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Amikor nem marad el 
a hatás 

Hiába adunk drága gyógyszert 
a betegnek, (iá, utána ls csak lá
zasan, tüzes testtel kínlódik, l i l 
ába dörög a szószékről a gyö
nyörű, színészi mozdulatokkal 
agyonklsért prédikáció, ha utá
na még mélyebbre zuhannak a 
bűnben és vétekben. Hiába sza
valnak a szociális balok enyhí
téséről, osztálykorlátok megszün
tetéséről, na továbbra Is a nyo
mor, a nincstelenség miatt pusz
tít a tüdővesz és dühös ellenség
ként néznek egymással farkas
szemet a különböző állása, fog
lalkozási), vagyonú, de egy fajú, 
egy nyelvű és egy bazájú magya
rok. 

Most olyan esetet Írok le, ami
kor a beszédek és szavalatok 

- .nláa i i sansl jelentkezett a hsT" 
tás ls. 

A siófoki. evangélikus nőegy
let 1943 március 7-én magyar 
knltúrestet tartosk. amelyen a sop
roni evangélikus teológusok hat
tagú regőscsoport,a árasztotta a 
nézőkőzöség felé a magyar szel
lemet dalban, zenében, Játékban 
Az előadások alatt feszült arcok 
Itták és élvezték őseink népi 
kultúráját Az egyes számok után 
felviharzó tapsok pedig bizonyí
tották, hogy az előadók megta
lálták az utat a közönség szivé
hez. 

igaz, .voltak, akik mást vártak 
tőlük.' Voltak, akik idegesen vi
selkedtek, várván az előadás vé
gét, hogy utána az Idegen zene 
érzékcsiklandó tam-tam Ütemére 
vonagolják ki egész évi Ideges
ségüket De csalódtak. A szerep
lök azt adták, amit a meghívó
ban a rendezőség hirdetett: a 
magyar nép kultúráját, művésze
tét, lelkét, igazi művészettel. A 
zárószó mégegyszer Összefoglalta 
szokat.a kincseket, amiket a né
pi magyar írók, zeneköltök és 
művészek nyújtanak és pazar 
Meeggcl ontanak a magyar nép 
felé. Kihangsúlyozta: ragaszkod
junk sajátunkhoz, legyünk hűek 
becsüljük meg fajtánk nagyjai
nak szellemi hagyatékait Sze
ressük dalban, zenében,-írásban 
ami magyar, amit szellemi vezé
reink nekünk nyújtanak. A Hi
szekegy templomi éneknek beü
lő hangjai után, egy zsidó Intel-, 
lektüel bujtogatására mégis fel
ordít a vad jazz, S egyes bebo
rozott fiatalok már is Járják u 
vad táncot S ekkor történt a 
csoda. A rendezőséggel karöltve 
Itt ls. ott In felugráltak az aszta
lok mellől a közönség — a hoz

záértő és az est jelentőségét és 
célját megértő publikum — so
raiból különböző állású és fog
lalkozású, de Ízig-vérig magyar 
gondolkozású egyének és együt
tes erővel sikerült elnémítani a 
vérlázító, idegkorbácsoló, az 
előadás céljával homlokegyenest 
szembenálló vad, néger zenét 
Megtörtént a csoda. Siófokon, a 

•griltek, a lokálok- eldorádójában, 
a magyarsággal sorsot vállaló, a 
magyar szellemi géniéit szerető 
közönség fellázadt a jazz ellen. 

Nem volt hiábavaló a magve
tés, a rendezőség fáradozása, a 
teológusok szereplése, mert a 

komoly rétég megérezte az Idők 
Bzavát, a harcos ifjúság memen
tóját, hogy minden fa] annyit je
lent a népek nagy tömegében, 
az egyetemes emberi kultúra fel
építésében, amennyit sajátjából 
adni tud az európai- és világ
kultúrának. 

Az est bebizonyította, bogy 
nincs szegyeim valónk a ' népek 
nagy szellemi - versengésében. 
Sőt magyar, kiválóságaink felve
szik á versenyt bármelyik faj, 
nép, nemzet agyelitjeivel. 

Japán pár hónappal ezelőtt k i 
tiltotta a'Jazz-t a lokálokból és 
mulatókból. Siófokon — a loká

lok hazájában — a népi zene 
diadalmaskodott a néger jazz fö
lött Megsemmisítő győzelmet 
aratott a magyar zene, a feke
ték vad, orgia keltő tánczenéje 
fölött. 

Ha Igaz az az állítás, hogy a 
rokon vérű és fajú nemzetek v i 
selkedése hasonlít egymáshoz, 
akkor tényleg rokonok vagyunk 
a hős japán néppel, mert ha ké
sőbb ls, de ml Is fellázadtunk, az 
ország egyik legfertőzöttebb bo
lyén az ellen, amit ők teljesen 
kiirtottak és halálra Ítéltek a 
Felkelő nap országában. 

. • - --Szultán 

L e v e n t e o k t a t ó k é s L e v e n t é k f i g y e l m é b e ! 
Hogy miről szél az alábbi clk 

" — amit agy kiváló 
itség ir t — az kiderül ax ő 

cikkéből, amit ml a Magyar Dl 
című hetilapból vettünk á t Meg
jegyezzük azonban, hogy e ' 
désről az Énekszó című V 
zenei folyóirat ls elme 
maga véleményét — kifejezést 
adva'megdöbbenésének —, hogy 
zenei kérdésekhez olyanok is 
hozzá mernek szólni, akiknek 
halvány sejtelmük sincs a zenei 
értekekről. A Magyar Zenei Szem
le című folyóiratban pedig dr 
Bartha Dénes egyetemi m. tanár 
Irt hasonlóan lesújtó cikket a Le
vente szerkesztőjéről, többek közt 
Írván a következőket: .Nyilván 
olyasvalaki vélekedik Így, aki 
tisztán szövege után Ítéli meg a 
dalolást. s halvány sejtelme sincs 
a dallam magyarságáról vagy 
magyartalanságáról, értékes vagyn 
selejtes voltáról. Nem gondolja' 
meg (vagy megfelelő képzettség 
s Ítélőképesség hiányában talán 
észre sem veszi),- hogy a magyar 
szövegű, de dallamában idegen
ből kölcsönzött, vágy értéktelen 
dallam (mégha történetesen a 
„leghazaflasabb" szólamokat han
goztatja ls minden sorában) sok-
kak nagyobb pusztítást visz vég
hez a daloló levente sttlusérzé-
kében. jobban megzavarja an
nak' ösztönös zenei tudatát, mint 
például akárhány eredeti német 
olasz, vagy francia szöveggel é-
nekelt dallam .." stb. Idézhetnénk 
tovább azokat a felháborodott 
ULtakozásokat, amik a Levente 
szerkesztőjének zenei tudatlan
ságát kárhoztatják, sőt a közok
tatásügyi miniszternek a finn-ma
gyar esten elmondott minapi be
szédét ls. de abban a reményben, 
hogy az illető szerkesztő urat ha
marosan .felváltják", eltekintünk 
a további Ismertetésektől. 

