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Külpolitikái
tanácskozás.
O laszország, Ausztria és M a
gyarország külügyminiszterei ta
lálkozót adtak három napon át
B udapesten és tanácskozásaikat
szerdán esíe fejezték be. Arról
felesleges beszélni, hogy Schuschnig osztrák kancellárt, gróf
Ciano olasz és Schmidt Guidó
osztrák külügyminisztereket a m a
gyar főváros a hagyom ányos b a
rátsággal és fényes pom pával fo
gadta s ennek a baráti vendéglá
tásnak M agyarország korm ány
zója s a magyar korm ány is a
legm elegebb közvetlenséggel adott
kifejezést. Szép és m egható ez,
d e nem volt a lényeg.
A római jegyzőkönyveket aláírt
három ország külügyminiszterei
találkozójának a lényege az a tel
je s összhang, ami egym ás ügyei
iránt kölcsönösen magnyilvánul,
valam int az az egységes, m egcá
folhatatlan
béketörekvés,
ami
m indhárom országot Európa jö
vőjére figyelemmel eltölti.
A hárm as tanácskozásról ki
adott nyilatkozatból is világosan
kitűnik a három állam felfogása.
Feltárta ez a tanácskozás az
o la sz —osztrák—m agyar barátság
teljes szilárdságát és azt a hűsé
get, amivel a m agyar nemzet O lasz
ország iránt érez, am ely elsőül
nyujtolta segítő jobbját trianoni
izoláltságunkban. Csak következe
tesek vagyunk m agunkhoz, ha
O laszország mellett az abessziniai
kérdésből kifolyólag a N épszövet
séggel felmerüli ellentéteben is
kitartunk, annál is inkább, mert
O laszországnak a Népszövetségre
vonatkozó felfogásában teljesen
igaza van.
T isztázza a közös nyilatkozat
a z egyezm ényben részvevő or
szágok kapcsolatát a rom a—ber
lini tengelyhez is. És félreérthetet
lenül foglal állást a kommuniz
m ussal szem ben s a z ellene a la 
kult olasz—ném et—japán megál
lapodás mellett, leszögezvén, hogy
saját országukban m indhárom á l
lam teljes erővel fog küzdeni a
kommunista pro p ag an d a m egaka
dályozáséért.
Nagyjelentőségű a m agyar ka
tonai egyenjogúság elismerésére
vonatkozó kijelentése a közös nyi
latkozatnak, ami nyilván Európa
békéjét és a T rianonban m egalá
zott M agyarország biztonságának
és tekintélyének m egerősítését cé
lozza. De nem kisebb jelentőségű
a m agyar—r^m an jóviszony szük
ségességének hangsúlyozása sem,
ami meg a „dunai E urópa” békéjé
nek m egszilárdítását óhajtja.
Ha figyelembevesszük, hogy a
bpesli hárm as tanácskozás, a kö
zös nyilatkozatból is kitetszőleg, a

Szerkesztősét; és kiadóhivatal

Felelős szerkesztő:
Ifj. M atkovich László.

közös gazdasági kapcsolatok fej
lesztése tekintetében is jelentős
eredményt ért el. — örömmel á l
lapíthatjuk meg a három szom 
szédos ország nagyértekű b arátsá

V eszprém , F ü red i-te lep 11. (Telefon 66.)
Eljegyzési, esküvői híreket, gyászköszönetet, nyugtázást csak
díjazás ellenében közlünk. — Kéziratokat nem adunk vissza

gát és bizalommal remélhetjük,
hogy a külügyminiszteri találkozó
újból leszögezett közös politikájá
nak áldásos eredm ényei rövide
sen érezhetővé válnak.

