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k i , , hogy az nap virradón ért
haza Kolozsvárról, reggelig dol
gozott, Indult Pestre, ott fogtályeg
műtéten esett keresztül s bizony
betegen érkezett meg. Közbea
azon gondolkozott, hogy távira
tilag lemondja a sárvári utat, de
mint Ideérve mondotta: az adott
szó nála háromszor szent, s fél
holtan is eljött volna.

- Azt mondja az írás, akik Istent
szeretik, azoknak minden Javuk
ra -van; Én ezzel a gondolattal
szoktam nekivágni útjaimnak,
bármely pontjára kell ls mennem
az országnak hivatásom s több
rendbeli megbízatásomból kifo
lyóan. Január 28-én éppen Kis
kunhalasra Indultam s a keleti
pályaudvar csarnokában vártam
a gyorsvonatra. Vártam türelme
sen, bár kissé fázva, s lestem,
mi jó sül ki ebből a várakozás
ból is. Nem kellett sokáig fagyos
kodnom, éppen az a könyvkiadó,
ismerősöm jött, aldvc! fontos meg
beszél ni valóm lett vonlna, az
idom viszont kevés volt s Így
nem tudtam eljutni hozzá. Be
szállunk a vonatba, elhelyezke
dőnk, meg is telt a jó meleg sza
kasz, mikor a délvidéki reformá
tusok püspökének, Ágoston Sán
dornak alakja tünlk lel az ajtó
előtt. Összenézünk a kiadó és én
s már ajánljuk ls fel a helyün
ket, de 6 emáritja^majd^később

Eljött. Azoknak, akik hallgat
ták, azt hiszem életük egyik leg
szebb emléke marad. Nemem,
azért.amtt^moq
hanem azért
mert ő mondott* akinél aszó
és az élet egységet alkot Olyan
élét, olyan múlt áll mögötte, ami
minden aranynál értékesebb fe
dezet és háttér a szavaihoz Min
denki érezte, hogy nem szavak
röpködnek a levegőbe, hanem az
élet, a magyar történelem egy
fejezetének hol véres, hol tragi
kus, hol meg derűs darabja. Hogy
tud izzani ez az alapjában vévé
kicsiny ember. Nem a termetére

Visszaülünk hát, s folytatjuk a
beszélgetést, —(mialatt arra gon
dolok, hogy a zsúfoltság ls Ja
vamra van, hisz ha több hely
lenne, nem találkozhattam volna
Ágoston Sándorral, pedig mily
nagy szükségem volt erre a talál
kozóra) — egyszercsak látjuk,
hogy Ágoston püspök úr egy
plébánossal beszélget a folyóson.
Jobban nézünk, figyelünk k i le
het az a plébános, de mar Int is
a püspök, hogy-menjek k i : be
mutatom neked dr Németh Kál
mán plébános urat, jól meg fogjá
tok érteni egymást — Bácsjózseffalváról — ugrik ki belőlem meg
lepődésemben a kérdés? — Igen —
hangzik a válasz. Akkor mi már
messziről Ismerjük egymást, köny
vét: a „Százezer szív- sikolt" elmű hatalmas müvét megküldte
folyóiratom számára • akkor le
vélben találkoztunk. Magunkra Is
hagyott bennünket a püspök s ml |
hosszan, nagyon sokáig, beszél
gettünk kinn a folyósón. Akkor
merült fel Sárvárra- Jövetelének
gondolata, dé hogy már február
20-án — alig három hét múlva —
Sárvárott legyen, arra nem is
mertem gondolni. Még előző ked
den, amikor lapja megjött, akkor
sem igen. S Joggal, mert mikor
szombaton este vitiz
Lukács
Endre sárvári ecetgyáros meg
hozta dr Németh Kálmánt, derült

a feladatra, amft vállalt 8 elvég
zett Amellett kicsiny ő, — lát
szatra — -úgy, ahogy kicsiny
Michelangelo a Szent Péter temp
lom tövében, s mégis 6 a na
gyobb, az építő, a festő, a ma
gyarokat hazatelepítő férfiú.
Tizennégyezer magyart hozott
haza dr Németh .Kálmán egy
egész hivatalos világ ellenére,
hogy a határokon belül „szapo
rítsa a vörös vérsejteket", a ma
gyarság lélekszámát Mert elkeli
íérniök, ebben az országban, kell
lenni helynek a számukra akkor,
amikor minden Idegennek Jut
kenyér e hazában. Hogy sodort
magával, mikor arról beszélt,
hogy miközben az idegenek áram
lottak befelé, Rákosi Jenő a 30
milliós magyar nemzet ködképé
vel áltatta a magyarságot S en
nek bal kénytelenek voltak k i 
vándorolni. Hogy a jogaikat védő,
az emberséges megélhetés érde
kében sztrájkoló aratómunkások
helyébe kínai kulikat akartak ho
zatni a grófi földbirtokosok, mert
azok napjában egy marék rizszsei ls beérték volna. Állami ha
jók várták Triesztben és Fiúmé
ban a kivándorlókat. Mária Teré
zia idején kiüldözték a véreinket
Mőduába (Moldvába), onnan egy
mély magyar emberségű tábor
nok, Hadik András letelepítette
őket Bukovinába, öt faluban. Ezt
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az fit lalut
tani dr N(méfh Kálmán a ma
gyar haza-törzsével. Ennek érde
kében kellett emberfeletti mun
kát végeznle^az emberi butaság
műiden mélységével megküzdenie
(pedig az emberi butaságnak nin
csen határa). Megdöbbentő ada
tok hangzottak el azokról, akik
nek fajtájukat keUene minden lé
pésükkel, minden gondolatukkal
szolgálni, hogyan küzdöttek anya
gi önzésből a 14.000 magyar ha
zahozatala és letelepítése ellen.
Három embernek köszönhet na
gyon sokat — mondotta dr Né
meth Kálmán —, három magyar
etetette*. t I M M s a t 0 r « e r
leg szive megérezte, miért kell a
magyar vérnek hazajönnie, beleáramlanl a magyar fajta törzsébe.
Bonaos Miklósról, mint legjobb
barátjáról, legmegértőbb hívéről,
a telepítés legodaadóbb szorgal
mazójáról és munkásáról beszélt
JMlnoki
Veres Lajos a!tábor
nagyról pedig a leghálásabb sza
vakkal _ emlékezett Ez a bárom
magyar nem ismert eHenállást
É f t Tolt a hatahmaok mtedeír
mesterkedése, a minisztertanács
elutasító döntése, a Kormányzó
a 14300 magyar Javára döntött
Bonaos telepíthetett, dalnoki Ve
ress Lajos segíthetett a honvedség munkájával.