Különben örömmé! jelentjük. 
kszelJövOUéa nyégjelenlk 

egy olyan- gyűjtemény, amely 
gazdag tárháza lesz annak a dal-
anyagnak, amelyet énekeinlök 
kell a leventéknek Éppen' az 
egészséges és egységes magyar 
zenei műveltség kialakulása ér
dekében, így legalább a kontár 
megnyilatkozások nem rombol
hatják tovább a leventék zenei 
Ízlését s nem zavarhatják össze 
az értékes magyar zenéről val
lott felfogásukat P. D. 

* 
Az átalakuló leventeneveJés, 

ha a programmjába vett mély 
magyar célokat valódi magyar 
szellemmel, tájékozódással és Íz
léssel tölti meg, a nemzeti Eu
rópa egyik legértékesebb közöa-
ségalakltó mozgalmává nőhet an
nak a megmutatásával, hogy kis 
nép ls naggyá lesz, ha önmagát 
koncentrálni és tisztítani tudja. 
Nem véletlen, hogy a mult nyá
ron éppen á -legjellegzetesebb 
népi magyar bemutatásokkal ér
ték el We!marban és Firenzében 
járt leventéink, a baráti nemze
tek Ifjúsági csoportjst' között azj 
a kivételes továbbra Is kötelező 
hatást amire annyira büszkék 
vagyunk. 

Büszkék lehetnek erre leven-
tenevelősünk legfelsőbb irányi
tól ls, mert Ők ismerték Tel és ők 
engedték egyszer már érvényre 
jutni azt a magyarságot amely 
hosszú és gonosz századokon át 
a legújabb időkig „szertenézett 
s nem leié honjájL e hazában". 
Igen szomorú lenne h á t na az 
szellem, ami babért szerzett oda
künn. Idehaza újra Hamupipőké
vé válnék, talán csak azért, mert 
értetlenségből, ellene vannak o-* 
lyanok is, akiknek prófétai elkö
telezettséggel kellene mellette 
állaniok. 

A Levente fo ly í év , első szá
mában a 28—31. lapokon megje
lent .A népi zene nemzetnevelő 
értéke1* című cikk és a hozzá
fűzött szerkesztői megjegyzések 
úgy Íródtak, mintha Bartók, Ko
dály vagy munkatársaik, vagy az 
ősi magyar népzene nem ls Tol
nának a világon. Szó van a cikk
ben a Stradlokról. Drechslerek-
ről. Barna Miskarói és Cigány 
Pannáról, meg Erkelről és Liszt
ről és sok másról, egészen a Qö-
rögkalolikus Szemlének a széke
lyek elromároaodásáról adatáig; 
vannak benne helytálló mondatok 
és-egész naiv megállapítások, de 
a magyar népzene nemzetnevelő 
értékéről, sőt magáról a magyar 
népzene lényegéről semmi 

A cikk szomorú szemponttat-
lansága élesen rávilágít arra, 
hogy hova visz az, ha szakkér
désről nem szakember, próbál ír
ni. Szomorú és Idült magyar be
tegség a kontárság szóhoz jutá
sa a magyar szellemi életnek Jó
formán minden területén, de ha 
valóban nagyvonalú és századok 
rombolását őszintén helyrehozni 
szánt munkához fogunk, az ilyen
fajta Jelenségeket az egész ma
gyarságnak az Ifjúság nevelésé
ben Igen helyesen felismert meg
újításának az útjából el keli ta
karítanunk. 

Mindez csak úgy és csak. ak
kor történhetik meg, ha sikerül 
helyes magyar tájékozódású ve
zetőréteget nevelni, magyar vol
tunk lényeges jegyeinek haml-
siltatian érvényre-Juttatásával. Ha 
ez nem sikerül: elsikkad A szép 
programm . lényege és olyanná 
válik a magyar Ifjúsági nevelés, 
mint Igén sok dilettáns, vagy ál
arcos-hazafias bombaszt: a ma
gyarság ftülszlnével álcázott de 
érdemben a magyar lélek és a 
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magyar fallá ellen érvényesülő, 
halálos lélekoldás tebet belőle. 

A kontárság eredménye min
dig: ponyva, éa a ponyva mindig 
ÖL Ponyvával nem lehet hősi- és 
klasszikus magatartásra nevelni, 
legfeljebb alkalmi kabaréhangu
latot csiholni. Klasszicizmus két
féle van: az első, a mélyebb és 
hitelesebb, az. ami a faji-népi lé
lek időtlen mélységeiből fakad 
és táplálkozik; a másik sokré
tűbb és tudatosabb, tehát keve
sebb emberhez szőlő, mely eb
ből az ösztönös, egyetlen és pó
tolhatatlan népi szellemiségből 
nő ki nagy mesterek alkotásai-
bab. Ez az utóbbi is csak az e-
lőbbinek a talajából nőhet ki, 
akár művészetben, akár iroda
lomban vagy közösségi magatar
tásban. Ebben a távlatban a ma
gyarság népi zenéje nem egy
szerű hanglcsálás, hanem ősi lel
kivilágunk és egyetlen lehetsé
ges életformánk legtisztább ' b i 
zonyítéka: szellemi anyanyelve. 

Éppen ezért magyar voltunk 
tiszta és el nem alkudott méltó
ságával tiltakozunk a fent emlí
tett cikkhez fűzött szerkesztői 
megjegyzés, de "különösen annak 
a következő két mondata ellen: 

„Szent célunk szolgalatában a 
művészi, vagy akár népi szem-
pontból is legrosszabbnak mlnő-

" sltheiő .irredentadal is többet je
lent mint valamennyi régi nép
dal együttvéve... nem szabad el
feledkeznünk arról, hogy a. le
ventenevelés és leventekiképzés 
elsőrendű célja nem a déplség 
ápolása, hanem a magyar ifjú
ság bekapcsolása élelériiekeiiii'k 

. a szolgálatában.'' 
Irredenta olcsóságokkal s „Pan

nika", meg .RózsikaMéle dol-
gokkal nem szabad helyettesíte
ni a magyar dalokat Ha a cikk 

- Író és a megjegyzés szerzője is
merné sok népdalunk egyszerű, 
de megrázó szépségeiben mutat
kozó, örök magyar Irredentát, 
nem engednének meg maguk
nak ilyen eltévelyedéseket a ma
gyar lélek ellen. A magyar ka
tonadalokban ugyan ritkán van 
vérengző, öncélú gyűlölködés, de 

.annál több megtartó, erő és az 
ősi földhöz, otthonhoz, családhoz 
való ragaszkodáta Örök magyar 
humánum ez, amelyből gyürkő-
zésel és rohanásai közbeni- az 

k-magyar János mégis mindig 
tudott kitartást áldozatot és hő
si virtust is meríteni. Vagy rossz 
katona volt talán a magyar, ami
kor Így dalolt: „csillagos ég. 
merre van a magyar hazám, mer
re sirat engem az édesanyám"?! 
Vagy talán most nem az otthont 
a családot a templomot, bitet: 
az emberi és a magyar élet le
hetőségét védi a magyar katona? 

