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egy 

jegyében született március 15-e. Nem a nap maga, nem a naptári 
dátum, ami osak olyan szürke álmossággal vonult el az év többi 
hétköznapjával együtt Nem ez, hanem az események, melyek ak
kor történtek. Az események, melyekét önkénytelen kérlüettársltunk 
március 15-ével.^. - -

Á' szabadság jegyében született... Vagy talán a szabadság 
született meg — hosszú vajúdás után — e napon. Mindegy... A 
nap kiemelkedett a hétköznapok eseménytelen tömegéből; és pl-
rosbetüs ünnepnapja lett egy Nemzetnek. 

Az Idd, az Évek örök körforgásában kilencvennégyszer men
tünk , el e határkő mellett Kilencvennégyszer öltözőit zászlódlszbe 
e napon az ország minden városa, faluja; és hangzóit l e l : bogy „ra
bok többé nem leszünk!" 

Sok mély érzée,~hazafias akarás emelt szól e — közel 
évszázad március 15-éin. Magyar Demostenesek nyitogatták a 
meket hogy tisztán lássanak. Tanították, hogy nem elég a nagy
nevű elődök által kiharcolt szabadsagot csak elfogadni. A szabad
ság .nagy, élő fegyver, de holt eszközzé válik az olyan ember, az 
olyan közösség kezében, ahol egyáltalán nem — vagy nem okosan 
használjáav . , 

Igaz, voltak Kleönok is. Hordókon szónokló, bőrkötényes, 'vé
resszájú demagógok. S mint ez Ilyen esetben elkerülhetetlen: sok 
frázist, szemforgató és ködösítő, mfimagyaros langybullámot harso
gott a négy világtáj felé alköbolgőztől kábító szavuk. 

... Sok igaz érzés... sok üres szólam.. ."Érdekes! Mégsem ko~ 
poti el e nap jelentőségé 1 Mégsem vált unottá, gépies megszokás
sá a kegyelet amellyel emlékezünk 1848 március Idusára; é s an
nak hőseire. ~ ~ * 

Sokat gondolkodtam ezen... És arra a meggyőződésre jutottam, 
hogy az a varázserő fűz delejes légkört e nap emlékei köré — ami a 
magyar nép lelkében, a szabadság eszméje, szeretete köré fonódik. 

. . .Úgy érzem, mintha e nap emléke — egy kicsit — az ősha
za végtelenbe fonódó, selymesen hullámzó füves legelőinek vad, ke-
ser-édes Illatát hajtaná felém. 

(Végzetszerű véletlen: a természet erőinek ébredése, a tápláló 
magyar föld tavaszi ébredése hozta meg akkor ia a szabadság gon
dolatát. . . Szelleme biztosan az őshaza feltörhetetlen vad legelői 
felelt lebbent el és annak üzenetét hozta felénk. A márciusi Ifjak 
ezt hallottak meg...) 

Tompán dübörög fülemben az apró tatárlovak patáinak zaja, 
ahogy őseink — mint valami pogány istenek — nyilfelhóbe burko
lózva vágtattak a Kárpátok begykoszorúja felé. . - •' " " 

Talán ez....ez a vad, Keletről hozott ősi hang — amelyet ezer 
év minden európaisodásn sem tudott elfojtani — búg fel bennünk... 

* Vagy talán az adja varázsát, hogy mindig időszerű. Az 1848 óta 
elmúlt 94 március 15-ike mindegyikének megvolt a sajátos jelentősége.: 

(Az első évtizedek diadalmas emlékezése. . . a mllleneum... a 
trianon az ébredés.. .% 

És most; a 95. határkő előtt néhány nappal: Nem beszédeket 
mondunk .Minden Demostenesnél szebben beszél a tett 1" Tett pe
dig van most elég. Hisz: újra harcol a magyar! Az önvédelem ad
ta kezébe a fegyvert: és ő bátran elfogadta azt.. 

Az 1943. evra 95. március lőnének szelleme ez... . • 
Ma nem kell szónokolni az országzászlók, a hősök szobrai elctt... 
Március 15-én csak oda kell álinl ezek mellé és pár perces né

ma tisztelettel kell adóznunk először a 48-as Ujak emlékének; az
után: a mostani háborúban elesett; és élő, még harcoló hőseink 
emlékének. 

És nézni: hogyan kúszik fel a piros-fehér-zöld lobogó az árboc 
csúcsa fe lé . . . egyre feljebb..." 

És imádkozni az Égek Urához: 
— Köszönjük Istenünk, hogy olyan anyákat adtál e kis Ország

nak, akik 1848-as ifjakat és 1943-as hősöket szültek és neveltek e 
Hazának. —' . 

...S akkor az 1848-as márciusi Ujak boldog mosollyal ölelik keb
lükre 1943 márciusába is dúló harc hőseit És igy összeölelkezve 
mosolyognak le ránk, harcoló katonáinkra.. . 

. . . j * megdicsőültek mosolyából pedig: a győzelem Jcoszo-
rúja fonódik! ... Szabd Imre. 

T á r s a d a l m i 
válaszfalak; osztálygőg 

• ' s ami ebb6l a tételből következik 
Isten az embert saját képére 

és [hasonlóságára teremtette. 
Engem Is, Téged is: Mindannyiun
kat. Öexelencláját is; és Fistat Is, 
a parádéskocsisát — Ez ellen 
a tény ellen lehet lázadozni; le
het ezt kétségbe vonni; derezen 
változtatni: nemi Örök és meg
másíthatatlan tétel. Igy volt; Igy 
lesz. mlg csak emberek futkos
nak a földön. • —• — 

Azonban... ez nem azt jelenti, 
hogy most már minden ember 
egyforma, egyformának kell 
lennie, -mert ez a nagy egyete
mes istenhasonlóság lerombol 
míhffen válaszfalat. Óh nem!... 
Ez a csodálatos hasonlóság, az 
embert a nagy mlndenségből k i 
emelkedő jelekben nyilvánul 
meg, — A z Ember — minden 
teremtett lénytől eltérőleg — tud 
gondolkodni; akar, falsz, remél, 
szerét fejlődik. Az Embernek — 
és Itt a hasonlóság centruma: 
legyén az egy világbirodalmat 
irányító imperátor; de lehet csak 
vályogvető cigány, aki öt-hat 
szurtos rajkónak parancsolgathat 
— az Embernek: lelke van. 