Medgya$$zay Vince
ref. püspök 7 0 éves.
Medgyasszay Vince, a dunántúli
református egyházkerület nagynevű
püspöke szerdán töltötte be életének
70. évfordulóját. A fő pásztort név
ünnepe alkalmából meleg szeretettel
és ragaszkodással köszöntötték az
egyházkerület vezetői és papsága,
hivei és tisztelőinek sokasága, sze
mélyesen vagy posta útján fejezvén
ki előtte legöszintébb szerencsekivánataikat.
Medgyasszay Vince nemcsak
mint pap, hanem mint a magyar
irodalomnak is egyik kiváló képvi
selője igaz értéke a magyarságnak.
Előbb Berhidán, majd 34 esztendőn
át Lepsényben volt a reformátusoknak lelkipásztora és a lelkek igazi
gondozásával, híveivel való együttérzéssel nagy megbecsülésnek és
szeretetnek örvendett. Egyházának
is építőkezü tagja, majd tényezője
volt, amit bizonyít az, hogy 1920ban a mezőíöldi egyházmegye élére
állították, majd 1925-től püspökhe
lyettes és egyházkerületi főjegyző
volt. Mivel az egyházi dolgok mel
lett és a költészet művelésén kivül
mindenkor élénk részt vett a közéleti
tevékenységben, érdemeiért Magyarország kormányzója kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki.
De egyéni és egyházi férfiúi ki
válóságáért akkor érte a legnagyobb
kitüntetés, amikor a közismerten kimagasló lelki és szellemi tulajdon
ságokkal birt előde: Antal Géza
örökébe tartotta érdemesnek öt meg

választani az egyházkerület gyüleke
zetének bizalma. Püspökké válasz
tása után a pápai egyházközség
hívta meg vezető lelkipásztorának
Medgyasszay Vincét, aki azóta nem
csak az egyházkerületet, hanem a
saját parókiáját is a legnagyobb
megelégedésre vezeti.
Püspök korában is folytatta iro
dalmi munkásságát és a multévben is egy szép verseskötete je
lent meg. Nemesszavu költö az ősz
főpásztor, akinek gyönyörű csen
gésű rímeiben mindig a mélyen
vallásos érzés, a tisztult erkölcsi
j felfogás és az izzó hazaszeretet
: nyernek visszhangot. Egyike legfen; költebb érzésű költeményeinek, amit
i a tragikus sorsú Tisza Istvánról irt
■ és mélyen megható az a verse, amely
ben a boldogult Ádám Iván vesz
prémi kanonokról, a szegények
pártfogójáról emlékezett meg. Ez
utóbbi legelőször a mi lapunkban, a
Veszprémvármegyé-ben látott napvilá
got. Ez okból, meg azért is, mert la
punknak azóta is illusztris munka
társa, aki többször felékesítette ün
nepi számunkat vezércikkeivel, a ki
tűnő egyházi és közéleti férfiúnak
; kijáró hivatalos köszöntésen kivül,
a melegebb kapcsolatok jogán, mi
is legmélyebb tisztelettel és szeretet
tel üdvözöljük Medgyasszay Vince
! püspököt, Isten bőséges áldását kérve
eredményekben és értékekben eddig
is gazdag életére.

Az alispánt üdvözölték, árvíz
ről, állatkórról stb- tárgyaltak
a kisgyűlésen és köz. biz.-ben
Veszprém vármegye törvényhat. nem térhet szótlanul napirendre eme
kisgyűlése szerdán délelőtt tartotta tény fölött. Felhatalmazva érzem ma
gam és meg vagyok róla győződve,
január havi tanácskozását.
Az elnöklő dr. vitéz Jékey Ferenc hogy a közgyűlés minden egyes
tagjának
szivéből szólok akkor, ami
főispán, miután a gyűlést megnyi
totta, kedves, meleg szavakkal em dőn az alispán ur Öméltóságát szé
lékezett meg Berky Miklós alispán pen Ívelő köztisztviselői pályafutá
sának e nevezetes állomásán az
nak előléptetéséről.
— Tárgysorozatunk megkezdése egész kisgyülés nevében melegen
előtt — mondotta — egy örvende üdvözlöm és hazafias működésére
tes bejelentést kívánok te n n i: dr. , az Úristen áldását kérni.
A nemesveretü szavak nyomán
Berky Miklós alispán űr január :
l.-ével az V. fiz. osztályba lépett az alispánt az egybegyűltek lelke
sen
megéljenezték.
elő. Úgy érzem, hogy a közgyűlés,
Ezután dr. Simon György prcláamely az alispán ur kiváló tevékeny
ségét közvetlenül figyelhette meg, tuskanonok, felsőházi tag üdvözölte,