És, ha a mostani világháború
nak eddig nincs sem népi, sem 
megfelelő értékű tanult szerző
től származó daltermése, az nem 
onnét van-e. hogy a megromlott 
közízlés éi annak kiszolgálója, a 
rádió ls főleg a ponyvát népsze
rűsíti? Magyarságunk belső ol
dódásának egyik legmeggondol-
koztatóbh és legszomorúbb tü
nete ez, amely mögött nem azt 
gyanítjuk, hogy a dalos és har
caiban bű magyar lélek hallga
tott volna el, hanem, hogy anv-
nylra ellepett bennünket a sze
mérmetlen reklámmal dolgozó 
lármás idegenség, hogy nem hall
juk tőle a magunk hangját Mi 
tiszteljük és szeretjük a sosfagv-
vertársak valóban szép énekelt 
de nem tűrhetjük, hogy a rajtunk 

élősködő, boni plágium- és pony
va-idegenség kacatjait a magyar 
nemzeti karakterrel és a magyar 
zeneiséggel tintában nem lévő 
szándékok ránk erőltessék! 

De az ellen is tiltakoznunk 
kell, hogy a halálraítélt népi dalt 
olyasféle .Indulókkal" helyette
sítsék, mint aminő az Idézett lap 
belső borítólapján található. Naiv 
szövegén túl, eredetiség és ma
gyar jelleg nőikül szűkölködő, 
cigányos-capellmelszteres ötvö
zetű dallama olyan zenei helyes
írással van közölve, amely sze
rint énekelni Jó zenei érzékű 
magyar ember számára: súlyos 
megpróbáltatás: hallgatni pedig 

nem műélvezet 
MI, akik tudjuk, mert vérünk

ben hordozzuk, hogy miben áll 
a magyarság időtálló, megtartó 
ereje, féltő szeretettel figyeljük 
a magyar nevelés ügyét. Kérjük 
az illetékeseket, hogy a magyar
ság lényegi kérdéseit teljesen 
tisztult, magyar tájékozódása és 
szakértő munkásokra bízzák, 
nehogy valaki arra gondolhasson, 
hogy a rajtánk legsajátosabb ér
tékel ellen Intézett támadások 
nemcsak holmi divatos kontár* 
aágot, hanem annál többet és ag-
gasztóbbat Jelentenek, « 

Csomasz-Tájta K. 

M á r c i u s 15-i ü n n e p s é g P á p á n 
Mint minden évben, úgy most is 

hatalmas arányokban ünnepelték 
meg Pápán március Idusát. A pápai 
ref. kollégium az egész országban 
a legimponzásabb s legmelegebb 
módon szokta megülni ezt az 
ünnepet A mult ls arra kötelezi: 
1848 két nagy alakja, Petőfi és 
Jókai Itt kezdték az ősi kollégium 
falai közt pályafutásukat Szép 
mellszobruk ott áll Pápa leg
szebb terén, iskoláktól körülvéve. 
Érthető, ha nagy súlyt holyez-
nek arra, hogy ez az ünnepély 
a tiszta magyar szellemiség je
gyében múlasson utat a jövendő' 
felé. 

Délelőtt a honvédszobornál — 
jobbról Petőfi, balról Jókai szobra 
áll — zajlik le az ünnepély első 
része: a kollégium ifjúsága vég-
eliátnatatlan sorokban vonul fel 
s itt szavalja el az.ifjúság leg
jobbja Petőfi Nemzeti dalát Néha 
az egész város a Tókerttel együtt 
visszhangozza az acélos szavakat 
Most ls Így történt! A kollégiumi 
vegyeskar három katonadalt éne
kelt — nemrég énekelt a rádió
ban Is. 1 nnepi beszédet Itt a több 
mint Hm esztendős -Képzőlársu-
latnak ifjúsági elnöke mondott 
(Ebben a Társaságban szerepelt 
első műveivel Petőfi és Jókai). 
Innen az ifjúság elvonult a Petőfi 
házhoz (ebben lakott Petőfi pápai 
diák korában) s ünnepélyesen 
megkoszorúzták a házat (melyet 
az ifjúság régtől fogva szeretne 
megvenni a zsidó gazdájától I ) 
Itt Petőfinek a Jövendölés című 
versét szavalták el. majd ünnepi 
beszéd során megkoszorúzták a há
zat. Innen a.Jókai ház elé vonult 
az ifjúság, ahol Erdélyi József, a 
huszadik század Petőfijének, az 
Áradás című költeményét az Ifjú 
ság képviselője miután elszavalta 
megkoszorúzta a házat Ezzel az 
ünnepély első, délelőtti része 
véget ls é r t Így rövid kivonatok
ban lehetetlen vázolni az egész
nek a nagyszerűségét, de aki 
egyszer végignézte, vagy éppen 
részt vett benne, az meg ba rá
gondol la, megmámorosod! k a 
dicső mult szellemétől. (Mily kár, 
hogy a honvédszobornál, annak 
az Illyés Gyulának a versét sza
valták, akinek baloldali érzelmei 
s bitvallása ma már -szélesebb 
körökben Is Ismeretes. Nem me-
tünk el mellette szó nélkül, hisz 
ezt az Írót hívta meg -Moszkva a 
magyar frók közül nem ls olyan 
régen a bolstírók kongresszusára,. 
mint teljesen megbízható baloldali" 
írót, aki felettébb rokonszenves 
könyvet Irt az orosz bolse'vlzmus-
ról, aki Babits emlékkönyvét úgy 
i n t esi let te meg, hogy a már 
rég elfeledett s rossz emlékű 
zsidó írókkal Is íratott bele, ö 

aki ma Is zsidó pénzen tartott 
folyóiratot szerkeszt a vörös 
csillagnak csúfolt Magyar csilla
got-Ez bizony kellemetlen árnyé
kot vetett.a szép Ünnepélyre 
még a mai túlságosan balra toló
dolt közszellem idején is). 

A pápai ünnepély második ré
sze a színházban zajlott te. Min
den éven Ünnepi szinelősdást 
rendez az Ifjúság képzőtársaság, 
ezldén Tamási Áron kedves szín
játéka a Csalóka szivárvány ke
rült bemutatásra. A darab feltű
nést keltett költői értékeinél fog
va nemrég a Nemzeti Színházban 
is, így mindenképpen dicsérendő 
a darab előadása s az ifjúság és 
vezetőinek haladó szellemű gon
dolkodására vet előnyős^ fényt 
Emelte az est értékét á szépen 
előadott értékes darab mellett a 
kalotaszegi csürdöngöló bemuta
tása s a főiskolai zenekar sze
replése. Kl kell emelnünk cell
dömölki vonatkozása miatt azt a 
tényt, hogy a díszleteket egyik 
celldömölki fiú, Móricz Sándor 
S. osztályú gimnáziumi tanuló fes
tette, több társával együtt Cell
dömölk már nem egy értékes 
rajzótót és festőtehetséget adott 
a .pápai kollégiumnak, örömmel 
jegyeztük fel Móricz Sándor szép 
teljesítményét is. Különben az 
egész napoB ünnepélynek csupa 
diákszereptől voltak. A. szinelő-
adás elé Trócsányl Zsolt 7. 