ebbe'n az országban, ha történne
valami a magyar népért, mégsem
történik alapvető változás. Mert
mindenki csak szóval szeret, cse
lekedettel már nem. Tenni senki
sem tesz, mert mindenki előbbre
akar menni. Apát esperes, püs
pök, tanácsos, államtitkár, mi
niszter szeretne lenni, házat akar.
magának, előbb egy szoba-kony
hást aztán kettőt hármat négyet,
egy hallos, két hallos, három
hallos lakást Szóval mindenki
lenni akar valami, mindenki tűr
tet megalkuszik, a fajtát a kö
zösséget feledi.
-
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Ez hát a ötök. Dr Németh
Kálmán nem akar lenni semmi
más, mist fajtája szolgája. Itt Jnt
eszembe, hogy akik előbbre vitték népüket azok mind ugyan
így dolgoztak. Rákóczi Bem akart
lenni semmi más, mint fajtája
Igazságának védője, odahagyta •
másfélmillió holdját Tisza agyon
lövette magát pedig menekülhe
tett volna. Nem úgy lesz naggyá
valaki, hogy naggyá akar lenni,
hanem úgy, hogy nagy ügy szol
gálatába szegődik. Ehhez ken
óriási erkölcsi erő s persze te' Is. De akármekkora tehet
tem lehet naggyá senki
sem. ha nem nagy ügyet szolgál.
Dr Németh Kálmán, esetében az
ügy óriási vott, arról a lakat alatt lévő kilenc kötetes naplója
— be sokan félhetnek, didereg
hetnek ettől a naplótól — sem
adhat kimerítő képét Azt a küz
delmet nem lehet leírni, csak ér
0
zékeltetni, amit Jelentett 14.000
— Amint beszél, az . ember nem magyarnak hazahozatala, megtar
tudja, az ész nagyobb-e benne tása két ellenséges világ ellené
vagy a szive? Nyitván ez utóbbi. re. De ehhez a nagy ügyhöz
Művészettörténeti leifedezéseit a méltóképpen társult dr Nemeik
világsajtó . továbbítja. Hatalmas Kálmán erkölcsi nagysága, ki
karrier lehetősége áll előtte, ő kezdhetetlen élete, kitűnő tehet
megmarad egyszerű, szegény em sége s a magyarságért páratlan
bernek. Magyarnak s azok közé ütemben dobogó szive, Az ügy
megy papnak, akik nem kelle Így talált emberére, s as ember
nek az anyaországnak, akik mos la így találta meg azt a nagy
toha sorsban, idegenben élnek, ügyet amit érdemes volt a leghogy megtartsa őket a magyar kétségbeesettebb hangulatban, a
ság szamára s mindenük legyen. legreménytelenebb állapotban ls
Mikor küzdelmeiről beszél s el szolgálni, még akkor is, amikor
mondja, hol milyen párbeszéd látsrnlsg semmi értelme sem
hangzott el közte és bizonyos volt a küzdelemnek a a halált
urak közt többízben megkérdem kellett keresnie, mert sehol sem
— így mondotta ott is? — így kellett senki sem fogadta be
— hangzik a válasz. S rögtön azok közül, akiknek pedig elemi
meglelem a titkát is ennek a kötelessége lett volna. •
bátorságnak, hisz egyik előadá
sában ő maga is utalt r á : ő nem
0
akar lenni semmi Nem kell
Mennyi törődés, lelki és anya
megalkudnia, elhallgatnia sem
mit mert ő nem akar emelkedj gi gyötrelem áll e mögött az egy
nl. 0 szolgálni akarja magyar szerű plébános mögött Típusa a
fajtáját Azt mondja: akárkivel „magyar papnak." Ilyenek lehet- \ r |
beszél, mindenki egyet szeretne tok Mohács után a XVI. század

C«lld6maiM Hírlap
prédikátorai: pásztorai a rájuk bí
zott népnek. Azt mondja: nem
vágyik semmire, sem rangra, sem
fdtanteMare: dolgozni akar. Ad
dig szabad, míg ilyen ragyái és
megkötöttségei nincsenek. Apja
megfogadtatta relé, bogy nem
iszik. M m dohányzik, könyvet
nem gyűjt, szóval nem lesz sem
mitéle szenvedélye, egyen kívül,
amit annál Inkább lelkére kötött
szereti és szolgálja rajtáját A
magáét
S hogy ez dr Németh Kálmán
nak sikerült, nem szorul bizo
nyításra. S hogy ez milyen nagy
dolog, nem kivan bővebb kifejtést

mást a valóban testvéri érzéssel
dobbanak a szivek s lendülnek
munkára a kezek.

