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Darányi Kálmán 
újévi rádió beszéde.

Darányi Kálmán újévi rádió
beszéde, amelyben összefoglalta 
az elmúlt év eseményeit, nem po
litikai és nem pártprogram, több, 
sokkal több annál : hatalmas, át- 
fo«ó nemzeti program. Útmutatást j 
adott az újév teendőire s beszede 
álfogta a magyar bel- és külpoli 
tika teljes egészet. A szentistváni 
gondolatból indult ki a miniszter- 
elnök rádiószózatában s ennek a 
gondolatnak adott nagy. modern 
értelmezést.

Darányi Kálmán beszédének I 
kiemelkedően érdekes és tanulsá- : 
gos az a részé, amelyben hang- j 
súlyozta, hogy a magyar probléma 
lényege reánk nézve az. hogy 
történelmi hivatásunknak megfe 
lelóen a Duna-medencében a m a
gyarság faji és nemzeti egyénisé
gének megóvásával, a keresztény 
kultúra és az emberi civilizáció 
nauv érdekeit megőrizzük és to 
vábbfejlesszük Szent István elgon
dolása alapján Az államélet ilyen 
értelmű irányítása természetsze- ■ 
rűen akliv külpolitikát kíván, vagyis 1 
baráti viszonyainkat szorgosan 
kell továbbápolnunk s iparkod
nunk kell továbbfejleszteni kap
csolatainkat más nemzetekkel. ! 
Minden magyar ember lelke mé- j 
lyén kapott visszhangot a minisz- | 
ferelnök am a kijelentése, hogy a I 
középeurópai kérdés kielégítő meg- ! 
oldása felé az első lépés a teljes

egyenjogúság és elszakított m agyar 
testvéreink nemzetközi szerződé
sekben biztosított jogainak elisme
rése. Közép Európa rendezésénél 
— mondotta Darányi Kálmán — 
nélkülük semmiféle hatalmi cso
portosulás nem hozhatja meg a 
végső megbékélést. Nem hozhatja 
meg. mer! mi vagyunk a dunai 
központ.

Nvugodt és céltudatos külpoli 
tikánk egyik legfontosabb teendője 
meggyőzni a külföld hivatalos kö
reit békés szándékaink őszintesé
géről. Ebbéli munkánk arra kell 
irányuljon, hogy a magyar igaz
ságnak megnyerjük a hatalm akat. 
Szólt ezután a külföldi gazdasági 
kapcsolatok létesítésének és to
vábbfejlesztésének fontosságáról 
és amikor hangoztatta, hogy a 
magyar politikusnak pillanatra sem 
szabad szemelől téveszteni a 
nemzet távolabbi céljait, utalt a 
ma problémáinak fontosságára is.

A ma problémái helyes meg
oldásához szükség van. a mi
niszterelnök megállapítása szerint, 
erős pártra alapított kormányzásra, 
de ez önm agában még nem min
den. Kell, hogy amikor a nemzeti 
közösség nagy kérdéséivé! állunk 
szemben, fel tudjunk emelkedni a 
pártok feletti zempontokig. Mo
rális szempontoknak kell érvé
nyesülni közéletünk minden vo
nalán és szükség van a nagy

egységre abban a felismerésben 
is. hogy M agyarországon kizárólag 
csak az alkotmányos célok érvé
nyesülését szabad megengedni. 
Ezt biztostíja az államfő nagy te
kintélye, a törvényhozás, az igaz
ságszolgáltatás és a közigazgatás 
egymástól való függetlensége, a 
parlamentárizmus s mindezek ösz- 
szessége, a nemzeti öntudat. Érin
tette Darányi Kálmán a diktatúra 
kérdését is, utalva etekintetben az 
államfő szolnoki megnyilatkozásá
nak félreérthetetlen nyilatkozatára. 
És ismét hangoztatta, hogy Ma
gyarországon a világnézeti harc 
eldőlt a nemzeti keresztény irány
zat javára. Eidőlt, hangoztatta a 
miniszterelnök, mint kilencszáz 
esztendővel ezelőtt, mikor egy év
ezredre vetette meg állami és 
nemzeti életünk szilárd alapjait a 
szent király.

A keresztény magyar tömegek 
mondatról-mondatra, szóról-szóra 
a maguk meggyőződésének hatá
rozott és nyílt kifejezését kapták 
a minisztere'nök rádiószózatában 
s ez a rádióbeszéd most az újév 
küszöbén irányt és utat mutatva, 
megszabta a kormányelnök sza 
batos fogalm azásában a jobb
oldali politika fogalmát is. Darányi 
Kálmán kormánya jobboldali po
litikát folytat és szemben áll min
den szélsőséggel, amely a fennálló 
törvényes állami és társadalmi 
rend ellen izgat és cselekszik. 
Jobboldali ez a  politika, mert a 
Darányi kormány törhetetlenül ra
gaszkodik a nemzeti alaphoz, a 
keresztény erkölcsökhöz és csele

kedeteiben a nemzeti célok, a  
magyarság egyetemes érdekei ve
zérlik. Darányi Kálmán jobboldali 
politikája m egakarja és meg fogja 
védeni a tömegeket a szociális 
igazsagtalanságokkal szemben, a r
ra fog törekedni, hogy a polgári 
terhek és kötelességek egyensúly
ban legyenek a jogokkal.

Meddő marad minden olyan 
óhaj. amely arra számit, hogy 
Darányi Kálmánnal a politika egy 
hajszállal is balfelé kanyarodhatik.

A p o l i t i k a i  b e c s ü l e t  
p a r a n c s s z a v a ,

Széli József belügyminiszter a 
törvényhozás képviselőháza elé ter
jesztett választójogi törvényjavaslatá
ról szólva, egyebek közt ezeket mon
dotta :

— Hogy ez a reform, amelynek 
előterjesztésével a kormány a poli
tikai becsület parancsszavának tesz 
eleget, kiváló fontosságú, ezt senki 
sem kívánja tagadásba venni.

— Szándékosan nem használom 
azt a kifejezést, mintha ez a vá
lasztójogi reform sorsdöntő lenne az 
államra nézve, mert véleményem 
szerint mindössze a korszellem sür
gető követelményeinek teszünk ele
get akkor, amikor ebben a törvény- 
javaslatban a szavazás titkosságát 
inauguráljuk.

— A kormány ezzel a javaslat
tal olyan választójogot akar meg
alkotni, amely a népakarat kifeje-

C7/ ess/endö .’ . . .
Te vagy a holnap, te vagy a

reménység,
te vagy a jövendő szent nagy ígéret; 
te vagy a maszületett kis gyermek, 
talány vagy, a megfejthetetlen végzet... 
Te vagy a tudója minden nagy

titoknak,
Isten hozott itt e keserű földön 
te várva, várt nagy titok... új esztendő! 
mondd mennyi a bú és mennyi az 

öröm ?...
Nem ösmerlek még... senkisem lát 

beléd.
Nem tudom, nem tudom, mi lakik 

benned,
szürke hajnalon majd hogyan

köszöntesz,
melegen, lágyan simogat majd

kezed ?...
Arcodat színes, rózsás-álarc fedi.
Ne csalj m eg !... ne csalj meg,

óh kérlek minket. 
Mondd ki vagy ?... a jó vagy a

kegyetlen rossz 
és irgalmattanságod majd temet?... 
Légy a jóság, a teremtő alkotás, 
a gyógyítás vakmerő forradalmára, 
biztass, segíts, őrizz, nyugalmat adjál, 
és mondd ki a békét holnapra, m ára! 
Munkát adj, amelynek érett gyümölcse

nemcsak az összetört, a véres veríték, 
nemcsak a sújtó gond és vad

gyötrelem,
de mindenkinek gazdag bő teríték..,! 
Vedd le rólunk a fájdalmas keresztet, 
mert már nem bírja el megroskadt 

vállunk,
nézd és szólok a szivedig... óh nézd, 
hog)> mily bátortalanul járunk.
A jóra született embert vezesd a jóra, 
igazság és békés élet felé 
s lásd majd hálásan borulunk, mi 

emberek
az Úr Jézus szent keresztje elé!...

D r. K i s s  Ernöné.

Müvfaztürtánetek.
Irta Fligl József.

A terem azonban, sajnos, üres | 
maradt, csupán négy szegényes kül
sejű férfi foglalt helyet az utolsó 1 
sorban.

Most a basszista kilépett a pó
diumra és azzal a kéréssel fordult a 
jelenlevőkhöz, hogy egy kissé még 
várhasson az előadás megkezdésével.

A négy hallgató közül azonban 
az egyik felkelt a helyéről és némi 
megütközéssel ezt kérdezte tőle :

— És vájjon miért ? Nekünk 
sietős az utunk!

Saljapin ezt nem tudta megérteni:
— És miért uraim ?
— Mi szállító munkások vagyunk 

és nekünk a zongorát tüstént visz- 
sza kell vinnünk annak a cégnek, 
amelytől maguk azt kikölcsönözték!

Az éjjeli nyugalom.

Wagner erre elmerengve nézett 
maga elé, azután lassan így szólt:

— Kedves barátom, ha én ma
gának ezt elárulnám, akkor maga 
valószínűleg soha többé egyáltalában 
nem tudna aludni!

Művészi féltékenység.
Cherubini, a nagy olasz zene

szerző, akinek német hatás alatt 
keletkezett operáját: „A vizhordó“-t 
külföldön még napjainkban is elő
adják, a legféltékenyebb művészek 
egyike volt. Mikor egyszer jelen volt 
egyik pályatársa legújabb dalmű
vének bemutató előadásán, amelynek 
első két felvonása a közönségnél 
egyre fokozódó tetszésre talált, 
Cherubini mindig jobban elmerült 
komor hallgatásába. A harmadik 
felvonásban azonban a tetszés roha
mosan lelohadt, egy énekkettőst pe- 
gig a publikum fagyos közönnyel 
visszautasított. Hirtelen a mester 
barátai csodálkozására eszeveszettül 
elkezdett tapsolni, mire egyik barátja 
ezt kérdezte tőle:

— Csakugyan tetszik neked ez 
a kontárra valló tákolmány ? Hiszen 
az egész operában ez a legszegé
nyesebb kettős!

Az első hangverseny.
Mikor Saljapinnak, a hírneves 

orosz énekesnek szép hangján ki- j 
vül még semmi egyebe nem volt, 
egy másik művésszel kettesben Szt. j 
Pétervárott kibérelt egy harmadrangú 
termet, zongorát is bérelt és első 
koncertjéhez türelmetlenül várta az 
érdeklődő közönség megjelenését.