I R O D A L O M 
Legény Tóth Mihály 

haldoklása 
Decemberben a szivem fáj 
Teérted szegény Tóth Mihály, 
mert egyre halkabb, s halkabb 

(vagy testvér. 
Szemeiáre piros pillangó ÜU 
s pilláid alatt már estéli 
Te lázas, ámenos magyar fiú, 
de Krisztus-szegekbe estél. 
Jobb is neked elfáradni, 
mert forró hazádnak e szomo-

í~ i [rűan 
megtelt nagy sziwel kár adni. 
..Mondom én néked bús fiú: 
nincs itl mód úgyse megáradni.' 

Csak játszón szemed a pillangó
ival 

s ne bánd, ha szivedre száll is; 
ennél a magyar ballagásnál 
szebb itt a sír ~, szebb a halál is. 
Én üzennék a pusztákra ki, 
ltogy jöjjenek érted talyigával 
és álljanak körül énekelve, 
énekek bús templomszagávaL 
S vigyenek innen rívó keréken, 
vár kint anyókád utolsó csókra, 
t lenge papírból rózsát készít 
póri dísznek a koporsódra. 
— Ha nem öletne már a halál, 
ezt mondanám én Tóth Mihály. 
De igy csak föléd hajolok és 
simogatlak két kezemmel 
$ bámulom, hogy küzd az angyal 
két nagy ibolyaszemeddel. 

Slnka István 

osztályú gimnáziumi tanuló mon
dott magvas bevezetőt A táncot 
Szarka György volt pápai diák 
tanította be s a mostani diákok 
járták el. A díszleteket egy volt 
pápai diák Istenes András ter
vezte s a mostani diákok festet
ték, Igy tovább. A saját lábára 
állított diákságnak szép teljesít
ménye volt az Idei évi márciusi 
Ünnepi előadások.megrendezése. 
Meg kell még jegyeznünk, hogy 
az Ünnepi darabot leszállított 
helyárakkal még előadják a sze
gényebb ^-néposztálybeli ek szá
mára ls, és külön az Ifjúságnak. 
Nagy kulturális jelentőségét, e 
ténynek nem lehet lebecsülni 

T á r s a d a l m i 
_ _ v á l a s z f a l a k ; - o s z t á l y g ő g 

s ami ebből a tételből következik 
(3.) És e harc nemcsak az 

előbb tárgyalt osztályok képvi
selői között folyik, hanem dúl a 
város és a falu között is. Elke
seredett dühvel csatáznak a pia
cokon, a boltokban, heti- és bó-
naposvásárok alkalmával. Kigy ól-
békát kiáltanak a másik fejére. 
Én különb- vagyok! — harsogja 
a falusi. — Én szállítom a vá
rosnak a napi kenyeret az en
nivalót; nálam nélkül — minden 
emeletesbázatok és mozitok el
lenére — éhenhalnátok büszke 
városiak! — Mik vagytok ti , hoz
zám képest — vág vissza a vá
rosi. — Mit tudjátok n. hogy mi 
az élet; mi a kényelem, a tudás? 
Ti a föld rabszolgái vagytok, míg 
én. éh, én... 

Most már melyik aze l ső? Me
lyik ad többet? Melyik okosabb? 

Buta, esztelen mind, akár vá
rost; akár falusi, ba így gondol
kodik. Égető szükség van mind
kettőre: a falura ls, a városra is. 
Kell a falusi földműves, kell a 

terménye, a Józan természetes 
gondolkodása, kemény, kérges 
keze. De kell a városi iparos is," 
kereskedő is, hivatalnok ls: mun
kájukkal, minden adottságukkal, 
észbeiI fölényükkel, széles látó
körükkel együtt Hisz ez a kát 
fél ad egy szilárd egészet; egy 
betonalapot melyre a Győzelem 
épületét emeljük majd. De egy
más nélkül gyenge mind az egyik, 
mind a másik. Nem pótolják egy
mást I 

De nem folytatom tovább i -
Eleget mondtam... 

Az írónak két'feladata van. 
Nyitott szemmel járni és ész

revenni azokat a hibákat ame
lyek őrlő szóként rágják a nem
zetet De nem elég, hogy maga 
lássa ezeket. Fel kell nyitni a 
Nép. a Nemzet szemét ls, hogy 
látókká legyenek. -Hogy minden 
magyar ember rádöbbenjen sa
ját hibáira. Ez az első feladat 
Ennek tettem most eleget 

Ez azonban nem elég. Nem 
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teszi teljessé as Írói hivatási 
Fáklyát is kell gyújtania az igazi 
Írónak, hogy egy olyan utat vi
lágítson meg fényénél, amely 
úton haladva biztosnak, szebb
nek' látja Nemzete, Népe életét, 
jövőjét! Ez a második s egyben 
a legszentebb Írói kötelesség. De 

. egyúttal a legfelelősségteljesebb, 
a legnehezebb ls. 

Mégis megpróbálom... 
Az út, melyet megmutatunk, 

talán nehéz, de szép. S ami a leg
fontosabb:, boldogulást, szebb 
jövőt Ígér. Az alapja egy szó, 
egy érzés. Nem én fedeztem fel, 
nem én találtam ki . Pontosan. 
1943 éve mosolygott reánk és 
áradt felénk egy mosolygó Kis
ded szeméből, szivéből, a ez a: 
szeretet. 

Magyar Testvér! Ne olvasd ezt 
a szót gúnyos ajkblggyesztéssel, 
mondván: „Régi. elkoptatott nó
ta ez 1* Ne gondold! Ahol szere
tet van, ott van egyetértés is. Ott 
van megértés. Ott nem bíráló, 
de segítő szándékkal nézik egy
más gyarlóságalt. Felszínre ke
rül minden emberben a jobbik 
én és minden munkát, minden al
kotást, gondolatot, együttműkö
dést a jószándék irányit. S ahol 
jószándék lakik az emberek szi
vében, oda leszáll a béke sóvár
gott — előlapoktól már tőnkre-. 

- koptatott — hófehér galambja. 

Megszűnik a harc. az átkos 
széthúzás. Az osztályokat elvá
lasztó társadalmi válaszfalak le
omlanak. Nem lesz oszfálygőg, 
kaszt rendszer. Egy vőn válasz-

'falat magyar és magyar közé: 
a tudás. És hs vetélkedés lesz, 
csak annyiban nyilvánul meg: 
Melyikünk tud szebbet, Többet, 
felemelöbbet tenni a Haza és 
annak népe érdekében! - " -

A most még gőgösen elveibe 
burkolódzó Sorskegyeltje feláll 
blborvánkosairól és lenyúl ah
hoz, akinek a szerencse kegyei
ből kevesebb Jutott — mert ész
reveszi benne az alkotó tudást, 
ami nincs ranghoz, címhez; pénz
hez kutve. Megragadja annak fe
léje nyujott kezét Egy kemény, 
forró szorításban összeforr kezük. 
És ez a kézfogás egy új életre 
szóló zálog lesz. Nem lesz szét-
hozás; á nemzet egy .hagy, sze
retetben Összeforró családdá ol
vad össze. 

