVÖnmegtartóztatásra hívták
fel a figyelmet.
t

Persze, nehéz ott küzdeni a
baj ellen, ahol az apáknak sincs
jogcímük arra, hogy—vétkeiket,
bűneiket belátva —. fiaikat kü
lönb életté kényszerítsék. De a
közgondolkodást meg kelt vál
toztatni, mert nagyon jól jegyezte
meg Veres Péter, a kitűnő ma
gyar szocialista író, hogy az em

.
Elílizetési árak:
1 évre 6, '/• évre 3, •Jt évre 1'50 pengő.
Megjelenik mindén szombatom

Felelős szerkesztő:
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beriség nemileg annyira meg van
romolva, hogy pusztulásával ko
molyan kell számolni. íme most
a legkiválóbb orvosok jelentették
ki ugyanezt, s egyik naggyüléseo
követelték a bordélyházak betil
tását a züllött • egyének, nők és
férfiak összeszedése! s kényszer
munkára való vitelét Ugy látszik,
talán sikerül mind több és több
ember lelkiismeretét felébresz
teni a népünket pusztító beteg
ségek éljen, s lehető legkemé
nyebb, — még a halálos Ítélettől
sem húzódozó — büntetéseket
kicsikarni azok ellen, akik a nemi
korrupció halálos mérgeit hintik
el, s felfogásukkal, életmódjukkal
halálosan fertőzik meg a magyar
nép és társadalom, s mindenek
előtt: meglévő, vagy még meg
sem lévő családjuk é l e t é t
A
sárvári
leven teegyesulet
-nemrég 2Ü0 példányban osztotta
kl Tóth Tihamér Tiszta féWiuság-
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ról szóló kftünő könyvét Akkor dalolják, mondják, amit a tom
sokán "Voltak, kik pazarlással vá boló vihar súg nekik.
dolták meg az egyesületet, mond
Kik ezek? Hányan i
v á n / hogy az érte Járó pénzt Kodolányl János, Erdélyi József.
jobb helyre ls adhatta volna. Slnka István, Németh László, Ve
Hogy mennyire sötét ez a fel res Péter, Féja Géza, Darvas Jó
fogás, az elmondottak után nem zsef, üyörffy
István, Mályusz
szorul bizonyításra. A nemi élet Elemér — és még sorol hatnám
tisztaságáért éppen úgy kell har tovább az első vonalban álló né
colni, mint a tbc ellen, a dohány pi írók, költők, m ű v é n e k s o r é t
és az alkohol étlen. Az- elsőre A helyes magyar- gondolkozás,
csak a házas életben van szük é l e t cselekedet példamutatói ók.
sége az egészséges szervezernek, Nekik köszönhetjük azt hogy ma
a másodikra egyáltalán nincs m á r beszélhetünk magyar népi
szükség, a dohányzásra és az irodalomról,
aminek
minden
alkoholra is csak ott, ahol nem soraminden,
betűje a hamisitárt senkinek Bem. Ezeket az tatlan magyar életet
tükrözi.
igazságokat minden fajtáját sze Az ő munkájuk, hogy az öntu
rető embernek*meg kell értenie, datra ébredő ifjúságunk
kezdi
el kell' fogadnia, s minél több észrevenni,'hogy
ezen az
úton
emberrel el kell fogadtatnia, még járva építhetjük — nem szóval —,
akkor is, ha fia, lánya vagy uno hanem cselekedettel
jövendőnket
kája, vagy ezek leJker'„ringyó is Látjuk már, hogy sorsunkon csak
TéR az utcaBBTttesfc'
BsVtSfJ'ftfr
1

reménységünk

Ha figyelemmel kísérjük a mai be. Istenünkbe vetett rendíthetet
Irodalom és sajtótermékek özö len hitet A népi Irodalom .és
nét, azokat olvasva észre kell művészet Igyekszik a „nép"-et
vennünk, hogy egy
véptelen felemelni az őt megillető helyre.
előtt,
nagy és mondhatnám -végzetes Megmutatja, ország-világ
harc dúl ma az Irodalom és mű hogy a magyar faj nem alábbvaló
vészet küzdő porondján. Ha vizs egyiknél sem. Sőt! Küzd mind az
gáljuk, hogy mi az ellentét oka, ellen, ami hamis csomagolásban
kik a harc elindítói és forgatói, adja a „magyar nótát, — . zenét"
meg keli mondanunk, hogy a — „Irodalmat."
magyar öntudatra ébredés pattan
Hol találjuk meg hát az igazi
totta k l a harcot*
magyar népi irodalmat és kik a
Nyíltak meg ezernek az isten művelői? — vetődik fel a kér
kegyelméből, akik észrevették és dés. — Különös kérdés ez. Finn
rámutattak arra a szomorú tény országban, a legtávolabbi faluban
re, hogy a magyarirDoalom neve is ismernék azt é s azokat akik
alatt lassan ölő mérget adnak a értük küzdve, céljaikat magukévá
magyar olvasóközönségnek. Ifjú teve küzdenének az irodalom és
ságunknak — szellemi táplálék művészet terén. — Nálunk az
nak szánva azt. Sajnos ezek a ellenkezőjét tapasztaljuk. A Mii
lélekmérgező kufárok részben nek előbb és jobban ismerik a
célt értek. Ma amikor az erőtől ml, népi Íróinkat, mint mi. — Itt
duzzadó, életet kínáló és adó fagy nem ismerik azokat akik
népi irodalomról beszélünk, so a nép problémáival foglalkoznak,
kan az intelligens közönség so vagy lenézik ő k e t nem találva
rából is megvetéssel nyilatkoz elég előkelőnek témát és prob
nak róla, - noha nem ls ismerik, lémát egyaránt, vagy talán ma
mert sajnálják a' fáradtságot, gát á tanyáról, faluról, nyáj mel
hogy egy népi Író könyvét vagy lől, gerendás szobából származó
versét elolvassák. Még a józan Írót. költőt vagy" művészt sem.
rendeletre
dondolko(iá8ukat ÍR megmérgezték -Pedig ők-parancsra,
> •
a magyar közönségből a „ma jöttek közénk:
gyaros" Irodalom mai.
.Ságyanyáim
és
szépanyáim
.
lelke
dalolt
nekem
a
pusztán,
Pedig ha olvasnák a népi Iro
dalom müveit,meglátnák é s meg hogy keljek fel a virágok közül
értenék, hogy ma, amikor ott 8 induljak a dalok jussán,
nyájat,'
kint dúl a harc. Itthon ez az hagyjam magára-a
irányzat az, amely a legmagasabb mert felölem az rendeltetett,
ra és a legtisztább érzés és gon hogy vihar fújja még a számat...
dolat világba emeli fel "a mi
(Slnka István.)
háromszínű lobogónkat, hirdetve:
Az ősök és a puszták paran
a. magyar élnlakarást a jövőnk- c s á n kelnek ők fel és zengik,
:

