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I WL itt 
Lesz-e feltámadás? 

Irta: Pörge Dániel 

Hőre bocsátjuk, nem az apos
toli hitvallás kijelentését kérdő
jeleztük meg a fenti címmel. 
Hisszük testünknek feltámadását 
és az őrök életet Éneikül nem 
volna értelme életünknek, B ak
kor a fenti elmet sem Irtuk vol
na le olyan értelemben, amilyen
ben a kérdésre a továbbiakban 
felelni akarunk. 
^Feltámadnak-e a népek egy-
egy kegyétlen 'sorscsapás után, 
B ba Igen, minden esetben-e, s 
mijyen körülmények, illetve elő
feltételek következtében — ez a 
mi kérdésünk. Nem szeretjük 
ugyan a vallás alapvető Igazsá
gait egyéb — mondjuk — „vilá
gi" témák takarójául használni. 
De a .kérdés annyira elevenünk
be vág, hogy — például azt Ir
tuk volna címül: lehetséges-e a 
megújulás az egyes népek szá
mára — koránt sem fejeztük 
volna ki a kérdés súlyos voltát 
annyira, mint a feltámadás szó
val. 

Feltámadhat-e egy nép, ba tör
ténelme folyamán katasztrofális 
események sodrában elbukott? 
Olyan kérdés ez, amellyel min
den fényes történelmi múlttal 
rendelkező népnek szembe kell 
néznie. Húsz évvel ezelőtt az 
őrültek házába tanácsolták-volná 
azt, aki Franciaország összeom
lásáról beszélt volna, legalább is 
olyan mértékben, amilyen mér
tékben az bekövetkezett Ha jó
zanul nézzük, a történelmet, azt 
látjuk, hogy egy-egy banánhéjon, 
is el lehet csúszni. Csődöt mond 
a józan ész minden alapos szám
vetése. Olyan váratlan mozzana
tok merülnek fel, amikre álmuk
ban sem mertek gondolni a né
pek vezetőt Kicsi dolgok alkal
masak arra, bogy teljesen fel
borítsanak még oly zseniálisan 
felépített terveket és alkotásokat Is. 

A magyar nép számára alap
vető kérdés volt az utolsó négy
száz évben a nemzeti feltámadás 
kérdése. Mohács óta szakadatlan 
küzdelmet vívtunk Önállóságunk
ért, amit rossz magyarok oly 
könnyedén eladtak jó pénzért, 
fényes stallumért, hatalmas bir
tokért, vagy egy-egy szép fő
hercegnő 'kegyeiért. De soha oly 
elevenbe-vágó nem volt a feltá
madás kérdése, mint az elmúlt 
húsz esztendőben. Egyszerre meg
világosodott a nemzet legjobbjai 
előtt, hogy azt s hallatlan ará
nyú mulasztást amit a liberaliz
mus álomképelt kergető politikai 
rendszer felhalmozóit, csak a lé
tünk alapjáig hatoló hatalmas, 
munkával, kíméletlen szervezett
séggel lehet pótolni a mulasz
tottakat, hogy versenyképesek 

lehessünk a körülöttünk élő né
pékkel * i - főleg azokkal, —, akik 
az uralkodó európai népek sze
mében Európát, a civilizációt, a 
kultúrát jelentették. Ennek jegyé
ben a harmincas évek közepe 
táján újult erővel lángolt fel a 
belső élnlakarés tüze. írók; tu
dósok Írtak remek könyveket a 
tennivalókról. Még többen In
dultak el feltárni-a helyszínen a 
valóságos helyzetet. Tudományos 
intézetek létesültek a kérdések 
szakszerű tanulmányozására. Da
rányi", volt miniszterelnök győri 
beszédében meghirdetett prog
ram elhangzása után úgy látszott 
hogy nem lesz addig megállás, 
mfg Magyarország minden sors-
kérdése meg nem oldódik; amíg 
Magyarország Irányítása minden 
nagy és JLICSÍ ponton . Öntudatos 
magyar emberek kezébe nem 
kerül Amikor kitört a most fo
lyó világháború első szakasza, 
még mindig hittük, hogy gyor
suló munkával, még alaposabb 
szervezettséggel, a munkavalutá
ra való fokozatos áttéréssel — 
legalább ls bizonyos közmunkák 
vonatkozásában — sok mindént 
lehet pótolni a mulasztottak kö-

Züt * 
Egyre kétségbeejtőbb éleslátás

sál kellett látnunk, hogy az ő-
rületbe fajuló háborús zuhanás
ban csak akkor maradhatunk 
meg, ha fajtánkat erősítjük, min
den más fajtát megelőzően, hogy 
a mi népünk, a magyar, történel
münk hordozója, minden várha
tó és váratlan megpróbáltatást 
öntudatban, anyagi jólétben, meg
erősödve, szellemileg magyar 
kultúrával átitatva, erkölcsileg 
megújulva átvészelhessen. El
vesztheti egy nép a független
ségét sorsa irányítása más ke
zekbe kerülhet de ba népe fa
jilag öntudatos, kulturális érté
kelvei tisztában van, faji és val
lási erkölcsében erős, akkor — 
ha ráadásul szaporodása la ki
elégítő — olyan csapást nem 
mérhetnek rá, amit el ne szen
vedhetne a feltámadás remény
sége alatt Van ugyan egy eset, 
amikor feltámadás nincs — már 
tudniillik földi, politikai értelem
ben —, ha teljesen kiirtják a 
népe t amire korunk is szolgál
tat példákat Máról holnapra tar
kólövéssel, vagy géppuskatűzzel 
a másvilágra lehet küldeni tízezer 
és üzezerTérflt nőt és gyermeket 
Nem tartozik a lehetetlenségek 
közé azok számára, akik gon

dolkodó fővel olvassák a politi
kai élet háborús híreit. 

Amikor egy év alatt egy állam 
lakosságának tizedrészét tüntetik 
el a föld színéről, akkor komo
lyan kell számolnia minden kis 
népnek azzal, hogy bizonyos e-
setben rá is sor kerülhet, -talán 
éppen annak részéről, akitől pe
dig elnézést remél balga képze-
lődéséhen. Példa érre az észt 
testvér nemzet esete. Feltéve, 
hogy nem Irtanak k l rövid pár 
év alatt egy egész népe t ebben 
az esetben a feltámadásnak any-
nyl reménysége adatik meg, 
amennyi tartalék erőt a nép ma
gával visz az elnyomatás újabb 
szakaszába. 