..„Talán most még álom... Egy 
rózsaszínű álom... De tudom, va
lóra válik egykor. Es ha Igy lesz: 
akkor nem lesz több muhi, nem, 
lesz Mohács; nem lesz tatárjárás, 
parasztlázadás; és csak egy rossz 
álomképpé oszlik Trianon. 

S mi kell ehhez?... Az. hogy 
lássatok, hogy olvadjon le sze
meitekről a hályog, Magyar Test-
vérelm+ ~ -

Hogy meglássátok, hogy egy 
nemesség van, hogy egy vonhat 
válaszfalat magyar és magyar 
testvér k ö z é r a tudás! Meny
nyit, mit tudsz tenni a Haza, a 
Nép érdekében! Y 

Egyébként: minden ember, 
egyforma — ne feledd! —'Is
ten az embert saját képére és 
hasonlóságára teremtette! Vége. 

Szabó Imre. 

BAJTÁRSI SZOLGÁLAT 
Dr Kelecséoyl Gábor, zászlós 

kéri azt a celldömölki kislányt, 
ki elesett bátyja után érdeklődött 
nála a 241/79-es tábori számon, 
írja meg 'elmét újra a balaton-
lüredl ólM-es hadikórházba. -

H Í R E K 
Nyilvános énekóra 
A magyar evangélikus egyházi 

és népi zenének kiváló művelője. 
Fodor Kálmán a győri egyház 
karnagya látogatja meg a cell
dömölki evangélikus gyülekezet 
ifjúságát folyó hó 30-án, hogy 
egyházunk zenei gyöngyszemeit 
és a nép lelkéből fakadt dalokat 
közelebb hozva, megismertesse 
velünk, illetve a megismerés út
ján tovább vigyen bennünket 

Ennek a szolgálatnak is az a 
célja, amiért e lap hasábjain már 
nagyon sok sző esett: kUzdenl a 
zsidó szellem slégerjei ellen, az 
émelygős, nem magyar ember 
ajkara való „Márlkám u-ok ellen. 

Mert hlgyJUk el és értsük meg. 
végre, hogy a magyar front ka
tonájának nem arra van szüksége, 
hogy Karády Katalin elbúgja ne
ki az éter hullámain át, hogy: 
„Sokkal jobban szeretlek mint 
máskor" ezt a magyar katona 
más úton és főleg nem Karády-
tól szeretné hallani, hanem az 
egész belső fronttól. 

Szinte értelmetlenül áll az em
ber az előtt á szomorú tény előtt, 
hogy a rádió vezet a szellemi. 
métely terjesztésében az ének és 
a zene. terén. _' ( 

Hetenként csak egy félóráig 
tudjuk hallgatni azt, ami a miénk, 
á hét többi napjain óráin mindig 
a más énekét és zenéjét kell 
hallgatnunk? Miért akarjuk még 
ma Is elhitetni magunkkal azt 
hogy jobb a másé. mint a miénk ?. 
Vagy ott a rádiónál még mindig, 
nem,magyar kérés és érdek az 
Irányadó és döntő tényező? Meg 
kell- mutatnunk végre fiatalok
nak, öregeknek egyformán, hogy 
ahol alkalmunk nyílik ott bizony-
ságtevő lélekkél valljuk magun
kénak a magyar dalt és zenét 

Fodor Kálmán előadása nagy 
értéket jelent számunkra, annál 
ls inkább, mivel előadása végén 
egy rögtönzött nyilvános ének
órát is tart 

A dalos lelkű magyarok talál-
kozójajesz ez az est Reméljük, 
mindnyájan együtt leszünk! 

Egyed Irma. 

— Pénzügyi Áthelyezések. A 
pénzügyminiszter dr Karath Lász
ló celldömölki illetőségű m. klr. 
pénzügyi segédtitkárt a szombat
helyi Adóhivataltól a szombat
helyi pénzUgylgazgatóságboz,Sza-
lay Imre állampénztári tisztet a 
celldömölki adóhivataltól a sár
vári adóhivatalhoz helyezte á t 

— Vasúti á t h e l y e z é s é t . A 
szombathelyi máv. Uzletveze tőség 
Szabó Lszló máv. tisztet UJdom-
bóvárról Celldömölkre, Tungl Er
zsébet, Bácskai Mária, Halmos! 
Teréz, Szabó Mária, BÖdör Margit, 
Jakab Margit, UJtz Rózsiké óra
bé rálal anyósokat Veszprémből 
Celldömölkre, Andavári Kálmán, 
vonatfékezőt G i c z h a t h a l o m r ó l 
(Celldömölkre, Rőze István vonat
fékezőt Ötvösről Celldömölkre ós 
Néki Károly kocsirendezőt Ajká
ról Celldömölkre helyezte á t 

— Mosószappan kiutal á s . A 
közellátási hivatal közhírré teszi, 
hogy a közellátási szelvénylv 
l-es szelvényére április havában 
a kereskedők 10 dekagramm egy
séges mosószappant vagy 25 deka
gramm mosóport kötelesek ki
szolgáltatni. 

— Halálozások. Nemesdömöl-
kl László János vönöckl földbir
tokos folyó hó 20-án, 72 éves ko
rában rövid szenvedés után el
hunyt Hétfőn délután 4 órakor 
temették nagy részvét mellett. 
Oivegye, egy leánya, sógornője, 
ket unokaöccse, köztük dr Lász
ló Lajos tb. főszolgabíró, továbbá 
kiterjedt rokonsága gyászolják. — 
Kolozsy Sándor „Józsa" vendéglő 
főpincére 51 éves korában rövid 
szenvedés után hétfőn reggel el
hunyt Halála mély részvétet kel
tett nemcsak Celldömölkön, ha
nem messze vidéken ls, mert Itt 
született é s előzékeny és figyel
mes modoráért módfelett tisztel
ték és becsülték, özvegy édes
anyja, 3 testvére, sógora, 2 nagy
nénje, unokatestvére, kiterjedt 
rokonsága és Józsa Gábor ven
déglős mint sógora gyászolják az 
elhunytat • - . * 

— Előadás . Lukács István 
győri evangélikus lelkész a „Ha
rangszó" szerkesztője folyó hó 
19-én a celldömölki evangélikus 
leány népfőiskolán tartott tartal
mas előadást 

— Nagy sl mony 1 róm. kath. 
Leányegyes Illet gyűjtése a se
besül t honvédek ré szé re . A 
nagy el menyi r. kath. Leányegye-
sület tevékeny tagjai 218 darab 
szeretetcsomagot, 30 liter bort, 
1000 darab cigarettát és 15 kg 
lékvárt gyűjtöttek össze a szom
bathelyi' hadikórházakban levő 
sebesült bonvédek részére. A szép 
és értékes szeretetcsomagokat 
folyó hó' 17-én szállították be 
Tamás Imre sitkei plébános, Osz-
kó József igazgató-tanító és Papp 
Dezső tanító vezetésével Szom
bathelyre a leányegyesület-tagjai. 