De... ahogy két egyforma, fa
levél nem pereg le a fák milliónyi 
lombkoronájáról, úgy két egy
forma ember sem születik. Sem 
külső forma, sem belső adottság 
tekintetében. — Mindig voltak 
vezetők, leesnek is; tehát kell 
lenni vezetetteknek Is. A Terem
tő nem egyforma mértékkel osz
togatta a tehetséget Kinek több, 
kinek kevesebb Jutott Azoban... 
aki többet kapott, arra nagyobb 
feladat vár. Az kiemelkedik a 
tömegből. Nagy százalékunk 
azonban szürke, hétköznapi átlag
ember marad. De feladatot min
denki kap! Tehetségéhez mérten. 
És, ha azt jól oldja meg, akkor — 
álljon a Sors kerekének csúcs
pontján, avagy a mélyponton — 
értékes munkát végzett, élethi
vatásának megfelélt; érdemes a 
közösség tiszteletére. — De le
gyen zseni, legyen titán; ha a 
kapott tehetséget elpazarolja, hitt 
vany, hitszegő; megvetni való 
rongybáb. 

~ Azaz: előttem csak egy von 
válaszfalat ember és ember; 
magyar és magyar közé: a tudási 
Mennyit tudsz tenni azon a he
lyen ahova Teremtőd keze állított 
vagy ahova tudásod érdemeként 
Jutottál a Haza és annak Népe 
érdekében, függetlenül attól, hogy 
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miniszter vagy-e, avagy kalapos-
Inas!?! 

Sajnos,- hazánkban még nem 
jutott el a .tdbbség oda, bogy 
ezzel a mértékkel mérjen, hogy 
ebből, az egyetlen helyes szem
szögből ítéljen. S az eredmény — 
még sajnosabb — meg Is látszik. 

Hangzatos frázisokat puffog-
tatnak: 

— Új Idők Jönnék) Terhes a 
világ és méhében egy új, hatal
mas Európai hordoz... A születés 
pillanata meghatározhatatlan: ta
lán évek, tán csak hónapok, vagy 
csupán napok kérdése... A szerep
osztásnál —, amely a születést 
követni fogja és kijelöli a népek, 
nemzetek rangsorát — mi Is ott 
leszünk!... Főszerepet akarunk 
biztosítani magunknak, Hazánk
nak-!!! 

Igen!? Éa elhiszem. Talán meg 
is kapjuk. Hisz érdemünk van rá 
elég, csak fel kell lapoznunk a 
történelem elsárgult lapjait éa ta
lálunk ott garmadával. Sőt: a 
most folyó háborúban is szer
zünk eleget Harcolni mindig tu
dott a magyar. -

Itt van a baj!... Mert: ezt a 
szerepet nem elég elfogadni, har
colni é r t e ; est meg ia kell Ját
szani. Még pedig nagyon Jól, ha 
azt akarjuk, hogy meg.la tartsuk. 
És ex a nehezebb rész-

Igen, meg ia kell tartani! 
De hogyan? — kérdem én. És 

válaszolok is, amikor nyíltan, 
kertelés nélkül kimondom, hogy: 
ezzel — a mai — társadalmi be
állítottsággal, ezzel a mostani ré-
tegezödéssel: aohal! • 

Arra ugyanis nem gondolnak — 
legalább la nem nagyon látszik —, 
bogy milyen alapokon akarják 
felépíteni ennek az új, hatalmas
nak beharangozott Európának 
sziklaszilárdságom tervezett épü
letét.. Egyet biztosan tudok: tá
volról sem olyanra, amilyenen, 
mt állunk társadalmi szempont
ból! 
*...Nem túlzok ugyanis, ha azt 

mondom, hogy nálunk.— a rég 
Ideiét multa — kasztrendszer 
uralkodik. Az egyes társadalmi 
osztályok között hatalmas, áthi
dalhatatlan szakadékok tatonga-
aak. 

Az arisztokrata gúnyos ajk-
biggyesztéssel intézi el a fel
kapaszkodott nemest 

(Folytatása következik.) 
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K é t í r ó i a r c k é p 
Nem mindennapi irodalmi ese

ménynek lesz szinbelye Celldö
mölk. A mai magyar irodalom 
két kiváló szelleme, Kodolányi 
J á n o s a i Siska István keresik 
fel március 18-én. Olyan esemény 
ez. amire különösképpen ls tel 
kell figyelnie minden olvasónk
nak. Alig mult pár éve, hogy a 
magyar regényírás egyik legna
gyobb alakja: Móricz Zsigmond 
itt járt, s most újra két Jelentős 
egyéniség keresi fel ezt a kis 
vidéki kultúrközpontot. hogy a 
tTnsMeses magyar szellem kép
viseletében, alkotásaik bemutatá
sával gazdagítsák haligalóságukat 
Nem lesz felesleges, na elöljáró' 
ban egy-két vonást közlünk köz
ségünk vendégelnek arcáról, 

e 

Kodolányi János 
nevét kl ne ismerné széles e ha
zában'' Regényeit széltében-hosz-
—*h»p olvassák a magyarok 
százezrei, az olvasók legigénye
sebbjei. Nem a mlndensapl zsi-
dószellemtől megfertőzött kispol
gári családok asztalainak ked
venc vendégei művei. Sokkal sú
lyosabbak nemcsak tárgyuknál; 
de művészi megformálásuknál 
fogva ls Kezdeti regényel: a ké
sőbb Ormánság címen egy kötet
ben megjelent bárom kis regény 
a magyar nép, egyik pusztító 
népbetegségétől kikezdett tájá
nak súlyos problémáit hozták az 
olvasóhoz. Az Ormánságét, az 
egykés vidékével, gyönyörű, er
dőé-ligetes tájaival. Egyik régi 
novelláját, a Sötétséget — Inkább, 
kis-regény számba megy ez a 
műve is —, Földindulás elmen 
vitték filmre. Ez volt az első, 
valóban magyar és művészi ki
vitelű filmünk. Színdarab formá
jában is bejárta az egész orszá
got, megdöbbentő módon rázva 
tel a teljesen elernyedt társada
lom lelkiismeretet Budapesten 
százezrek nézték meg, a kor
mány, a munkásság, a tanulóif
júság. Mégis az az oldal, amely 
a magyarság felébredésétől s a 
faji öntudat győzelmes előnyo-
mulásától megijedt Idegen célú 
érdekekért éveken át tartó haj
szát Indított ellene azon a elmen, 
hogy egy tehetségtelen orvos 
sajnos rabjából lopta műve esz
méjét O, akt skkor regények, 
elbeszélések, tanulmányok és 
cikkek egész tömegében dolgoz
ta fel s ábrázolta e témát 