Ára 12 fillér

lehelhetünk magunkból és ma
gunkra.
Ezt a magyar levegőt hozza
Celldömölkre a szabadság ün
nepén, március 15-én Kodolányl
János Író és Slnka Istváu költő.
Várjuk őbet úgy, amint a testvér
várja a testvért; őszinte szeretet
tel, — hallgassuk ő k e t tanuljunk
tőlük élni, dolgozni, cselgkedni
magyar szív vei é s lélekkel, úgy
amint azt megkívánja tőlünk az Úr
1943-lk esztendeje. Egyed I r m a

Ignáf Bence
•lak* Isire* i M S .
Gyárak alatt Hártmlsrábaa
m i Is nyílnak s vad mályvák
ás a lebír bold.Uagbaa
mo.1 U telimák atoidrol
Ignát Bence könnye árját
Keilnnák bizony azcgényM,
a vándor summa, legényét.
Mert as volt olt i
roats ezurí ben laaát
U i volt 6 éi é l i ilkoly
a bdazéves és Ide-oda
hanvtoaKöroa : i
fogta.
ette fogtak a aerpenyöt,
i oda dűlt le közénk 6 k,
C M Katalin rongyoa fim,
i rehalt«rtt ftortks a tejünk.
Közénk dült éa dalolt nekünk.
Benő a 7sindclyra ktlJéajtMa
7
zeidóLányok xODgoraztak,
• mit bánták, hogy tár Tan. t*| Tan
n p-eiJák—; a k a r t a i n *
caöexök éa nyárfák vigyáztak.
Sirhatott vagy dalolhatott
bárki; nem nyílt ki ablak ott.
Mostanában csend van arra,
hallgat a Körc^niedence Ráfeküdt az te a Jajra
a nem alr már a puszta mefjta,
szegény summa* Ignát Bence.
Könnye nem pereg a virágon.
Lehet, nlnce la s> TUágon.
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H i t l e r Adolf mondotta: Színtiszta magyar műsorból összeállított
kultúr-biapor tart március 15-én
„Harcomat először a butaság
ellen Indítottam meg, as úgy
• a sárvári Levonta Egyesület
nevezett magasabb korok bu
A- Bán-ári levente egyesület órakor az ifjúságnak, r este Tél
tasága es lomhasága ellen. Har
Irodalmi- és ifjúvezetói szakosz 7 órakor egyet a nagyközönség
comat a gyávaság ellen Indí tálya március 15-én kultúrelő- nek.
tottam, mely mindenütt elter- adást rendez. Az előadáson szín
A márciusi ünneplésekben fö
peazkedett a gyávaság ellen, re kerül Muhoray Elemér fel löttébb sok szokott lenni a frá
mely mindig az okosság álar dolgozásában két magyar népi zis, a bombaszt puffogtatás, a hir
cában Járt és azt hangoztatta, színjáték: Dolgozz macska és a telen megriggyentett versek „elSzegény ember aranyat A cél szavalása". Most végre örülhe
hogy bele kell nyugodnunk, annak bizonyítása, hogy a leven tünk, hogy a sárvári fiatalság
türelmeseknek kell lennünk.
teélet kinőtt kezdetleges keretei művészi értékű darabokkal pró
ből s már arra is hivatott hogy bál új Irányt szabni az effajta
elsőrendű darabok előadásával ünnepélyeknek. Hogy minél töb
tegyen bizonyságot
kulturális ben láthassák az előadásokat, a
H é m h í r f r o n t
színvonaláról. Bizonyságot adjon jegyek, árát is a lehető legalaTájékozatlan szemlélőnek na emelkedő, művészi Ízléséről, s csonyabbra szabták.
gyon nehéz eligazodni a hadi arról, hogy az alkotások értékes
#
események ezer ágba bomló voltát már tisztán tudja látni.-Az
Az ifjúvezetói - szakosztály Zarészletel közölt és ennél még egyes játékok közt nagy költők cher Sándor parancsnok vezeté
kiváló
költeményeit
adják
elő.
sokszorta nehezebb feladat el
sével minden csütörtökön tartja
különíteni egymástól a fontos és Igy Vörösnuithy, Petőfi költemé üléseit Minden másodikat az iro
nyeit egy kuruc balladát Ocskay dalmi szakosztály közreműködé
a lényegtelen eseményeket.
László árulásáról, s egy népi
Ha valaki éppen úgy akarja Vitézi éneket (nemrég közöltük sével. Különösen nagy gondot
— bűi, beállítottsága, csökevé egyik számunkban. Szerk.). Az fordítanak a tagok kulturális szín
nyes lelkialkata, vagy egyéb ok egyes számok között a két szak vonalának emelésére. Minden al
ból származó rosszindulata miatt osztály gyönyörű, szlvet-lelket kalommal megtanulnak több igazi,
—, kiválaszt néhány kedvezőtlen gyönyörködtető szerelmi- és ka magyar népdalt » ilyenkor ve
szik észre, mennyi szépség van
hadijelentést, vagy éppen célza tona (vitézi) dalokat énekel.-.
ezekben, s mily torony magasság
tos ellenséges propaganda-ha
zugságot, • mindezekből meghir
A szereplőkről legközelebb a- ban állanak a gombamódra sza
detheti zsidó hisztériával az új dunk hírt Most még csak annyit porodó, zeneileg értéktelen, szőEurópa végét, a frontok Ösaze- jegyzünk meg, bogy két előadást vegiieg banális Indulók meg
terveznek, egyet délután fél, 4 egyébb flaszternóták fölött
Túlozható
minden
katonai
(eladat és harctéri esemény, és
akik szívesen hisznek áz ellen
szellemért
séges propagandának, akik ké- H a r c a z ö n á l l ó m a g y a r
jelgően csámcsogva, vagy egyéni
Tájékoztató a magyar irodalompártoló társaság
gyengeségük miatt befolyásolni
céljairól és célravezető eszközeiről
hagyván magokat, hallgatják az
ellenséges rádióállomások ma
A négyszáz éves Habsburg- kel támogatnunk kell azt az iro
gyarnyelvű prppagaiKiasírett. — uralom, melyet a zsidóságnak esr- dalmai, amely, a magyar fertő
ttzo*-rtégendő
Okot iahübsttuik utőbM évtlz^Jckben egyre növe zetlen magyar lelkiséget fejezi k i :
a szÜsiflles, buta karogásra.
kedő befolyása tetőzött be, min a magyar irodaimi. hagyomány