— Menet rendvál tozások . Ér
tesítjük az utazó közönséget hogy 
Celldömölk Veszprém kübőpálya-

- udvar állomások között folyó évi 
március hó 25-töI a 1827 "és 184S 
számú személyvonatokat helyez
ték forgalomba. Az 1827 számú 
vonat Celldömölkről indul 6 óra 
20 perckor és az 1848 számú 
vonat Celldömölkre érkezik 0 óra 
•10 perckor. Ezek a vonatok Cell
dömölk—Székesfehérvár között 
közvetlen vonalként közlekednek 
és Székesfehérváron Budapestre, 
Illetve Budapestről közvetlen csat
lakozásuk van. 

— A Kemenesmagast asz-
szonyok nagylelkű adománya i 
a szombathelyi had ikórházak
nak. Március hó 5-én a keme-
nesmagasi Asszonyszövetkezet ki 
lenctagú lelkes csoportja egy szé
ké rrako mán nyal Szombathelyre 
Indult, hogy élelemmel lássa el 
a szo batbelyl hadikórházakban 
levő sebesülteket Száz kilogramm 
súlyú élelmiszert, perecet; és 
busz kilogramm súlyú füstölthúst, 
kenyeret, 11 liter ' bort, aszalt-
gyümölcsöt befőtteket vittek 
Szombathelyre. Az adományokat 
lelkes beszéd keretében dr So
mogyi Ernőné az asszonycsoport 
dlszelnöknője osztotta k l a sebe
sült bonvédek között 

— Adomány. A zöldkeresztes 
étkeztetési akcióra Sándor nap 
alkalmából Vajda Sándor város
gazda névnapmegváftás elmén 
10 pengőt adományozott -

— Népművelődéül e lőadás . 
Az evangélikus IfJ. egyesillet nagy* 
termében folyó hó 30-án este 1 -s 
órai kezdettel Fodor Kálmán, a 
győri egyház karnagya tart elő
adást és nyilvános énekor át nép
művelődési előadás sorozat kere
tében. A gyülekezet minden tág
ját szeretettel hívjuk és várjuk. 

NEMZETI MOZGÓ 
Eittitio. t«i««u; iirtTiiii SJÉÉI ara 

Mt 1 Mhfr, *tatá(- *• éítmUm MA Jt. 
Március 27, szombat, 28, «*-«—rf-

Kenden helyárak. Vaszary Janón nagy 
sikert aratott színdarab}* flkML 

Házasság 
Főszerep lók: Mni-áti Lili, Zsllley Margit. 
Págcr Antal. Percnyi, stb. 

Március 31, szerda. Mérsékelt hely-
árak. Rendkívül Irgalmai dzsungel TTIm 

India tigrise 
Főszereplők : Alanova, Masslmo GlrottJ, ' 
Sandro RufJtni (Csak 1 napig I] 

ApcUla 1. csütörtök. Mérsékelt hory-
Arak. Mulatságos vadnyugaU történet. 

Népítélet 
Főszereplők > Helnrich George, GueztáT 
Knuth, C. WltthAuer. Mesés UesrsazttA. 

— A k ö r n y é k i mozik m ű s o r a 
m á r c i u s hó 27-en és 28-án : 

—Turul filmszínház (Répcelak) 
„Carl P é t e n " A rejtelmes és ve
szélyes afrikai dzsungel meghó
dításáról szól ez a film. 

— Árpád mozgó (Kemenes-
magasl) „Végre" Ötletes, vidám, 
hangulatos szerelmi történet 

— ifjúsági nap. Jól sikerült 
Ifjúsági Napot .rendezett március 
hó 14-én az evangélikus Ifjúsági 
egyesület Délelőtti Isteniisztelet 
igehirdetője Dombi László pápai 
hitoktató volt Délután műsoros 
ünnepély keretében ugyancsak 
Dombi László tartott előadást a 
magyar lélekről. Nagyon értékes, 
gazdag tartalmú előadásában rá
mutatott arra, hogy, hogy a lélek 
a magyar lélek az, amely minket 
valóban magyarrá tesz. Örömünk
re szolgál, hogy a fIllák Ifjúsága 
ls nagy számmal Jelent meg. 
Mesteriből Hajós Gyula tanító 
vezetésével teljes számban meg
jelent a fiú- és leányifjúság. Már
cius 16 án Hubert István alaó-
dörgicsel segédlelkész az Ifjúsági 
otthonban tartalmas e lőada t tar
tott Hogyan él ma a falu Ifjúsága 
címmel. 

— A Zs idókuta tó Intézet 
munkatervéről nyilatkozott Bos
nyák Zoltán, sz Intézet Igazgató
ja, Méhely Lajos tanítványa Az 
anyaggyűjtő munkán túl már ax 
idén tavaaszal—megjelennek az 
Intézet kiadványsorozatának első 
kötetei. Az egyik kötet a magyar
országi zsidókivándorlást és a 
vele szoros okozati összefüggés
ben álló magyar kivándorlást tár
gyalja majd. Bosnyák Zoltán 
nyilatkozata végén hangsúlyozta, 
hogy a Zsidókutató Intézet a 
zsidókérdéssel elsősorban nem a 
zsidóság miatt, hanem a magyar
ságért foglalkozik. 

— Szín előad ás. A celldömölki 
Jézus Szive Társaság kiváló mű
kedvelő gárdája csütörtökön a 
kat Házban előadta a „A ml jel
vényünk*' című 3 felvonásos szín
művet Az elsőrendű szereposztás, 
gondos rendezés, a díszletek, re
mek Jelmezek méltó részei vol
tak az előadásnak. Az együttes
ből senkit sem lehet kiemelni, 
mert mindegyik tudásának a 
legjavát nyújtotta a szépszámú 
és hálás közönségnek. Szünetek
ben Szomor Felicián művészi 
együttese szórakoztatta a közön
séget Az előadást vasárnap este 
újból megismétlik. A darabnak 
szép erkölcsi és anyagi sikere 
volt 

A C e l l d ö m ö l k i Hírlap 
a k ö r n y é k legigényesebb 
hetilapja! 
Olvasd és terjeszd! 
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A L i i i ^ i M t i la lmi Idők 
ójabb megállapí tása. A földmű
velésügyi miniszter 202.000/1943. 
számú rendeletével újból meg
állapította a h.l*«atl tilalmi Idő
ke t A nyílt vizekre nézve as ál
talános haláwjiH tilalom május 
hó 1-től május hó végéig tart Ez 
• tilalom a begyvidéki, ugyneve-
vezett pisztrángos vizekre, a Ba
latonra, a Balaton mellékfolyól-
nak torkolati szakaszára, valamint 
• nyílt vizek országhatárt képezd 
szakaszaira nem vonatkozik. — 
A begyvidéki, úgynevezett piszt
rángos vizeken a 'törvényben 
megállapított fajlagos tilalmi idók 
érvényesek. A Balatonon a tilal
mi Idő április 1-tól április végéig 
tart. de ez alatt is leltet horgászni, 
viszont május 1-tól május végéig 
horoggal halászni tilos. A Bala
tonba folyó vizek, valamint a Sió 
torkolati «™tra«rr*o a rendelet 
külön rendelkezéseket állapított 
meg. — A keleti és erdélyi terü
letek, valamint Kárpátalja nylit 
vizein — az úgynevezett piszt
rángos- vizek kivételével — sz 
általános halászati tilalom május 
1 tói június 30-ig tart Ez alatt ls 
szabad ezeken a vizeken hor
gászni Az általános Utalom Ideje 
alatt hí szabad a Velencei tó sjk 
vizein huzóháióval, a soroksári 
donaág területén pedig nyeles 
horoggal halászni. — Folyami és 
kfivi rákot nem szabad október 
15-tól Június l-ig fogni. A vissza
foglalt délvidéki területeken a 
visszafoglalás előtt hatályban volt 
szabályok és a magyar-horvát 
megállapodásban foglalt fajlagos 
halászati tilalmi idók érvényesek. 