írói fejlődésében történelmi re-

Íényei ú] korszakot nyitottak. 
nUánusz barátról, a tatárjárás

ról Irt hatalmas történelmi regé
nyeket — amik még hatalmas re
gényírókkal dicsekvő Irodalmunk
ban Is — feltűnést keltettek. A 
Vas fialt, a Jullánusz-t, a Bol
dog Margit elmú regénye tette 
egységes trlológiávi E művek 
nyelve erősen régies, ellenkező
leg újsbb regényalkotásaival: az 
Istenekkel s a Holdvilág völgyé
vel, mely egy hat kötetre terve
zett regénysorozatnak első két 
kötete Az Istenekben a letele
pült magyarság életét s a keresz
ténységgel való ismerkedését áb
rázolja, megelevenítve az ősma
gyarok életét különösen családi 
életűket A Holdvilág völgye en
nek folytatása. Az ősmagyar élet 
Itt kiterül. Az egyes szállások 
élete kiteljesedik, táltosok küz
denek tekintélyük visszaszerzé
séért, a nagyobb koncért As 

egyes nemzetségek harcolnak a 
szaporaságuk miatt egyre fogyó 
.legelőkért A fejedelem válasz
tása á z idegenek elleni indulat 
forrongása, a fajta okos mérték
tartása — ha nagy, közös ügyről 
van szó — mind elöltünk forr 
egy nagy katlanban, melyben 
egy nemzet születik, egy nagy
képességű í ró ' művészi ábrázo
lásában. 

E regények nem magáért a 
művészt Játékért íródtak.-Jk ré
gi, magyar vffág úgy áll előttünk, 
amilyen valóban lehetett. A ma
gyarok ösvaltására, hiedelemvi
lágára vonatkozó Ismereteink 
olyan csodalatos gazdagsággal 
s természetességgel vannak be
leszőve a történésbe, ami csak 
olyan embernek sikerülhet, aki
nek nagy tudása kivételes alko
tóerővel párosul. Az Isiének és 
a Holdrítdg völgye emberei mai 
nyelven beszélnek, mégis egy-
idejüekké válunk velük s annyi
ra varázsa alá kerülünk az Iró 
megelevenítő erejének,^ hogy 
egyszeresek azon vesszük észre 
magunkat bogy részesei vagyunk 
Bese apó meg Tar Szerind ta
nácskozásainak. Kodolányi törté
nelmi regényeinek örök értékét 
megadja az alkotó fantázia, a ki
vételes megformáló erő, mindent 
álható meleg llraiság. a téma 
közérdekű fontossága..Az a jó 
könyv, amit fontos témáról Jól 
és szépen megírtak — mondja 
egyik kitűnő írónk egyik tanul
mányában. Kodolányi műveire 
nagyon Is áll ez a találó megha
tározás. r 

Nem hagyhatjuk .említés nél
kül finnországi ntínaplólt sem, 
amik Suomi elmen nemrég Je
lentek meg újra, "Turul kiadás
ban. Kivonatuk a Nemzeli Könyv
tárban is megtnláinetó. valamint 
ott találjuk önéletrajzát, a SUly-
lyedő világot melynél értéke
sebbet e nemben nem találunk, 
hozzá méltán hasonlltbatót Is 
csak egyet: Móricz Zsigmond 
Életem elmü regényét. Ha tanul
mányköteteit Is megemlítjük, a 
Csendes órákat, meg az Esti be
szélgetést előttünk áll — ha 
csak nagy vonalakban Is — egy 
Igen termékeny s kivételes al
kotóerővel megáldott Iró és gon
dolkodó, ki a drámában, a re
gényben, a tanulmányban egy
aránt maradandó értéket nyúj
tott Máris legnagyobbjalnk közé 
tartozik, s nem Is utolsó sor
ban egyike azoknak, akiknek 
művein egy új értelmű, vezető
osztály nevelődik, érzésben szo
ciálisabb, gondolkodásban, ízlés
ben magyarabb s látásokban 
merészebb. 

Sinka István 
a bihari puszták küldötte. Ama-
gyar társadalom le^szegénvebb. 
legelnyomottabb rétegéből: Jött, 
az Istentől megáldott nagy tehet
ségek Igen nehéz, nagyon fájdal
mas útján. Őstehetség, amilyent 
egy század csak egyet ajándé
koz'egy-egy nemzetnek. Vád 
címen Jelent meg első, . gyűjte
ményes kiadású verskötete, s ez
zel a mai líra. de általában a 
magyar költészet legjelentősebb 
alakjai közé emelkedett Elbe
szélései és önéletrajza mellett 
ma Is a Urában a legjelentősebb 
Maga életét a Pásztorének dmü 
elbeszélő kőteraényben Irta meg 
mély llraisággal, aj érzések zsú
foltságával I mégis szerénységgel. 

De éppen ebben rejlik bámu
latos tehetsége: egy-egy szóval 
érzékelteti az emberi és magyar 
szenvedést, azokét a nincstelen 
százezrekét, akik az örökös cse
lédség kenyerét eszik s az em
beri méltóság s megbecsülés ha
táráig szinte sohasem Jutnak el. 
Sokat Írtak a szegény magyar 
nép életéről. Kitűnő munkákat. 
Mégis SInka István költészete az. 
amely legmaradandóbb, mert leg
művészibb formában adott kife
jezést a magyar mélyrétegek ér
zéseinek- • • . 
- Az. aki elszakadt fajtájától, 
mert gyökereit elvágta a neve
lés vagy társadalmi állásával já
ró sok-sok kísértés, aki csak fi
aiul i középosztály ú formákat s 
érzéseket őrizget, az .meg sem 
értheti a latjála sorsát éneklő 
költőt Sinka Jelentőségére Jel
lemző, hogy a nemrég alakult 
Magyar Irodalompártoló Társa
ság legolsőnek 'őt tüntette kl egy 
1000 pengős előleggel. Kicsi ösz-
szeg ez azért a tömérdek, mé--

-Íven megrázó 1 költeményért, 
amit Sinka irt, s a szenvedésért, 
amit elviselt,' mlg harcát meg
hurcolta, igaz, hogy művészetét 
lantjának' sotéttónusú, lélekbe
markoló, -akkordjait pénzzel nem 
Is lehet, de nem is szabad meg
fizetni! 