tóegtmlelkü nyárspolgárok el dem elkövetett a magyarság ér szerves folytatója.; a- magyarsá
li i hetik, bogy á bolsevizmus már dekéinek háttérbe szorítására, Ez got mint élő, fennmaradni aka
nem veszedelmes, a demoKrácták nemcsak _ gazdasági vonatkozás ró közösséget önmaga megisme
pedig csak Magyarország Jöven ban nyilványult meg, hanem ~t résében, helyzetének áttekintésé
dő boldogltásának terveivel fog ami még ennél is veszélyesebb ben, tájékozódásában, gyengéi
nek, betegségeinek, hibáinak ki
lalkoznak. Nincs olyan esztelen, nek bizonyult — szellemi vonat
korlatolt és veszedelmes állítás kozásban is. A zsidóság a sajtón, küszöbölésében, meglévő -vagy
kiadóvállalatokon és könyv-" szunnyadó erőinek és erényei
a háború acél- és tüzviharának
forgatagában, amelyet ne lehet kereskedéseken keresztül hova nek fejlesztésében és kihasználá
ne csábító szóáradattal felcico tovább kezébe vette a közízlés sában segíti. Támogatnunk kell
mázni, legalább néhány hétre, éa közgondolkozás irányítását és azokat az írókat akik hangjuk
hónapra, amíg az események új ezeken keresztül sajátos erköti ban, költólségük Ízében jellegze
ból le nem szaggatják a hitvány csiségét. világszemléletét és koz tesen magyarok, a magyar em
oaptrdfszeket a megcáfolt szóla mopolita életelveit valósággal ber sajátos természetét látását
eszejárását mutatják meg.
mokról. Ki tudná összeszámolni, beleszuggerálta a telkekbe.
hogy vájjon hány rémhírt hallot
Ennek az irodalomnak, ezek
A zsidóság gazdasági befolyá
tunk a háború kezdete óta. „fel
tétlenül megbizható' források b ó P sának megszüntetése, sőt az or nek az Íróknak támogatásara ala-.
És akiknek nem elég a „Hallot szágból való eltávolításuk pusz kult a Magyar Irodalompártoló
t a ? . . . Ezt holtbiztos forrásból tán hatalmi szóval is elérhető, az Társaság.
Munkájának látható része el
tudom r — származású rémhírek a szellemiség azonban, amellyel
magyar lelkeket évtizedeken sősorban anyagi természetű. Biz
kánaánjának' forgataga,
azok
újabb, frissebb és még biztosabb át valósággal átitatta, még kite tosítani az»író megélhetését az
rémhíreket követelnek - a hátsó lepülésük esetén is évtizedekig iról függetlenség érintése nélkül
front rémhlrterjesztő sarlatánjal- hatalmában tarthatja a legjobb Az-ehhez szükséges pénzfedeze
indulatú, de talán tájékozatlan tet a társadalom egyes tagjainak
tól.
agy erőtlen magyar lelkeket is, áldozatvállalása útján akarja meg
Es a rémhírek, a „holtbiztos ha Idejében: még ma, most, azon teremteni olymódon, hogy tagjai
értesülések" mocskos szenny kat- nal nem Indítunk harcot ellene. tól havi tlz pengős hozzájárulást
lanában tovább fő éa fortyog — az Ezt a harcot nem vívhatjuk meg
ellenséges pillának!kerek ered politikai téré ni nem vívhatjuk
A Társaság igazi jelentősége
ményeit hatásaiban sokszorta fe meg törvényekkel és nem vív azonban nem anyagi, hanem er
hatjuk meg erőszakkal sem..
lülmúló — ugrásra készenálló Ide
kölcsi természetű. Ha ugyanis a
gen fajzat — gyengék és ostobák
magyar társadalom azt fogja lát
A kitűzött cél elérésének egyet ni, hogy köztiszteleiben álló ma
lelkében — elhullatott vetése.
len módja az, bá a magyar tár
Fajtád védelmében cselekszel, sadalom minél szélesebb körben gyarok, anélkül, bogy ebből köz
ha az áruló, -bitang rémhír-ter ismeri meg a véréből származó vetlen hasznuk lenne ~- sőt anyagi
áldozatok árán is — az érintett írók
jesztőt feljelented!
Nyíl
írók müveit és ezeken keresztül mellé állnak és azoknak müveit
önmagát létezésének Jogosultsá felkarolják, fel fog figyelni a
— Adományozás. A Zöld- gát és Istennek azt a parancsát mozgalomra, keresni és olvasni
keresztes Egészségházban, a már bogy sajátos magyar hivatását be fogja a támogatásra méltóknak
cius 4-én kezdődött lakolás gyer kell töltenie, mert csak ebben az talált Írók müveit ezáltal Ízlése
mekek ebédeltetés! . akciójára esetben'van helye a földön.
és gondolkodása felszabadul az
Horváth Zoltán máv. mozdony
A magyar lélek megerősítésé Idegen szellem káros befolyása
vezető 25 pengőt adományozott, re tehát egyetlen téveübetétlen alól.
amelyért a vesetőség ezúton orvosságunk van: a magyar Iro
Ha tehát a társaság meg I i kí
mond köszönetet
dalom. Ennélfogva minden erőnk vánja tagjaitól az anyagi áldoza

1943 március 0.
tok meghozatalát sokkal tőbbra
értékeli a csatlakozónak a Társaság munkájában való személyes
részvételét mint magát az anya.
gi áldozatot
1
A jószándékú és lelkes magya
rok ezreire van szükség, mert
csak ezáltal biztosítható egy újabb
miraculum Hungaricumnak — egy
újabb magyar csodának: a ma
gyarság újjászületésének meg
valósulása.
Akik — bár ezt egyébként meg
tehetnék — mégsem csatlakoz
nak, gondoljanak arra, hogy tá
volmaradásuk nemcsak az ő ér
tékes személyüktől fosztja meg
a mozgalmat hanem
"•Uttnk
esetleg távolmarádnak a mozga
lomtól azok a baráti körükhöz
tartozó értékes és jószándékú
magyarok Is, akikkel a Társaság
közvetlen kapcsolatot létesíteni
nem tud,.