Ezen a ponton kell a mai kis 
nejeknek a jövendőbe nézve ön
vizsgálatot tartani. Rendelkezik-e 
egy kis nép azzal a faji Öntu
dattal, melynek alaptétele az, 
hogy minden más nép — még 
ba politikai érdekből barát ls — 
végeredményben ellensége, mert 
saját fajtáját erősíti az ls, min
den rendelkezésre álló vagy kí
nálkozó alkalommal és eszközzel. 
Nem jelenti ez például magyar 
vonatkozásban azt, bogy gyűlöl
ni kell az idegent de azt igenis, 
hogy az életfenntartáshoz szük
séges javak és erők elsősorban 
a magyart Illetik a Kárpát me
dencében, s a szentistváni esz
me értelmében ls csak. addig él
het Itt más nemzetiség, amíg en
gedelmeskedik az uralkodó ma
gyar akaratnak, aminek első pil
lére a tsji öntudat 

Rendelkezik-e azután olyan 
civilizációval, magas szellemi mű
veltséggel, s amellett erős- kato
nai küzdő szellemmel, amelyiket 
munkába ölve építheti önmagát, 
a családot népi közösségét olyan 
fokú Intelligenciával, amellyel 
védheti magát a legraffináltabb 
elnyomási eszközök ellenében is? 
Birtokában van-e azoknak az a-
nyagl Javaknak, amelyekkel el
sősorban a maga megélhetését 
biztosította, amelyből még ha el
vesznek ls, marad annyi, araeny-
nyivel kihúzhatja addig, amíg 
alkalmas pillanatban üt a szaba-/ 
dúlás órája, övé a föld, amit 
nem vehetnek el tőle, legaJábbV 
is nem úgy, hogy a rajta élő) 
munkáskezek helyébe az uralom-, 
ra Jutó nép telepit! a maga faj-
tájabellt, amire voR példa a kö
zelmúlt történetében bőven, övé e 
a nemzeti vagyon, vagy csak 
azoké, akiknek ba Igazolnlok 

kellene — mondjuk — magyar 
származásukat, bizony nem tud 1 

nák igazolni, akárhogy. Járt ls a 
szájuk az élet naposabb oldalán 
való helyfoglalás titkos.gondola
tával a szivükben ? * • 

Folytathatnók azoknak a té
nyezőknek a felsorolását amik 
nélkül egy nép feltámadásában 
hinni nem' lehet Lehetséges 
ugyan egy eset amikor a fenti 
tényezők ellenére ls van remény 
— legalább is a múltban még 
volt —, ha tudniillik az uralko
dó réteget kiirtja az elnyomó ha
talom azt amely addig mintegy 
belső elnyomásban tartotta sa
ját népé t a maga osztály érdekeit 
előbbre valónak tartva nemzete 
s mindenekelőtt népe érdekénél, 
s ilyen esetben támad egy öntu
datos, fajilag, szellemileg értékes 
és képzett, erkölcsi szempontból 
terjesen megbízható olyan új ré
teg, amely minden elnyomó szán
dékkal dacolva egész létét koc
káztatja a nép millióinak fenn
maradásáért Ebben az esetben 
talán a feltámadásra lesz egy 
halvány reménysugár. Talán, mert 
mit kezdhet egy öntudatos, dol
gozó csoport, egy fajilag és er
kölcsileg leromlott közszellem
mel idegen -uralom alatt?. Egy 
elesett szegény, tudatlan néppel? 
A jövőben lesz gondja az elnyo
mó hatalomnak arra, hogy ilyen 
vezetőréteg k l se alakulhasson, a 
régi rossz helyébe egy új ée jobb. 
A bolsevizmus nem hagy kétsé
get eziránt csak szét kell nézni, 
hogyan likvidálta a legyőzött né
pek legöntudatosabb tagjait-még 
akkor is, ha' világnézetileg kö-
zeiáiltak hozzá. Ezért tudják a 
finn testvérek, miért keli harcol
ni a bolsevizmus ellen, a finn 
szociáldemokraták ls tudják, bogy 
az ő demokráciájuk egészen más, 
mint a többi állam bolsevlzmust 
Imádó demokráciája. Azért bar-, 
colnak, mert ba a bolsevizmus 
győz, akkor számukra nincs me
nekülés, mert ők nemzeti ala
pon demokraták. Az oroszok? 
Azok is, éppen azért jelentene 
halált azokra, akik nem az orosz 
bolsevista Imperializmus alapján 
rokonszenveznek a „baloldallal". 

A történelemben nincs remény
telen helyzet mindaddig,. amíg 
egy nép fel nem adta legalább a 
hlheteUenbe vetett hitét Hiszem, 
mert abszurdum, mondotta egy 
régi egyházi atya. Egy legyőzött 
vagy lemaradóit népnek ha tá
madnak fial, akik a reménytelen
ség sivár hangulatában ls hisz
nek a feltámadásban, í azért dol
goznak ts korszerű eszközökkel, 
s minden körülmények közt leg
alább úgy, ahogy lehet, addig; 
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van remény a feltámadásra, na 
a nép puszta élete megmaradt a 
nagy összeomlásban. 

Végeredményben összefoglalva 
mindent, annyi reménye van egy 
népnek a feltámadásra, amennyit 
megtett népe millióinak erősíté
séért addig, ameddig módjában 
volt tennie; amíg legalább ls né
mileg ö rendelkezett az élet ja
vaival. Amennyi értéket és el
lenálló erőt . felszívott magába 
egy nép, annvi reménye lebet a 
nehéz Idők átvészelésére. S ha 
ezzel a tartalékkal nem rendel
kezik, bekövetkezik . Ady Endre 
jóslata: „bizony méltán hullunk 
ki a kegyetlen életrostán." 

I R O l ) \ l O V I 

Ady^Eodre a század legnagyobb 
magyar költője. Egyben látnók ls, 
akinél .megrázóbban- senki sem 
tudott hangot adni a magyar nép 
megoldatlan, fájdalmas sorsának. 
Összes versel majdnem minden 
évben újra meg újra megjelen
nek. Alábbi gyönyörű verse a 
lélek háborújáról szól. 

Az Uraknak Ura 
Már-már a lelkem csúf bűnök 

' veszték 
S jöttek békés esték: 
Rákacagott a háborúra 
Aa Uraknak Ura. 

Lemenő szép Nap volt az arca 
• ^ k o B j ö r ü l e t rajta. 

Az élet be sok újat hozott 
S Isten nem változott 

Falusi, nádas Iskolában 
Már ilyennek láttam, 
KI rossz helyett jó és új szivet 
Adhat mindenkinek. 