Ez a harc az egész magyar
ságé, fájdalmaival, szenvedései
vé!, szépségeivel és eredményei
vel együtt S ebből egyetlen egy 
magyar ember sem rekeszthető 
ki. Járjon mezítláb, vegy cipő
ben. Minden elmúlik, csak a mű
alkotás éli túl a testi halált Ide-
lent a földmi, ^ 

Végezetül: Ne várjon senki kü
lönös Írói magatartást, pózokat, 
díszéi, vagy megnyerő külsőt 
negy hajat, még nagyobb szavál-
latok'at vagy éppen puffogó frá
zisokat Emberek Jelennek meg 
a dobogón', akik: abban "külön
böznek rgyéb magyar testvére
inktől, hogy milliók érzéseit ér
zik s fejezik k i művészi formá
ban : versben, clbeszéléabbeu, 
előadásban egyaránt. 

Felhívjuk a figyelmet a kísérő 
műsorra is: zenében is - magyar 
lesz. az est A magyar népzene 
és müzene legszebb darabjai szó
lalnak meg, a legnagyobb mes
terek feldolgozásában, kitűnő 
előadásban. . P. D. 

Az irodalmi estet a celldömöl
ki református egyház március 15-
én este 7 órai kezdettel a Grltt-
szálló nagytermében rendezi; a 
kemenesnljal hősi halált halt hon
védek hozzátartozói felscgélye-
zésére. vallásfelekezeti különb
ség nélkül. Az est műsora a kö
vetkező: 

1. Himnusz, Énekli a közön
ség. 2. .Megnyitó. Tartja: Jakab 
Lajcs-ref. lelkész. 3. Előadást 
tart: Kodolányi János. 4. A pá
pai, főiskola regőscsoportja pa
rasztdalokat énekel. 5. Verseiből 
előad: Sinka István. 0. I . a) Ko
dály: Elmélkedés, b) Bartók: Al
legro. Harbaro. Zongorán előad
ja:- Kalmárné, Bocáuszy Erzsé
bet I I . Bartók; Szonatina I . Du
dások. II Medvetánc. HL Finálé. 
Hegedűn előadja: Kalmár Mi
hály zeneiskolai Igazgató. 7. Záró-, 
szó. Szántó Emil pápai ref. lel
kész. 8. Szózat Énekli a közön-

Helyárak: Fenntartott hely 4, 
I . hely 3, I I . hely 2, HL hely 1 P. 

I R O D A L O M 
A költészet mindig nem előtt 

tartotta a magyar népe t A ma
gyar költök mindig meglátták és 
magukévá telték a magyar nép 
örömét és bánatát. Együtt kacag
tak az drülókkei. de-együtt zo
kogtak a zokogokkal: * -

T e s t v é r ! S z a b a d - e ez t ? 
Ir la: S z a b ó Imre. 

A]fiolás: Annik az Úrnak, kl hivat* 
Iában ekként förmedt egy hid-
navnnutt feleségére: 

.Hogyan mer agy n . g . n y ember 
(elesége 19y bnzélni egy úrral!. 
Szegény ember felesége... 
Honnan volt hát merészsége... 
(S mikor a szó így elhangzott, 
nem adott rá senki hangot!...) _ 

Szegény asszony szegény férje, 
pedig a fronton liüzd -érte, 1 
.'..Talán ama pillanatban — 
küzdő szive végsőt dobbant 
Bs a aeve lángbetűkkel 
futtjtt fel a magyar égre. 
Örök vádló, ötök átok. 
zengő szóval szól Hozzátok. 
Beszél,- beszél"kemény szája, 
aütét^oiosz éjszakába.^ " 
.. Átszeli a távolságot: ' - ' 
megdöbbent amit itt látott 

...A pici hideg szobába ' 
fejeségo zokogása...-
Elönti a bánat-tenger: -
— Miért ls szegény az ember!? 
Ml az, ami nekik számit? 
A Pénz, ami szemet Amit: V 

Hát nem számit az én vérem 
annyit mint az a rongy érem? 
Amit úgy imádnak Itten:' 
a Pénz,! Hát csak az.az Isten?! 
...Itt: puskák szavával szólunk 
Otthon... elfeledkeznek rólunt. 
Hát az üres cifra cafrang, 
arait mond'az éthert hang? 
és a rádiónk hu l láma!?! 
...Ugyanakkor: egy úr.szája 
mérges ostor módra csattan, 
gyilkos dühvel nekünk pattan. 

S mint a lassan ölő rozsda, 
belemar a csatasorba. 
Szlvet-lelket egységet bont 
ezt küldi hát : a hátsó front? — 
...zokogta a szegény ember. 
Megrázott a bánat tenger. 

...Mikor a szó Igy elhangzott 
nem adott rá senki hangot 
Kimondta az úrnak ssája, -
s é n : most felelek reája: 
— Szavam társadalmunk szava' 
átkát küldi rád a Haza I 
Szegény ember felesége..: 
honnan volt hát merészsége. .' 
felemelni szavát Hozzád??... 
mondd csak: plrnl-e az o r c á d ' ! 
Van-e arról tudomásod, * 
hogy ezzel sírunkat ásod !-? 

A Magyar, a Magyar ellen... 
sokat rontott már e areliem !:! 
Legyen most már ennek vége, 
szálljon közénk le a béke 
Egy baráti ölelésbe 
forrjon össze Hazánk népe. 
Minden Magyar a Testvérünk, 
akkor biztos óéihoz érünk: 
Cr és Szegény egyaránt! 

A 1 e l ldömölk l Hírlap 
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 
l e i e m e l é s é r e való törekvés. 

Olvasd ós terjeszd! 
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péni 
tem 

H Í R E K 
— Böjti Istentiszteletek az 

evangél ikus templomban. A 
böjti betekben mindén kedden és 

nteken est* 6 órakor áhítat a 
plomban. - — ' - — 

— Ellegyzés. Csótár Ilona és 
Mórocz Lajos (Tokorcs) jegyesek. 

— Tanügyi k inevezések . A 
vallás és közoktatásügyi Minisz
ter Vadász Gézáné sz. Antany 
Margit sárvári állami népiskolai 
tanítónőt a VII. fizetési oszt 3. fo
kozatába léptette.elő. Mesterházi-
Förster Lajosné sz. Keresztes Má
ria sárvári állami helyettes népis
kolai tanítónőt népiskolai rendes 
tanítónővé nevezték!. 