ü

Ax adott szó előttem háromszor
ment — mondja, megígértem,
hát betegen i i eljöttem. Minél
tovább vagyunk együtt, annál
Jobb lesz a kedélye, hangulata s
közel Ötórás beszélgetés végén
kijelenti a társaság előtt, bogy
testi fájdalmai egészen megszűn
tek a nagyon jól érzi magát, Igen
boldog, hogy eljött Sárvárra.
Mosolyog. Az érzések embere,
de az értelemé is, Fajtája meg
testesítője. Apostol, a szó bibliai
értelmében, Szerényen él és jár.
m
'
Káplánjának, egy' Bukarestből
Bámulatos, milyen jól értjük kikényszerült idős papnak, átegymás. Különbőzé emberek, tár
ngedte jövedelme nagy részét
sadalmi állásra s vallásra nézve
> minél szegényebb, annál gaz
is, de mihelyt sajátosan és kizá dagabb. Annál könnyebb az élet
rólagosan magyar alapokra he és a szolgálat Megy megállás
lyezkednek, a i j i p a l egyetérte nélkül: 14.000 gondja a vállán,
nek. Turáni átok csak ott van, mert 14.000 embernek mindenese
ahol Idegen érdekek vagy saját ő. Pedig ő nem Is született bu
köntösükben, vagy magyar bőrbe kovinai, de sorsát hozzákötötte
bujtatva, összeugratnak bennün annak a pásztor nélküli népnek
ket, a ahol elfelejtik a keresz a sorsához, hogy bevezesse őketténység alapvető kijelentését: abba a hazába, melynek egykori
Isten, Szeretel s nem gyűlölet, s Idegen ural kikergették. Ami
nem Irlgykedés, nem felfuvalko Mózesnek nem adatott meg, neki
dottság stb.
megadatott Nem élt bláha, s a
Mihelyt nem egyéni, érdekek, nemzet sem szoborral, sem k i 
hanem a közösség, a magyar. tüntetéssel le nem róhatja iránta
fajta érdekében indulunk, azon háláját csak egyképpen: ha kö
nal erősek vagyunk, érijük egy veti példáját
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(Utlemlék Karjaiából)

Irtat Rácz István
A gyermekek közül a legidő
sebb tizenhárom, a legfiatalabb
öt éves. Kicsit sovány, fejletlen,
de kedves Jószágok. Mesélek ne
kik Finnországról. Helsinkiről, a
batáron toll boldogabb életről.
Zlna, a legidősebb, kissé blzalmatlankodva hallgatja szavaimat,
hiszen az Iskolában azt tanították
nekik, hogy Finnországban, mint
minden más tőkés országban,
nyomorúság és éhség uralkodik,
Anna, l fiatalabb, mutatja a földrajzkönyvét: .Finnországban...
a zselléreknek csak egy kis da
rab bérelt földjük van; ha a fagy
1 ™ " J * a termést, az emberek
nyirfakéregből készült kenyeret
ezsnek", olvasom. Ez a könyv,
ágy látazik, mit sem tud a le
Kallioról, a nagyszabású finn
földreformról, mely minden zsel
lért földhöz Jutatott és égy állít
ja be, mintha a mult század éhín
ségei még ma ls meg-megfsmétlódnének. Pedig a könyv l&GMxm
t meg, javított kiadás, mely
sietve számol arról,
a .Tanácsköztársaság béke' Íjának következményekén'
ala nagy részét
r
a szovjetokcsatolták.
Hátizsákomban véletlenül van
egy finn képeslap; előszedem és
J

Zlna érdeklődéesel nézi ezeket a
.más világból" Tálé képeket: az
egyik képnél megkérdi, hogy mit
ábrázol. — Olvasd el, — bizta
tom, — hiszen ott van a kép alatt a szöveg. — En malta, —
rázza meg a lejét, — nem ér
tem. — Kiderült, hogy Zlna, az
HkoMltan csak a> úgynevezett
„karéllai nyelvet" tanulta: ez
etrffl betűkkel, orosz fonetika
szerint Írott kelotkorjalal tájszó
lás. Hogy ml volt ennek a .kar

jain] nyelvnek" a célja, könnyű
kitalálni: elszigetelni KeletkarjaIa lakólt a határon túl élő finn
testvérektől, lehetetlenné tenni
számukra, hogy megértsék, '• ha
véletlenül finn könyv vagy újság
kerülne a kezükbe: a cirill he
tük tanítása az első lépés az eloroszoKttáa felé, mely 1U tervsze
rűen, szívósan, erőszakosan folyt
Ám kiderül, hogy a fiatalabb, a
Mr ftirtrn. ja|sdfaasjgp
finn szöveget! ö ugyanis tavaly
kezdett el Iskolába járni • ő k e t
már nem ezzel a télig orosz-fé
lig finn karjalai nyelvvel nyomo
rították, hanem minden könyvük
finn nyelvű volt Tavalyelőtt ősz
szel .— számltom magamban —
Indultak meg a vörös seregek,
hogy siAnillásalk szerint hetek
alatt lehengereljék, elfoglalják
egész Finnországot A finn nyelv
• a keletk
"
etkarjalal
Isko
lákba már ennek a hódító politi
kának a jegyében történt: a
Kreml urai Jól tudták, hogy az ő
sajátos .karjalai nyelvükkel" csak
nevetségessé tennék magnkift a
finnek előtt s ezt a clrlllbetűs
tákolmányt sohasem tudnák elfo
gadtatni a finn tömegekkel. Ezért
hat a nagy tanügyi reform: a
bajdani elszigetelődés, elzárkózás
poliUkáját új, támadó, hódító polillkal Irány váltotta fel a ez, Íme,
még az elemi Iskolai tankönyvek
ben Is észlelhető.
Ezeket a tankönyveket külön
ben is érdeme, forgatni, tanul
mányozni, mivel mind mester
művei a céltudatos propaganda-'
nak. A számtankönyv például
tartalmaz: . A
tizenöt töltény
van; ha a hős vöröskatona nyolc
töltényt ellőtt hány tölténye ma
rad a tartóban?" 8 a nyelvtan