Wagner Rihárdnak művészi pá
lyafutása elején szintén nagy és ne
héz gondokkal kellett küzdeni. 
Egy napon berontott hozzá egy 
bősz szabó, akinek viharos sürge
téseire nem tudott felelni. A dühös 
tű- és cérnahős végül arra kérte öt, 
hogy legalább azt árulja el neki : 
mikor fog neki fizetni, hogy ismét 
nyugodtan alhasson.
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zésre-juttatásával a ma uralkodó fel
fogásnak megfelelő módon, mégpe
dig titkos szavazás útján olyképen 
biztosíthatja az ország valódi több
ségének akaratnyilvánítását, hogy ez 
megfeleljen a nemzet közérdeknek, 
amelyet a magyar nemzet törté
nelmi hagyományain alapuló alkot
mányos felfogás szerint a parlamen
táris rendszer egészséges további 
fejlesztésében lát érvényesitendők- 
nek.

Ennél tömörebben, világosabban, | 
érthetőbben alig vázolhatná és jelle
mezhetné valaki ezt a természet
szerűleg sokrétű, de töretlen és egy
séges gondolatot megtestesítő re
formjavaslatot, Széli József belügy
miniszter messze időknek szóló al
kotmányjogi törvényjavaslatát.

Egyenlően terheli meg ez a re
form a jogok és kötelezettségek 
mérlegének mindkét serpenyőjét, nem 
feledve, hogy a szavazati jogosult
ság az egyénnek nem személyéből 
folyó, vagy abból szükségképen 
következő joga, hanem a nemzetnek 
olyan sajátja, amelyet a nemzet az 
ilyen joggal felruházott polgárai 
utján önönjavára akar gyakoroltatni. 
A javaslatnak főfő törekvése tehát 
az, hogy törvényerőre emelkedése 
révén a nemzet valódi akarata ér
vényesüljön. A politikai élet sérthe
tetlennek hirdetett szabálya szerint a 
javaslat hangsúlya a titkosságon 
van. (1865-ben a régi 48-as tör
vény alapján egyes törvényhatósá
gokban pálcákkal és golyókkal folyt 
a titkos szavazás és a választás el
len, utólag, éppen az ellenzék emelt 
súlyos kifogásokat, mert a legfeltű
nőbb visszaélések a titkos választó- 
kerületekben fordultak elő.) 1874 
óta egymásután jöttek a különböző 
választójogi javaslatok. Jött a Fejér- 
váry-kormány tervezete, a koalíciós- 
kormány idejében az Andrássy-féle 
plurális választójog tervezése, a 
koalíció bukása után Tisza István 
választójogi javaslata, a Vázsonyi- 
és Wekerle-féle javaslatok, az össze
omlás után a rendeletek, majd pe
dig az 1925. évi XXVI. te., előz
mény, vagy kísérlet, tehát, amelyből 
egy és más tanulság meríthető —

külföldi példákon kívül is — akadt 
elegendő e mostani, valóban teljes, 
minden vonatkozást hiánytalanul fel
ölelő törvényjavaslathoz és itt mu
lasztásvolna Darányi Kálmán minisz
terelnöknek arra a kijelentésére nem 
utalni, hogy a kormány a javaslat 
tárgyalása során mindenkor arra az 
álláspontra fog helyezkedni, amelyet 
a nemzet egyetemes érdekei szem
pontjából helyesnek talál.

Széli Józsefnek ez a törvényja-

A magyar püspöki kar — amint 
már megírtuk — közös pásztorlevél
lel fordult a hívekhez Szent István 
király halálának 900 éves fordulója 
alkalmából. A főpásztorok szózatát 
a Szilveszter-esti évzáró ájtatosságon 
hirdették ki a veszprémi püspöki 
székesegyházban is. A gondolatok
ban gazdag szózatból közöljük az 
alábbi részeket:

— A szegényházak, kórházak, 
zarándokotthonok hosszú sora itthon 
és a külföldön szól a nagy király 
irgalmas szamaritánus leikéről. De 
ami annál sokkal több, a király: 
trónon sem feledkezik meg róla, 
hogy az alamizsnaként nyújtott pénz- 
és kenyérnél több vigasztalást sze
rez a személyes szolgálat s minden 
drágakőnél fényesebben ragyog a 
részvét könnye az elesett embertest
vér baján, amelynek orvoslását te
kinti királyi feladatnak. Hogy köz
ben a hatalmas uralkodó, rangját el
rejtve, nyomortanyákon jár s ott tü
relmetlenségbe is ütközik s nem 
tartja méltóságán alul állónak a sze
gények asztalához ülni s az Üdvö
zítő példájaként lábukat megmosni, 
oly epizódok, amelyekről költők 
énekelnek. De mindez bájos egysze
rűsége mellett egyúttal igen komoly 
intelem arra nézve is, hogy az osz
tályellentéteket csakis lélekkel s a 
keresztény hit sugalatai szerint lehet 
kiegyenlíteni. Nem hiába őrizte meg 
Isten csodálatos módon a szent ki
rály annyi áldástosztó jobbkezét az 
enyészet rombolása elöl, annak a 
nemzet számára beszédes ereklye 
gyanánt kellett fennmaradni százado
kon át, hogy mindenki ráeszméljen, 
hol rejlik bármely kor társadalmi 
válságának orvossága. Mert fontos

vaslata a nemzet igazi akarát akarja 
érvényre juttatni és a politikai fe
szültséget beláthatatlan idők tarta
niára le akarja vezetni, hogy a nem- 

I zetnek több ideje és energiája ma
radjon a kenyértermelő munkára. 
És ezt a célt, emberi tudás, emberi 
számítás szerint bizonyosra vehetően, 
el is fogja érni. Ez a törvényjavaslat 

, a nemzeti jövő egyik főpillére, amely 
mindig elismeréssel, tisztelettel övezi 
alkotójának érdemét. (B. F.)

a célszerű gazdasági rend, üdvös az ! 
átgondolt törvényes intézkedés, szűk- j 
séges a hatósági beavatkozás, de 
mindenekfölött az irgalmas szama
ritánus lelkére van szükség, aki nem 
köti magát a holt paragrafus formái
hoz, amikor a veszedelem idején 
rendkívüli eszközökkel menteni kell, 
hanem csak egyet tud, amit az apos
tol mond, hogy: „Az Isten szeretete 
kiárad szívünkben a Szentlélek által, 
aki nekünk adatott". S ezt a kincset 
habozás és futakodás nélkül nagy
lelkűen bocsájtja a szenvedő embe
riség rendelkezésére.

— Ha ez a szentistváni szellem j 
fogja ihletni szociális törvényhozásun- : 
kát, ha az ő példájából fogják meg- j 
tanulni a hatalmasok és gazdagok, ; 
mint kell nehéz helyzetben lemon- | 
dást gyakorolni és bajokkal küzködő 
embertársaink segítségére sietni, s ha 
e vigasztaló látvány meggyőzi majd 
a szenvedőket is, hogy nem hagy- j 
ták őket cserben, mert a keresztény j 
szeretet tüze ma is lángol, akkor 
bízhatunk, de csakis akkor, hogy a 
szörnyű válság, mely fenyegeti ha
zánk, de az egész világ rendjét és 
boldogságát is, a megértést teremtő 
keresztény lelkiség áldásos befolyása 
alatt elsimul s a 20. század újból 
megbékélt szent testvériségben egybe
forrt nemzetet fog a Duna -  Tisza 
táján találni. Ha majd a magyar nép i 
tömegei a Szent István-jubileum ' 
ünnepén fölzarándokolnak Budavá
rába hódolni a Szent Jobb előtt s ha 
majd a Szent Jobb útrakel s végig
járja áldástosztó fölséggel a haza 
minden tájékát, értse meg mindenki, 
hogy nemcsak a régi dicsőséget j 
idézzük s annak emlékein buzdulunk, ! 
hanem szellemét szeretnék visszava- ! 
rázsolni egy önmagával eltelt önző 
korban, hogy felsőbb küldetésének

VESZPRÉMVÁRMEGYE

K i/> ír c f e / /é J c  a Ssí. István- 
fubileumi évei megnyitó 
Koszos föpássztori levelei.

— Te bolond! — felelte Cheru- 
bini őszinte naivitással. — Ha nem | 
tapsolnék, akkor a szerző kétség
kívül törölné az operájából!

Jó tanács.
Voltairenek, a hírneves francia 

költő-filozófusnak, aki ismert volt 
és akitől féltek csípős nyelve miatt, 
egy nagy estebédnél volt egy asztali 
szomszédja, aki nemcsak éppen 
olyan buzgóan, mint unalmasan be- i 
szélt, hanem ezenkívül szavait Vol- j 
taire karjaira gyakorolt folytonos 
nyomással is kisérte.

— Ugyan, vegye el már a kezét 
a karomról! — fakadt ki végül a 
költő türelmetlenül.

— Nos, igen, — felelte a szó
szátyár szomszéd zavartan — de mi 
olyan szorosan ülünk egymás mel- 1 
lett, hogy nem tudom, hová tegyem 
a kezeimet!

— A szája elé kellene azokat 
tennie! — hangzott a száraz hangú 
ellenvetés.

Népjog.
Nestroy előtt valaki egyszer mód 

felett magasztalta egy éppenséggel 
1 nem szép fiatal hölgy elragadó kül- 
j sejét és a kitűnő színműíró nyom- 
| bán ezt kérdezte tő le :

— Miért nem érvényesíti ön az 
igényeit erre a csodálatos szépségre ?

Minő joggal tehetném én ezt? 
— kérdezte a másik.

— Egészen egyszerűen a nép
jog alapján ! — jelentette ki Nestroy 
komoly arckifejezéssel — még pedig 
mint annak első felfedezője!

Az elégtétel.
Bemard Shaw egyszer egy fran

cia társaságban azt állította, hogy a 
párbajozásra ésszerű indokot el 
sem tud képzelni.

— Helyes, uram ! — kiáltott fel 
ennek hallatára egy katonatiszt. — 
De mit tenne ön példáu akkor, ha 
valaki azt mondaná önnek az arcába : 
„ön hazudik!“

— Hogy én mit tennék ? — kér
dezte Shaw. — Felkérném az illetőt,

hogy ezt az állítását bizonyítsa be. 
Ha nem bizonyítja be, akkor ő lenne 
a hazug, ellenben ha be tudja bi
zonyítani, akkor nekem mint ha
zugnak a sértést egyszerűen zsebre 
kell vágnom.