Hajunknak egy ősz, hulló szála 
Följegyzett bú nála 
S ha bűnös l é n y t í l e elköszön, 
ö vár, mlg visszajön. 

Nem. réjja meg sok vétkeinket 
Mert ő szeret minket 
S poklok felé visz bar az utunk, 
ö .int s visszafutunk. . 
Bennünk él s be jó hinni benne. 
Ez ős szerelembe, 
O még a temetőn is virít, 
O a gyermeki h i t 

-Fölemelt és vérem lemosta, 
Szivem visszahozta, 
Sebeimre állandóan szedett ' 
Balzsamos füveket 

Édes ernyedten várok várva 
Most már a balálra. 
Szemem: övé volt kezem keze, 
Mindent ő végeze. 

Háborúba el ő bocsátott 
S bűnökből kihántott 
Rákacagott a háborúra 
Az Uraknak Ura. ' 

összes versel újabb kiadását 
az Athenaeum hozza' kl a könyv-
napokra. 

A U T O S Y P H O N 
tulajdonosok figyelmébel 

Ne dobi, et hasznait, 
vagy elromlott a u t o -
•yphoo-kéi«lékét éa sa-

— » « > attatrtsMlt mert 
m a g a s á r b a n 

visszavásárolom, 
v a u álra á t c i e r é l e m . 

MOLNÁR DROGÉRIA 
• C e i t - p Q n ö L K. 

Szövetséges repülők pihenője a nehéz bombázógép előtt. 

A magyar nőkről 
Irta: Kodolányi János 

„Kapkodva, tanácstalanul, riad
tan állnak ez előtt ájátvány előtt 
''mindazok, akiket- nem csupán a 
jegyekre kapható hús. a kenyér
adag,' a szűk lakás, a rossz köz
lekedés, a lassú posta, a hivatali 
előmenetel, a titkos minősítés, a 
főnök mosolya, a háborús pótlék 
nagysága, vagy a „feketén" vá
sárolható cipő érdekel. Közép
osztályunk szegényebb, őszintébb, 
magyarabb és tanultabb elemei 
elkeseredett szívvel nézik az ál
talános erkölcsi bomlást. Tehe
tetlenek. A falu leányai sereges
tül tódulnak a gyárakba, kere
setüket hitvány, pótanyagokból 
készült lim-lomra költik, miköz
ben éheznek s arcuk olyan, mint 
akit el jegyzett a tüdővész. A leg
hitványabb kis falu mozija is zsú
folásig tömve. Vállalt munkának, 
adott szónak semmi becsülete. 
Crilányalnk életszemlélete, gon
dolkodásmódja elszomorító. Hal
lom, hogy csak az örömet kerge
tik ebben a szomorú,, sivár v i 
lágban, ebben az apokaliptikus 
zűrzavarban és bizonytalanság
ban, — de hát • hol van ott öröm, 
ahol nem énekelnek? Ahol nem 
kellenek a költők, az Írók, ahol 
nincs becsülete a zenének, sem
miféle művészetnek? Hol van ott 
őröm, ahol nem álmodoznak sa
ját természetes hivatásukról, nem 
tudnak gyönyörködni a gondo
latban, hogy gyermekeik lesznek, 
s azokat hogyan fogják felnevel
ni? Hallgatom ezeknek a fiata
loknak beszélgetéseit, nézem a 
szórakozásaikat -Figyelem ke
vélységüket, üres clcomájukat 
tartalmatlan, céltalan hiúságukat 
Vidámságuk Üres, táncuk utála
tos, szavaik megborzongatnak, 
nyelvük megcsúfolása a magyar
ságnak, életcéljaik nincsenek. 
Megőrülnek a külsőségekért En
gedelmeskedni képtelenek, gör
csöt kapnak és hisztérikus zo
kogás rázza őket, ha valamiről 
le kell mondaniok. 

A parasztlányokról, a cselé
dektől és napszámosoktól fölfelé 
az úri hölgyekig, ugyanazt 'látja 
az ember: irtózást a munkától, 
a függéstől, a tanulástól, a csen
des, tartalmas Örömektőt az a-
nyaságtól és megtébolyodást a 
filmekért, az Idegen táncokért, a 
cifrálkodásért, az úgynevezett 
„függetlenségért". Mit müveinek 
a leánynevelő Intézeteinkben, Is

koláiokban? Hol vannak az a-
nyák, akiknek a leányok a nyo
mába kel), hogy lépjenek? 

Egyik lapunkban olvastam, hogy 
egy Önkéntes munkaszolgálatra 
jelentkező úrilányt egy gyárba 
osztottak be bizonyos feladattal. 
A lány panaszra ment a parancs
nokságra, i onnét az Ihtézkedőt 
kemény dorgálásban részesttet
ték azért a' merészségért hogy 
úrilányt gyárba rendelt Megfe
nyegették azzal is, hogy a bot
rányos intézkedésért interpellál

ni fognák a Házban. Amikor "ezt 
olvastam, s elgcndoltam, hová 
jutnak a leányaink, ha ezen az 
úton haladnak tovább, fölébredt 
bennem a vágy, hogy minden 
nőt — válogatás nélkül — egy 
esztendei gyári vagy földmüvei 
munkára kellene fogni. 

Németh László mondja: Meg
döbbentő, bogy míg a nők, testi 
és lelki alkatuknál fogva, termé
szetük szeriot konzervatívok kel
lene, hogy legyenek, hiszen ők 
biztosítják a gyermekek számára 
a zavartalan környezetet, a fel
növekedés feltételeit, ma túltesz
nek a férfi legvadabb- túlzásain 
is. Valóban, úgy látom én is, 
bogy nőink rohamosan kivetkőz
nek természetes életformáikból. 
Elsősorban ők azok, akik min
den hagyományt — nemeset és 
nemtelent egyaránt — könnyed 
táncos lábaikkal felrúgnak. Kik 
teszik lehetővé, hogy színpad
jainkon, mozlinkban minden sze
métnek sikere legyen!? Kiken 
bukik meg minden jószándék a 
magyar kultúra megmentésére? 
Kik mennek el fölényes vállrán
dítással az új irodalom erőfeszí
tései mellett? Kiknek gegőznek 
a rádió „dalénekesei", kiknek 
húzza a cigány búrszakadásig? 
Kik „őrülnek meg" minden si
lány és Idegen kulturális szélhá
mosságoktól ? Kik lelkesednek 
leginkább sajtónk színvonaláért? 
Kik készek ölni valamely politi
kai fenevad bajuszáért: a ma
gyar rí ők!" 