A C e l l d ö m ö l k i Hírlap
harcos.-magyar szellemet
képvisel. É r t e d Is harcol.
Támogasd munkáját K é r d
mindenütt

Olvasd, és terjeszd!
A dohányzás ellen
foglalt állást egyik Igen tekinté
lyes társadalmi egyesület, köve
telve, hogy étkezőhelyeken,- va
súti kocsikban, sth. tiltsák el a
dohányzási Csak helyeselni tud
juk, ha egészséges megmozdulást
tapasztalunk népünk egészségének mepórAaa, fokutotlabb vt>~
delme érdekében. Örülünk annak,
hogy a MÁV. erélyes intézkedé
seket hozott o> vasútállomásokvárótermeinek egészségesebb le
vegője érdekében, s a „tilosa
dohányzás" felirat ott It megtalál
ható, ahol eddig nem volt ki
függesztve. Csak a rendet meg kell
tartatni mindenkivel, kímélet
lenül. Aki dohányozni akar men
jen ki a teremből, a vasúti kocsi
ban menjen k i a folyosóra. Ne a
nemdohányzó szakaszokat csök
kentsék, ellenkezőleg, minden
vasúti kocsi nagyobbik fele legyen
a nemdohányzóis a kisebbik fele a
dohányzó szakasz. Óriási mérték
ben Javulna meg a vasúti kocsikon
a helyzet tisztaság szempontjából.
Kevesebbet köpködnének az em
berek. Az -utasok a fertőző bete
gek köpetében n'em topognának
sokszor igen bosszú úton keresz
tül. Nem hurcolnák a vasúti
kocsikban szerzett piszkot ha
t-must szerteszéjjel. A Máv la
csak nyerne ezzel az Igen üd
vös rendelkezéssel, hiszen a kö
zönségnek a rend és a tisztaság
Irányában való megnevelésével
tekintélyes anyagi haszna Is len
ne, nem szólva az utazóközönség
nagyobbik részéről, azokról, akik
kimondhatatlanul szenvednek a
vasúti kocsik átható, bűzös dohányszagától, ami beeszi magát a ko
csikba, s azokat még akkor is
büdössé teszi, ha egyébként fris
sen takarították is. Ezen a téren
tehát sürgősen rendet kell csi
nálni, népünk egészségének vé
delme is ezt követeli. S ennek
érdekében na nem is kérjük azt
hogy teljesen tiltsák meg a do
hányzást a vasúti kocsikban, de
azt úgy érezzük, minden tekin
tetben Jogosan kérjük, bogy a
kocsik nagyobbik fele legyen;
nemdohányzó I I I
1
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Jól sikerült a szombathelyi
celldömölki előadása
— A celldömölki" pályaudvaron
ünnepélyes fogadtatásban része
sítette a község társadalma a
vasárnap délben érkező szom
bathelyi vasutas „Mansz" tagjait,
akik azért Jöttek Celldömölkre,
hogy rég nem tapasztalt művészi
élményt nyújtsanak Móricz Zsig
mondnak, a magyarság egyik
legnagyobb ismerőjének
„Nem
élhetek muzsikaszó nélkül" című
örökbecsű darabjában.
Az érdeklődés - — különösen
celli viszonylatban — óriási volt.
A jegyek egy szálig elkeltek. Sőt!
Nagy tömegek szorongtak mérge
lődve a pénztár előtt — ahol
már nem lehetett Jegyet kapor
Megfejthetetlen ez a nagy, ritka
érdeklődés, megmozdulás, ami a
színdarabot megelőzte. Talán a
nagy
szombathelyi siker, a
négy „teltházas*' előadás hírneve
csábította a celldömölki közön
séget. Vagy talán érezték, hogy
igazi, művészi élményben lesz
részük 1?
Akár egyik az oka,' akár a
másik: vasárnap öt órakor a
Grirr nagytermében egy gombos
tűt sem lehetett volna leejteni.
Már Jámbor Lajos máv. főtiszt
beköszöntője nagy hatást gyako
rolt reánk. S a színpad, a díszle
tek gondos felépítése is meglepte
a közönséget és szinte már fele
részben biztosították á sikert.
Magáról a darabról s ezaleg-.
fontosabb — : csak jót- mondha
tunk ! Mind művészi, mind tech
nikai .megoldás ,* teklBtetében
majdnem k}latfuAeLlm<i>*&T™SP
mán — apróbb zökkenők nélkül.

Magyar-mentés
Felsőmagyarországon
A felső magyarországi magyar
élet legsúlyosabb tehertétele:
küzdelem a nincstelenség, a nyo
mor ellen, A Szlovákiai Magyar
Párt hölgyosztálya végzi a szo
ciális -munkát, seglü szegénysorsú, önhibájukon kivül munka
nélkülivé vált tagjait A segélyre
szorulók körülményeinek meg
állapítására női törzsszervezetet
állítottak fel, mely szervezet 11
törzsmamából és 130 ksrzetmamából áll, a legfelső vezetést há
romtagú Intézőbizottság Intézi.
1