a kisgyülési tagok nevében, az al
ispánt néhány bensőségteljes szóval,
hangoztatva, hogy a főispán szép és
tömör üdvözlő szavaiban mondot
takhoz mindenben csatlakoznak.
Dr. Berky Miklós alispán hálá
san mondott a jóleső üdvözlésekért
őszinte köszönetét.
— Amennyiben ez lehetséges —
mondotta —, ezentúl még nagyobb
buzgalommal és igyekezettel kívá
nom szolgálni e nemes vármegyét,
amely engem szeretetébe fogadott.
Szolgálatába akarok állani annak az
autonómiának, amely a nemzeti ha
gyományokból az országot ért meg
rázkódtatás idején a legtöbb értéket
napjainkba átmentette. Ez az auto
nómia őrködik ma is a fölött, hogy
a nemzetet káros eszmei áramlatok
újabb romlásba ne döntsék, viszont
azonban nem állja útját a fejlődő
életnek. A fejlődő élet a közigaz
gatásra egyre több feladatot ró s
egyre több igénnyel lép fel. Minden
törekvésem az lesz, hogy a közigazgatás szolgálata pártatlanul ki
fogástalan legyen, mialatt izmosodik,
a kölcsönös megértés, bizalom és
megbecsülés szelleme hassa át, és
hogy sohase forduljon elő, hogy a
közigazgatási ténykedés akaratlanul
is sebeket üssön, sőt inkább sebe
ket gyógyítson. — Végül kérte a kis
gyülés további támogatását; Isten
áldását kívánva működésére.
Az éljenzés csillapultával napi
rend előtt Holitscher Károly gazd.
főtanácsos, országgy. képviselő a
külföldön erősen fellépett s Jugosz
lávia felől Magyarországot is fenye
gető ragadós száj- és körömfájás
ellen való megelőző védekezés cél
jából arra kérte az alispánt, intéz
kedjék, hogy az egyes községekben
a falusi vándorokat, akik legtöbb
ször az istállókban kapnak éjjeli
szállást, valamely e célra kijelölt he
lyen helyezzék el, mert megfertőzött
ruhájukkal leginkább ezek terjesztik
a veszedelmes állatbetegségeket.
Az alispán válaszában hangsú
lyozta, hogy a központi kormányzat
kezdeményezésére a száj- és köröm
fájás ragályának behurcolása ellen a
szükséges intézkedések már meg
tétettek. A felszólaló kérelmét azért
hajlandó a főszolgabirákkal megtár
gyalni és a lehetőséghez képest ke
resztülvinni, bár ezt száz százalé
kig a falvakban nem garantálhatja.
Ezután több városi és községi
képviselőtestületi határozatot bírált
felül a kisgyülés.
A kisgyülés ülését d. e. 11 óra
kor a közigazgatási bizottság havi
ülése követte, amelyen szintén Jékey
Ferenc főispán elnökölt.
Itt dr. Iklé)dy-Szabó János kincst.
főtanácsos üdvözölte szép szavak
kal napirend előtt az alispánt.
— Közszeretetben álló alispánunk
— mondotta — a vármegye bizal
mának osztatlanul részese s értékes
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munkásságot fejtett ki a közélet kü
lönböző ágaiban. Volt várm. aljegyző,
szolgabiró, főispáni titkár, Veszprém
város polgármestere, míg végre el
érte életének koronáját: az alispánságot. Berky Miklós a közigazgatási
pályára lépett és mindenkor szivvellélekkel, igaz hazafias érzéssel dol
gozott különböző pozícióiban, tár
sadalmi téren is, kiváló eredmé
nyeket mutatva föl. Isten áldását
kérem a közig, bizottság nevében
további működésére, őt pedig arra
kérem, részesítsen bennünket is bi
zalmában.
Az alispán ezalkalommal is há
lásan mondott köszönetét az üdvöz
lésért, majd igy folytatta:
— A közig, bizottságnak, ennek
az illusztris testületnek buzgó mun
kásságát három éve figyelemmel ki
sérem. Én is csatlakozom ahoz a
magam munkásságával és kérem a
bizottság bizalmát, hogy vállvetve
dolgozhassunk vármegyénk javáért és
közvetve szeretett hazánk sorsának
jobbrafordításáért.
A nagy tetszésnyilvánítással ki
sért két felszólalás után az alispáni
jelentésnél dr. Mohácsy Lajos ev.
lelkész köszönetét mondott azért,
hogy a legutóbbi megyegyülés a
Marcalvölgyi Vizitársulatnak segélyt
szavazott meg, majd rámutatott,
hogy most az egész Marcal-völgye,
mintegy 16.000 kát. hold, jégpán
céllal van bevonva, s ha az olvadás
megkezdődik, a környékbeli falvak
ban árvizveszedelem lesz. Kérte a
vármegyei hatóságokat, hogy erre
legyenek éber figyelemmel s idejé
ben emeljenek gátakat. Mivel pedig
a Marcalvölgyi Vizitársulat, amely
nek ő is tagja, egyedül a Marcal
szabályozásával az állandó árvizet
maga szabályozni nem képes, kérte
a főispánt, járjon el a földművelési
minisztériumban, hogy a Rábaszabályozó Társulat, amely nem bő
víti eléggé a Rába torkolatát s ezzel
a baj előidézéséhez hozzájárul, a
korábbi miniszteri rendeletet végre
hajtsa.
A főispán megígérte, hogy leg
rövidebb időn belül informálni fog
a földművelési minisztériumban.
Az alispán pedig arra mutatott
rá, hogy bár Veszprém megye a sú
lyos és általa személyesen is tapasz
talt helyzet ismeretében készségesen
támogatta a Marcali Vizitársulatot, ez
túlmegy feladatkörén s ezokból is
keresték meg az érdekelt szomszé
dos vármegyéket a kérdés generális