Lapidáris király.
Pöllnitz báró, egy exaltált, ál

landóan eladósodott arisztokrata, Nagy 
Frigyes uralkodása idejében Pots- 
damban lakott. Egy napon a király 
felkérte öt: szerezzen be neki egy 
pár gyöngytyukot. A báró eleget 
tett a király kívánságának: meg
vásárolta és felküldte a gyöngy- 
tyukokat a sanssoucii kastélyba egy 
névjeggyel, amelyen ezek a lakonikus 
szavak állottak: „Sire, itt küldöm 
a gyöngy tyúkokat!"

A király ezt a kifejezési módot 
meglehetősen tapintatlannak találta, 
megvásároltatott egy sovány ökröt, 
bearanyoztatta a szarvait és egy lap 
papirossal elküldte azt a bárónak. 
A papiroson ezek a szavak voltak 
olvashatók: „Itt van, Pöllnitz, az 
ökör!"

tudatára ébredve s a szentek krisz
tusi szociális politikáját megértve, 
átalakuljon a nemzet és megmene
küljön.

1938. január 9.

O rszágos v á sá ro k  a  Dunántúlon.
Jan. 10.-én : Csorna (Sopron m.), 

Kerta (Veszprém m ), Németboly 
(Baranya m.), Rum (Vas m.), Zala- 
Iövő (Zala m.). 11.-én: Mihályi
(Sopron m.), Zalagyömörő (Zala m.). 
12.-én : Balatonfüred (Zala m.), Iván- 
egerszeg (Sopron m.), Mány (Fehér 
m.). 13.-án: Szabadszentkirály (Ba
ranya m.).

Öregségi biztosí
tás a mezőgazda

ságban.
Elkészült, a képviselőháznak a 

multév végén benyujtatott és aránylag 
rövidesen parlamenti tárgyalás alá 
kerül a mezőgazdasági öregségi 
biztosítás törvényjavaslata. A vá
lasztójogi reform meglehetősen el
vonta a közvélemény figyelmét ettől, 
a magyar életre annyira kiható kor
mányzati cselekvés jelentőségének 
kellő megítélésétől. Ebben a társa
dalmi, gazdasági és erkölcsi szem
pontból egyaránt fontos kérdésben 
pedig benne tükröződik a kor min
den iparosodó, növekvő népsűrűségű 
társadalmának gondja, egyre soka
sodó néptömegek kenyér-bizonyta
lansága. De tükröződik ebben Da
rányi Kálmán miniszterelnök-föld
művelésügyi miniszternek és kor
mányának az a valóban atyai gon
dossága is, amellyel népünk sorsát 
intézik.

Jó néhány évtizede halljuk, ol
vassuk, hogy tulajdonhoz kell jut
tatni mindazokat, akik életüket a 
tulajdonhiány miatt bizonytalanság
ban látják, vagy érzik, de hogy ezt 
a tulajdont, ezt a földet, házat hon
nan vegyék a földosztók, házajándé
kozók, honnan vegye példának okáért 
a magyar állam, arról e nagyszerű 
szociálpolitikusok vagy megátalko- 
dottan hallgatnak, vagy röviden, de 
véletlenül azt felelik, hogy onnan, 
ahol van, avagy hogy vegyék el a 
„gazdagokétól. Hát azt, ami a fel
szerelésre, jószágra, a kezdet akadá
lyainak áthidalására szükséges ? Mert 

| hiszen — maga — a puszta föld 
még nem biztosít keresetet, kenyeret. 
Más szóval a földosztás, a házhoz- 
juttatás csak akkor váltja meg az 
érdekelteket a létbizonytalanságtól, 
ha megfelelő forgótőke is áll ren
delkezésükre.

A létbizonytalanság megszünte
tésére ott, ahol magántulajdonban 
való részesítés nem lehetséges, az 
egyetlen járható út — tulajdonnyuj- 
tás helyett — a jövedelembiztosítás 
arra az időre, amikor az ásó, kapa, 
kasza kihull a munkás kezéből, ami
kor bekövetkezik a megélhetésnek 
az a válsága, amely a birtoktalan, 
vagyoni tartalék nélkül bajlódó mun
kás embert fenyegető rémként egész 
életén át kiséri, fenyegeti. Magántu- 

j lajdonban részesítés helyett, vagy 
ezzel párhuzamosan, szociális bizto
sítással kell gondoskodnunk arról, 
hogy a munkában elaggott, öreg 
ember — a nemzeti termelésben 
eltöltött élet jogán — ne koldus
pénzen, hanem munkával megalapo
zott biztosítási szolgáltatásokból él
jen.

A mezőgazdasági szociálpolitika 
kiépülésével a munkakedv, a munka- 
fegyelem fejlődése és a városba tó- 
dulás egyik okának, vagy céljának
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megszűnése gazdasági hasznot hajt 
a szociális terhet viselő gazdának, a 
munkateljesítmény mennyiségi és 
minőségi fokozása pénzügyileg ellen
súlyozza a munkaadó szociális ter
hét, aminek igen nagy jelentősége, 
átalakító, megnyugtató hatása lesz 
az egész nemzet gazdasági életére 
-■ ■ —== ==i............—

A Zöld Kereszt 
Harca a sírke
resztekkel.
Valamikor, ha a falu népéről 

beszéltünk, büszkén említettük a 
magyar lányok és menyecskék ró
zsás orcáját, a szálas magyar legé
nyek izmos karját, jó volt a ma
gyar nemzet gerincét alkotó népes
ségi réteg erényeiről, adottságairól 
megemlékeznünk. De igen kevesek
nek jutott eszébe az, hogy ezek a 
szép emberpéldányok milyen gyor
san, milyen korán megrokkannak 
ma és a tüdővész és egyéb népbe
tegségek milyen hatalmas pusztítást 
visznek végbe soraikban.

A kormányzat széles körre ki
terjedő egészségügyi munkája igyek
szik azt a borzalmas statisztikát 
csökkenteni, amely a falusi gyerme- I 
kék korai elhalálozásában s a dol
gos leányok és legények korai meg
rokkanásában mutatkozik. A Zöld 
Kereszt-akció már eddig is nagy 
eredményekre tekinthet vissza. Ha 
megvizsgáljuk azokat a munkálato- ! 
kát, amelyeket 1936. és 1937. év
ben elvégzett, örömmel kell megál
lapítanunk, hogy a városi és falusi 
egészségügyi kultúra fejlettsége kö
zött mindjobban csökken már a kü
lönbség.

Egyik legértékesebb eredmény a 
tisztiorvosi szolgálat államosítása 
volt, ami módot nyújtóit arra, hogy 
a tisztiorvosok a magángyakorlatot 
mellőzve, minden idejüket és erejü
ket a közegészségügy szolgálatába 
állíthassák. Ez nem azt jelenti, hogy 
a tisztiorvosnak hivatalában kell eltöl
teni idejét, hanem azt, hogy a maga 
körzetét, a városokat és falvakat 
minduntalan bejárva, megfigyelhesse 
azokat a tüneteket, melyek orvoslást 
kívánnak. Fontos újítás volt a fal
vak szempontjából a községi és kör- 
orvosi tanfolyamok bevezetése is, 
amelyek hallgatói rövid idő alatt 
elsajátították annak a munkának a 
megismerését, amelynek elvégzése a 
községi és körorvosok feladata

A zöldkeresztes testvérek ma 
már több száz faluban működnek, 
mint egészségügyi védőnők. A bu
dapesti, a debreceni állami védőnő
képző intézet fokozatosan bővül, 
hogy minél több zöldkeresztes test- j 
vért küldhessen a falvakba. A Zöld , 
Kereszt azoknak a házaknak a hom
lokzatán látható, amelyekben az 
anyák és csecsemők védelme, az is
kolásgyermekek megvizsgálása és a 
tuberkulótikusok gondozása történik. 
Ezek a kis épületek egészségügyi 
központok, ahonnan kultúra árad ki 
azokra a területekre, ahol azelőtt 
még az újszülött csecsemőknek több 
mint harmada pusztult el egy éven 
belül s ahol az iskolásgyermek lap
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pangó vagy nem kezelt betegségei 
útját állották a szervezet fejlődésé
nek, vagy megfertőzték a család 
tagjait.

Ha ezeket az eredményeket mér
legeljük, nem is annyira az a fontos, 
ar.it a számszerű statisztika mutat, 
'.anem inkább az, hogy sikerült a 
magyar községek népét megismer
tetni a népbetegségek veszedelmé
nek következményeivel, sikerült el
érni azt, hogy amit azelőtt Isten 
csapásának tartottak, az ellen most 
védekezni akarnak és elviszik kisde
deiket és gyermekeiket az „Egész
ségház “-ba.

Az egészségügy kérdéseinek meg
oldásánál hatalmas akadályokkal 
kellett a kormányzat Zöld Kereszt 
akciójának megbirkózni, mert igen 
sokszor a kérdések lényegének meg
oldása könnyű volt, de szinte le- : 
gyürhetetlenek voltak a kisérő kö
rülmények. A közlekedés, a gazda
sági helyzet és a megnemértés 
problémáit csak a szeretet, a mun
kájáért lelkesedő orvos és védőnő 
együttes munkája oldhatta meg és 
győzhette le.

A Zöld Kereszt mind több és 
több falvai von be munkájába, meg
tanítja a népet olcsó és egészséges 
ételek készítésére, egészséges vizet 
adó kutakat építtet és már néhány 
milió azoknak a gyermekeknek a 
száma, akiket védoltásokkal látott el. 
Ez a munka pillanatig sem áll meg 
és tovább feljődik mindaddig, amig 
a falvak orvoslásra, védelemre szo
ruló csecsemői meg nem erősödnek.

Az elkövetkező években újabb 
célkitűzésekkel és újabb tervekkel 
igyekszik megoldani az összes fa
lusi problémákat az egészségügyi 
kormányzat és bár ezen a téren 
sohasem lehet tökéletesen minden 
bajt orvosolni, örömmel és biza
kodva tekinthetünk ez elé a munka | 
elé, amely a falusi egészségügyi 
kultúrát fokozatosan magasabbra 
fogja emelni.

EGYESÜLETI ÉLET.
A Veszprém i Nemzeti Kaszinó 

Szilveszter-esti m ulatsága igen 
pompás hangulatban zajlott le. Szép
számú, előkelő és elegáns közönség 
adott ezalkalommal találkozót a Ka
szinóban, amelynek közszeretetben 
álló elnöke: dr. Cseresnyés József 
egészségügyi főtanácsos a vigalmi 
bizottsággal együtt mindent megtett, 
hogy az egybegyűltek jólérezzék 
magukat. Ez sikerült is nekik, mert 
vidám táncolás és poharazás közben 
köszöntötték az újesztendőt, amely
nek hajnalán ért véget a kellemes 
szórakozás.