nem .a kutya ugat a macska nyá
vog" példákon vezeti be a gyer
mekeket az egyszerű tőmondat
rejtelmeibe, hanem *a sztahano
vista dolgozik", .Sztálin elvtárs
bölcs" mintámondatokkal van teli.
Másnap egy finn hadnaggyal
együtt körülnézünk Paatenében.
A hatalmas Seesjilrvi partján, egy
félköralakú öböl körül szétszór
tan, rendetlen összevisszaságban
gunnyasztanak a hatalmas geren
dákból ácsolt öreg faházak. Kü
lönös hangulata van ezeknek a
keletkarjalal
lakótelepeknek.
Mintha a középkorban, vagy
még régebben, a bronzkor el
mosódó, ködös múltjában járnánk:
ezekben az óriási gerendákból
ácsolt fantasztikus formájú. Irom
ba nagy faépüJetekben van va
lami a clklopszl építmények stí
lusából! Ez a falu, melyet a
majd negyedzázados szovjetura
lom .felvirágoztatott", ez képvi
selné a Jövőt? Másfélszáz évvel
ezelőtt midőn Elles Lönnrott a
Kalevala verseit gyűjtve Járta
Keletkarélía rengetegeit Paatene akkor sem lehetett sokkal
masabb, mint most De talán szí
nesebb, gazdagabb volt a kép,
mely a hajdani vándort fogadta.
Be-benézve a házakba. Itt-ott
még fel lehet felni V régi nép
művészetnek, népi kultúrának
nyomalt; elkopott rongyolt szőt
tesek, régi faragott bútordarabok,
szépformáju korsók, bronzedé
nyek. De a népművészet már
szinte teljesen kihalt: kiszorítot
ta a proletárország gyárainak se
lejtes, roBszmloőségü áruja. A fa
lakat rytjyk helyett rikoltó pla
kátok borítják, az öreg, százéves
hintaszék helyét a petroskojl bú
torgyár .modem" széke foglalta
el. De ez a szék nemcsak csú
nya, hanem rossz is: néhány évi
használat után már minden Izé
ben Inog, recseg.

.
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-Nagy latrán

B o l d o g utcáit túl
(Elbeszélések.)
Nagy István mint regényíró jó I
nevet szerzett már *ir t k .A
szomszédság nevében , az .04tyánok unokái" egyaránt igazi
Írói sikert jelentettek. Most el
beszéléseit gyűjtötte
kötetbe.
Ezek az Írások kevéssé Ismert,
érdekes
világot
tárnak fel:
a város alsó társadalmi rétegei
nek életét melyből maga az író
is kiemelkedett Nagy István min
den sorában ott lüktet a szemé
lyes megélés ritmusa. Még sincs
ezekben az elbeszélésben sem
miféle líra, vagy romantika. A
valóság-szemlélet Jellemzi á raj
zokat Mégsem riportok, hanem
Igazi művészi ábrázol/sok. A fa
luról jött'gyári munkás, a külvá
ros proletár népe, a városi kis
polgár színes, tarka változatban
hullámzik elénk a kötetben. Min
denütt jól megrajzolt élő alakok.
Ott élünk köztük, együtt szenve
dünk és örülünk velük.
Külön értéke a kötetnek né
hány jelképes történet Ezek azt
mutatják, hogy Nagy István költő
Is. Nemcsak valóság szemlélete
van, de.színes mesefantáziája l s
A könyv boritólapját Karay
Oyula művészi rajza díszíti. Ma
gyar Élet kiadása.
m
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. Nagy Imre