rendezésének együtt való sürgeté
sére.
Iklódy-Szabó János még az
irányban is kérte a főispán közbe
lépését, hogy próbálja a miniszté
riumot meggyőzni arról, hogy az
Országos Öntözési Hivatalnak nem
csak az Alföld, hanem a Dunántúl
vizeinek szabályozása is feladata
lenne s ha nem csupán a Marcalt,
hanem a Rábát, Zalát és Siót is
zsiliprendszerrel megfelelő keretek
közé szóritanák, ezek áldásai le
hetnének a Dunántúlnak mai rom
bolásaik helyett.
Mohácsy Lajos köszönetét mon
dott a főispánnak és az előtte szó
lónak a megértő jóakaratért s a viz
szabályozásának, mint közérdekűnek,
államilag történő keresztülvitelét tar
taná célszerűnek.
Erre a főispán megjegyezte, hogy
a vizszabályozás nem lehet kor
mányfeladat, ez a Tiszántúl is a
vizitársulatok keretén belül történik
s a kormány ezeket csupán megfe
lelő államsegéllyel támogatja —
Majd az alispáni jelentést egyhan
gúlag elfogadták.
Ezután az előadók javaslatai kö
vetkeztek s a főorvosi jelentésnél a
bizottság dr. Bélák Imre várm. kir.
t.-főorvos indítványára ismételten
felterjesztést intézett a kormányhoz
a venereás törvény mielőbbi megal
kotása végett. Wágner János kir.
gazd. felügyelő
Mohácsy Lajos
nak és dr. fókay-Ihász Miklós
gazd. főtanácsosnak a mezögazd.
munkás- és cselédszerződésekkel
kapcsolatos felszólalásaira, dr. Héjj
József th. kir. állatorvos pedig Mo
hácsy Lajosnak a sercegő-üszögre és
mételykórra, Szabadhegy
Elemér
gazd. főtanácsosnak pedig a raga
dós száj- és körömfájásra vonatkozó
érdeklődésére adott megnyugtató vá
laszt, majd az előadók javaslatait
tudomásul vették.
A közig, bizottság megalakította
albizottságait és megállapította ezévi
üléseinek időpontját — ami ugyan
csak minden hó második szerdája
lesz —, majd néhány felebbezést bí
rált el. Végül az albizottságok tar
tottak ülést.
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kiállításokon, az ipari kiállításokon
és vásárokon, hogy ez a jobb jö
vendőért való, igazán tiszteletreméltó
Horthy Miklós kormányzó mon munka úgyszólván az egész ország
dotta néhány hónappal ezelőtt, egy ban, a fővárostól a legkisebb faluig,
nagy mezőgazdasági vonatkozású or mindenütt serényen és eredménye
szágos ünnepségen — Szolnokon — sen folyik.
a következőket:
Az a szociális és egészségügyi
— Ki kell fejleszteni a ma tevékenység, amelyet az állam ked
gyar társadalomban az egész vezményezett, komoly megértésre
séges gazdasági életfelfogást. talál országszerte. A kultúra a leg
kisebb tanyán is gyökeret vert és
Évszázadokon át kihasználták
fajunk kiváló harci tulajdonsá hogy még nem mindenütt terebé
gait és verekedő kedvét. Ahol lyesedett ki úgy, ahogy azt szeretmeghalni kellett, ott magyar nők, annak sokféle oka van. Valljuk
csapatok álltak. Ezért fogytunk meg, az is, hogy itt „mindenki az
így meg, míg más nemzetek államnál keresi a megélhetését".
erősödtek és gazdagodtak. A