Az osztály munkája nem merül
ki az egyszerű anyagi támoga
tásban. A szegény családok, akik
munkanélküliségük, vagy beteg
ségük folytan semmiféle betegsegélyző pénztár, vagy nyilvános
szociális
Intézmény
keretébe
•em tartoznak^ a szociális osztály
utalványa alapján orvosi és
gyógyszersegélyben is részülnek.
A Párt orvostagjai nemes önzet
lenséggel Ingyen vállalták az
ebbe a csoportba tartozó szegé
nyek orvosi kezelését A Bzükséges gyógyszert az arra rászoru
lók szintén ingyen kapják, a ma
gjai gyógyszerészektől. A szoci
ális munkával r.zorosan összefügg
a családvédelem
ínunkaköre,
mely a csecsemők é s kisgyer
mekek gondozásával és. nyaraitatásával foglalkozik. Ez a terv
azonban önálló, osztályként mű
ködik.
,
A szociális osztály működése
mintaszerűvé fejlődött. Ma már
nem kell elhagyottan botorkálnia
a segélyre szoruló' szlovákiai
magyarnak.

t

^

^

még hivatásos együttesek- sem
tudnak dolgozni — kisebb hibák
kal^ de mindvégig töretlen egy
séget alkotón tárult M é a V a da
rab meséje.-vezérfouaia. Így lát
tuk a darabot külső forma, tech
nikai rósz tekintetében.
S a művészi rész? A szerep
lők ? Róluk, ebből a szemszögből
bírálva, még jobbat kell monda
nunk. Hibák — természetesen —
Itt ls voltak. Nem lehet vérbeli
színésszé egyszerre a műkedvelő.
De nem firtatjuk ezt! Nem fon
tosak az árnyalati mozgásklsiklások; a. meg nem oldott, ki nem

^
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szottak; s a celldömölki közöneég? — bírálat nélkül — szivével
és .lelkével nézte ő k e t
így nem ls csalódott! Az elő
adás a várakozásnak . megtelelt
teljes mértékben; méltán zúgott
fel,; megérdemelt volt a tapsvihar az előadás közben és vé
cén!
Az előadás jövedelmének felét
körülbelül 450 P-t
Vértessy
István Vilmos üzletigazgató —
méltányolva a celldömölki kö
zönség lelkes pártfogását — fel
ajánlotta a celldömölki Bajtársi
szolgálat céljaira./

Ő s z i n t e beszéd a m a g y a r f i l m e k r ő l

i t t munkás éa úgynevezett közép
osztály is, ahol nap-nap után .
olyan események, olyan társa
dalmi éa lélekdrámák peregnek
le, a figyelő szem. előtt, melyek
ből kevés elég lenne új, igézőmeséjü magyar társadalmi tűrnek
alkotásához.
A művészi megújhodás azon
ban, . mint egyedüli reform nem
mentené k i a magyar filmet a
hullámvölgyből, ahova került
Ezzel a megújulással párhuzamo
san kell futni: a technikai meg
oldások, meglátások reformjá
nak Is.
A legelső és legégetőbb lépés
az legyen, hogy a film szakítson '
a színpaddal! Hagyja el a kor
látokat, a megkötöttséget Jelentő
deszkákat és rohanjon k i a szint
a hangulatokat, élményeket a d ó ,
szabadba. Legyen már vege az
örökös szobajeleneteknek! Nem
akarunk több magyar filmet
végigklnlódni, olyant ahol a szereplők k é t érán keresztül fut
kosnak egyik szobából a másik
ba. Közben csak annyiból vettük
őszre, hogy haragszanak -r n é 
hány ajtót erélyesen becsaptak.
És ezt a zajt a tulbozgó hang
mérnök ágyúdörgéssé fokozta.
Ez volt minden Izgalom, minden
változatos lelki élmény. Igaz,
bogy ez ébresztett fel néha-néha
Jóízű szunyókálásomból