— Forgalmi szakvizsga l e 
tétel. Puchr László, Bogács Gyu
la, Horváth Ferenc, Molnár Zol
tán, ifj. Maliié Lajus órabér-áta
lány osok és Kovács László üzemi 
altiszt sikerrel tették le a for
galmi szakvizsgát. 

— Vasúti á the lyezés . A szom
bathelyi Uzletvezetőség Vírágh 
József máv. főpályamestert Sár
várról a celldömölki Osztály-
mérnökséghez helyezte át és 
műszaki tiszti munkakörbe osz
totta be. 

— Ezüstkalászos gazdaava tás 
Sömjenmlhalyfan. - A m. kir. 
föIdmivelésOgyi miniszter' fenn
hatósága alatt álló és a celldö
mölki m. kir. téli gazdasági is
kola igazgatósága által rendezett 
(312. számú) m. kir. téli gazda-
ségi tanfolyam, 1943. évi március 
hó 7-én, délután 3 órakor; a som-
jénmlhályfai evangélikus iskolá
ban tartotta záróvizsgálatát és 
ezüstkalászos gazdaavatását. 

Házi betegápolás! 
tanfolyam Gércén 

, Kiss , Regina vöröskeresztes 
ápolónő vezetésével 2 hetes házi 
betegápolási tanfolyam volt Gér
cén,- 18 résztvevővel. Csak őrül
hetünk az ilyen tanfolyamoknak, 
hiszen népünk egészségének biz
tosítására elengedhetetlenül fon
tos, hogy a családokban minél 
több képzett betegápoló legyen. 
Március 7-én volt a záróünue-
pélyi vitéz Csermely Istvánná el
nökletével, aki a legnagyobb 
elismerés hangján szólt a részt
vevők meglepően komoly és szép 
teljesítményéről. 

Az Ünnepély műsorán elméle
ti és gyakorlati kérdések mellett 
szerepeltett népdalok, népi játé
kok, így többek közt előadták 
nagy' sikerrel az „Egyszer egy 
királyfi mit gondolt magában" 
kezdetű népi mesejátékot is. A 
betanítást Dghy Mária tanítónő 
és zöldkeresztes testvér végezte. 
Úgy látszik évről-évre közelebb 
kerülnek az egészséges,, s művé-

•' szí szempontból is utolérhetetlen 
népi kultúra teljes megismerésé
hez és gyakorlati átültetéséhez. 

Az Ünnepélyen magjelent G ér
ce Vezetősége is teljes számban 
mind egyházi mind világi rész
ről; felekezeti különbség nélkül. 

Két csa lád i h á z r a e legendő 
príma é p í t k e z é s t anyag 
Celldömölkön arányosan el
adó, 80 öl m i s k e i fajlkő, 
20.000 nagyméretű tégla, 40 
tekercs k á t r á n y p a p í r , stb. 
Ajánlat Nagy József fodrász-
mester, Budapest I I . kerület 

Szász Károly' utca 2. szám. 

Német búvárhajó sikeres útjáról megérkezve 
befut a tengeralattjáró.kikötőbe. 

— Vasúti kinevezés . A Máv. 
Igazgatósága Fülöp Géza sárvári 
napibéres pályamestert pálya-
mesterré nevezte -ki.; 

— Ifjúsági Nap Mint már elő 
ző számunkban közöltük" márci
us 14-én a celldömölki Ev. Ifjú
sági Egyesület Ifjúsági .Nap-ot 
rebdez, melynek programja a kö
vetkező; Délelőtt 10 órakor Isten
tisztelet. Igét hirdet: Dombi Lász
ló pápai hitoktató lelkész. Isten
tisztelet után úrvacsoraosztas. 
Délután 4 órakor az Ifj. Otthon
ban ünnepély. Műsor: 1. Szózat. 
Énekli a közönség. 2. Megnyitó: 
Molitórisz János esperes, 3. Pe
tőfi s. Talpra magyar a versét 
szavalja egy mesteri egyesületi 
tag. 4. Nagy Jolán egyesületi, tag 
énekli: A virágok vetélkedése c. 
népdalt 5. Ünnepi beszéd: Dom
bi László lelkész. 6. Saller Gyula 
egyesületi tag énekli : . Felszán
tom a császár udvarát; Hej búra 
termett idő; Elindultam szép ba-
zámbul; o. népdalokat 7. Gyűrű
st Dezső tan. jel. szávaija- Erdé
lyi József Véreső c. versét. 8 
Himnusz. Énekli a kő/öcsén. Be
lépődíj nincs. ÖÍIertóriumot tar
tunk ifjúságunk céljaira. Minden 
érdeklődót szereteltei várunk. — 
Március 15-én délelőtt 10 órakor 
a nemzeti ünnep alkalmából Is
tentisztelet. . . . 

- — Felhívás . A celldömölki 
Tüdőbeteggondozó Intézet veze
tősége felhívja a közönség figyel
mét, hogy tiszti orvosi hivatal 
által beutalt el lenőrző vizsgála
tokat csak hétfőn, kedden és 
pénteken délelőtt 10-től 12 óráig 
végezheti. \ J ' 
' — Hirtelen elhunyt j á rás* 

bíró. Dr Pereny József tanásdi 
kir. jérásblró, volt jánosbáz! gya
korló Ügyvéd 40 éves korában. 
rtgyszélhOdés következtében vá
ratlanul elhunyt Nevezett az 
ügyvédi karnak kiváló és szim
patikus tagja, hirtelen balála, 
mind Jánosházán, mind Cell
dömölkön mély részvétet keltett. 
A holttestet családja valószínűleg 
hazaszállít lat ja Jánosházára s ott 
helyezik majd örök nyugalomra. 
Édesatyja, három testvére és ki
terjedt rokonsága gyászolják. 