Élemedettebb, mondjuk higgad
megfogyott magyarságban utóbb tabb gondolkodású ember, ha az
különös szellem vált úrrá: min országot járja, mindenhol a kultúra
denki az államnál akarta ke térfoglalását látja és sokat felhábo
resni a megélhetését. Ez gazda rít — méltán háborít fel — egyes,
sági elernyedéshez, a vállalko túlbuzgó, fiatal Íróknak, vagy iro
zói szellem elsorvadásához ve dalmároknak „falukutatás", „szoci
zet.
Gyermekeinkbe,
ifjúsá ográfia" és egyéb címeken folyó
gunkba belé kell nevelni az elevenek és holtak, tervek és sóhaj
érdeklődést a gazdasági élet tások, tények és lehetőségek fölött
iránt, a vonzódást a szabad való csalatkozhatatlan Ítélkezése. Azt
pályák felé, fel kell kelteni prédikálni, hogy itt ezer esztendő
bennük az egyéni kezdeménye telt el anélkül, hogy a nép szegény
zést, az önálló vállalkozás szel ségét, a városi czivilizációtól való
lemét, hogy minél többen sze elmaradását észrevették és ezen a
rezzék meg maguknak azt a viszonyokhoz képest segíteni töre
lehetőséget, hogy vagyont gyűjt kedtek volna, valóban ifjúi hevüsenek s ezáltal az ország gaz letü, szinte gyermekded munka,
dagságát is gyarapítsák.
mint amilyen naivság az is, hogy
Kell-e, lehet-e ennél bölcsebb, itt a „falukutató fiatalságnak" kellett
világosabb útmutatás a keresett jö a porondra lépni és kioktatni az
vendő, a kétségtelen boldogulás emberiséget arra, hogy — télen
felé ? Az a hódolatteljes tetszés-zaj, nagyon hideg van, nyáron nagyon
éljenzés, taps, amely akkor, — öröm meleg van. Hagyják abba tisztelt
mel emlékszünk rá — Horthy Mik „fiatal" urak és ne próbálgassák a
lós szavait kisérte, mindennél beszé sóhajtozókat sirni tanítani. Ne za
desebb tanúbizonysága volt annak, varják a népet abban, hogy ifjúságát
hogy az államfő szavai mennyire a egészséges életfelfogással, az egyéni
magyar lélek húrjait pendítették kedvezményezés, önálló foglalkozás
kiadósabban értékelő gazdasági fogmeg.
A magyar városok és falvak — ; lalkozásokra* nem szabad pályákra
ezt az irányt szolgálva — vesznek terelje. Úgy ahogy az a Kormányzó
évek óta oly tevékeny részt az or nak a szolnoki ünnepen mondott
szág újjáépítésében. Egyik a másik szavaiból oly világosan érthető.
után rendezte és rendezi a különböző
kiállításokat és ünnepségeket, ame
lyekben bemutatja a nemcsak saját,
hanem a környék népének kulturális
haladását is és bizonyságot tesz ar
Jan. 16.-án Győr(Győr-m.), 17.-én
ról, hogy a magyarföldműves, éppúgy, Győr, Tatabánya (Komárom-m.),
mint az iparos, milyen fogékony a 19.-én Csesztreg (Zala-m.), Zalaszükséges reformok iránt és hogy
szentlászló (Zala-m.), 20.-án Császár
igyekszik munkájával, tehetségével (Komárom m.), Kaposszékcső (Soversenyképessé tenni az ország ter mogy-m.), Majs (Bara-nya-m.), 22.melését. Őszinte örömmel láthatjuk én Miklósszéplak (Vas-megye), Neévről-évre a tavaszi mezőgazdasági mesvid (Somogy-m.).