Utána a férfiak következnek, 
s kérdések: van-e segítség, van-e 
remény a megmenekülésre? (Ma
gyar Elet 1943 április.) 

E L H A N G Z O T T 
egy előadás dr. Mesterház} Kál
mán orvos . ajkáról, ifjak és 
öregek előtt olyan kérdésekről, 
melyek mindig érdekes témául 
szolgálnak előadónak, hallgató
nak, egyaránt. 

Ha magyarnak valljuk magun
kat akkor mindig időszerű, ha 
magyarságunk problémái kerül
nek elő. Ha hivő keresztének 
vagyunk, úgy hitéletünk útján 
mindig előbbre kívánunk jutni, s 
Így érdeklődés nélkül nem hall
gathatjuk a lelki élet kérdéseit 
Ha valóban testvérünk minden 
magyar, akkor kínzó kérdésként 
kell gyötörnie bennünket annak, 
hogy miért szedi áldozatait so
rainkból ma is tízezrével a tüdő' 
gumókor és a vérbaj. 

Mivel ezek a kérdések nem
csak annak a körnek problémái, 
akik azt végig is hallgatták, ha
nem az egész egyetemes magyar
ságé, egy pár fontosabb dolgot 
tanulságul, okulásul leírok belőle. 

A magyarságról szólva, minden 
hivő és épelméjű magyarnak 
tudni kell azt hegy nem vélet
lenül kerültünk ebbe á hazába, 
hanem Isten vezérelt ide bennüli' 
ket. Hogy miért, ne kutassuk. 
Elégedjünk meg azzal, hogy Itt 
vagyunk, és minden magyarnak 
kötelessége azon munkálkodni, 
hogy itt is maradhassunk. Ez a 
kötelesség tart az utolsó szívdob
banásig, mert ennek a hazának 
a védelmét az Isten a magyar 
népre bízta és e tekintetben csak 
akkor halhatunk meg nyugodtan, 
ha magyarul éltünk és magyarul 
cselekedtünk. Ez pedig csak úgy 
lehetséges, ha minden körülmé
nyek között megbecsüljük egy

mást tiszteletben tartjuk egymás 
jogait és szeretéttel ápoljuk mind
azt ami magyar. 

Kérdezzük meg nyíltan, őszin
tén Önmagunktól: becs Ülj ük-e 
egymást? Tiszteletben tartjuk-e 
egymás jogait s szeretettel ápol
juk-e mindazt ami magyar? -Azt 
mondja a házi áldás: hol hit olt 
szereretet, hol szerelet ott béke, 
hol béke ot( áldás, hol áldás ott 
Isten, hol Isten, olt szükség 
nincsen. §ök protestáns és kato
likus ember szobája falán láthat
juk ezt a házi áldást bekeretezve. 
Ahányszor ránéznek, annyiszor 
mondják el, hol csak az elejét 
hol az egészet és elgondolkoznak 
azon, hogy milyen igazság van 
ezekben a sorokban és hogy az 
egész életük egészen más lenne, 
ha ennek a bárom betűből álló 
szóoak a birtokosai lehetnének: 
hit, mert ez esetben már magá
tól Jönne a szeretet, béke, áldás, 
megelégedettség". — „Ha hivő" 
emberek akarunk lenni, akkor 
elsősorban tudomásul kell ven
nünk, hogy Isten kegyelméből 
jöttünk a világra csak azért, hogy 
egymás javát szolgálva, Neki 
tetsző munkát végezzünk. — És 
mí történt? Az emberiség ennek 
éppen az ellenkezőjét cselekedte 
hitetlensége folytán. A hívő em
ber minden jóban és rosszban 
Isten megnyilatkozását látja egy
aránt, a hitetlen a jót természe
tesnek találja, a rosszat Isten
nek tulajdontíja, A hívő ember 
minden csapást türelemmel visel 
el, inert a hite erőt ad hozzá, a 
hitetlen a csapások . alatt össze
roskad és kétségbe esik. Ezért 
fontos az, hogy hivő, lelkiisme- -
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rétes szüleink és tanítómeste
reink legyenek." . 

Amikor a néppusztftó szörnyű 
betegségekrőt szólva a -fentebb 
irt dolgokat bozta fel az előadó, 
elöljáróban nem menetünk el 
közömbös lélekkel amellett az 

. örvendetes tény mellett, hogy a 
ma orvosa a test gyógyítását a 
lélek formálása, nevelése által ls 
elő akarja segíteni. 

A hívő em brr cselt kedeteit 
éber lelkiismerete irányítja. Io
nét következik —'„mindegyik fer
tőzőbetegség elleni küzdelemben 
nemcsak a fertőzésnek kitett 
egyének lelkiismeretes, óvóintéz
kedése szükséges, hanoin ugyan
ilyen nagy szükség van a beteg 
lelkiismeretes magatartására is/* 

Tudjuk, bogy sokszor bizony a 
fertőző beteg vagy - környezete, 
lelkiismeretlen magatartása egé6z 
családokat visz idő élőit sirba. 

-Mindegyik néppuszttló beteg-. 
sé(fct legtöbbször könnyelműség 
útján Bzerzik az emberek, külö
nösen a vérhajt, amely süket
séghez, vaksághoz és az Őrültek 
házába vezetheti az embert, ba 

nem k«-/.eltelik lelkiismeretesen. 
Ezt a betegséget rvodszenut az 
ifjak szerak me*. még pedig a 
házassóg előtt, igi-n sokszor má
moros fejjel, amikor u gátlások 
megszűnnek és u j.>/,*n guu U-L-

. kudás elves* Igy fertózik meg 
azután kérőbb családjukat, hol 
rendszerint beteg gyormekrk s z ü 
leinek, vagy meg sem születik a 
gyermek. Ezért kelt meggondolni 
cselekedeteinket, ezért kell ön-
mrfjturtóztatónak leui/i luizus-. 
Ság eíplt. Az önmegtartóztatás 
ba meg senki sem halt bele, aöt 
csak hasznára vált, ellenben a 
meg nem tartóztatás -már sok 
százezer embert sírba vitt idá 
előtt': — fejezte be előadását dr 
Mesterházy Kálmán. * 

Végigmenve Igy nagy lépések
kel a r elhangzott előadás fonto-
sabb goDdolutaiu, megállapíthat
juk ebbÖI ls, hogy nemzetünk 
jövője ifjúságunk lelkit-testi ép
ségétől függ. Goudolkozzunk 
ezeken a dolgokon, érdemes őket 
megjegyezni, úton-útfélen terjesz
teni, bogy lelkiismeretesebb, Is
tentélőbb, egészségesebb magya
rok sarjadjanak. " I-:. í. 