Az utóbbi Időben nagyon dl
a producerek, fő-segéd- és-mel
vatos lett az „őszinte beszéd". lékrendezők, hogy elég volt a
A rádióban, az újságokban egyre
vérvörösre lakkozottkörmű dé
másra „őszintén beszelnek". Szí monokból ! Hogy nem kell már
nésznők, színészek, frók, politi romanüka; elkoptak a szentlmenkusok. Erről is, arról is: minden iális. holdfényben lejátszódó er
ről...
_
kélyjelenetek. A huszadik század
.. .És most 'megpróbálok néhány mentalitása egészen m á s !
őszinte szót szólni a magyar fil
A darázsderekú baroneszekre
mekről.
és müváílas raccsoló lovagjaikra
H á t . . . legyünk csak őszinték: sem vagyunk kíváncsiak!
rosszak a magyar filmek! Majd
Idegen sem kell! Hagyják ab
nem mind. Akad ugyan kivétel, ba •orkülföldi, hazájukban már
Pedig... micsoda távlatok, m i 
de ezek úgy elvesznek a sok si elkoptatott filmek szolgai máso
lány alkotás között, hogy alig lását. Szemétkosárba a franciás lyen óriási lehetőségek tárulnak
a
felvevőgép lencséje elé akkor
vesszük észre ezeket. " ~ • .
finomkodó pikantériát. a tíz-húsz ha kilépve a szűk termekből a
— Csak rossz lehet! — mond emberrel tömegjelenete* angol hullámzó búzatáblákat, a felkelő
juk ki a kritikát.egy-egy új ma -•sivatagot "majmoló, magyarul be napot, a gyérkémények
gyar filmre; s inkább csak szá szélő, magyarnak csúfolt filmek- Utolsó pillantást vető fén;
nalomból, mint meggyőződésből ke l'4 8
•ftssfikt m*tf^agy'>c«Up*öf azért.
l « t ó | l J u t a t í k \ éaékk*#,.v1íái\ jak as élettelen kulisszákat, Wy
hogy elűzzük unalmunkat Mű rolniién
erőlködésért! Hisz a nok azok. mint valami halo
vészi élvezetet megrázó élményt, francia filmek apró nüanszokra maszk;
-""J-irlr
aftarf
realitást már nem ts Igen merünk — színárnyalatokra kiterjedő fi csak lehet. - élő díszleteket, me
keresni magyar filmben.
nomságát soha el nem érjük. Az lyek rendelkezésükre állnak a
angol filmek milliós statiszta és
természeti kincsek tár
' —De hát mi az oka ennek'?! fonthadaival sem versenyezhe magyar
háziban. A festett •**"Twhik n é 
— hangzik tel a kérdés'mindun- tünk. Sőt, az amerikai cowboy- m
á
k
;
az
élő díszlet, a természet
talan; innen ls, onnan is.
és gangster filmmesék tőlünk oly beszél. Magyarul susog minden
A baj — ha már őszinték va messze eső, idegen világában sem lomb, minden virág. Nyelvünkön
gyunk — elég súlyos. A magyar fog a magyar film újjászületni. csacsog a csermely. Magyar ha- ~
filmgyártás ugyanis, még mindig
ragot dörögnek a komor felbők
Ezzel nem azt mondom, bogy felcsattanva; magyar szelídséget
pendelyben jer! Alig-alig tudja
elhagyni gyermekcipőit Gyáván nem kellenek Idegen filmek. De ragyog a kék ég. Hazai vágyakat
topog — immár több mint egy hogy I Szívesen nézünk meg jó hoz a pajkos szél magyar földfilmek után
egy-két szagot, édes, részegltőt, magyar
évtizede — szinte egyhelyben; magyar
és csak nagyon ritkán tud egy- francia, néhány német olasz fil akarásokat Mily könnyű a film-,
egy nagyobb lépést tenni a ha met is. Egyrészt hogy látókö színésznek az ilyen környezetbeev"
ladás útján. Kezdetleges, utánzó rünket szélesítsük, másrészt hogy Játszani. Mily könnyű mosolyogni,
mind technikai, mind művészeti technikai és művészeti tanulsá- haragudni, sírni vigadnia akkor, szempontból.
_ .. • - . _gokat vonhassunk le azokból.
amikor csodás zenei aláfestést
De: magyarul beszélő, idegen adnak hangjának a learjobb sta
A nagyobb haladást — kétségte
tiszták : a magyar rög, a magyar
mentalitású
—
gondolkodású
lenül-— a művészi Tormák meg
szükségünk/ szellő, a magyar vihari
újhodása, felfrissítése hozná első filmekre nincs
sorban. Egy, új, merész irány, Ahogy nem kellenek a ' förtel
Ezt kívánja a huszadik század ;
egy sziporkázó ötletsorozat kelle mes, erotikus •— érzelgős jelene-. magyar gondolkozásmódja- Est,
vétkezések.
ne, melynek nydmán — levetve ttk sem; a beállított
Ilyen filmeket kivásunk ml ma
Nevetségesek
a
manikűrözött
az eddigi merev formákat giccses
^
kaszáló
müparasz- gyar Ifjak.
sablonokat — újat, művészit körmökkel
Ez a ml filmideálunk! Magyar
élményszerűt tudna adni a ma tok; a köröm cipős, rúzsos-szájú lelket sugárzó M m ; ékes tőzs- béreslányok, á~srrva-riva vigadó
gyar film.
„falu rosszak".
Agyoncsépelték gyökeres magyar beszédű, ke
ményarcú, férfiművészekkel, akik
Elég volt már a cukrozott, l i  már a falut is.
dolgos magyar munkást, tisztvi
monádészerű
filmoperettekból.
Megundorodtunk már a milliomos
ÚJ út, új Irány kellene, ami selőt, vagy katonát siaíirttaMir
bankár és a szegény, szende kiemelné a magyar — annyira És a női g á r d a : ne agyonbálvá
gépi ró kisasszony egymást faló lenézett — társadalmi filmet a nyozott sztár, „csodatévő félisten"
szerelmétől; Nem kellenek ár fertőből, ahova került és életké legyen, ne riémnrq alakítson
kunk halk zenei aláfestésű, ró pessé komoly, szakkörökben is áramvonalas keblekkel hanem
tiszta magyar leányokat, életet
zsaszínben úszó budaárok, már* megbecsültté tenné.
ványburkolású fürdőszobák, abol
— De melyik ez az ú t ? Talán adó magyar anyákat!
a Sztár Cf istensége vonagló ajak nem is létezik ? — mondja a
Sakkor művészit igazi élményt,
kal, vibráló ujjakkal, pihegő ke pesszimisták tábora. ,\
egyedülálló alkotást tud majd ad
bellel és vágykorbácsolta, resz
ni minden magyar film, mert
Várjunk...
Hát
csak
arisztok
kető csípőkkel húzza le agyon
olyant ad, mind művészet, mind
kozmetikázott, satnya
testéről raták, csak paloták vagy fehér élet é s technika szempontjából,
azt a csipkés ruhakölteményt — gatyás mű parasztok és agyon- ami egyedülálló e világon: ma
fotografált
muskátlis
ablakok
van
ami sejtelmes sziluetteket sejtet
Szabó I m r e
nak Magyarországon!? — Miért gyart!!!
— amit pongyolának neveznek. kell a magyar filmek meséjének
Értsék meg végre a magyar túlnyomó részét e két végletből T á m o g a s d lajtádatl — Z á l d ó
Üzletben ne v á s á r o l j l
filmesek: a forgatókönyvek Írói, összeállítani Hisz tudtommal van
v
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CalldómdlKI Hírlap
Megpróbáltatásaink paradicsomi jólét a
sio v jetoroszórszág i á Ha pótokhoz képest
— mondotta

Korponay I ide képviselő' kerületében

Korponay Ede országgyűlési
képviselő az elmúlt vasárnapo
kon is rendszeresen folytatta
körútját kerületének községeiben.
Mult héten Gór és Répceszentgyörgy, míg 28-án Bőgőt és Por
pác választótnak-adott útmutatást
a súlyos Időkben is szilárd ma
gyar kötelességtelJesltésroX. Tu
datában volt annak már régen —
hangoztatta —, hogy eljön az idő,
amikor a lelkek megerősítése
érőikében szólni kell az aggódókhoz, a kétkedőkhöz és a haza
sorsán szorongókhoz. Ugyanakkor
érezte azt üj, hogy a megpróbál
tatások óráiban vizet hiába pré
dikál az, aki látszatra bort Iszik.
. Azért, vállalta önként a frontszolgálatot, hogy i beszédének
tettek adjanak súlyt és biztosítsa
nak hitelt. A Vörös Rém szörnyű
nekirugaszkodása
megköveteli
tőlünk erőnk végső kifejtését, de
kétségbeesésre* okunk nincsen.
Az orosz térség beláthatatlan mé
reteit figyelembe véve igazan
nem számít, hogy 3—4 száz kilo
méterrel errébb,* vagy arrébb
folyik a viaskodás. A front: nagy
szövetségeseink oldalán a ma
gyar katona tel jseslti kötelességét,
de hozzá hasonló áldozatkészség
hárul az országhatárokon belül
élő, dolgozó belső frontra is. Ne
héz gondjaink dacára egyetlen
panaeszóra se nyílhat ajkunk,