— Előadás . Folyó hó 16-án, 
kedden este 8 órakor a celldö
mölki Evangélikus Ifjúsági Egye
sületben Hubert István elsodor* 
glcsei segédlelkész tart előadást. 
Tagok pontos megjelenését kér
jük. Vendégeket is szívesen lát 
az egyesület 

— A já rás i Mezőgazdasági 
Bizottság ülése . A bizottsági 
ülés Vldos Dániel elnöklete alatt 
március 4-én délelőtt 10 órakor 
folyt lo, amelyen Kürraendy Pé
ter" om. felügyelő ismertette—a_ 
~J üresek féle terménybeszolgál-
tatásl tervet. A tervhez, a hozzá
szólók.aggodalmukat fejezték k l 
az Irányban, hogyan tudnak eleget 
tenni az új beszolgáttatásl ren
detetnek. A munkáskérdést Ba-
lasta Mihály om. felügyelő ismer
tette, melyhez szintén több hozzá
szólás történt A bizományi ülés 
Igen népes volt és azon részt 
vettek a celldömölki téli gazda
sági iskola növendékei is Hajós 
István igazgató vezetésevei 
- — Érdekel tekhez* Lapzárta 
csütörtökön déli 12 óra. Sár
várat! mindeneraü hír és cikk 
ugyancsak déli 12 óráig beadandó 
Tóth ' Károly papír-, Írószer- és 
kőnyvüzletébe. Kéziratokat, még 
tábori lapot sem adunk vissza. 

TÚTH KÁROLY KÖLCSÖNÍVTÁRÁBAN 
a l egú j abb . legdrágább s 
l e g é r t é k e s e b b könyveket 
f i l l é r e k é r t olvashatja. 

T ó t h K á r o l y , Sárvár 
künyv-, papír- én frönerkercBkedéu. 

— Vármegyei kisgyűlés, A 
vármegyei kisgyűlés jóváhagyta 
Répcelak adásvételi, illetve csere-1 

szerződését a repcelak! állomás 
bővítésére vonatkozólag. A nemes-
kereszturi körjegyzőségnek azon 
határozatát is amellyel OM díjnok! 
állast .szervez. És yöoöcki kör
jegyzőség a községbfró és egyéb 
tisztséget viselők tiszteletdíjának 
felemelését Jánosháza nagyköz-
v Issza téri tette a legeltetési társu
latnak a tenyészbikák á rá t A 
kisgyűlés neveltetési járulékot 
szavazott dr Gábori Ernő cell
dömölki' nyugalmazott községi 
orvosnak, végül átadta a teljesen 
kifizetett munkáslakást Pótlék 
J)éncsné alsósági lakosnak. 

- C e l l d ö m ö l k i Járás á l la t 
egészségügye. A száj és köröm
fájás megszűnt Karakón; de fel
ütötte fejét Celldömölkön és Mes
teriben. 

— A környék i mozik mű
sora márc iu s 13-án, 14-én éa 
15 é n : Turul Filmszínház (Rép
celak) .Háry János", a nagy
képzeterű obsitos hősi és szerel
mi kalandja!. 

— Árpád Mozgó (Kemenes-
magasi) .Aki t elkap az ár" drá
mai történet a kémek titokzatos 
világából. 

Március 15-1 Ünnepségek 
Celldömölkön és Sárváron 

A magyar 1 szabadság emlék
ünnep Celldömölkön. Március 
15 én, a nemzeti ünnep alkal
mával Celldömölk nagyközség 
hazafiss közönsége, délután 4 
órakor tart ünnepélyt a Griff 
szálló nagytermében. Az ünne
pélyt megelőzőleg délelőtt 9 óra
kor az apátsági - templomban 
szentmise, 10 órakor pedig az 
evangélikus és református Isten-, 
tisztelet lesz, amelyeken meg
jelennek a hivatalok, hatóságok 
és egyesületek is. 

A délutáni ünnepély műsora: 
1. Hiszekegy. Énekli a közön

ség. 2. Nemzeti dal. Szavalja 
Márkus László levente. 3. -Ünnepi 
beszédet mond Vass Béla, lüiő-
házfőnök. 5. Sass Ede: Március 
15 című költeményét szavalja 
Szukics Magdolna polgári Leány
iskola IV: osztályú tanulója. 5. 
Himnusz. Énekli a közönség. 

* . 
Ezernyolcszáznegyvennyolc 

március 15-ének dicső emlékére 
a sárvári Levente Egyesület iro
dalmi és ifj üvezelöl szakosztálya 
március 15-én este Vt? órai kez
dettel a Korona szálló nagyter
mében Ünnepi előadást rendez. 
Erre Sárvár közönségét tisztelet
tel meghívja a rendezőség. 

Az ünnepi előadás műsora a 
következő: 

1. Köszöntő. 2. Népdalok. 3. 
Dolgozz macska. 4. Katonadalok. 
5. Vőrösmarthy Mihály: Jóslat 
Előadja Rózsa Lajos. 6. Vitézi 
ének. Előadja Pankaczi József. 
7. Ócska! bániéró l való ének. 
Előadja Csafordi Sándor. 8. A 
szegényember aranyal. 9. Petőfi 
Sándor -'Csatában. Előadja Vathy 
István. 10, Zárószavak. -

Heíyárak; X hely 120 P, TX. 
hely 80 fillér, ÜL hely 60 fillér, 
IV. hely 40 fillér, állóhely nincs. 

Ugyanaznap délután Vf4 óra
kor ifjúsági előadás 30 filléres 
előadásokkal. A bevétel a sár
vári hadbavönultak itthonmara-
dottjainak segélyezésére szolgál. 

— Szabó Károly ország
gyűlési képviselő a mozdony
vezetői kör djszelnöke. A cell
dömölki mozdonyvezetők február 
27-én tartották évi, rendes köz
gyűlésüket A távozó tisztikar je
lentését a közgyűlés köszönettel 
elfogadta. Majd megválasztották az 
új tisztikart titkos szavazással. El
nök : Farkas István, alelnök: 
Szabó József, főtitkár: Sebestyén 
Sándor, titkár: Ambrus József, 
pénztáros: Ágoston Sándor, jegy
z ő : Budai Sándor. Bemutatko
zásuk után először Vass Béla 
fUtőbáztŐnök, a kör védnöke mu
tatott rá beszédében az idők ko
molyságára. Ezután az üzlet-
vezetőség és Igazgatóság kép
viseletében megjelent dr Pálfy 
János tanácsos kérte mind az 
egyesületet, mind az új tisztikart 
a fokozottabb munkára, a Haza 
érdekében. A tagok rég! kíván
ságára á közgyűlés Szabó Karoly 
orszagyűlés képviselőt diszcl-
nökké választotta meg. A moz
donyvezetők köre folyó évben 
mozgalmas életnek néz elébe. 
Tavasszal tartják meg többek 
között a zászlószentelés! Ünnep
séget Is. 