Nincs külön férfi- és női morál 
Bárány János dr: 
A házasság válságának okait 

nem anyagiakban .kell keresni, 
ezek legyőzbetők. Sokkal súlyo
sabb az, hogy a házasság valódi 
céljainak elhomályosul ásóval, elő
térbe jutottak a fajfenntartás má
sodrendű tényezői: a szerelem 
és a nemi kielégülés. Akiknek 
csak a szerelem kell a házasság
ban, azok ellenségei a házasság 
valódi céljának, mert felelőtlenül 
menekülni akarnak a fajfenntar
tással járó kötelességek elől, és 
nem vállalják a családalapítás 
felelősségét. Ezek játékká degra
dálják a fajfenntartást -

- • • 

- Fajtasházasság nincs. A házas
ság, vagy házasság, vagy nem. 
Aki csák-^a nemi kielégülést ke
resi a házasságban, az pillanatnyi 
örömöket hajszol. A szabad válás 
lehetősége a nemi ösztön.felsza
badulását jelenti. A nemi élet 
nem magánügy, hanem a fajfenn
tartást szolgálja, tehát a közös
ség, a nemzet s a haza ügye is... 
A népek sorsát sokszor nem a 
harcmezőkön, banem a házastár
si ágyon döntik el. " 

Reök István dr: 
Nem azért jutott válságba a 

R o n g y - g y ü j t é s t 
rendez folyó hó 29-1 kezdettel 
a Celldömölki Levente Egye
sület 

Felkéri Celldömölk nagy
község közönségét, hogy előre 
gyűjtsék össze a feleslegessé 
vált rongyokat, ruha-hulladé
kokat, (harisnyák, felmosó ron
gyok, szakadozott terítők, fe
hérneműk, foltdarabok, ócska 
ruhák, használhatatlan papla
nok, függönyök, zsinegek, kö
téldarabok, rossz zsákok, sző
nyegek, kendők, kóccsomók, 

, Btb.) hogy azokat azonnal át-' 
adhassák a gyűjtést végző le
ventéknek. Szent kötelessége 
ez' ma az anyagháború dúlása 
közepette minden Igaz ma
gyarnak, hisz a takarékosság 
bonvédelem, a pazarlás haza
árulás I 

házasság, mert a gazdasági vi
szonyok nehézzé teszik a csa
ládalapítást, hanem azért, mert 
az ifjúság lelkéből ez az eszmény 
eltűnt A szociális és gazdasági 
Intézkedések egyedül nem old
hatják meg ezeket a problémá
kat Az Ifjúság ne szegy el je a 
szerelmet mert ez az intuitív 
megérzése annak, hogy két em
ber összetartozik. Az érdeket 
néző ifjú megcsalja önmagát 

Balogh Zoltán dr, főorvos, hét 
gyermek apja: 

A nihilizmus és cinizmus sza
badjára engedte a nemi ösztön 
kielégítését Az egy-két-három-
gyermekes családok gazdasági és 
szociális helyzetén kormányzati 
intézkedésekkel lehetsegiteni.de 
hat-hét gyermek felneveléséhez 
férjnek és feleségnek olyan hőst 
erő leszi tése szükséges, amely 
minden tiszteletet és támogatást 
megérdemel' — 

Polonyi Béla dr : 
Nincs külön férfi és női morál: 

a házasságtörő férfival és nővel 
szemben egyformán kell érvénye
sülnie a társadalom erkölcsi Igaz
ságszolgáltatásának. 

KilíJic.en fillérrel a zsebében 
gyorsvonat II. osztályon j e n nélkül utazott 

Szombathelyről Nagykanizsára 
Amint a Dunántúli Néplap je

leali. A nagykanizsai rendőrkézre 
Jutott Lovas András sárvári szüle
tésű gazdasági cseléd, aki Szom
bathelyről potyautasként Nagy
kanizsára utazott. A rendőrség át
kísértette Lovast a nagykanizsai 
járásbíróságra Itt Ismét belgazo-
lást nyert, bogy Lovas már 15 
Ízben volt büntetve csavargás 
miatt Megrögzött munkakerülő, 
aki sehol sem tudott megmarad
ni hosszabb Ideig. A Járásbíróság, 
mert a gyorsvonat második osz
tályán utazott,, s jegyet sem vál
tott, Lovast kétheti fogházbünte
tésre ítélte. Lovas ellen bünteté
sének kitöltése után, a rendőrség 
valószínűleg eljár közveszélyes 
munkakerülés miatt. 

H. I R I 
— Atigelo Kotta pápai nuucius 

a közelmúlt napokban meg-
togat :• a tjárvari I Utroáló-tá-

bnrt s .megelégedéssel állapította 
meg. milyen jó. s/.Inbeu élnek és 
virulnak a tibór. iateroáiljal A 
pápai követ meglátogatta Gryoa-
eus Uyürgy pléi-ánost éa Wíttels-
taeh Ferenc bajor herceget is. 

— A paunonbatini Főapá t 
lá togatása f e l Idömőlkon. F. 
hó 17 én reggel 8 óra tájban Ke
lemen Krizoiztom pannonhalmi, 
lóapót autón Pápáról Celldömölk
re érkezeit a Bencés Rendház 
látogatására. A Rendházban a 
convent tagjai élén László Dániel 
perjel fogadta és üdvözölte. 
Utána á főapát a templomban 
szentmisét mondott majd elvé
gezte a rendházban a szokásos 
tavaszi szemléjét Ezután a kór
házban meglátogatta az ott még 
betegen fekvő Jándí Bernardln 
apátot A késő délutáni órákban 
autón tért vissza Pannonhalmára. 

— Lelkigyakorlatok az apát
sági templomban:. Az .elmúlt 
héten hétfőn, kedden és szerdán 
este 7 órakor . lelkigyakorlatok 
voltak. A lelkigyakorlatokat P. 
Bálint József szombathelyi' fe
rences atya tartotta. 

— Levente lelkészi kineve
zés. Az illetékes hatóság a cell
dömölki járás róm. kat vallású 
leventéinek lelki gondozására dr. 
Nemes Vazul celldömölki plébá
nost nevezte kl. 