A Kereskedő T á rsu la t előadó 
estje . A Veszprémi Kereskedő Tár
sulat vasárnap este a Korona-szálló 
nagy éttermében igen népes gyűlést 
tartott, amelyen megjelentek dr. Wéber 
Pál apát- és Serák József prépost
kanonokok, Rosos Károly polgár- 
mester, dr. Tekeres Lajos h. polgár- 
mester is, valamint a város keres
kedő társadalmának csaknem min
den tagja. Fodor Ferenc, a társulat 
elnöke meleg szavakkal üdvözölte a

polgármestert és a nagy érdeklődés
sel várt előadót: dr Tápay-Szabó 
László egyetemi rendkívüli tanárt. 
Az ismert előadó, aki előadásának 
az „Élelmes emberek" címet adta, 
bevezetőként megállapította, hogy a 
militarista felfogással ellenkezőleg a 
népek sorsa nem a harctereken, ha
nem a piacokon dől el. Itt azonban 
nem fegyverekkel, hanem élelmes
séggel kell harcolni. Majd több ked
ves történetet mesélt el az amerikai 
élelmességről, ahol ezt a szülők a 
gyermekekbe már belenevelik. Saj
nos — mondotta — Magyarországon 
az iskolákban mindent tanulnak, 
csak a pénzszerzést, élelmességet 
nem. A figyelmes hallgatóság a 
könnyen megérthető, sokszor jóizü 
humorú, de amellett tanulságos elő
adásért az előadót lelkesen megtap
solta. Ezután Rosos Károly polgár- 
mester pár kedves szóval megkö
szönte a szép előadást, Fodor Fe
renc pedig az előadó estélyt bezárta.

A veszprém i T urul táncos 
d isztáborozása. A Turul Szövetség 
Veszprémi „Bakony" Bajtársi Egye
sülete, dr. vitéz Jékey Ferenc főis
pán, mint az egyesület patrónus 
magiszterének fővédnöksége alatt 
szerdán este rendezte ezidei táncos 
disztáborozását, ami — január 5.-i 
dátumával — ugylátszik éppoly ha
gyományos lesz, mint más egyesü
leteknek évek óta az esztendő egy 
napjához kötött rendezései. Ezt biz
ton reméljük, annyival inkább mert 
a Turul „Bakony" Egyesülete dr. 
Priegel László tb. várm. főügyész 
vezetése alatt állandó, dicséretes 
fejlődésben van, amiről a mostani 
hangversenye is tanúságot tett. A 
tavalyihoz hasonló, nemzeti és Tu- 
rul-szinekkel stb. diszitett Petőfi- 
színházat egészen megtöltötte a pál
cás Turul-ifjak által fogadott, nagy
számú közönség, amelynek soraiban ; 
nemcsak helyből, hanem vidékről is 
a vármegye legszámottevőbb köz
életi előkelőségei is megjelentek.

Kár, hogy a veszprémi közönség, 
amely szeret elkésve érkezni az elő
adásokra, most sem tartotta be a 
Rádió közvetítése miatt ezalkalom
mal különösen pontos kezdési időt. 
A műsor — sajnos csorbát szen
vedett, — mert — amint őszinte 
részvéttel értesültünk Zsabka 
Kálmán, a jeles költő súlyosan, Mi- 
tolcsy Margit, a Rádió énekművész- 
nője pedig könnyebben megbetege
dett s így egyikük sem tudott az 
estélyen közreműködni. Ámde annál 
viharosabb sikert arattak a többi 
szereplők, akik közül a multévről 
már ismert Uray Margit, tüneményes 
ujju zongoraművésznő és a szintén 
pompásan zongorázó Thegze-Gerber 
Miklós zeneszerző, a Rádió művé
szei ezidén a „Turul“-indulóval ve
zették be a műsort. Votisky Alisz 
zeneszerző, a Rádió művésznője sa
ját szerzésű és más magyar dalokat 
énekelt Lendvai Lajos cigányzene
karának kíséretével s az ő kedves, 
jóízűen pattogó dalaival igyekezett 
másodszori jelenése alkalmával a 
közönséget Matolcsy Margit elma
radásáért kárpótolni. Pusztay Sán
dor, az Operaház tagja és szintén a 
Rádió művésze szép, mély bariton
ján finom énekművészettel előadott, 
a műsorban megjelölt virágénekek
kel és balladákkal nyújtott őszinte 
műélvezetet. Vörös Ica, ugyancsak a 
Rádió előadóművésznője, valamint 
K. Lázár Jolán, Bpest Székesfőváros 
Népműv. Bizottságának előadója, a 
Gárdonyi és Gyóni írod. Társasá
gok tagja hatalmas drámai erejű, 
művészi szavalataikkal értek el nagy 
hatást. Az előbbi Ady Endre „Kö
szönöm" és „Fehér csönd", valamint 
Zsabka Kálmán „Itt maradok" c. 
költeményeit, az utóbbi Mécs László 
a „Királyfi három bánata", Lázár 
István „Hamvazó szerda" és Kiss 
Menyhért „Magyar Miatyánk" c. 
versét adta elő. Uray Margit briliáns 
tehnikáját egy magyar dalbokrétában, 
majd Thegze-Gerber Miklóssal négy-
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kézre előadott népdalegyvelegben 
csillogtatta újra, amivel a műsor vé
get is ért. A közönség minden szám 
után hangosan, viharosan ünnepelte 
az est szereplőit. A Turul Egyesület 
rövid disztáborozása zárta be a ki
tünően sikerült zeneestélyt s annak 
keretében Pricgl László vezér meg
köszönte a közönség meleg pártfo
gását, hangoztatva, hogy az jóleső 
elismerés és biztatás az egyesület 
munkálkodásában. Majd a müvész- 
bajtársnök és bajtársak közreműkö
déséért mondott köszönetét, ami után 
Vörös László alvezér a hölgyeknek 
szép virágkosarakat, Szokolszky Jenő 
főiródeák pedig a tavalyi szereplők
nek Kőszeghy László által készített 
szép díszokleveleket nyújtott át. Vé
gül az egybegyűltek a vezér után a 
nemzeti „Hiszekegy“-et mondták el.
A hangversenyt reggelig tartó, vi- 
dámhangulatu táncmulatság követte 
a színházban és a Korona termeiben, 
aminek megnyitásához Jékey Ferencné 
főispánná adta meg az engedélyt.
A Koronából Bachmann Tibor bpesti 
zenekarának „Turul induló“-jára , 
Lontai László alvezér vezetésével be- j 
vonultak a nyitópárok és Árvái Józsi i 
cigánybandájának hangjai mellett 
csárdással kezdték el a táncot.

A veszprémi MANSz januári 
teadélu tánja  kedden folyt le az 
egyesület székházában, amelyet a 
didergő hideg ellenére is szép szám
mal keresett fel a város úri társa
dalma. Mint más alkalmakkor, most 
is finom büfével kedveskedtek a tea 
látogatóinak a figyelmes, lelkes házi
asszonyok, akik ezalkalommal a 
bírók és ügyvédek feleségei voltak. 
Kedves, barátságos hangulat jelle
mezte e teadétutánt, amely az er
kölcsi siker mellett anyagilag is szé
pen jövedelmezett.

Vitézi táncestély. Amint már 
egyszer közöltük Veszprém vármegye 
Vitézi Székkapitánysága és Társa
dalmi Bizottsága jan. 8.-án, ma 
szombaton este 10 órai kezdettel 
Veszprémben, a Petőfi-szinházban és 
a Koronában táncestélyt rendez. A 
tiszta bevételt a vármegyei Vitézi 
Szék rendelkezési alapja és sorscsa
pás által sújtott vitézek felsegélye
zésére fordítják. A bál díszvédnö
kei vitéz Draskóczy István ny. altá
bornagy, vitéz igmándi Hegyessy 
Géza testőrtábornok, ügyv. törzska
pitány, dr. vitéz Jékey Ferenc főis
pán, dr. vitéz Benárd Ágost ny. mi
niszter, országgy. képviselő, vitéz 
Érdy Kálmán ny. ezredeset# székkapi
tány, védnökei sorában pedig ott van 
vármegyénk számos közéleti előkelő
sége. A tánc-zenét a 2. határőrkerü
let zenekara és cigányzenekar szol
szolgáltatja.

A Keresztény Tisztviselőnők 
V eszprém i Egyesületének tea 
d é lu tán ja  — amint már jelentettük 
— jan. 9.-én, vasárnap délután 5 
órakor kezdődik az egyesületi helyi
ségben. A kellemesnek Ígérkező tea
délutánra ezúton is szeretettel hív
nak és várnak vendégeket.

A Nemzeti M unkaközpont 
Veszprém i Szervezete jan. 9.-én, 
vasárnap este 6 órakor a Kalmár-
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féle vendéglő külön termében isk. 
kiv. népművelő előadást rendez. Elő
adást tart Vesztróczy-Rimpek Jenő. 
Ugyanakkor fogják felavatnia Munka
központ uj helyiségét.

A V eszprém i Evangélikus Nő
egylet nagy te á ján ak  hirét alig
hogy leközöltük, az máris igen nagy 
érdeklődést keltett mindenfelé. Egye
sektől és egyesületek vezetőségétől 
meleg érdeklődés nyilvánult meg a 
teaestély s az ezt megelőző, szoká
sos büfégyüjtés iránt s ebből Ítélve, 
a teaestély ezúttal is fényes sikerrel 
fog lefolyni a jótékony cél javára. 
A teaestély — ahogyan már meg
írtuk — a február 13.-ára eső va
sárnapon lesz s a büfét gyűjtő egye
sületi tagok elseje körül elindulnak 
a gyűjtésre.

A V árpalotai Sakkör szép si
kere. Várpalotáról jelentik : A nagy- 
kanizsai „Maróczy" Sakk Kör ren
dezte az 1937. évi, II. Dunántúli 
egyéni sakkbajnokságot. A két hétig 
tartott, nehéz és izgalmas küzdelem
ben a Várpalotai Sakk Kör képvi
selői imponáló győzelmet arattak. 
Dunántól 1937. évi egyéni sakk
bajnoka Szijjártó-Szabó Benjámin, 
az Unió bánya alkalmazottja, a Vár
palotai Sakk Kör játékosa. Második 
helyezett holtversenyben — a győri 
Kőberl Ferenccel — Jeney Ferenc, 
országos főiskolai bajnok, veszprémi 
fiú, aki szintén a Várpalotai Sakk 
Kör igazolt játékosa. Szijjártó-Szabó 
Benjámin nyerte az 1936. évi I. 
egyéni dunántúli bajnokságot is, 
amit Várpalotán rendeztek meg. Az 
első helyezett remek, művészi terve
zésű oklevelet és tisztelet dijat nyert.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában 
Hiszek egy isteni őrök igazságban, 
Hiszek Magyarortzag feltamadasaban 

Ámen

H Í R E K .