Összegyűjtött

versei

X kárán elhalt parasztkőltő
verselt foglalja magában-ez a
kötet Nagy Imre sorsa tanulsá
gos példa r á : hogyan lehet ben
ne élni a legnehezebb testi mun
kában, s ugyanakkor fenntarta
ni a kapcsolatot a.szellem vilá
10.000 p e n g ő
értékű
gával. Nagy Imrének sem volt
széleskörű műveltsége, költemé
nyei sem árulnak el külső Itatást
szántóföldet
A. maga útján j á r t a maga élmékeresek
m e g v é t e l j c ^ -uyell twsiélle, á maga h a n g j á n
Cím: a kiadóhivatalunkban. szólt Iskolás előírások. Idegen
példák nem befolyásolták. Ki
merte mondani bátran, amit fel
Itt-ott néhány újabb épületet gyúlt fantáziája s ösztönös •zenls felfedezünk. De ezek. az új érzéke diktált Érzékeny lélek
házak — egy otromba deszka- volt, minden hatásra reagált
hodály: a mozi, több közös fa Nagy Imre világa a szegény, kflzkóház az erdőmunkások részére, ködő ember világa. Az élet nyers
meg a kolhoz étkezdéje — sem teltételelvei birkózik Itt egy elő
mikép sem képviselnek maga kelő, nemes lélek. A kötet elé
sabb lakáskultúrát új építőmű Verés Péter Irt finom, elemző ta
vészeiét Rosszak, rozzanlak és nulmányt Nagy Imre költészetél e t kradása.
"'
fertelmesen csúnyák! Az ÚJ Idő r ő t 1Magyar Eilet
ket csupán Paatene büszkesége,
a villanytelep és a rádióállomás
képviselik. De példáid háziasszo „Haladás" kultúregye
nyomnál csak az egyik szobában
sület Celldömölkön
ég egyetlen homályos, 25 TOROS
körte, s nagy .tnpá"-bao, meg a
A szombathelyi Haladé, kultúr
ház többi helyiségeiben olajlám egyesület Ismét ellátogat Celldö
pa világit Ugyanis a Villany na- mölkre. Ezúttal Bónyi Adorján
on drága: azért az egy égőért .Egy kis senki" dmfl nagysikert
vi 23 rubelt kellett fizetnie. A vígjátékát adják elő. Az előadást
400 rubeles fizetésből nem telt a MÁVERO-celldómőlkl sportre
több fényűzésre! S ami a rádiót pülők rendezik. A bevétel a cell
Illett: egyetlen házban sem lát dömölki sportrepülés céljait szol
tam vevőkészüléket, hanem csu gálja.
pán hangszórót mely egy köz
Ez alkalommal Ismerkedünk
ponti vevőkészülékhez volt kap meg Somogyváry Imre üzletigaz
csolva, így senki sem hallgatha gató úrral, kl hivatalba lépése
tott más — például finn — állo óta először látogat el hosszabb
mást, hanem csak a hivatalos Időre CfeUdOmölkrí a ezombsF
szovjetleadót Hogy miért volt helyi Ozletvezetőség főtisztviselői
szükség akkor Paatenében külön kara élén, hogy egyrészről a
leadóállomásra? Katonai célok sportrepülés ügyét támogassa
ból, világosit l e l a kísérőm.
megjelenésével, másrészről, hogy
Celldömölköt megismerje.
(VégelUh-etktttk.)
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Dr Németh
Kálmán
bácsjózseffalvi plébános Sárvárott
Az elmúlt vasárnap dr Németh
Kálmán, a bukovinai magyaro
kat hazahozó bácsjózsettalvl plé
bános vitéz Lukács Endre ecet
gyáros vendégeként Sárvárott tar
tózkodott s két előadást ls tartott.
Délelőtt 11—l-ig a kaszinóban
zsúfolt teremben tartott egy a
közönséget lelke mélyéig megren
dítő előadást küzdelmeiről, szen
vedéseiről, mely küzdelmek népe,
a 14.000 magyar küzdelmeivel
voltak egyenlők. Komoly - férfi
szemek borultak könnybe a ma
gyarság tragikus megpróbáltatá
sainak vázolásánál, s hisszük,
hogy ezek a könnyek nagy lelki
tisztulásnak voltak elindítói, mé
lyebb magyarságuk,- testvéribb
lelkiség kialakulásának.
Délután a két protestáns fele
kezet iskblánklvüll népművelésé
nek rendezésében a népszerű
„kullúrdélután" keretében tar
tott előadást A közönség nagy
száma miatt az evangélikus Is
kola terme szűknek bizonyult s
az állami népiskola dísztermében
kellet az előadást megtartani. A
termet zsúfolásig töltötte meg a
közönség, annak ellenére, hogy
a délelőtti órákban hirtelen tá
masztott több zavaró körülmény
igyekezett az előadás után ér
deklődők számát megbontani.
Szíj Rezső református lelkész
köszöntötte' megnyitójában dr
Németh Kálmán bácsjózseffalvi
plébánost majd Németh Kálmán
előadása következett, mely igen
mély hatást tett « közönségre.
Arról beszélt hogyan éltek, mi
lyen faji összetartással vigyáztak

egymásra abukovlnai magyarok.
Az előadás remek példája volt a
magyar öntudatra és fajszeretet
re nevelésnek,
A közönségre igen mély benyo
mást tett <ír Németh Kálmán lé
lekből és életből fakadó előadá
sa, ígéretet tett, hogy még el
fog Jönni . Sárvárra s kedvesen
utalt arra, hogy anyai ágon ő is
vasmegyei.

Ady verset s több népdalt adtak
elő. Dr Németh Kálmánnak anynyira megtetszettek á gyermekek
számai, hogy előadás közben
odafordult Zacher Sándor ev.
tanítóhoz s megígérte, hogy bu
kovinai magyarok népdalaiból
küldeni fog betanítás végett
Uzsonnára Szíj Rezső rét. lelesti őri
alatt többen érkeztek a délelőtti
hallgatóság tagjai közül további
Ismertetés céljából.