A baráti szeretet.

megértő szívnek. Pistát nem is
éppen a reménytelen szerelem, ha
nem a sikertelenség ingerelte, s ez
okozta ama szóváltást, aminek ered
ménye Endre részéről egy csattanós
válasz, Pista részéről a kihívás lett.
— Eddig értem ! De nem tudok
belegyőzödni a továbbiakba! A fel
tételek súlyosak. Pista ügyesen ke
zeli a kardot, Endre csak kezdő a
vívás mesterségében, így természe
tes, hogy mint legyőzött, vagy amire
még gondolni is borzasztó, mint
halott kerül ki a viadalból! Ismét
mondom, ennek nem szabad meg
történni ! Nem engedem ! . . .
— Mit tehetsz ellene, mondd
m eg? Te állsz ki talán Pistával?
Te, kinek kard sem volt talán soha
a kezében ? Egy áldozat helyett
kettőt akarsz ? Vagy leakarod talán
beszélni azt a párbajhőst, ki nem
egy afférból került már ki diadal
masan ? . . . Egyik sem lehet, azért
várjuk be a végét nyugodtan, ha
ellene nem tehetünk semmit!
— Mikor is lesz ez a párbaj?
— Mához egy hétre a nagy er
dőben, a római tisztáson.
— Endrének kik a segédei ?
— Az egyik Kunhalmi, a másik
Sashegyi.

— Köszönöm ! Isten veled !
— Elhagysz m ár? Pedig ezután
akartalak egy bizalmas titokkal meg
örvendeztetni !
— Majd holnap, vagy holnap
után, vagy azt sem tudom mikor?
Most azonban sietős utam van. Is
ten veled !
— Szegény jó lélek te, — né
zett utána Andor — te benned lá
tom az igaz barátság mintaképét!
Tudom hová szaladsz, belátok tel
kedbe ! Eredj-eredj, én is ott leszek!
Majd egy közeli kávéházba ment s
újságolvasással töltötte rövid szabad
idejét, csak azért, hogy kiverhesse
fejéből a történteket s az esetlege
sen még történendő szomorú ese
ményeket.
Éppen készülőben kalapja után
nyúlt, mikor egy fiatalember lépett a
terembe s üdvözölve kérdé :
— Tudod-e, hogy Kálmán hová
utazott? Reggel, hogy együtt vol
tunk, nem szóit utazásáról, most
meg szinte rohant az állomásra,
szóba sem lehetett vele állni !
— Merre m ent? Pest felé, vagy
Szegednek?
— Most Pest felé ment a vonat.
— Hogy hová ment, nem tu
dom, hogy miért ment, azt csak sej