— Csak ja n u á r tizenötödikéig 
lehet je len tkezni az euharisztikus 
kongresszusi filléres vonatokra.
Az Euharisztikus Kongresszus iro
dájának közlése szerint a Kongresz- 
szus Főbizottsága nyomatékosan 
megismétli, hogy az előkészületek 
komolyságát és rendjét veszélyeztetné, ; 
ha a bel- és külföldi jelentkezéseket 
idejében nem rögzíthetné. Éppen e 
rend miatt tudomásul kell venni 
mindenkinek, hogy január 15-ével 
kénytelen a kongresszusi különvona- 
tokra a jelentkezéseket lezárni. Az 
Előkészítő Főbizottság figyelmezteti 
a közönséget, hogy a rendes járatok 
ezekben a napokban különösen 
meg lesznek terhelve. Ezért is indí
totta meg a filléres kedvezményű 
különvonatok akcióját, mert ezek 
igénybevételénél a résztvevők kényel
mesen utazhatnak, a rendes menet
rendszerű járatokon azonban nem. 
Felhívja tehát a plébániák és egy
házközségek vezetőinek figyelmét, 
hogy január 15.-ig feltétlenül jelent
sék be a kongrekszusi filléres kü- 
Iönvonatokon felutazni szándékozókat, 
mert ezentúl már lehetetlenség lesz 
a filléres különvonatokra újabb je
lentkezéseket elfogadni.

— D arányi Kálmán a  m ikro
fon e lő tt. A miniszterelnök rádió
beszéde volt az év utolsó napjának 
legkiemelkedőbb eseménye. Darányi 
Kálmán rádióbeszámolójának elhang
zása után még hosszú időt töltött 
el a stúdióban és erről számol be 
érdekes fényképekkel illusztrált cikk
ben a Rádióélet uj száma. Novella, 
cikkek, színes riportok stb. és válto
zatos rovatok egészítik ki a mind
végig mélynyomásos, képekkel gaz
dagon díszített Rádióélet-e\. Egyes 
szám ára 14 fillér.

— Á thelyezett járásb íróság! 
elnök. Az igazságügyminiszter dr. 
Németh Zsigmond csepregi járás- 
birósági elnököt saját kérelmére a 
zirci járásbíróság elnökévé áthelyezte.

— Előléptetés a  rt ndőrségen. 
A kormányzó az újévi előléptetések 
során dr. Kiss László veszprémi 
rendőrfogalmazói címmel felruházott 
rendőr-segédfogalmazónak a rendőr
fogalmazói jelleget adományozla.

— Tanítói kinevezések. Pápá
ról jelentik ; A kultuszminiszter a 
Tókertben felállított pápai új elemi 
ikolához igazgató-tanítóvá Grátzer 
Gyula Örkényi, tanítóvá Nagy  Dezső 
herendi, az igar-öreghegyi uj állami 
elemi iskolához tanítóul Szabó Béla 
oki. tanítót nevezte ki.

— Vidéki olvasóinkhoz. Ka
rácsonyi számunkhoz befizető-lapot 
mellékeltünk, ez azonban — úgy 
látszik — olvasóink némelyikének 
elkerülte a figyelmét. Amíg ugyanis 
egyesek az előfizetés pontos megfi
zetésével iparkodtak lapunk küldé
sének ellenértékét adni, vagy pedig 
még előbb rendezték tartozásukat, 
mások — s ezek legtöbbnyire a 
hátralékosok — nemcsak az előfi
zetéssel nem siettek, hanem még a 
hátralék megkezdett törlesztésével is 
elmaradoznak. Ismételten kérjük te
hát t. olvasóinkat, de különösen a 
hátralékosainkat, hogy az előfizetési 
dijakat most már mielőbb, de leg
később január 15.-ig megküldeni 
szíveskedjenek, mert további hala
dékot nem adhatunk. A kiadóhivatal.

— „Szerelem ből nősültem " ma-

fyar vigjáték, magyar szereplőkkel.
zombat-vasárnap-hétfőn a moziban. 

— Szerdán és csütörtökön, filléres 
helyárakkal, Nicsevó, Harry Baur 
főszereplésével.

— H alálozás. Ackermann Gyu- 
láné szül. bábolnai Ballun Erzsébet, 
gyógyszerész özvegye, dec. 30.-án, 
hosszas szenvedés után, életének 72. 
évében elhunyt Bpesten. A háború 
előtti években férje nemsokkal az
után halt meg, hogy Veszprémben a 
harmadik gyógyszertári jogot meg
kapta s ezért az ötgyermekes anyá
nak sokat kellett küzdeni, amíg 
Páduai Szent Antalhoz címzett gyógy
szertárát jövedelmezővé és megélhe
tésüket biztossá tudta tenni. A ne- 
messzívü, övéit forrón szerető uri- 
asszony temetése 31.-én ment végbe 
a Farkasréti temetőben, az engesz
telő szentmisét pedig jan. 3.-án reg
gel mutatták be lelkiüdvéért a Szent 
Ferencrendiek Margit-köruti plébánia- 
templomában. Halálát gyermekei: 
Ackermann Károly, Imre, Ferenc, 
Béla és Ilona, férj Németh Józsefné, 
ezek hozzátartozói és a rokonság 
gyászolja.

— M unkaalkalom  had igondo
zo tt szakm unkások részére . Az
Egyesült Izzólámpa és Villamossági 
Rt. ajkacsingervölgyi kryptongyár- 
építkezésénél németül jó l beszélő 
30—40 év közti hadigondozott szak
munkások és pedig 1 elektro-műsze
rész, 1 hegesztő-csőszerelő, 1 szer
szám-lakatos és 1 géplakatos mun
kát kaphatnak. Mindazok, akik a 
fenti követelményeknek megfelelnek, 
a veszprémi polgármesteri hivatalban 
a hivatalos órák alatt, a 3. sz. szo
bában jelentkezhetnek.
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— 60 oldal te rjede lem ben ,
változatos, gazdag tartalommal je
lent meg a Párisi Divat januári 
száma. A szebbnél-szebb ruhamode- 
leken, kabátokon kívül még nyolc 
pompás jelmezt hoz a hölgyeknek. 
Irodalmi oldalai ezúttal is a leg
nagyobb gonddal szolgálják a mai 
iány és a mai asszony igényeit. 
Zichy Mária grófnő divatbeszámolót 
ad, Bozzay Margit a piknikről ir. 
Még folytatásos regényt, ismeretter
jesztő cikkeket, háztartási tanács
adót közöl a Párisi Divat, melynek 
ingyen kézimunkaiv mellékletén is 
az euharisztikus kongresszusra meg
felelő gyönyörű kézimunkát hoz.

— Báli és esküvői m eghívókat 
szép  kivitelben, ju tányos á rban  
készít FODOR FERENC könyv
nyom dája  Veszprém .

— E lveszett kerékpárbejelentő  
lap. Csornai Kálmán veszprémi pék
segéd Vezér gyártmányú, 50511. gy. 
sz. és a veszprémi rendőrkapitányság 
által 1937. október 23.-án kiállított 
kerékpárbejelentő lapját elvesztette. 
Megtaláló vigye be a rendőrségre.

— „Tücsök" címmel írt új re
gényt Áltay Margit Az Én Ujságom- 
Tündérvásár újévi számába. Ezen
kívül folytatásos elbeszélés, a Lek
vár-gyerekek kalandjai, sok mese, 
németlecke, rejtvények stb. gazda
gítják az ifjúság kedves lapját. Ki- 
adóhivatal : Bpest, VI., Andrássy-ut
16. Előfizetés negyedévre ajándék- 
könyvvel 2 P.
L egújabban  m egjelen t k ö n y v - 

ú j d o n s á g o k  a  m egjelenés 
nap ján  m ár b esze rezh e tő k : 
F O D O R  FERENC könyv- és 

p ap irkereskedésében  Veszprém .
— Szerkesztő i üzenetek. B. I.

öcs. A karácsonyi elbeszélést — 
sajnos — nem használhattuk. Majd 
egyszer személyesen bővebben. De 
jókivánatait szeretettel viszonozzuk 
és igen áldásteljes, boldog újévet 
kívánunk. — D. F. Pécs. Az érke
zett előfizetési hátralék 5 P, tekin
tettel arra, hogy az előbbi években 
is elmaradt néhány negyedévi dij. A 
jóakaratu érdeklődésért köszönet és 
szívből üdvözöllek.

— H áziasszonyok! Nem kerül
pénzbe, mégis a legjobb tésztare
cepteket megkapja, ha még ma kéri 
a Dr. Oetker-féle világhírű Fényké
pes Receptkönyvet, melyet bárkinek 
ingyen megküld a gyár: Dr. Oetker
A. Budapest, VIII., Conti-u. 25. 379

— Ü vegbe z á r t segélykiáltá
sok. Drámaian érdekes és megrázó 
élettörténetek elevenednek meg a 
hajótöröttek üvegbe zárt utolsó üze
neteiből, amelyeket a hamburgi ten
gertanulmányozási intézetben gyűj
tenek. Erről közül rendkívül érdekes 
cikket Tolnai Világlapja uj száma, 
amelynek ára 20 fillér.

— L egjobb m árkás  a ran y 
tö ltő to llak  m ár 5 pengőtől kezdve 
nagy vá lasz tékban  besze rezh e
tők  FODOR FERENC könyvke
reskedésében  Veszprém .

— M egbénult az o rszágú ti 
közlekedés a  m egyében. Az újév 
után megindult északi szél Veszprém 
megyében is hóakadályokat okozott. 
A Királyi Magyar Autómobil Club 
hójelentése szerint vármegyénkben 
Veszprém Nagyvázsony, Veszprém 
— Balatonalmádi, Veszprém—Zirc, 
Zirc—Csesznek, Zirc -  Pénzeskut, He- 
rend — Bakonyjákó, Zirc — Bodajk, 
Veszprém Balatonfüred Pápa—Cell- 
dömölk, Szentpál—Úrkút—Ajka út
vonalak hóakacályok miatt járhatat
lanok. A rendellenesen hideg idő 
ezenkívül komoly károkat is okozott, 
különösen a lakások vízvezetékeiben 
és amint lapunk más helyén is 
olvasható — emberélet is áldozatul 
esett a 20 —23 fokos hidegnek.