Farsang-bucsuztatások Celldömölkön
A celldömölki Kat. KörKulturbizottsága február 19-én és 20-án
délután 6 órai kezdettel a Oriftszálló nagytermében farsangi v i 
dám estet rendezett
A vidám est elé sokan vára
kozással tekintettek, mert elég
sok a szomorúság az életben és
keressük a vigasztaló, vidámlló
perceket
— .
Mindkét este telt ház várta a
kacagtató pillanatokat Vasárnap
különösen nagy volt az érdeklő
dés. Minden talpalaxtnyi hely fog
lalt A szemekben a várakozás
édes Izgalma lángolt
A gong-otért. megelőzően W t a l
Tivadar Jelent meg a függöny
előtt Könnyed, szellemes és f i 
nom bemondásaival sok tapsot és
sikert aratott. A 15 pontból álló
műsor változatos szamai követ
keztek. ' Mind a szavalókórus,
mind az énekszámok .ügyes őszszeválogatása, betanítása, de fö
l é t előadása hozzájárult. az est
sikeréhez, ami vidéki- viszonylat
ban egy kis ki vánsághangversény-

tagjai l s
őri Magda- és
befejező Indi
" n e m Ä '
a k^zöiiilgnl
is éneklésre ragadtatta.
, .
Az egész est valóban .vidámvolt a szó legnemesebb értelmé
ben. A szereplők, a rendezők Jő
munkát vegeitek. A sikert baltél .Tivadar vezető Jegyző fárad
hatatlan munkássága nagyban
elősegítette.
Folyó h ó 21-én este a _
zó Lányok BgyesttlBte" • I
teljesen családias Jellegű, kis far
sangi estei

•••

szerü kellemes emléket biztosí
tott.
A szereplők közül örl Magda,
Mihók József és Nagy Béla ének
számai lelkesítették a közönséget
A tréfás Jelenetek közül: Márkus
Rózsiks; Horváth Lajos és Már
kus László arattak nagy tetszést
s nem egyszer a kö'hnvezésig ne
vettették a hallgatóságot. De a
hangulatot a „Tessék .beszállni"
című bohózat szereplői Is dicsé
retre méltó módon biztosították.
Holpert Mária .Bálban" clrafi
melodráma előadásával a meleg
lélek, mély érzéseit sugározta lesénk. Jean Kipoure a varsói
operaház volt tagja olasz dalokat
adott elő, a kulturált hangú éne
kesek biztosságával és átérzésével. Mély zengésű baritonja az
olasz nyelv dallamosságával tel
jes sikert biztosított.

Február 22-én este az ev. if
júság helyiségében 7 órakor k i 
zárólag az Ifjúság rendezésében,
kétórás mulattató é s vidám.mű
sorral szórakoztatták a közönsé
get. A zsúfolásig megtelt terem
hallgatósága jó hangulattal V e i
részt az egyes számok dernkeHO
percein. A műsorszámok közül
kiemelkedett az operett-paródiá
jának bemutatása, melynek min
den szereplője kifogástalan ala
kítást nyújtott Továbbá újszerüleg és kellemesen hatott a műBorzáró törpetrükk-jelenet.
- E l j e g y z é s . Baráth
taten Francis
kát Bobáról eljegyezte Józsa Be
nő zalaegerszegi máv. mozdony
vezető.
— Esküvő. Böröcz Mária (
gáta) és Kiss József r
Mind a melódrámát mind Jean íöbruár 20-án tartottá
Kipoure énekét Körössy Tamás ket a klssomlyól év. templom
karnagy kisérte zoogosán. Töké-, Az esküvői jzertartast lfJ.Bo
letes Játéka. Igazi művészi él
ményt nyújtott. Szép teljesítményt asszony testvére
1

Vas-, Sopron-, Zala-, Győr é s V e s z p r é m
jogosított

U B I
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Nyulbőrt, szőrmét,
tollat
legmagasabb áron

vesz
n

Szűcs Ferenc, dr Kenéz Zsuzsa,
Pintér Sándor, Szabó Sándor, Ba
rátit Józsefné, Molnár Lajosné,
Sándorfy Ede. Németh Sándor,
dr Török Pál, Mórócz Lajos, Cson
tos Miklós, Fülöp Jánosné, Dá
vid László, Moor Samu, Jónás
Imre, Baráth Józsel Tamási Má
tyás, Farkas Mihály, Kapui István,
Farksa Margit Janzsó Árpád,
Szabó Józsefné, Görster Lajosné,
Komitzky Rezső, Horváth Gyula,
m u m u n u
Remete Károly. Hettyésl Hona,
Németh Kálmán. Németh Etelka,
Zeller Gottlieb, Ottó Károly, özv.
Fischkandl Rezsőné, Véghelyi
Zoltán, SOmeghy István, Berta
László, Banyó Imre, Pintér Béla,
Bárdos Béla, Czupor Sándorné,
badban, hanem menjünk" le pin Fertőszegi László, özv. Szakáts
cénkbe vagy árokóvóhelyünkbe, Pálné, özv. Barabás Lászlóné,
mert a légnyomás ellen csak ott Buday Lőrincné, Pecőll Mihálytalálunk védelmet és
némasza né, Trinkl Mátyás, Boros Györgybadban,'- shol éppen legjobban né, Boros Kászió, Karácsonyi
kJ vagyunk . t é v e a légnyomás András 3 - 2 — í P-t adományozott
hntésánnK
A Nőegylet vezetősége ehelyTegyünk eleget a hatósági kö ről is ismételten köszöni az ado
zegek felszólításánakmindenkor mányokat
és ne Igyekezzünk azok munká
ját különléle kifogásokkal meg-