Irta F ejes A ladár.
— Ne beszélj barátom, ez lehe
tetlen !
Ez pedig megtörtént! Úgy volt,
amint elmondtam s úgy lesz, amint
jövendöltem ! Az első összetűzésük
kor megjósoltam a következményt!
— De ez borzasztó! Endre ár
tatlan, ő úgy lett erővel belcugratva
a heccbe s most esetleg ő szenved
jen ? Eh, ez nem lehet s ha úgy
volna is, ennek nem szabad meg
történni !
— A te becsületes lelked édes
Kálmánom csak a tiszta világításba
lát, a bűn homályán nem lát keresz
t ü l.. . Hisz bár úgy lenne, mint te
akarod, de én félek, hogy épp az ellen
kezője fog megtörténni! Lásd, Pista
gyűlöli Endrét, mert azé lett az első
ség egy ifjú leányszív titkos szen
télyében. Pista minden ügyességével,
színpadias kitöréseivel, enyelgő sugdosásaival nem tudott győzni Endre
szerény, majd szótalan magaviseleté,
szemeiben ragyogó szivjósága, ki
olvasható forró szeretete felett. A
tiszta női szív nem a fellengős sza
vaknak hitt, hanem az érző és

M in d en g a z d a o lv a s s a
a h ird e té s é t, h a a
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Országos vásárok a Dunántúlon.

tem s így megbocsátasz, hogy nem
mondom e l! . . . Annyit azonban
mondhatok, hogy a föld legritkább
embere veszik el benne!
— Veszik el benne ? — szólt az
érkezett nagyot ámulva.
— No csak úgy mondtam . . .
Ha esetleg m eghalna! Akkor . . . De
most dolgom van, megyek. Isten
veled ! — Ezzel kilépett az utcára s
Kálmánon jártatva eszét, hazafelé
akart bár menni, de mivel körül
seni nézett, így egy másik megszo
kott útra tért s midőn beakart a
kapun fordulni, akkor vette észre,
hogy nem otthon, hanem a város
ellenkező oldalán, jegyese háza előtt
van.
— S ebaj! — mondá —, ki tudja
mi vezérelt akaratlanul ide ? Beme
gyek, még egy negyed órát késhe
te k ! . . .
Nyugodt akart lenni, de az se
hogy sem sikerült s az elébe siető
leányka rózsapirtól égő képe egy
szerre elváltozott s kérdöleg nézett
vőlegénye szemébe.
Andor a szívélyes üdvözlés után
rögtön a történtek elbeszélésébe fo
gott s beszéde közben úgy Ellának,
mint anyjának könny lopódzott a
szemébe . . . Kit illettek e könnyek,

1938. január 16.

VESZPRÉMVÁRMEGYE

Veszprém város részleges
tisztújító és rendkívüli kép
viselőtestületi közgyűlése.
Lapzárásúnk délutánján, csütör
tökön Veszprém város 4 órakor rész
leges tisztújító közgyűlést tartott dr.
Berky Miklós alispán elnöklésével,
aki a nemzeti „Hiszekegy“-el történt
megnyitás után bejelentette, hogy a
városi pénztárosi állásra egyetlen
pályázó Lontai Endre városi pénzt,
ellenőr, az ellenőri állásra pedig
Lőrincz László városi kezelő.
A közgyűlés a megpályázott ál
lásokra lelkes közfelkiáltással neve
zetteket választotta meg, akiktől az
után az alispán kivette a hivatalos
esküt, majd meleg üdvözlő és buz
dító szavakat intézett hozzájuk.
A megválasztottak nevében Lontai
Endre mondott ezért s a képviselőtestület bizalmáért meghatóban kö
szönetét. Rosos Károly polgármester
pedig az alispánnak az egyhangú
választást előmozdító jóakaratát kö
szönte meg, majd végül az alispán
ígérte meg további pártfogását a
város részére.
*
A rendkívüli közgyűlést Rosos
Károly polgármester nyitotta meg és
bejelentette, hogy a belügyminiszter
a városnak szegényház és csecsemőotthon építésére
államsegélyként
6000 P-t utalványozott, amit öröm
mel vettek tudomásul.
Napirend előtt Serük József pré
post-kanonok, plébános a fizikai inségmunka azonnali megindítása ér
dekében szólalt föl, amire a polgármester közölte, hogy e célra 16.000
P áll rendelkezésre. A kemény idő
miatt edcjig minden külső munka
lehetetlen volt, de most, aki akar, a
Tüzér-utcai munkáknál dolgozhat.
A választ tudomásul vették.
Egy bérleti ügy után a repülő
tér kérdései kerültek sorra. A várm.
közig, bizottság kisajátítási albizott
ságának határozata értelmében az
együttes bizottság azt javasolta,
hogy tegyék bírói letétbe a repülő
térhez vezető út megváltási ára fe
jében a város által felajánlott 1659 P
és 70 fillért. Dr. Spitzer József sze
rint az összeg kiszámítása nem he
lyes, mert az valóban 2188 P. Dr.
László János és Csajághy Károly a
javaslatot pártolták, mig dr. Moldo-