Zsidó fegyvere a pénz! 
Ne ad] fegyvert a kezébe! 
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— Rendkívüli közgyűlés. 
A Vasutas Sport Egyesület lolyó 
hó 21-én a vrautaaKörbenrend-
kivüli közgyűlést tart. amelyre 
az egyesület tagjait tisztelettel 
megbírja az elnökség Tárgy
sorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Az alapszabalymődosltas a val
lás és közoktatásügyi miniszter 
24200071942. sz. rendelete alap
ján. 5. Záróbeszéd. 

— Szappanigénylök ügyei
mébe. Közhírré teszi a közellá
tási hivatal, hogy minden egyes 
vásárló (családlö), aki megfelelő 

nkészlettel nem rendel
ni árcl us hó 15-ig annál a 

kereskedőnél, akinél vásárolnf.-
azokott, szappanígénybejelentő-
lapot köteles kitölteni. Igény-
bejelentési-lapok a kereskedők
nél díjmentesen beszerezhetők. 
Figyelmeztet a közellátási hiva
tal minden egyes vásárlót, hogy 
aki a bejelentést folyó hó 15-ig 
kereskedőjénél nem teszi meg,' a 
szappanvásárlásra Jogosultak kö
zé nem leaz felvéve. 

Támogasd fajtádat! - Z a l d ó 
üzletben ne vásárolll 
Tüz Gércén. Marciul 7-én 

Sándor gazdálkodónál 
tus ütött, amelynek során a szín 
leégett s a benne lévő gazdasági 
eszközök nagy része ls elégett 
A — a z egyik oldala kettő
ző U zsúppal és kukoricaszárral 
volt bekerítve sjannek meggyulla-

. dása okozta, a tüzet, Cseled! Sán
dornak egyik karja és fél arca is 

- É f i r e W e s közgyűlés. A 
jánosházj Levente Egyesület Lab
darugó Szakosztálya lolyó hó 
21-ék, vasátnap délelőtt léi 12 
órator tartja meg évi rendes 
közgyűlését a levente otthonban. 
Kéri a vezetőség az egyesület 
tagjait, hogy minél nagyobb szám
ban jelenlenek meg. Határozat
képtelenség esetén — tekintet 
nélkül a megjelentek számára — 
a közgyűlés lolyó hó 28-án, 
ugyanazon Időpontban és helyen 
lesz megtartva. Tárgy: 1. Elnöki 
megnyitó, 2. beszámolás az egye
sület mult évi működéséről,'3. 
pénztári jelentés, 4. az évi költ
ségvetés megtárgyalásé, 5. a tag
díjak újbóli megállapítása, 6. tiszt
újítás, 7. esetleges Indítványok. 

Jánosban Atlétikai Klnb 
lolyó hó 14 én, vasárnap, hatá
rozatképtelenség esetén 21-én 
délután léi S órai kezdettel tartja 
évi rendes közgyűlését klub
helyiségében (Rltter vendéglő 
külön terme), .amelyre az egye
sület tagjait ezúton is meghívja 
a vezetőség,' -

— Egy házfelügyelői beikta
tás . Gércén március 7-én iktatta 
be az evangélikus egyház fel
ügyelői tisztébe dr László Lajost, 
a sárvári Járás népszerű fő
szolgabíróját, valamint másod-
felügyelői tisztbe Szabó Kálmánt. 
Az ünnepi beiktatás után a szo
kásos nagyszabású díszebéd az 
új felügyelő egyenes kívánságára 
a mai helyzetre való tekintettel 
elmaradt, ami újabb -szép bizo
nyítéka dr László Lajos magas 
erkölcsi és szociális magatartá
sának. Az egyházi szertartást 
Molitóriaz . János celldömölki 
esperes-lelkész végezte. Dr László 
Lajos felügyelő hangoztatta be
szédében, hogy a nagy felelős
séggel Járó tisztet azért fogadta 
el, bogy szolgálja a gércei evan
gélikus egyház e azon keresztül 
az egész gércei magyarság ügyét, 
a lelkek megbékélését nemcsak 
látszat, szerint, hanem az élet 
minden vonalán. Az építés és az 
Igazság embere volt mindig, s 
ebben a tisztében is az marad. 

— Téli gazdasági tenfolvam 
záróvizsgája Köcskön. Az el
múlt -vasárnap - tartották meg 
Köcskön a téli gazdasági tan
folyam záróvizsgáját nagy érdek
lődés mellett A tanfolyam veze
tője Laca Vilmos gazdasági fel
ügyelő volt, a kormány részéről 
Elekes Imre gazdasági főfel
ügyelő. Résztvettek a vármegyei 
gazdasági felügyelőség vezetője 
Nóvák Zoltán gazdasági felügyelő, 
Horváth István országgülésl kép
viselő a Felsődnnántuli Mező
gazdasági Kamara Igazgatója, 
Kerekes József a Felsódunántúll 
Szarvasmarbatenyésztő Egyesület 
vezetője, dr Hethéssv .Jenő fő
szolgabíró, llandevílie Gynla já
rási állatorvos és Hajós István a 
celldömölki gazd. isk. Igazgatója. 

Köszönetnyi lvání tás . . 
Mindazoknak, akik felejt

hetetlen hitvesem, drága Jó 
édesanyánk 

Rácz Béláné 
szül. Wrábeiy Már ia 

elhunyta alkalmából mély
séges bánatunkban igaz 
részvéttel felkerestek, rava
talára koszorút helyeztek, 
különösen a kemeoesmagasi 
híveknek. Jézus Szt Szive 
Társulatának az elhunythoz 
való mélységes ragaszkodá
sáért,, testületileg való rész
vételéért ezúton mondunk 
hálás köszönetet 

' A gyászoló csa lád 

N E M Z E T I M O Z G Ó 
[flsdások kaidat*: 

Március 13, 14, vasárnap és 
15, héUŐ. Rendes helyárakkal. A ma-
tryar nótaktraly dallal, szerelemmel 
tele filmje.-

F r á t e r L ó r á n d 
Főszereplők: Páter Antal, Qoll Bea, 
Szilassy László, m á s Anna, Mály Gcrí, 
•tb. Gyönyörű nóták. Romantika 

Március 17, szerda. Mérsékelt hely-
árak. A klrchleldl pap teetfertilmje 

• Á teher nővér 
Főszerepben: Hertby Thiele, Thedor 
Loos, Erna Moréna, etb. (Csak 1 napig I) 

Indulásra várnak a német bombázógépek. 