— Betörtek • klssomlyól 
evangélikus templomba éa ax 
UJ. Egyesület Székházába. Hét
főre virradóra ismeretlen tettesek 
betörtek a klssomlyól evangélikus 
templomba és a sekrestyéből úr
vacsora kelyheket és egyéb ér
téktárgyakat vittek el. Ugyan
akkor betörtek a közellevő Ifjú
sági egyesületi székházba, ahon
nét szintén értékes dolgokat vit
tek eL A nyomozást a Jánosházi 
csendőrőrs •r'Mina.l megindította 
a legszélesebb körben. Miután a 
közelebbi részletek még hiányoz
nak, lapunk legközelebbi számá
ban részletesen befogunk szá
molni, hogy milyen károsodás 
érte a klssomlyól evangélikus 
egyházközséget 

— Szerkesztői üzenetek. T. 7. 
Siófok. Köszönjük Jön mindegyik. 
Máskor is várunk cikkeket A C. H. 
terjesztéséért hálás köszönetot 
mondunk. Lepünk a helyi érde
kek szem előtt tartásával szolgál-

6i e l egyetemes magyar érdeké
ét s Így a siótokiak is hasznos 

eszközt kannak benne. A szerkesz
tés bravurossága csak úgy tart
ható fenn. ha minél tóbb értékes 
munkatársat nyerünk a mindenütt 
található Jó magyarok közül. Még-
egyszer kérjük szolgálatát s kö
szönjük. — B. P. Sárvár. Levelét 
köszönjük Máskor la szívesen 

I megjegyzéseit 

Köszönetnyilvánítás. 
atisdasm rokonoknak, jobsrá-

tokaak éa kaaertsoknek. akik le-
tejü>éleUen Mesésem, drága Já 

Gyűrűs? Józselné 
( • • I t á l i a réatt vettek, ravatala-
fa kőesőről vasy csokra Beível
lek, nagy tajdalmuaknl réazvé. 
tűkkel enyhitettek, ezúton loead-
Ják halai k a d e t u n k é t . 

Gyászoló család 

Március idusa Sárvárott 
A márciusi hősök emlékünnepét 

Sárvár hazafias társadalma hagyo
mányos bensőséggel ü|te meg. 
Délelőtt 9 órakor ünnepélyes 
szentmisét illetve istentisztele
teket tartottak a felekezetek temp
lomaiban, l'tána az egyesületek 
diszmenete következett a hősök 
szobra előtt majd a leventeegye
sület rendezésében a Magyar erő 
és művelődés házában • hivatalos 
ünnepség zajlott le. 

A kormányzói szózatot a fel
állított hangszórókon keresztül 
néma megilletődöttséggel hallgat
ták végig az egybegyűltek. Ezt 
követóleg Korponay Ede ország
gyűlési képviselő, levente egye
sületi elnök mondott bevezető 
beszédet hangoztatva, hogy csak 
abban a nemzetben van meg az 
élniakarás elszántsága', amelynek 
fial ünnepi lélekkel tudnak em
lékezni az ősök dfcső telteire. 
Németh Béla és Nagy Sándor 
leventék szavaltak, mlg a nap 
jelentőségét Marácz István leven
te méltatta szép beszédben. A 
fölemelő aktust a levente egye
sület újjáalakult fuvószeoekará-
nak közreműködése tette ünne
pélyesebbé. Radó Isván vezény
lésével és betanításában. A kü
lönféle iskolák pedig 11 órakor 
házi ünnepségek keretében áldoz
tak a 48-as idók emlékének. 

Este a Korona szálló nagyter
emében, a levente egyesület iro
dalmi szakosztályának rendezése 
mellett gazdag műsora ünnepi 
előadás zajlott le. A népes számú 
közönség soraiban megjelent a 
város több, vezető egyénisége Is, 
Korponay Ede országgyűlési kép
viselővel az élen. 

Az est szereplői a következők 
voltak: Spalcs Tibor, Mentes Ilus. 
Váradl Mária. Fülöp Sándor, Ró
zsa Lajos Pankaczi József, Osá-
fordy Sándor, Vathy István. Né
meth Lajos, Fodor Lajos, Varga 
József, Fonyódi György, Nagy 
Sándor, Horváth Lajos. Vámos 
József, Bődi Imre, Kardos József. 
Galavlcs Gyula, Schimmer Ernő, 
Várndi Ferenc, Janzsó Ferenc, 
Marácz Gyula. Sebestyén Sándor. 
Odor József. Klnóhl Imre. A ren
dező egyesület nevében Korpo
nay Ede országgyűlési képviselő. 
egycsületLetnök köszönte meg a 
közönség érdeklődését 

Osztály sorsjegyét 
n á l a m vegye 

M ó r i t z K á r o l y 
aohiarmai. IHTT.A . p i l l e 
k . rc .krdA. hirlipbitoaii.,,,. 
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Pályázati hirdetmény. 

nokl illaara pályazatot hirdetek 
Az il l ia javadalma a ICixxilam 

B. M száma rendeletbe!! megállapított 
Uletmény. 

Felhívom mindazokat, akik ezen i l 
láit elnyerni óhanják. bogy kepeaflé-
aükel (IV középiskolai eddigi alkelmar.-
tatáaNknt, crkolril oa politikai inava-
Inrtáiukat Igazold bizonyítványokkal 
valamint az 1930 IV t"c 5 S-a ESS 
•siess megkíván! kereazlíar srarma-
zaaukat Igazoló okmányokkal felszereli 
kérvény ukrt hozzám folyó. e.J április 
hó W-én deli 12 nrnlg nvúJWik he Az 
elkenve érkezeti pályázati kérelmeket 
ttgyelembenem t é m a Azallaa Alupia 
l r á'lal kinevezd folynia !e«z belülire 

Celldömölk. IW3 márrlua ls. 

Dr Hetrheiie .1. toiziilgablrc. 

S P O R T 
A második télldejl Já tékával 
biztosan győzött a tlz főre 
csókként Vasutas! 