— Eljegyzés. Szabó Lajos kis-
somlyót ev. lelkész eljegyezte 
Ihász László klsbabotl ev_ léikész 
leány át" Magdol n á t ' 

— Esküvők. Patkó János cell
dömölki máv. kalauz Húsvétva
sárnap dflután fél 6 órakor .ve
zeti oltárhoz az apátsági temp
lomban Vizkelety Márlát —Ta
kács Mátyás celldömölki máv. 
kalauz, húsvéthétfőn délután 6 
órakor vezeti oltárhoz a kenyéri 
róm. kat. plébánia templomban 
Császár Rózsikat 

— Kinevezések a Máv-nál. 
A Máv. Igazgatósága Kerekes Ká
roly és Kőszegi József máv. for
galmi napidíjasokat üzletgyakor
nokokká neveztek! 

TT Felvétel a Vasúthoz. A 
szombathelyi Üzletvezotőség Öri 
Irma és Pongrácz Teréz celldö
mölki lakosokat órabér átalány os 
távirászoknak felvette. 

— Felhívás az Iparosokhoz. 
Az elnökség felkéri az Ipartes
tület tagjait hogy folyó hó 24-én 
délután 5 órakor és vasárnap 
délelőtt V;10 órakor jelenjenek 
meg az ipartestület székházában, 
ahonnan zászló alatt -fognak a 
feltámadás! körmenetre, illetve a 
Húsvétvasárnapi szent-misére k i 
vonulni. 

— Mindenkit é rdeke l . A köz
ellátási hivatal közli, hogy a 
közellátási Bzelvénylv 52-es szá
mú szelvényére áprilürhó 19—24-
íg terjedő hétre szelvényenként 
35 tlkg sertéshús, az 51 es számú 
szelvényre 20 dkg marhahúst 
szolgáltatnak kl. ' * —-

— Marin Jőxsef begyfalusi 
hombár-alblzományos és nyolc 
társa ellen árdrágítás, hamis ta
nú zásra és bűnpártolásra való 
csábítás miatt eljárás indult A 
tanúvallomások megdöbbentő, 
egyenesen rémregénybe Illő dol
gokról beszélnek. Az ügyben 
folyik az eljárás, annak Idején 
bővebben is kitérünk rá. 

M l ' / I K I 
N E M Z E T I M O Z G Ó 

— C E L L D Ö M Ö L K — 
BIA.dk.ok k.id.t 

** tA j Antk«r. már 

ApriiM 2«, szombat, 25. hosvétvaatraan, 
26, ti isvőtbetfő. Rendé, helyaratüuü. 

I l ehujd in l t i los 
Főszerepben: BilicsJ. RajoAy, Lati 
Katalin Juhasz. Mlní'vfly. Pethes 
renc ce Sándor, Siowr&zsi. Klat Hányt 
Vaszary Piri »s Makltry Zoltán. 
Április üs. srerda, 29.-esütőrtok. Mér-
sékelt belyirak! 

Két fogo ly 
Főszereplők: Bátor ülzi, Jávor, Ceortoa, 
Kulnuy. Blllcal. Uakláry, Pcllies Kándoz. 

Á R P A D M O Z G Ó 
— KÉMEN E5MAQA.SI — 

Április 25. UikTétTaiiroap, 26, bdmVt-
hétlő. Magyar eztárok filmje. 
> "" V a r j ú a t o r o n y ó r á n _. 
Főezereplők: Vaazarl Piri, Elnr 
Koaary Rrami, Stmor Erzsi, Üt 
Ratnay. l'othes Sándor, 

TURUL F I L M S Z Í N H Á Z 
R É P C E L A K -

Április. 25. húsvétvasárnap, 28. b 
bétlő. Mulatságos lőxtaaet 

Bors lá tván^" 
Főszereplők: Tőlnay Klári. I 
Olga. I.ailomerszkMarglL Pager. I 
Sándor. Mlhilyfty Béla, Blhary J 

— Haszonbér le t i ügyek a 
vármegyén. A Vármegye Ki«-
gyülése hozzájárult ahhoz, bogy 
Yárkesző község 614 kat holdas 
vadászterületét évi 500 pengőért 
a győri püspökség; Kemenes-
szentpéler község 2^83 kat. hoM 
vadászterületét Süle József ma-
gyargencsi lakot; és EgyhttM 
kesző község 610 kat holdas 
külsfl vadászterületét 610 pengő 
évi bérért bérbevegyék. -

— Szurká lásér t hat .heti fog
ház. Még a mult bő lolyaman. 
október 27-én" este a nagyslmo-
nyl szőlőhegyen szóváltás köz
ben Farkas János zsebkést rán
tott, s v-zal úgy nyakba 
Vörös Istvánt, hogy hetekig nyom
ta a kórházi ágyat.. A szombat
helyt Törvényszék az elmúlt hé
ten tárgyalta az ügyet és Farkas 
Jánost súlyos testi sértés vétsége 
miatt 6 heti fogházra Ítélte Jog
erősen -

— Szllnöben á száj és kö -
römlájá*. A Járás területén már 
csak lzsákla községben van száj 
éá-körömíájás. igy remény van 
arra, hogy a zárlat rövidesen let- -
szabadul a járás területén. 

— Ismét be törők Jártuk a 
nagyslmonyl szőlőhegyen. F. 
hó 13-án virradóra ismét betör
tek Hajnal Sámuel ny. tengerész
kapitány pincéjébe s onnét ellop
ták Halnál Sámuel tengerész 
egyenruháját, összes kitüntetéseit, 
zsebóráját, és drága távcsövét A 
betörők az egyik ablak rácsoza-
tát bontották kl s mintán azt a 
falazatból sikerült kiemelniük, 
úgy hatoltak be a pincébe. Hal
nál Sámuel pincéjébe már a matt 
övben ls betörtek,, azonban a 
nyomozás eddig eredményre nem 
vezetett Itt említjük meg olva
sóinknak., hogy ugyanezen Idő-" 
ben betörők garázdálkodtak a ' 
tokorcsl szőlőhegyen is, ahol 
Kiss Józsel pincéjének a tetejét 
bontották kl s úgy hatolták be a 
pincébe. Miután ezen épülőiben ' 
azonban semmiféle értékes hol
mit nem találtak, egy téli nagy-
kabát ellopásával kellett megelé
gedniük. A nyomozás azonnal a 
legszélesebb körben megindult, 
azonban ezldeig még eredmény
re nem vezetett 
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— Ingyen es talaj vizsgálat. 
Bánfly Dániel báró földművelés
ügyi miniszter elrendelte, hogy 
a hadbavonult, hadirokkant, hadi
ár ra , vagy hadiözvegy birtoko
sok részére, akiknek birtoka 100 
holdnál kisebb szántóból, vagy 
10 holdnál kisebb szőlőből áll, 
az állami kisérletügyi intézmé
nyek ingyenesen végezzék el a 
talaj vizsgálatokat. E kedvezmény
re az igényjogosuliKilííot az ille
tékes polgármester, vagy közsé
gi elöljáróság igazolja. 