R Légoltalmi Parancsnokság felhívása
•' a nagyközönséghez!
- Felhívja a község légó. pa
rancsnoka a nagyközínség ligjclm é t a z alattiakra.
A Tárható légitámadásra való
tekintettel mindenki vizsgálja át
lakóháza padlásterét és onnan
a* égketé, gyúlékony anyagokat
szállítsa e l hogy ezzel az esetleg
becsapódó gyújtó hasábok, gyúj
tó bombák okozta tüzeknek táp
anyagot ne adjunk. A padlásté
ren legalább tél köbméter menynyiségü száraz homok tárolásá
ról és legalább száz 100 literes
víztartó edény ottani elhelyzezéséról gondoskodjunk.
A lakás minden helységében
egy-egy zacskóban 5 kg. meny-:
nyiségü száraz homokot ken táMlndezek végrehajtását a napok
ban ellenőrzik és a mulasztókat
megbüntetik. _»-—•
A szükség óvóhely céljára al
kalmas pincék használhatóvá te
endők, az árok óvóhelyek jókarban helyezendők, ne legyen
egy lakóház szflkségovóhely fárokóvóhely) nélkül
Gondoljon mindenki arra, hogy
községünkben különösen a gyúj
tó és akna bombák alkalmazá
sára kell számítaniuk, tehát a
tüzek oltására kell elsősorban
felkészülnünk éa arra, hogy az
aknabombák repesz és légnyo
más hatásától védjük magunkat
vagyis ne tartózkodjunk a sza

A Sárvári

A riasztáskor, tehát a szirénák
megszólalásakor ne szaladgáljunk
össze-vissza és főként ne vonul
junk k l a szabadba, hanem azon
nal vonuljunk a legközelebbi
fedett helyre, mert riasztáskor
azonnal Jöhet a légitámadás és
ha az bennünket a szabadban ér
életünk veszélyben-van azáltal,
hogy a lehulló bombák repeszei,
áz eltalált épületek törmelékei
a légnynraás megsebezhet '.ben
nünket, Nincs Időnk a riasztás
elhangzásakor
versenyfutásra,
hanem első dolgunk a ledezék
azonnali elfoglalása. Gondoljunk
csak arra, hogy az ellenséges
gépek magasan a felhők felett
szállva nem tudja bombáit-pon
tosan Irányittanl a célra,, tehát
mindenki veszélyben van,' külö
nösen az, aki a szabadban tartóz
kodik!
Fegyelem, felkészülés és önbi
zalom a légoltalom! _'."I
Légó parancsnok,-

Evangélikus. Nőegylet

1 teaestjére beküldött ado
mányok nyugtázása:
s*
Vitéz Nyirvári Péter 3 0 P.
Rusznyák Lajos, Bőröndv La
jos, Krizmonlts Lajosné-20-20 P.
Dr. Tlmaffy Béláné 15 P.
özv. Strohoffer Lászlóné, Ás
hat* Lajosáé és Béla, Basa Jó
zsef. Koger Gyula, Korponav Ede.
dr. Marké István, Remete János,
Király Erzsi, Németh József, özv.
Németh Jézsefné, Einbeck József,
Kálmán Ferenc, Leinké Gyula,
Pászthory Jánosné, dr. László
Lajos, dr Kántor Ödön, Büchlein
Jánosné, dr Mesterházy Sándor,
Orosz Károly, Farkas Lajos. Nagy
Dezső, Mészáros István, Balogh
Elemér, Scbulze József, Gárdonyi
Lajos, Mészáros Ferencné, Ivany
József, Gálba Vince, Tal ab ér Fe
renc, Kovács Jenő, id. Bán De
zső 10—10 P.
Horváth Sándor 8 P.
Martos Ödön, Remete Ida, Ka
rola, Zacber Sándor, Relchert
* Kde 6 6 P
Vitéz Detrey Lajos, Ballá Ist
ván, dr Nagy János, Erdélyi Sán
dor, dr Molnár Mária, Sárv Sándorné, Takáta Ferenc. WeKnér
Jené, özv. Hauler Jánosné, Ber
ezeg János, Hegyi Sándor, Tábo
r i Józsel Eőry Vilmos, lfj. Gerse

Kultur-est Sárvárott

Siínea vatíféa Wsz v a s ó r n o p M l *
6 árakor ez evangélikus i i k o l á b a n
Február 27-én este 6 órakor
az ev. Iskola termében Nagy Ist
ván sárvári Baross elnök, a nagy
hírű amatőr lényképész remek,
színes képeiből fog majdnem egy
órán keresztül vetíteni. Erre a
páratlanul ritka alkalomra a knlturest rendező bizottságaH;Z uton
is szeretettel hlv és vár minden
kit. Belépődíj nincs.
Magunk részéről csak annyit
fűzünk a fenti hirhez, kétségtelen,
hogy a közönségnek valóban
ritka élményben lesz része. Nagy
István hírneve measze túlszár
nyalta Sárvár határát s nem so
kan dicsekedhetnek ma olyan
gyönyörű színes Képgyűjteménynyel, mint éppen ő. A sárvári
közönségnek a soproni fotóklub
sárvári vendégszereplése alkal
mából m utattak be szl n es képe
kei, auKor oly nagy volt az ér
deklődés, hogy a közönség el
sem fért az otthonban. Ez az
eset meg fog ismétlődni. A szí
nes fénykép csodái még .újszerű
ek, frissek a közönségnek a ért
hető, ha a páratlan színpompa
gyűjtemény Iránt nagy az érdek
lődés.