Március 18, csütörtök. Ménékelt 
helyárak. A velencei rllmverseny első 
diját nyert Ouncsoda *• Puccini halba-
taüan zenéle 
P i l l a n g ó k i s a s s z o n y szerelme 
Címszerepben: Maria Cebotarl. (Csak 
1 napig!) Ufa vUaghlradó. 

^ Megh ív . ' ) . 
A Celldömölki Hitelszövet

kezet, mint az Országos Központi 
Hitelszövetkezet tagja 1943: évi 
március bó 14-én délelőtt 11 óra
kor, határozatképtelenség esetén 
1943. évi március hó 25-én dél
előtt- 11 órakor a szövetkezet 
helyiségében 

rendes közgyűlést 
tart, . melyre a tagokat az alap
szabályok 37. $i~ értelmében 
meghívjuk. 

Tárgysorozat: 
1. A mult évi üzletered monyról 

szóló jelentések tárgyalása. 
2. A zárszámadások megvizs

gálása és a telmentvény 
"megadása. 

3. A mérleg megállapítása. 
4. A tiszta Jövedelemről, való 

rendelkezés.-
5: Az Igazgatóság három tag

jának választása. 
6. t\ felügyelóblzóttság három 

tagjának választása. 
7. Az Igazgatóság és felügyelő-

bizottság jelenléti és napi
dijának megállapítása. 

8. Esetleges Indítványok. 
" 1942 január bó 1-én tagok szá

ma 1302, az üzletrészeiknek szá
ma pedig 2968 volt Az év folya
mán belépett 99 tag 328 üzlet
résszel, kilépett 19 tat; fö üzlet
résszel, tehát maradt az 1942. év 
végén 1382 tag 3234 üzletrésszel 

1943 január hó 1-től a köz
gyűlést megelőző lebruár bő vé
géig belépett 14 tag 41 darab 
üzletrésszel, kilépett 2 tag 15 
darab üzletrésszét, marad 1»V4 
tag 3260 üzletrésszel. 

A feltigyelőbizottság által meg
vizsgált 1942. évi mérleget a szö
vetkezet helyiségében kifüggesz
tettük és azt bárki megtekintheti. 

Celldömölk, 1943 március hó 1. 
Az Igazgatóság 

Támogasd filléreiddel a had
bavonultuk hozzá ta r tozói fel
segélyezését szolgáló Irodalmi 
estet m á r c i u s 15-én 7 órakor . 

— Helyreigazí tás . A hadlia-
vonultak hozzátartozóinak javára 
rendezett gyűjtés alsósági ered
ményét előző: számunkban téve
sen közöltük, miután -az nem 
23020 P, hanem 2202.20 P volt 

S P O R T 
B e s z é l g e s s ü n k . . . 

— Jó napot kívánok 1 — így 
köszönt rám valaki a minap. 

. — J ó napot! — köszöntem vias
szá. — Ejnye 1 Ejnye I De meg
hízott a hosszú téli pihenés alatt 
kedves CVSE barátom. Jó, hogy 
találkozunk. Most legalább egy 
kicsit beszélgethetünk... — 

— Ugyan miről? — No de,ne 
legyen ilyen szerény, kedves 
CVSE. Hát önről. Pontosabban a 
labdarugó szakosztályról.. A ve
zetőségről... A játékosokról... — 

— De sietek ám. Edzésre me
gyek. — 

— Az sem baj. En ráérek. 8x1--
vesén elkísérem. És közben: Kér
dezgetek... Hányadik ls lett az 
őszi lordulóban a csapat? — ...Hm 
hát., hatodik — No es, hogy vas
nak megelégedve ezzel a hellyel? 
-r- Hát... hát., no I Igaz, hogy akár 
a harmadik belyen ls lehetne a 
csapat mert a tudás,' az anyag 
nem hiányzik. Csak... csak... — 
Nos, kedves CVSE, bál ml a baj ? 
- Khm... Hm-... Izé_ Baj... Bej... — 
Ugyan már! Ne dadogjon kedves 
CVSE. Ha nem tud, nem akar, 
vagy nem mer válaszolni, hát 
majd felelek én erre a kérdésre : 

— A szellem nem megfelelő. A 
szellem, ami a vezetőség éa a já
tékosok körében és a kettő kö
zött uralkodik. Az első nem so
kat törődik a csapattal. Ha győz 
ünnepli, ha kikapnak, akkor taj
tékozó dohkitörésekkel szidja. 8 
a játékosok érezve ezt, hanya
golják a komoly munkát Nem 
járnak edzésekre. Három-négy 
ember lézeng a pályán az edzési 
délutánokon. Hogy akarnak Így 
mérkőzéseket nyerni W Labda
rugó' csillagok nem születnek ve
zényszóra. Komoly, nehéz mun-. 
ka árán lehet csak tudást és 
ami a legfontosabb: kitartást, 
irambírást szerezni. 

Es a fegyelem' Is hiányzik I Az 
edző, a vezető beszélhet. A já
tékos „oda se pipál" mg mint 
egy ló, agyon futja magát; rán
dulásokat Inbúzódásokat szerez 
é s : .beteget Jelent". Ahelyett, 
hogy elvégezné lelkiismeretesen 
az előirt kondlclótrénlnget ami 
neveli a tüdőt-rugalmassá teszi 
az Izmokat; acélozza a kitartást, 

küzdenltudást. 
— ...Már * búcsúzik kedves 

CVSE?! — 
- A viszontlátásra az első és 

az azt követő győzelmes mér
kőzések után'. Esne haragudjon, 
hogy brutalitásig őszinte voltam. 
Pe e pár. szó nagyon- nyomta 
már a begyemet, meg kellett 
mondanom. 

Es most kellett beszélnem; a 
kezdet kezdetén. Nem szeretem • 
az eső utáni köpönyeget. .' 

Március 21-én Indulnak az új 
mérkőzések felé. Ezeknek ki
menetelét még sűrű homály ta
karja. Lehet győzelemsorozat de 
lehet a vereségek láncolata is. 

De: ba e pár sor jóindulattal 
Irt tanácsot megfogadja kedves 
CVSE: megújítja az egyesület 
szellemét és megerősíti fegyel
mét ; akkor csatárai zsákjaikból 
sok gólt fognak kirázni; míg vé
delme hálóját nagyon kevés fog
ja áttörni... • 

— Volt szerencsém I Köszö
nöm I ígérem, hogy Így less I — 

Részemről van szerencse I Isten 
megáldja kedves CVSE!. . . 

(Sport Manó) 