— Szabad szállítani a Irtsa 
termeiésíi tűzifát Is. Miután a 
tűzifa vasúti szállításával kapcso
latban április 10-től életbe lépett 
as újabb vasúti díjkedvezmény, 
a földművelésügyi miniszter a 
rendelkezésre álló vasúti kocsi
park megfelelő kiliasználásr. ér
dekében felhívja as érdekeltek 
figyelmét arra, bogy friss terme
l é sű tűzifa ls szállítható, ameny-
nyiben az arra vonatkozó kötle-
velek jóváhagyást nyertek- A 
Kiállítási igazolványok igénylése 

; eddigi rendszer alapján tör-

K ö n y v n a p i k ö n y v e i t 
már most jegyeztesse elő! 
Celldömölkön- a T u r u l 
k ö n y v k e r e s k e d é s b e n , 
Sárvárott T ó t h K á r o l y 

könyv- és papWlzletében. 

— P á p á n rendben folyik a 
lakosság tílusz ellent beoltása. 
Kiderült, hogy a Tapolca" Vize, 
melyben a lakosság elég tekinté
lyes része mossa- ruháját, zöld
ségféléket, sóskát, salátát, stb., 
fertőző bacillusoKat tartalmaz. A 
lakosságot figyelmeztették a ve
szélyre. A Járás 45 000 lakosából 
eddig 29 tífuszos megbetegedés 
fordult elő. 

- K ö z g y ű l é s . A Légoltalmi 
Liga celldömölki Csoportja május 
2-án egynegyed 12 órakor tartja 
évi rendes közgyűlését a község
háza tanácstermében, melyre 
tagjait, valamint a házparancs
nokokat, helyetteseiket és az ér
deklődőket ezúton meghívja az 
elnökség., -

— A ko rmány félemelte a 
gazdatisztek és gazdasági mun
kások öregségi j á radéká t . A 
hivatalos lap vasárnapi száma 
kormányrendeletet közöl, amely 
szerint az Országos Mezőgazda
sági Biztosító Intézet a gazdatisz
tek öregségi, rokkantsági és öz
vegyi nyugdiját, továbbá gyer
meknevelést segélyét, ezenkívül 
a gazdasági munkások V-s cselé
dek öregségi és özvegyi járadékát 
1943 Január 1-től számítva a 
rendkívüli szolgáltatási pótlékkal 
átlagosan 30 százalékkal emelte 
fe l 

A c*lldflmaikl járat föiiolgablrija. 
2030,1943. reám. 
Pályázati hirdetmény. 
A oemeakereazturl körJeRyzösépben 

V M vtnnegje Törvényhatósági Kia-
D t l é n lSST/im reAmii vígbatároza-
ttral Jórahapj-olt O. M dljnoki állasra 
pályázatot hirdetők. 

Az állá* Javadalma a 62.000 1926. B. 
M. rendeletben meRállapított Illetmény. 

Felhívom mindazokat, akik. ezen áj 
láflt elnyerni óhajtják, hogj " 

közepi-kóla) eddi) 
it, erkölcsi ét politikai ma-

képeai te
líti alkal

min bizonyítványokkal, 
L IV. t. c. 5. g-« é rtel-

jklvánt keresztény sxárma-
xásnkat i n x o » okmányokkal felszerelt 
kérvényüket hozzám folyó évi május 
hó 20-án déli 12 órnlB nyújtsák be. Az 
•lkéaTc érkezett pályázaU kérelmeket 
Bgyelembe nem veszem. Az alkalmaz
tatta Mfegadás utján tog történnL 

OaBd&BÓIk. 1U3. epriül 17. 
Dr. Hstthésiy Bk. főszolgabíró. 

Német katonák a keleti front lövésiárkaiban. 

Van-e magyar faj? 
íme a felelet : 
A Honvéd Képességvizsgáié 

Intézet százhúszezer újoncon 
végzett fajtavizsgálatokat Az 
eredmény az lett, bogy, a 
magyar fajtajellegek gyako
risága több mint 7t,ü,,., a meg
maradt 30%-ból pedig vegyes 
14%, tehát 16Vot sem tesz ki 
a többi (egyenként .mind 5%-
nál nem több) fajtajelleg. 6-
riásl tanulsági Hogy az a né
hány százalék ls tudomásul ve
gye, hogy hiába minden fon-
dorkodása, hogy bebizonyítsa, 
hogy nincs magyarság, mert 
abban a pillanatban mihelyt az 
aszfaltról és a paloták erkélyé
ről le merünk nyúlni a tanyák, 
falvak és puszták magyarsága 
felé is, azonnal bebizonyosodik, 
hogy mégis csak létezünk és 
nem csupán ködevés^az, ami
kor magyar földön a magyar 
fajta fölszabadításáért harco
lunk' 

Könyvnapi k ö n y v e i t 
már előre j e g y e z t e s s e elö. — 
Külcsönkönyv táramban 

a l egú jabb , 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 
könyv-, papír- és fró«*rkere*kedése. 

— — A külföldi néme tek haza 
telepí téséről most közöltek el-
Bőizben hiteles adatokat 1842 
december végéig 506000 néme
tet telepítettek vissza a biroda
lomba. Déltirolból 2.18 ezer, Besz-
szarábfából és Bukovinából 
137.000, Volbyniából és Galíciá
ból 135.000, Boszniából 20.000, 
Szerbiából 2.000. Leningrád kör
nyékéről kb. 5.000 német költö
zött vissza az anyaországba. Köl
töztetési akciót bonyolítottak le 
Bulgáriából, Heraklaionból és a 
Baltikumból. A hazatért némete
ket a Warthe-tartományban. Nyu
gat-Poroszországban és Fclsű-
Szlléziában, tehát ei?u*orban egy
kori lengyel területeken telepí
tették le. Nagyobb csoportokat 
helyeztek el Karintiában, Stájer
országban. Luxemburgban és 
Lotharingiábsn is. Telepítési te
rületnek nyilvánították a cseh-
morva területeket és Lublln kör
nyékét ls. 

Zsidó fegyvere a pénz! 
Ne adj fegyvert a kezébe! 