— A mozi m űsora . A városi 
Hungária-mözgó folytatja nívós mű
sorainak bemutatását. Szombat-va
sárnap és hétfőn (8., 9. és 10.) a 
bpesti Royal Apolló bemutató-szín
házzal egyideüleg a Szerelembői nő
sültem c. uj magyar vígjáték. Erdé
lyi Mici, Ráday Imre, Habos Gyula, 
Eszterházy Ilona, Csortos Gyula, 
Vaszary Piri, Mály Gerő stb. fősze
replésével. E filmmel a „Budai Cuk
rászda" és „Dunaparti randevú" c. 
nagysikerű filmeket értékben és si
kerben követi. Ezenkívül még egy 
romantikus cowboy-film; Rex, a 
vadlovak királya és Magyar Világ- 
híradó. — Szerdán és csütörtökön 
(12. és 13.) filléres helyárakkal 
Hány Baur, a nagy francia színész 
főszereplésével Nicsevó (Hősök a 
tenger alatt) c. drámai tárgyú film 
a szerelem és a tenger mélységeiből. 
Megelőzőleg színes rajzfilmcsoda: 
a Karácsonyi legenda és Fox Vi- 
lághiradó. — Az előadások csütör
tökön, szombaton és hétfőn fél 7 és 
9, szerdán és vasárnap 4, fél 7 és 
9 órakor kezdődnek.

— A síkosság  áldozata . Ko
vács Józsefné 81 éves pápai öreg
asszony a síkos úton elcsúszott és 
bal felső karját eltörte.

— F elakasz to tta  m agát. Sza- 
lóky Imre 65 éves nemesszalóki 
gazda házának mestergerendájára 
felakasztotta magát és meghalt. Tet
tét életuntságból követte el.

— L úgkőoldatot ivott. Steigler 
Sándorné peremartoni asszony csa
ládi egyenletlenség miatt lugkőolda- 
tot ivott. Mentőink a veszprémi kór
házba szállították.

— M agyar Lányok, Tutsek 
Anna leányifjusági lapja gazdag tar
talommal jelent meg. Két uj regény, 
elbeszélések, versek, kottamelléklet, 
cikkek, nyelvlecke, szerkesztői üze
netek stb. a Magyar Lányok Táborá
nak ismertetése tarkítják a kedves 
lapot s az „Otthonunk" díszes új
évi száma, a háziasszonyoknak ta
nácsadója. Kiadóhivatal: Budapest, 
VI., Andrássy-ut 16. Előfizetés ne
gyedévre 4 P.

— K ö n y v n y o m d á i  m unkák 
szép  kivitelben, gyorsan  és ju tá 
nyos á rb an  készülnek. P apíráruk , 
üzleti könyvek, iró - és rajzszerek  
leg jobb beszerzési fo rrása  FODOR 
FERENC könyvnyom dája, könyv- 
és p ap irkereskedése  Veszprém.

— M aga a lá  tem ette  a  lóré. 
Pápáról jelentik: Szalay Jenő 32 
éves bákonykoppányi napszámos 
lórén fát szállított. A lejtős útsza
kaszon a lóré beleszaladt az előtte 
haladó lóréba, minek következtében 
az felborult és a fahasábok Szalayt 
maguk alá temették. Veszedelmes 
helyzetéből társai mentették ki. Fe
jén, kezén és lábán szenvedett sú
lyos sérüléseket, amiért kórházba 
szállították.

— V éres családi viszálykodás.
Berta Gyula enyingi gazda Király- 
szentistvánon Barcza Imrénél egy 
asszonyt látogatott meg. majd össze
szólalkozott Barcza Imrével, aki a 
koponyáját bottal több helyen be
zúzta, azután az apjának segítségére 
siető Berta Vincét hátbaszurta. A 
veszprémi mentők mindkettőt első
segélyben részesítették és a veszprémi 
kórházba szállították.

— A gyonlőtte leénya udvar
ló já t. Csehi Lajos marcaltői gazdál
kodó 22 éves Mária nevű leányának 
komolyan udvarolt, Bodács Imre 28 
éves jómódú gazdalegény. A leány 
bizalmasabb viszonyba került ud
varlójával, mire Csehi felszólította a 
fiút, hogy sürgősen tartsák meg az 
esküvőt. Mivel ez erre nem volt haj
landó, rövid szóváltás után Csehi 
revorverre! agyonlőtte Bodácsot, aki 
azonnal meghalt. Csehit letartóztatták.
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— Hirtelen halál. Ágoston Já
nos badacsonytomaji munkás Szent- 
gálon bekérezkedett id. Sziics Sán
dor gazdálkodó istállójába éjjeli 
szállásra, ahol szivbénulás következ
tében meghalt.

— M egfagyott em ber. Zircröl 
jelentik: A gici vasútállomás mellett 
megfagyott embert találtak. A reg
geli vonatra felvették, hogy Vesz- 
prémvarsányba, a körorvoshoz szál
lítsák, miután még az élet jelei mu
tatkoztak rajta, de útközben végleg ki
szenvedett. A csendőrség megálla
pítása szerint bűncselekmény nem 
forog fenn. A megfagyott ember 
Barna József bakonytamási, ujmajori 
gazda volt.

Ragadós száj- és 
körömfájás.

2.

A ragadós száj- és körömfájás 
nem okoz sok elhullást az állatok 
között. A megbetegedett álománynak 
alig egy-két százaléka szokott áldo
zatul esni a ragálynak. Sokai inkább 
káros a ragály abban a vonatkozás
ban, amit az igásállatok munka- 
képtelensége, a tejelő állatok elapa
dása, a vemhes áltatok elvetélése, 
az állatok lesoványodása, elgyengü
lése jelent. A ragadós száj- és kö
römfájásban megbetegedett állatok 
ugyanis hólyagos, genyesen kiseb
bedé szájjal csak nagyon keveset 
esznek és járni is alig tudnak, mi- 

i után a köröm tövénél, a fattyuköröm 
( alatt, vagy a Körmök között szintén 
| genyes kimaródás, seb keletkezik.

A betegség kezdetén a száj belsejé- 
I ben, a foghuson, a foghijjasrészen 
í piros foltok láthatók, majd hólya- 
' gok jelennek meg, amelyek felfaka- 
j dás után sebekké alakulnak át. Ha 
! a betegség kifejlődik, ami a fertö- 
| zéstől számított 8 —10 nap alatt be

következik, a beteg állat bőven 
! folyó nyálával a száj és körömse- i 

bekből származó gennyes váladék
kal megfertőz mindent, ami az állat j 
körül található: almot, takarmányt 
istállóberendczést és az ilyen állat 
mellett foglalatoskodó ember ruhá
jára, lábbelijére is ráragad a kóro
kozó ragályanyag.

A beteg állat, ha valahol elha
lad, megfertőzi az utszéli füvet és 
mindent, amihez lábával és szájával 
hozzáér. Rendkívül fontos tehát az 
áltatok naponként való tüzetes meg
figyelése, vizsgálata. Nézzük meg 
naponta állataink száját, lábait, hogy 
nem látjuk-e a betegség kezdeti 
jelét, a hólyagosodást. S ha igen, 
jelentsük azonnal a hatóságoknál és 
a legközelebbi állatorvosnál. Az el- 

í rendelt hatósági intézkedéseket pedig 
lelkiismeretesen, szószerint hajtsuk 
végre. Beteg állatot ne hajtsunk kö
zös legelőre, közös itatóra, de még 
saját állatainktól is különítsük el. 
Tartsuk szem előtt, hogy csak a 
legnagyobbfoku tisztaság gátolhatja 
meg a ragály tovaterjedését, tehát a 
beteg állat alól egy szál szalma, 
vagy egy kis takarmányhulladék se 
kerüljön el más udvarban, vagy 
más községbe. És mindenki, aki a 
beteg állatok körül mnukálatokat 
végez, kezét, ruháját, lábbelijét s 
munkaeszközeit gondosan, lelkiisme
retesen tisztítsa le és fertőtlenítse.

A földművelésügyi minisztérium 
máris szigorú rendszabályokat lép
tetett életbe, amikor — még hála 
Istennek — vészmentes az ország 
területe. Ezek a rendszabályok azon
ban csak akkor lesznek hatásosak, 
a veszély csak akkor lesz elhárítható, 
ha a veszélyeztetebb területek lakos
sága a hatóságok segítségére siet

és az adott utasítások betartásával 
a rendelkezések legteljesebb meg
valósításával teljesíti azt, amit ve
szély esetén a közös érdek az or
szág s mindnyájunk érdeke meg
követel. (Vége.)

LÉGOLTALOM.
Légoltalmi egészségügyi 

oktatói tanfolyam . A Magyar Vö
röskereszt Egylet január 10.-től 15.-ig 
bezárólag légoltalmi egészségügyi 
oktatói tanfolyamot rendez Veszprém
ben, ahol kiképzést nyernek mind
azok, akik viszont hivatva lesznek 
a város lakosságát, a közintézmények, 
iskolák stb. tagjait a légoltalmi egész
ségügyi és mentő szolgálatra kiké
pezni. A polgármester ezúton is fel
hívja a tanfolyamra a közintézmé
nyek, iskolák és általában a város 
lakosságának figyelmet azzal: kívá
natos, hogy a tanfolyamra minél 
többen jelentkezzenek. A tanfolyam
mal kapcsolatos költségek s a ki
állítandó bizonyítvány dija cimén 9 
P-t kell a várm. m. kir. tisztifőor
vosi hivatalnál befizetni. Az előadá
sok mindenkor d. e. fél 9 órától 
körülbelül fél 1 óráig tartanak a 
Sziklay János-u. 2. sz. alatti cser
készotthonban. Az előadásokra gáz
álarcot, ceruzát és jegyzetfüzetet kell 
vinni. A tankönyvekből lészletes fel
világosítást a polgármesteri hivatal 
légoltalmi előadója vagy a várm. 
kir. t.-főorvosi hivatal ad.

Egy régi veszprémi 
diák följegyzéseiből.

Közli H orváth Cyrill. 3
V. osztály.

1. Az iskola udvarán a tízórai 
szünetben megjelent Hazafy Veray 
János, „a nemzet koszorús köl
tője" egy csomó piros-fehér-zöld 
füzettel és elszavalta egyik költemé
nyét, amelynek a kezdete:

Budapesten van két szamár kölyök,
Úgy röhögnek, mint mikor a bika köhög.