gyarság élet-halál küzdelme nem
zárul le az utolsó ágyulövéssel,
hanem a háborút kővető óriási
gazdasági versengésben is-helyt
kell állánunk, ha
nemzetünk
fennmaradását biztosítani akar
juk. Amint igazság az, hogy a
háborút azok a. népek nyerik
meg, akik m á r békében jobban
felkészültek a háborúra, a béke
áldásait csak azok tudják majd
kiaknázni, akik m á r most a háború idején lerakják gazdasági
megizmosodásuk biztos alapjait.
Az új magyarország egyik gaz
dasági bástyája a hitelszövetke
zeti mozgalom lesz.
- i - "
. Górban Tóth .Gyula o>-föld
birtokos, helyi elnök köszöntötte
mélyenszántó szavakkal Korpo
nay E d é t
, -.
BC
1

1

Répceszentgyörgyön
Márkus
'Aladár körjegyző üdvözlő beszé
dében kiemelte, hogy Korponay
kerületjárása annak bizonyítéka,
hogy nemcsák a voksok szedése
idején, de -jó- é s balsorsban
együtt van választóival a sárvári
járás parlamenti.követe. Dancsecs
Imre plébános különösen azt a
megnyugtató hatást köszönte meg,
amely Korponay Ede biztos győ
zelemtől áthatott szavaiból apadt
a hallgatóság minden egyes tag
jára: .
.
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sorsa mindenkor szívügyét fogja
képezni. A Baross Szövetség tag
jai őszinte fájdalommal osztoztak
a sárvári hősi halottak hozzá
tartozóinak mély gyászában. Az
elesett hősök emlőke-mindenkor
tisztelt szeretteik személye min
denkor becsült lesz e testületben
— fejezte be titkári jelentését
Lemke Gyula."" .
,
Gőcze István pénztári jelentése,
az egyesület anyagi megizmoso
dásának jelelt mutatta. — Az
indítványok során határozatilag
elfogadta a közgyűlés vitéz La
kács Endre ecetgyáros ~azon ja
vaslatát amely szerint kérelmezi
a Baross Szövetség, hogy a ke
resztény', magyar kereskedők és
iparosok -távbeszélő'
beszerelési
igényét, akár a zsidó üzletekben
lévő telefonkészülékek
leépítésé
vel is kielégítést
nyerjenek.

H Í R E K

— E s k ü v ő . Tihanyi István ma,
szombaton este Vs6 órakor ve
zeti oltárhoz a kassai dómban
Szekrényí Erzsébetet
— Közegészségügyi b i r . A
belügyminiszter a celldömölki
községi orvosi állásra Dr Sergéiy •
Pál ..orvost helyettesként kirendalte. — \
:
.
*— M i s s z i o n á r i u s Celldömöl
kön. Szehttstváni Márga misszlonáriusnŐ meglátogatta a celldö
Bögötön Szabó M. Péter kántor mölki evangélikus gyülekezetet
kör aaol szerdán, este nagy számban
mert a napi munka elvégzése I tanító üdvözlő beszédében a korután mindenki nyugodtan hajt- f nyékbcli választók ragaszkodását megjelent hívek számára biblia
hatja álomra a felét és mert meg juttatta kifejezésre megható sza órát tartott.'-'
próbáltatásaink paradicsomi jóiét vakban. Illiás Sándor plébános
— G y ü l e k e z e t i felügyelő vá
a szovjetoroszországi állapotok arra kérte Korponayt, hogy kép l a s z t á s . A gércei evangélikus
hoz képest.. Lét és nemlét hatá viselői körútja fáradozásáért Je gyülekezet felügyelője Mesterrán, minden becsületes magyar gyen elégtételszámára a hallga házy József nagymérvű'elfoglalt
ember vállalja a halált, hogy tói lelkében feltámasztott -na sága miatt tisztéről lemondott
unokáiknak, nemzetünknek, blzto gyobb, elszántabb küzden takarás. A gyülekezet köszönettel és há
süsük az életet.
-Porpácon vitéz Gerencsér Fe lával emlékezett meg lemondott
Lemke Gyula OKH cégvezető renc kántortanító köszönte meg felügyelője érdemeiről é s helyé
a hitelszövetkezeti mozgalomról közvetlen szavakban Korponay re - megválasztotta dr. László Laszólva . hangoztatta, hogy ajaa- Ede fáradozását '
— - T Í F ~ jost, másodfelügyelőnek- pedig dr.
Szabó Kálmánt akiket március
7-én, vasárnap iktat be Molltórlsz János esperes.
:

A sórvávi Baross Fiók mult esztendei
eredményes működése

A mult-esztendőben alakult
i Baross ~rrókrmogt tartóttá"
meg első rendes évi közgyűlését
az egyesület szék helyiségei ben.
A gyűlést Nagy István elnök a
Magyar Hiszkegy szavaival nyi
totta meg, majd melegen köszön
tötte a szinte teljes számban meg
jelent tagokat. Megelégedéssel
állapította meg, hogy Sárvár ke
resztény kereskedő és Iparostársadalma megértette az Idők
szavát a Baross Szövetség zász
laja körüli tömörüléssel Végül
hangoztatta, hogy a helyi fiók
mindenkor hűségesen dolgozik
az Országos Központ célkitűzé
sein.
Lemke Gyula OKH cégvezető
titkári jelentésben számolt bé
az egyesület mult esztendei mű
ködéséről.. Hangsúlyozta, hogy a
Baross Szövetség sárvári fiókjá
nak életrehlvása községhistóriai
esemény volt, parányi részét, ki
csi mozaikját alkotta a világ ar
culatát átformáló hatalmas erő
kifejtésnek. Sorsfordulatszerű je
lentőségű a zsidó. Kereskedők
Társulata székhelyiségének meg
szerzése. -Amikor az egyesület
bevonult az új otthonba," minden
tag úgy érezte, hogy magyar
ellenes bálványok ledöntésénél
működik közre. /
- '