— A németországi sajtó kor
lá tozásának Összesített adatai: 
a háború elején megjelenő 2400 
újság közül mintegy 1000 szün
tette meg megjelenését, köztük 
néhány' nagyhírű, tekintélyes na
pilap is. 2500 folyóirat közül 600 
szűnt meg az új rendelkezések 
értelmében.' 

— Műsor változás. A Nemze
ti Mozgó Vezetősége közli, hogy 
a falragaszon április 28—29-én 
fél 6 és fél 8 órára hirdetett 
„Két fogoly" című film-előadás 
29-én csak fél 8 órakor lesz meg
tartva 

S P1 -O DB 
CVSE—SzFC n. 2:1. (1:1) 

Celldömölk. Vezette: Illés. 
. Első félidőben a változatos éB 
nagyiramú harc eldöntetlen ered
ményt hozott. A CVSE csatárai 
sok jó helyzetet dolgoztak ki és 
rontottak el. Három gólt ..simán" 
rúghattak volna. 

SzFC támadással Indul a 11. 
Iélidő. A CVSE védelme, azonban 
lels/abadlt és máris támadáBba 
lendül a hazai csapat. melyet-W 
kési erőtlen lövése zár be. Az-
5. percben egy CVSE elleni sza
badrúgás száll a kapu mellé. 
Változatos mezőnyjáték után- a 
8. percben szép Vadász—Pajor-
Békési támadás az utóbbin akad 
el. A 12. pereben Németh mesés 
labdával szökteti Puklért, aki 
egyedül fut a bőrrel. A kapus 
is kiszalad, de Puklér mellé szúr. 
Rövid mezőnyjátékból isméi CVSE 
támadást zár le Budái lövése, 
melyet a kapus a gólvonalról 
húz vissza a befutó Pajor elé, 
aki... mellékanalaz. Ordító hely
zet volt!! Nagy az izgalom. A 
bíró sípja 10 másodpercenként 
szól. Illés hihetetlen eréllyel tart
ja kezében a mérkőzést, A 14. 
percben Vadász 30 méteres sza
badrúgása Puklér lejéről mellé 
száll. A kavarodásból most ki
válik Vajda és levonul a pályá
ról. - -

A mérkőzés 16. percében a 
bíró Vadászt leküldi a pályáról. 
Kisst előtte lerúgják. Körülbelül 
25 méterről Pajor ereszt meg 
egy jól helyezett lövést, amit a 
kapus Puklér hátára ugorva ök
löz kl . Illés habozás nélkül a 
ll-es pontra mutat A büntetőt 
Németh értékesiti góllá a II. 
télidő 17. percében. A 19. perc
ben Vajda visszajön a pályára. 
Hosszabb mezőnyjáték után szög
letet ér el a CVSE a 25. perc
ben. Ebből áz SzFC lendül táma

dásba, de ez dupla lesen elakad. 
A 22. percben ugyanezt Ismétlik 
meg. Majd Varga szabálytalan-
kódosa miatt szabadrúgás. Nagy 
a nyomás. A CVSE térfelén fo
lyik a küzdelem, melyalól csak a 
30. percben szabadul fel a hazai 
csapat Simon hatalmas rúgásával 
Szép lefutás után Kiss a kapa 
mellé, bombáz. A 32. percben 
percben rúgja az SzFC az első 
szögletet, a 34. percben a máso
dikat A jól mozgó védelem azon
ban biztosan ment Nem úgy a 
36. percben, amikor Döbörhegylt 
á ' l l - e s táján lövéshez engedik, 
aki azonban Kéri kezébe emeli a 
hőrt. Majd Puklér ment (A csa
társorban -csődöt mondott az el
ső félidőben, a hátvéd helyén 
jobb.) Most feljön a CVSE. Szög
letet ér el. Kiss szépen íveli, de 
ellenfélhez ju t A mérkőzés II. 
félidejének 41. percében vagyunk. 
Budai indít meg egy hatalmas 
támadást, de ugyancsak ő az, 
aki elrontja. Hamarosan Javít 
azonban: Mesés labdát vág be a 
ll-es körül, tanyázó Kiásnék, aki 
azonban válogat, hogy melyik 
lábbal is rúgja. A kővetkező ro
hamot Ismét Kiss fejezi be hatal
mas lövéssel. Kapuhoz van szö
gezve az SzFC. Budai ad be 
kétszer egymás után olyan lab
dát mintha „szeme volna" a ka
pus rászalad. Pajor gondolkodás 
nélkül kapu tőié emeli a labdát. 
A 43. percben utolsó méregfogat 
hullatja 'el a vendégcsapat A' 
nagy támadást lezáró lövést Kéri 
csak elvetődve tudja ártalmatlan
ná lenni. Még egy szabadrúgás 
és egy hatalmas SImón-féle fel
szabadítás és vége a mérkőzés
nek. 

Szögletarány: 5:2 a CVSE Ja
vára. 

Bírálatunk: Mindvégig válto
zatos, elég joiramú mérkőzést 
vívott a két — a tabellán egy
mástól olyan messze lévő — csa
pat S e küzdelemből jogosan a 
papírforma szerinti rosszabbik 
került ki győztesen. Sőt! A gól
arány nem is fejezi k l hflen azt 
a lölényt, ami a CVSE részéről 
megnyilvánult. Sajnos az a bi
zonyos gólzsák még mindig hi
ányzik a csapatból 1 A csapat 
nagyrésze megtelelt így láttuk 
az egyes játékosokat: (Osztály
zat 1-5-lg.) 

Kéri 3. Vadász 2, Varga 3, Vaj
da 2, Simon 2, Kiss 1, Pajor 2, 
Békési 2, hlémeth 1, Puklér 4, 
Budai 2. * -

Illés nagyszerűen vezette a 
mérkőzést! 

A bajnokáig álltai 
1. Selyemipar' 16 12 
2. SzFC II. 16 12 
3. Haladd! II. 16 12 
4. MOVE 

a következő: 
2 5321 26 

CVSE 
& Mura 
7. Sárvar 
8. Kinlzal 
9. SVSE II. 

10. Pcrutz II. 
11. Kíazcg 
12 Sotex 

16 8 
a 7 

1 3 41:16 
0 < 6122 24 
3 6 3326 17 
1 7 3122 17 
2 6 30:26 16 
2 8 27:.T.-i 14 
1 8 3233 13 
1 8 2430 13 
3 8 28.38 11 
1 11 13:61 7 
1 13 1934 i 

Ml lesz vasárnap? 
Az I . osztályban: A CVSE csa

pata Kőszegre látogat el, ahol 
bajnoki mérkőzést játszik az ottani 
labdarugó csapattal. 

(Sport Manó) 
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