A gyerekeknek nagyon tetszett a 
szavalat. Vállukra kapták a „költőt", 
iiagy lármával körülcipelték az ud
varon és a folyosón, közben tüt 
szúrtak a nadrágjába és utoljára 
„véletlenül" a kövezetre pottyantot- 
ták. Amire a „költő" megharagudott 
és elment.

2. A Marton Dolfi nyaggatózik, 
vajon igaz-e, hogy a leányok hara
pósak. Ő így hallotta, hát szeretne 
dűlőre jutni a dologban.

— Neked okvetlen tudnod kell, 
pajtás, mondja a napokban. Csak 
nem jártál hiába a tánciskolába.

Mi tagadás, szégyellem megval- 
lani, hogy a nehéz kérdéssel magam 
se vagyok egészen tisztában. Azért 
így feleltem :

— Hát ami a dolog érdemét il
leti, barátom, arra bőséges tapasz
talataim vannak. Hanem, tudod, at
tól tartok, hogy a Vörös András, 
aki végre is csapólegény is volt, 
baka is volt, meg talál apprehen- 
dálni, ha ilyen fontos ügyben nem 
az ő tanácsa, hanem az én vélemé
nyem után indulnál. Mindenesetre 
fordulj hozzá, mérget veszek rá, 
hogy az igazat fogja mondani.

3. Szó, ami szó, rettenetes, hogy 
a fehérnép körül ilyen fogyatékosak 
az ismereteim. Zeus őrizzen tőle, 
hogy ezt a nagy tudatlanságot meg- 
neszeljék az osztály kolomposai. 
Nem akarom, hogy gyerkőcnek tart
sanak. Tenni kellene valamit. De 
mit ??

4. Tegnap jó napom volt. Két 
okból is. Úgymint: 1-ször, mivel 
disznót öltünk, 2-szor, mivel az első

cikkem megjelent az újságban. Egész 
nap ettem és félrevonulva a cikket 
nézegettem. Milyen jó is, ha az 
ember a saját cikkét és alatta a ne
vét szép dűlt betűkkel kinyomtatva 
láthatja. Még a disznótoros kásánál 
is jobb és gyönyörűségesebb.

5. Ördög és pokol! A cikkben 
két emeletes szamárságot találtam. 
Kétségbe vagyok esve. Mi lesz, ha 
Keszthelyi vagy Perger tanár úr el 
találja olvasni! És kisül a szemem, 
ha arra gondolok, mit szólnak a 
késő századok, ha a szörnvü hibá
kat fölfedezik. Óh, borzasztó lehet 
az irói pálya, ha már az első gyü
mölcse ilyen keserű.

VI. osztály.

1. A magyarból az iskolában el
végeztük a Coriolanust. Pintér tanár 
úr kinevezte a szereplőket, azok ol
vasták, kiki a maga szerepét. A 
többinek be kellett csukni a köny
vet. Úgy hallgattuk végig az egész 
tragédiát.

Utálatos volt: A személyzet gya
lázatosán, akadozva olvasott. A hall
gatóság nagyrésze legyek fogdosásá- 
val és egyéb üdvös teendőkkel ütötte 
agyon az időt.

Végre tenger akadozás, nyögés, 
biztatás, szidalom után sikerült el
jutni a befejezésig. Pintér tanár úr 
fölment a katedrára és így szólt:

— Most pedig következik az 
összefoglalás, öreg Berky József 
álljon föl és adja elő a tapasztala
tait. Legelőször is mondja el, mi
lyen embernek ismerte meg Coriola
nust.

Berky Jóska ravasz ábrázattal 
kelt föl az ülőhelyéről.

— Coriolanusról azt tapasztaltam, 
hogy nagyon makogó férfiú volt és 
nem tudta értelmesen kifejezni a 
gondolatait. Ugyanis az egész da
rabon keresztül semmi egyebet nem 
csinált, csak makogott. De a többiek 
is csaknem valamennyien makogtak. 
Kitetszik ebből, hogy akkoriban Ró
mában általános volt a makogás. 
Továbbá az is világos, hogy a tra
gédia olyan fajtája a drámának, 
amelyben a főhősnek és a szereplők 
nagyrészének makogónak kell lennie.

A hatás bődületes volt. Pintér 
tanár úr majdnem lefordult a kated
ráról nevettében. Az osztály röhö
gött. Aufidius csúfolódva kiöltötte a 
nyelvét Coriolanusra és néhányad- 
magával elkezdett malac módra rö
fögni és sivalkodni: kor-kor-kor, 
rio-rio, lánus. Menenius Agrippának 
se kellett több : hasbaütötte Aufi- 
diust és kilökte a pádból. Szeren
csére megszólalt a „Secundus" és 
véget vetett az „összefoglalásának. 
De kinn a folyosón, meg az udva
ron még sokáig hallani lehetett a 
röfögést és sivalkodást: kor-kor-kor, 
rio-rio, lánus.

2. Vörös András állandóan hadi- 
i lábon áll Való tanár úrral. Sehogy 
I se akarja ráadni a fejét a latin me- 
; moriterre. Szerdán a főtisztelendő 
I végkép kifogyott a türelemből. Ke- 
; ményen ráripakodott András úrra :

— Hallja András, maga vén 
gazember, úgy megbuktatom, hogy 
osztán hát a füle se látszik ki a sze- 
kundából.

— A fütyülőjit! adta meg And
rás az óra után a visszhangot. Még 
csak az kellene. Agyonütne az apám. 
A csapószeri banyák mind rajtam 
köszörülnék a nyelvüket. És még 
aznap mély tisztelettel bekopogtatott 
az öreghez.

— Főtisztelendő tanár úr, aláza
tosan kérem, irgalmazzon. Engedje 
el azt a szekundát. Méttóztassék 
meggondolni, hogy az irgalmasság 
nagy erénye az igazi keresztény em
bernek.

Való tanár úr nem szólt semmit.

_________(XL-LXHI. 2. szám.) 5.
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Csak csufondárosan mosolygott. 
András megnyomta a szó t:

— Méltóztassék meggondolni, ha 
megbukom, nem marad más szá
momra, mint fölakasztom magamat.

Az öreg még csufondárosabb ar
cot vágott.

— Na, ez már osztán hát iga
zán szép dolog lesz magátul, András. 
Tudja mit ? Van itt a fiókban egy 
szép szál istrángom. Odaadom, osz
tán hát kösse magát arra. Megér
demli, hogy ilyen szép szál istrán
gon költözzék ki az árnyékvilágbul.

De erre már Andrást is elfutotta 
a keserűség.

— Főtisztelendő úr, mondotta, 
nagyon köszönöm az istrángot. Most 
már csak azért se akasztom föl ma
gamat. De nagyon sajnálom, hogy 
főtisztelendőséged pap létére öngyil
kosságra biztatja a szerencsétlen 
tanítványát...

Maga is megrettent a szavaitól.
— Azt hittem, beszélte a gyere

keknek, hogy na, most rögtön beüt 
a furkós mennykő. De tévedtem. Az 
ebadta csak vigyorgott. Látszott, 
hogy valami ravaszságon töri a fe
jét. Hát végre csak elkezdi ám :

— Igaza van András. Látom, 
hogy jól tudja a teológyiát. Hanem 
akkor osztán hát azt is bizonyosan 
tudja, hogy a jó pásztor kötelessége 
a tévelygő juhok istápolása. Ezt 
mondta. Aztán hát már nyulákolt is 
hátra a sarokba az istápja felé. 
Nekem se kellett több. Tudjátok, 
mindig ellensége voltam a tettleges- 
ségnek. Méltósággal végignéztem 
rajta és büszkén kiballagtam a szo
bájából. Hazamentem. Megtöltöttem 
öt fekete borosüveget jóféle kut- 
vizzel. Fogtam egy utcagyereket, 
adtam neki egy susztertallért és el
küldtem vele a „bort" fötisztelendő 
Való Mihály tanár urnák ajándékba.

— ? ? ?
— Természetesen, nem a ma

gam, hanem a Marton Dalef nevé
ben. Az tud minden memoritert. 
Hát Mihály bátyánk bizonyosan 
megörült a — víznek.

*

Persze minden igazságnak van 
ellensége. Néhány neveletlen kölyök 
nem átallotta azt a rágalmat ter
jeszteni, hogy a mondott délután 
szemtanúja volt, amint András úr 
esze nélkül kiröpült a Való tanár 
űr szobájából. Még a gazdanénit is 
föllökte. De ez bizonyára sült ha
zugság és András úr meg is cá
folta, mondván: „Ebadta rongyosai, 
fogjátok be a pofátokat. Mindenki 
tudja, hogy a röpüléshöl szárnyak 
köllenek. Már pedig nekem a 77-ik 
öregapám se vót szárnyas ember." 
Amit csakugyan mindenkinek el 
kell hinnie. (Vége.)

IRODALOM
(E. Lázár F ran c isk a : A Vég

telen  nyom ában.) Szeretjük a szép 
verseket. Nem azokat, amelyekben 
csupán a gondolatok és érzések az 
eszményi szépnek a hordozói, ha
nem azokat, amelyek ezt az eszményi 
szépet megfelelő formában kifejezésre 
is juttatják. Mert hiába a legszebb 
gondolat, ha a verseléshez hiányzik 
a művészi készség és a tartalom 
szépsége is sokat veszít értékéből, 
ha a vers nyikorogva döcög és a 
rímei sértik a fület. E. Lázár Fran
ciska tisztában volt a költészet sza
bályaival, amikor 82 versét magá- 
banfoglaló könyvét közrebocsátotta 
s ezért annak elolvasása élvezetet 
nyújt. A költőnő lírája igen váltó- ; 
zatos témákat ölel fel és olyan tá- j 
jakra is elkalandozik, amelyek előtte 
ismeretlenek. Nem ezek a legszebb i 
költeményei. Hanem azok, amelyek- ! 
ben a legbensőbb énje nyilatkozik

meg, amikor az alkotó örök erőnek, 
az eszmének, a költőt is énekelni 
késztető szellemnek himnuszát zengi. 
Ezekben szinte hallani lehet a költő 
lelkének szárnycsapásait. De meg
hatóan közvetlenek azok a versei is, 
amelyekben dunántúli hazájáról em
lékezik meg, s bájosak a szerelemről, 
dalról, természetről stb. szólóak. A 
legszebb versének a „Golgota" cí
műt tartjuk. De igen szépek „Assisi 
Szent Ferenc madarai", a „Földanya 
varázs igéje", „Csak vágyom az 
álomhazába", amelyből megtudjuk, 
hogy a költőnő Vas, Zala és Vesz
prém megyék határán nőtt fel, „A 
régi otthon", „Felhők a Dunántúl 
fölött", „Magyar Tengeren", „Az 
Eszme", „A csillagok bűvkörében", 
„Jehova Szövetsége", „Hervadhatat
lan lelki Jeruzsálem", „Jehova lan
tosa", „A Lélek olthatatlan vágya", 
„Mindenség-dal", „Átok vagy áldás?" 
„Karácsony bűvös éjjelén", „Régi 
dallam, mindig új", „Máriának ne
vezzétek !“ stb. Az a benyomásunk, 
hogy E. Lázár Franciska további 
költői munkássága értékes alkotások
kal fogja gazdagítani az irodalmat, 
ha megmarad olyan őszintének, ami
lyennek ez a verseskönyve mutatja. 
Hogy melyik nyomdában készült — 
az nincs a könyvre nyomtatva.