CVSE—Sárvári LE 3:1 (2:1). 
Celldömölk. Vezette: Király. 
Mintegy hatszáz néző övezi kö

rül a játékteret mikor a csapa
tok kivonulnak a pályára. A hat
száz nézőnek legalább fele sár
vári. Igazi rangadó hangulat ural
kodik mindenütt. Mindkét tábor 
bizik a győzelemben. A ml vé
leményünk: győzőn a jobbik. Tu
dás, lelkesedés éa nem durvaság, 
fegyelmezetlenség alapján. Hlsz-
szük, hogy nem csalódott a né
zőközönség. Varga elragadtatá
sától cl lek intve. Ízelítőt kapott a 
tiszta, férfias sportból... 

CVSE: Kéri - Vadász. Varga 
— Kiss, Slmoo, Vajda — Agos-, 
Ion. Békési, Puklér, Németh, Bu
dai. 

SLE: Varga — Sándor. Puklér 
II . — Szanyl. Pintér. Acs Kre
gél, Horváth, Fülöp, Bíró, Novolnl. 

A CVSE lép fel tamadólag. de 
a sárvári védelem Jól működik. 
Mindkét csapat játékosai Idege
sek s igy nem csoda, hogy nem 
alakul kl szép Játék. Egyro sű
rűsödnek á CVSE támadások, 
aminek a 22. nercben mégis van 
az eredménye. Puklér fejesével 
szemben Varga tehetetlen (1:0). 
Az egyenlítés nem várat magára 
sokáig. A 24. percben Novotni 
labdáját Bíró a bálóba juttatja 
(1:1). Mindkét részről meg van a 
kezdeményezés. A CVSE-nél kü
lönösen Németh—Budai szárny 
van elemében. A 30. percben 
Sándor lyukat rag • ez elég Bu
dainak, hogy a vezetést megsze
rezze ( M i Egyik sárvári táma
dásnál Kregál és Varga .összeüt
közik''. Rövid ápolás után Varga 
lovább Játszik. A 35. percben 
újabb Kregál—Varga „összeütkö
zés". Varga megrúgja Kregált s 
a játékvezető — Igen helyesen — 
kiállítja Helyére Vajda megy 
hátra. 

Szünet után mledcoki egyen
lítést vár a tlz főre csökkent 
CVSE-vel szemben. Támad is a 
sárvári csapat gólt azonban mé
gis a CVSE ér el. A 2. percben 
Békési háromra szaporítja a gó
lok számát A váratlan gól még 
nagyobb erő részlteire készteti' a 
CVSE csupasziv legénységét S 
hogy ebben a. félórában a sárvá
ri csapat nem kap gólt azt tisz
tán szerencséjének köszönheti. 
Puklér egy 1 l-est kinagyolt A 
CVSE a második félidőben mu
tatott játéka alapján teljes mér
tékben rászolgált a győzelemre. 

Jök voltak Németh (a mezőny 
legjobbja), Simon, Kiss, Kéri, Bu
dai és Vajda, illetve Sándor, Bí
ró éá Kregál. 

Király Jól vezette a mérkőzést 
A kemény, férfias Játék. híve. 
Békéscsabai Mav. CVSE 4:2 (0:2)' 

Celldömölk. Vezette: Koitál. 
Március 25-én, csütörtökön ját

szották le a kisorsolt Békéscsabai 
MAV-CVSE vasulaskupa mér
kőzést A Játék első részében so
kat támad a CVSE A 18. perc
ben Németh, a 33. percben Feny
vesi a gólszerző. 

Szünet után feljön n vendégcsa
pat. A 7. percben mintegy 18 méte
res szabadrúgásból Szilán Javít 
(1:2) Kéri meg sem kísérli a vé
dést. A II). perbon Palócz Kéri 

jóvoltából kiegyenlít A váraUsz 
gól megzavarja a CVSE vedel, 
mél Szabóra nem vigyáz se-
s igy a 17. és 35. percben { 
növeli a gólok számát Ezzel 
vereséggel CVSE kiesett a k 
további küzdelméből. 

Szólnunk kell Kérlről, akinek 
kedvetlen Játéka nagyban hozzá-
Járult a vereséghez Az ilyet 
magatartás nem pályára vsJá. 
Mégis csak furcsa, hogy a 
zőoy tlz Játékosának lelkes játé
kát lerontsa'a kapus, hanyagsá
gával Jók Kiss, Vadász, Nemeik, 
Illetve Hodrogl, Kozma, Szabó 
Szllasl. 
Vasá rnap Sopronban Játszik 

e Vesutes 
Március 28-án, vasárnap Sopt 

ronban, az B V K 11. Jóerőkhől ál
ló csapatához szólítja a sorsolás 
a CVSE legénységet AzSVSEIL 
jelenleg a bajnoki táblázat 9. he
lyét foglalja el. A papírforma 
Bzerint a 0. helyen álló CVSE-nek 
győznie kellene. A lahrtniiigáj 
dicső bizonyialanságát éljük. Az 
^utolsók verik az elBőkct a saját 
'pólyájukon. Éhből láthatjuk, hogy 
a pályaelőny magában nem elég 
e sikerhez. Állóképességre vsa 
szükség. Ha a CVSE kijátssza a 
mull vasárnapi formáját, könnyek 
meglepetést csinálhat. 

Idehaza kettős mérkőzést ren
dez a Celldömölki Levente Egye
sület. Vasárnap délután 1 órakor 
az Alsósági LE - CLI-: 11., 3 "én
kor Sárvár II - C L E J csapata Ját
szik, barátságos mérkőzést Jól
eső érzéssel tölt el bennünket sz 
a tudat hogy a Levente Egyesft-
lct megalakította második csapa
tát, s ezzel megkezdte ama ne
mes munkát amelyet az után-
pótlás nevelése megkíván. Táxoo*. 
gassa 'a sportközönség ezt az ál
dozatos munkát Celldömölk sport
jának naggyátétele érdekében. 

- ő r -

— Elfogták a jánosházi be
tö ré s tetteseit Lapunk múlt azá-
mában közöltük, hogy Németh 
Imre jánosházai gyümölcs éa 
zöldségkereskedő lakásából is
meretlen tettesek 2000 pengői as 
elsötétítés Ideje alatt elloptak. A 
nyomozás rövid idő alatt ered
ményre vezetett, mert a szomszé
dok még a kora esti órákban 
gyanús egyént láttak ólálkodni 
Németh lakása előtt és pontos-
személyleírás! adtak a nyomozó 
közegeknek. S kedden a leadott 
körözés alapján Pápán el Ls fog
uk a tettest Gaál Sándor 26 
éves aradi szamazású román 
katonaszökevény személyében. 
Az elfogott kihallgatása sorsa 
beismerte, hogy többször meg
fordult Németh Imre lakásában • 
ismerős a helyi viszonyokkal. 
Elfogatásakor már caak 500 P 
készpénzt talállak nála; a lobbit 
mulatozásra éa .rubavásárlásra 
fordította, de miután a környéken 
sok hasonló betörés történt ssok 
gyanús körülmény merült tel el
lene a nyomozás tovább folyik 
teljes lendülettel. A csendőrség 
letartóztatta éa átadta a bűnügyi 
hatóságoknak. 

Támogasd faj tádat! — Z s i d ó 
üzletben ne vásárol j I 
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Telt ál l K á r ó : , . .4 ' 
Ijpstárt. : caflinnfl* délbe* 13 inkor' 
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