Az. egyes panaszosok ügyésIMjftá dolgait lehetőséghez mér
ten kedvezően intézték el. Hálás
szavakban emelte k i a titkári
jelentés azt a nagyjelentőségű
támogatást amelyben a járás
vezetői: Gálba Vince járási fő
szolgabíró, és László Lajos dr. tb.
főszolgabíró a Baross Fiókot r é 
szesítették. A főszolgabíró urak
ténykedéseik alapján számottart
hatnak a helyi Baross tagok ra
gaszkodására. A város elöljáró
sága ugyancsak köszönetet érd em
lő megértést tanúsított a fiatal
egyesület Iránt úgyszintén az
ipartestület elnöke: Herczeg Já
nos és az iparoskör - e l n ö k e :
Tangl Gyula is.
. Központi kiküldöttet a rend
kívüli viszonyok miatt a tagok
nem üdvözölhettek.
Korponay
Ede beható ismertetést tartott
gazdasági életünk jövő kilátásai
ról.
.
Mindjárt a megalakulás utáni
hetekben nagv
megtiszteltetés
érte a sárvári Baross Fiókot:
József Ferenc főherceg a sárvári
várban
kihallgatáson
fogadta
Nagy István elnököt Melegen ér
deklődött az egyesület célkitűzé
sei iránt, magas elismerését tol
mácsolva a kezdeti sikerekért és
ígéretet tett, hogy a sárvári fiók
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NEMZETI MOZGÓ
ElSadáaok kezdetei MrWipp mm NI I
éa tél 8 énkor. vMdr- éa H M M Jtf "
fcMé.uáaMlSaalMS őiakarF?
Marciin 10, szerda. Mérsékelt kelyárak. Izgalom, szerelem és hangulat
Hímje. (Csak 1 napig!)

Zivatar Kemenespusztán
Főszerepben: Eőry Kató, Berki Lili,
Gozón Gyula, K i s , Ferenc, stb. *
Március 11, csütörtök. Mérsékelt helyárak. A francia szellem és humor leg.
élvezetesebb lílmje. (Csak 1 napig!)

Enyhítő

körülmény

Főszerepben:
Mlla Parély, Andrex,
stb. (Csak 16 éven felülieknek))
Március 13, szombat és 14, vasárnap.
A magyar nótakirály dallal, szerelem
mel tele filmje. Rendes helyárakkal.

Fráter Lóránd
Főszereplők: Pager Antal, Grill Bea,
Szilassy László, Tőkés Anna, MályGerö, '
stb. Gyönyörű patak. Romantika

Meghívó
A Celldömölki Hitelszövet
kezet, mintáz Országos Központi
Hitelszövetkezet tagja 1843 évi
március hó 14-én délelőtt 11 óra- ".
kor, határozatképtelenség esetén
1943 évi március hé 25-én dél
előtt 11 órakor a szövetkezet
helyiségében

rendes közgyűlését

tart, melyre a tagokat az:-alap
szabályok 37. §-a értelmében
meghívja.
Tárgysorozat:
1. A mult évi üzleteredményről
szóló Jelentések tárgyalása.
-~2. A zárszámadások megvizsés a (elmentvény
megadása.
3. A
A" mér
mérleg megállapítása.
4. A tiszta jövedelemről való
rendelkezés.
5. Az igazgatóság három tag
jának választása.
...
6. A felügyelőbizottság három
tagjának választása.
7. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelenléti és napi
díjának megállapítása.
8. Esetleges indítványok.
1942 január hó 1-én tagok szá
ma 1302, az. üzletrészeiknek'szá
ma pedig 2968 volt Az év folya
— "IfjúságT nap. 'A celldömölki mán belépett 99 tag 328 üzlet
Evangélikus Ifjúsági Egyesület résszel, kilépett 19 tag 62 üzlet
folyó hó 14-én Ifjúsági Nap-ot résszel, tehát maradt az 1942. év
rendez, melyre az anyagyüleke végén 1382 tag 323Í Üzletrésszel.
zetekhez tartozó rillák ifjúságát
, 1943 Január hó 1-től a köz
ezúton is szeretettel meghívja és gyűlést megelőző február H6" vé
várja. Célja ennek az Ifjúsági gén belépett 14 tag 41. darab
Nap-nak az, hogy összegyűjtse a
l'iliák ifjúságát s ezek az anya üzletrésszel, marad 1394
gyülekezet
ifjúságával, együtt 3260 üzletrésszel.
A felOgyelöbizottság által meg
dolgozva — a közös c é l : a szebb
és boldogabb magyar jövő ér vizsgált 1942 évi mérleget a szö
dekében — 'együtt induljanak új vetkezet helyiségében kifüggesz
munkára ~ a magyar szabadság tettük és azt bárki megtekintheti.
Celldömölk, 1943 március bó 1.
ünnepén. Délelőtt - Dombi László
Az I g a z g a t ó s á g
pápai hitoktató lelkész hirdet igét
Délután 4 órai kezdettel pedig
— G a z d a k ö r a l a k u l Cell
az Ifjúsági .Otthon nagytermében
tartjuk meg műsoros ünnepélyün d ö m ö l k ö n . Marsius 7-én Cell
ket Az ünnepi beszédet Dombi dömölkön ismét megalakul a
László tartja. Belépődíj • nincs. Gazdakör, amely pár éve szüne
Offertóriumot tartunk ifjúságunk tel. Az alakuló közgyűlés a Téli
céljaira. Ezúton Is felhívjuk Mer- Gazdasági iskolában lesz meg
se, Tokorcs. Kémen esszentmar- tartva.
ton, Mesteri, Sömjén Ifjúságának
— Évi rendes k ö z g y ű l é s . ..
figyelmét erre a találkozóra. .
celldömölki vasutasok temetke
zési egyesülete március hó 14-én
— A k ö r n y é k i mozik m ű  tartja évi rendes közgyűlését:
sora m á r c i u s 6-án es 7-én: Kérjük tagjainkat minél nagyobb
— Turul Filmszinház (Répcelak) számban jelenjenek meg. A v e - |
,Nem vagyok áruló * történelmi zetőség.
.—
dráma az ír nép harcairól.
— Árpád Mozgó (Kemenesmagasl) „Csókolj meg!" revü víg ( I I I IIOMOI KI III lí I \ I
játék a színpad világából.
— Rákóczi Mozgó (Jánosháza).
Miniszter barátja"
nagyszerű
magyar vígjáték.
;
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