József, Gőcze István, özv. Kemenszky Dezsőné, Babos Lajos,
Vadász Géza, Tóth József,.Kasza
Gyula, Komáromi Elemér, MflfalSamu, Bakos Márton, Makláry
Antalné, -Papp Gizella, Szekér
Jenő, Buday László, Byschl Ottó,
Babos. Eszter Jolán, Brodszky
Közellátás:
Béla, Lány László, drFeldmesser
Imre, özv. Korándy Józsefné, dr
Tojás. A tyúktojás február 15Schmidt László vitéz Csermely től kilogrammonként 1 0 búzaegy
István, Péter Gyula, Csejtei Lajos, ségnek svámlt be, a beszolgálta
Palkovlts István, Sípos' József, tás! kötelesség teljesítésébe.
dr Berta Benő, Rajkay Ferenc,
Ilabaszappan-utal ván v beve
Fülöp Kálmán, Varga Sándor,
Schwertner Jánosné, Makay Je z e t é s e . Közhirré teszi a a közel
nöné, id. Csendes László, Keresz látási klvatal, hogy március és
tes Gyula, Nagy Lajos, Gonda április hónapra a babaszappan
Lajosné, Papp Kálmán, Zech- Gaél Gyula kereskedőnél és a
melster Andor, Pécz István, dr Hangya fióküzletben szerezhető
Dörnyet Lajos, Németh Gyula, be. Az Illetékesek e hónapra csak
Pauer Kálmán, dr Hanny Andor, egy darab szappant kaphatnak a
ScbJlinger József, özv. Hodosy fenti üzletekben kizárólag a köz
Ernőné, dr Smldéliusz Géza 5 - 5P. ellátási hivatal által kiállított utal
ványra. Babaszappan utalványt
Kováts József, Payr Lajos, Kiss csak csecsemők részére ad k i a
Benő, Schóber Sándor, Belső Im közellátási hivatal.
re, Horváth János, Rátkav Jó
SUidO. A kijelölt kereskedő
zsefné, Szabó Gyula 4—4 P.
nek 1943 július 1. után eladott
Mlskolczi Erzsébet, Haller Fri sovány süldőből élősúly kilogram
gyes, Faflek József, Tolnsl Jolán. monként 3 búzaegységet számit
Rachl János Zákó Gabi Roll Bé be a gazdálkodónak a zstrbeszolla, Szalay Mária, Pongrácz Zol gáltatásl kötelesség teljesítésébe,
tán; Buday Margit. Kolossá Irén, tekintet nélkül a vétel időpont
Kozák Ferenc Zakáca Ádám, j á n .
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— E l ő l é p t e t é s . Dr Csenj-1
Ádám a főldmivelésl mlnlsat* I
um titkára, Csendes László a k i
vári jószágigazgató fia, r "
ri osztálytanácsossá
—Vasúti kinevezés.
Igazgatósága Ihász']
béres kalauzt ksiw,,^á i
ki.
— Körjegyzői klnev
m. kir. belügyminiszter C
ló egyházaskeazél
felsőazölnöki körjei ővé n e m i
tekL
— Változás a dukál i
ügynökség v e z e t é s é b e n . As
ront Postaigazgatóság a ifa
postaügynökség vezetésével i
lemondott Szalay István leányát'
Szalay Irént-hlzla meg.
~
— Szakvlzsgaletétel. Déaá
Miklós, Molnár Károly, Moh*
József, Űri Lajos, Sági Zoltán,
Somogyi Dezső és Somogyi Ist
ván órabérátalányosok l hé 1*
én sikerrel tették le a I
szakvizsgát.
— É g é s i sebeibe belehalt I
Dankó Gizella 8 éves pápai kis
lány szülei távollétében a tűz
hely mellett Játszott Ruhája i
kipattanó szikrától meggyaSu.
s mire a szomszédok segítségén
siettek, már TTÍ fokú égési ssbv-I
ket szenvedett. Beszállították sí |
Irgalmasok kórházába, de i
teni már nem tudtak rajt sérü
léseibe 'belehalt
Sztálin harmadik leleeége,
Kevesen tudják, bogy Sztálinnak
már harmadik felesége van. A
mostani felesége Raszkova pilótanő, aki állítólag most is repülőszolgálatot teljesít az arcvonalai.
— M e s t e r s é g é é l á z a fagya,
sok g y ó g y í t á s á r a . A német or
vos tudomány újabban mestersé
ges láz keltésével gyógyítja a
fagyásoe sérüléseket A láz a fa
gyos testrészekbe ls fokozotabb
mértékben eljutatja á vért éf
ezáltal a gyógyulási lehetőség fi
megvan.
Nagysimonyi veszélyes
kanyar e l t ü n t e t é s e . Nagysimonyl községben van egy utkanyar,
több ízben Indult eljárás ennek
megszOvtetése érdekében, azon
ban mindig abbamaradt, mosta'
kereskedelmi miniszter intézke
désére döntő stádiumba jutott as
ügy. A közelmúltban vármegyei
albizottság szállt k i Nagyslmonyf
községbe dr Mayer Goőry Tibor
vármegyei lejegyző vezetésével.
Az albizottságban résztvett dr
Zsolnsy Károly vármegyei tiszti
főügyész és Schneuder Lipót mű
szaki tanácsos, az áilamépltészeti'
hivatal h. főnöke.
— A Celldömölki Soortrepü
l ő EgyésUlet közgyűlése. F. hő
24-én tartotta meg Celldömölkön
a Magyar Királyi Államvasutak
Sportrepülő Egyesületének Cell
dömölki Csoportja. 1944. évi késgyűlését A beszámolók után meg
választották 1944. évre a tiszti
kart, változatlanul ugyanazokat
akik ezidelg voltak.
m

ELVESZETT egy kisebb fajta
kulcs néwésettel. A becsületes
megtaláló a kiadóhivatalban adja

lo.
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