(Zilahy Lajos uj regényét,) 
„A földönfutó város“-t most kezdte 
közölni az Uj Idők. Az író a leg- 

I újabb történelmi kor egyik legtragi
kusabb idejét idézi elénk drámai 
erővel: a vagonlakók küzdelmes
életét. Herczeg Ferenc szépirodalmi 
hetilapjának gazdag tartalmából ki
emeljük még Bessenyey Zénóné, 
Darányi Kálmánná, Eckhardt Ti- 
borné, Harsányi Ödönné, Hetényi 
lmréné, Kozma Miklósné, Lázár 
Andorné, Raffay Sándorné, Ravasz 
Lászlóné, Széli Józsefné és Winter- 
nitz Andorné nyilatkozatát, Gulácsy 
Irén, Krónikás, Zsigray Julianna és 
Hunyady Sándor Írásait, Ernőd Ta
más szép versét. Barabás Gyula 
cikke, Fóthy János regénye, Székely 
Tibor elbeszélése, időszerű közle
mények egész sora, képek, ötletes 
fejlécek stb. gazdagítják még a mü
veit középosztály kedvelt hetilapját. 
Mutatványszámot küld a kiadóhiva
tal: Bpest, VI., Andrássy-út 16. 
Előfizetés negyedévre 6 40 P, egyes 
szám 50 fillér.

KÖZGAZDASÁG
* M egjelent a  Gylimölcster- 

term elők N aptára, amely tavaly 
olyan nagy népszerűségre tett szert. 
A naptár részletesen ismerteti a 
gyümölcsösben és szőlőben elvég
zendő munkákat havi részletezés
sel, gyakorlati tanácsokat és útmu
tatásokat ad az összes szakkérdé
sekben. Hisszük, hogy a kiváló 
szakemberek által összeállított és a 
legújabb tudományos és gyakorlati 
tapasztalatokat ismertető munka 
mindenki tetszését meg fogja nyerni. 
Kapható a Gyümölcstermelők Or
szágos Egyesülete Veszprémvárme- 
gyei Tagegyesületénél (Veszprém, 
vármegyeháza 11/9.) 1 pengőért. Vi
dékre 1 P 12 fillér levélbélyeg be
küldése ellenében küld az egyesület.

Anyakönyvi kivonat.
Szilletés: Szauver József tak. pénzt, al

tiszt és Hornung Terézia fia Antal, rk. 
Holics István fm. npsz. és Szepesi Ilona 
leánya Ilona Éva, rk.

Halálozás: Jelinkó József npsz., 78 é., 
rk. — Fülöp Józsefné, szül. Varga Erzsé
bet, 25 é., ref. Derencsér Qyula fm. 
npsz . 15 é., rk. — O o rn ó  Mária 1 h., tk. 
— özv. Nagy Gáborné, szül. Hanik Katalin, 
88 é., rk.

Házasság: Bittmann József npsz. és 
Vac»kó Mária gyári m , r*.

Pk. 785. sz. 1937.___
1937. vghtói 566. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Widder Gyula ügyvéd által 

képviselt Kovács A. és Társa és 
csatlakozottak javára 200 P és 56 
fillér tőke és több követelés járulé- 
kai erejéig az enyingi kir. járás- 
bíróság 1937. évi 785. sz. végzé
sével elrendelt kielégítési végrehaj
tás folytán végrehajtást szenvedőtől 
1937. évi november hó 20.-án lefog
lalt, 1360 P-re becsült ingóságokra az 
enyingi kir. járásbíróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltet
vén, annak az 1908. évi XLI. te.
20. §-a alapján a fent megnevezett 
s a foglalási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatók javára 
is, az árverés megtartását elrende
lem, de csak arra az esetre, ha 
kielégítési joguk ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igénykereset 
folyamatban nincs, végr. szenv. la
kásán, üzletében, Siófokon Olai-u. 
leendő megtartására határidőül 1938. 
évi ja n u á r  hó 12. n ap jának  dél
e lő tt 11 ó rá ja  tűzetik ki, amikor a 
bíróilag lefoglalt bútorok, képek, 
rádió, stb. s egyéb ingóságokat 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, esetleg becsáron alul is — 
de a kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabban csak a végrehajtást 

! szenvedő beleegyezésével, — el fogom 
adni. Azon ingóságokra, amelyeknek 
a kikiáltási ára egyezer pengőn felül 
van, az 5.610931. M. E. számú ren- 

I delet értelmében csak azok árverez
hetnek, akik a kikiáltási ár egytized- 

: részét bánatpénzül leteszik.
Enying, 1937. december 13.

M olnár
kir. bir. végrehajtó,

j 15 mint bírósági kiküldött.

H irdessen  a
„V E S Z P R É M V Á R M E G Y É D B E N  I

A veszprémi kir. jbiróság, mint tkvi 
hatóság.

8447—1937. tk. szám.
Árverési hirdetmeny-kivonat.

A m. kir. kincstár képviseletében 
a veszprémi m. kir. pénzügyigazga
tóság végrehajtatnak Kern Ferenc, 
kiskorú Kern Róza és kisk. Kern 
Anna végrehajtást szenvedők ellen 
indított végrehajtási ügyében a te
lekkönyvi hatóság a végrehajtató ké
relme következtében elrendeli a vég- i 
rehajtási árverést 870 P 80 f. tőke- | 
követelés és járulékai behajtása vé
gett, a veszprémi kir. járásbíróság 
területén levő, Veszprém városban 
fekvő s a veszprémi 2350. sz.- betét
ben A. 1. sorsz., 2871. hrsz. a. 
felvett; s Kern Ferenc (nős volt Hajik 
Rózával), kisk. Kern Róza és kisk. 
Kern Anna nevén álló 678 négy
szögöl területen épült, Fejérvári Jó- 
zsef-utca 29. sz. alatti házra, udvar
ral, gazdasági épülettel és 2 kőfal
lal a Beltelekben, 1200 P kikiáltási , 
árban.

A tkvi hatóság az árverésnek . 
Veszprémben, a telekkönyvi hatóság 
hivatalos helyiségében (Vár-u. 11. 
sz., 16. ajtó) megtartására 1938. évi 
m árcius hó 3. nap ján ak  déle lő tt 
9 ó rá já t tűzi ki és az árverési felté
teleket az 1889 : LX. te. 150. §-aalap- ! 
ján a következőkben állapítja m eg: j

Dr. Bodor György csatlakoztatott í 
végrehajtató érdekében az árverés j 
alá eső ingatlanokból a kisk. Kern ■ 
Róza és Anna összesen */4 résznyi \ 
illetőségét a kikiáltási ár felénél ala- j 
csonyabb áron eladni nem lehet. I 
(1908. XII. te. 26. §.) Figyelemmel i 
az 56101931. M. E. sz. r. 21. § á- ; 
bán foglaltakra, a telekkönyvi ható- |

ság kimondja, hogy áz árverésre bo
csátott ingatlanból a Kern Ferencet 
illető *|, résznyi jutalékot Hirschfeld 
Béla csatlakoztatott végrehajtató ér
dekében 2505 P áron alul, Klug 
Károly csatlakoztatott végrehajtató 
érdekében pedig 4435 P áron alul, 
— mig az árverésre bocsátott egész 
ingatlant a m. kir. kincstár végre
hajtató érdekében 1100 P áron alul 
eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
•|n-át készpénzben, vagy az 1881 : 
LX. te. 42. §-ban meghatározott ár
folyammal számított, óvadékképes ér
tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek előlegesen bí
rói letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket alá
írni. (1881 : LX. t-c. 147., 150., 170. 
§§. 1908: XLI. t-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár
nál magasabb Ígéretet tett, ha többet 
Ígérni senki sem akar, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka szerint 
megállapított bánatpénzt az általa 
Ígért ár ugyanannyi százalékáig ki
egészíteni.

Veszprém, 1937. évi szept. 21.
A kiadm. h it.: Dr. Erdős s. k.

Heller kir.jbiró.
tlkv vezető. 17

A veszprémi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

6766/1937. tkv. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.

Krayer E. és Társa (képv. dr. 
Huszár Andor á. Budapest V. Csáky-u.
15.) budapesti bej. cég Kovács Hű
béri (nős Galambos Rózával) vesz
prémi lakos (Vak Botyán-u. 6.) 
végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtató kérelme kö
vetkeztében elrendeli a végrehajtási 
árverést 108 P 78 f. tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett, a vesz
prémi kir. járásbíróság területén levő, 
Veszprém városban fekvő s a vesz
prémi 305. számú telekkönyvi be
tétben A. f  b- sor 231L helyrajzi 
szám alatt felvett, Ház 6. szám alatt 
a Vak Bottyán-utcában elnevezésű, 
106.5 öl területű ingatlanból végre
hajtást szenvedett nevén B. I. alatt 
álló V* (fele) rész illetőségre 2800 P 
kikiáltási árban azzal, hogy az ár
verés alá eső ingatlan 3911 P leg
kisebb vételáron alul el nem adható.

A telekkönyvi hatóság az árve
résnek hivatalos helyiségében : Vesz
prém, Vár-utca 11. szám 12. ajtó, 
megtartására 1938. évi feb ru á r hó
8. n ap ján ak  d é le lő tt 9 ó rá já t tűzi 
ki és az árverési feltételeket az 1881. 
LX. te. §-a  alapján a következőkben 
állapítja meg ;

Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
|„-át készpénzben, vagy az 1881. 

LX t.-c. 42. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek előleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni. 
(1881. LX. t.-c. 147., 150., 170. §§ í 
1908: XLI. te. 21. §.) .

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb
bet Ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni.

Veszprém, 1937. junius 26.
A kiadm. hiteléül: Dr. E rdős 6. k.

Heller kir- jbM
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 ̂ Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.