ványi Jenő csak elvileg szólt hozzá.
Végül az együttes bizottság javasla
tát fogadták el.
A repülőtéri terület kisajátításá
nak kérdésénél az volt a javaslat,
hogy a város a terület kataszteri jö
vedelme negyvenszeres szorzatát,
34.026 P és 22 fillért helyezzen bírói
letétbe és mondja ki, hogy a p a n í
rozásra még szánt 15.000 P-őn felül
a repülőtérre nem tud tovább ál
dozni semmit. Dr. Schiberna Ferenc
éleshangú bírálata végén azt indít
ványozta, hogy házikezelésben vé
gezzék tovább a munkát. Csajághy
Károly visszautasítja Schiberna in
dítványának sértő indokolását. Dr.
László János több kérdést intézett a
polgármesterhez, amire részben a
polgármester, részben dr. Horváth
Béla főügyész és Bokrossy Jenő
műsz. tanácsos felelt. Dr. Karsay
Sándor az eddigi munkák precíz el
végzését ismertette, míg Róna Sán
dor különböző felvilágosításokat kért.
A közgyűlés az együttes bizottság
javaslatát elfogadta, Schiberna Fe
renc indítványának mellőzésével.
Még két kisebb személyi ügy
került ezután letárgyalásra.

A földbirtokrendezés
során kiosztott földek
megváltási ára.
A földbirtokrendezés során föld
höz és házhelyhez juttatottak tarto
zásainak rendezése tárgyában ki
adott 2000— 1937. M. E. sz. rende
let 1. §-a értelmében a megváltási
ár kiszámításánál az 1921. évi szept.
7.-én kimutatott kataszteri tiszta
jövedelmet kell alapul venni. Tekin
tettel azonban arra, hogy 1921.
szeptember 7.-e óta több esetben
történt a kataszteri tisztajövedelem
leszállítása, a Felsődunántuli Mezög.
Kamara a rendelet megjelenése után
felterjesztést intézett a pénzügymi
niszterhez és kérte, hogy ne az
1921. szeptember 7.-i kataszteri
tisztajövedelmet vegyék alapul a
megváltási ár kiszámításánál, hanem
az időközben megállapított alacso

kiért hulltak e gyémántcseppek, nem
Már a jelt akarták megadni, mi
tudjuk, de Andor, mikor távozott, kor egy zárt hintó ért oda s abból
mintha hidegebben eresztették volna | Kálmán szállt ki, egyenesen Pistá
el az eddigi szokásnál.
hoz tartott, kérte, hogy hagyjon fel
A hét leteheti. Kálmánt hiába botor szándékával. Amit Endrétől
keresték a szokott társaságokban, kapott, azt megérdemelte, a párbaj
lakásán, a hét folyamán nem volt nak nem szabad megtörténni!
Pista büszkén a szemeközé ne
fellelhető sehol.
A beavatott társaság idegesen vetett s felelt:
nézegette az órát. Egy óra van már
— Félre az útból kölyök ! Félre,
csak hátra, azután kíváncsiságuk mert téged is a fűbe haraptatlak!
Kálmán egyenesen Endréhez sza
kielégítve lesz. A segédek egyik fél
től a másikhoz hajtattak, de hiába ladt, kikapta kezéből a kardot s
volt minden, dűlőre kellett menni a szembeállt Pistával.
— No, tessék m egpróbálni! És
dolognak s talán végzetes, szomorú
dűlőre! . . .
tudd meg, hogy addig Endréhez
Künn voltak a tisztáson. A se nem nyúlsz, míg velem nem végzel!
gédek előszedték a kardokat, sorsot Tudd meg, hogy él az igazságos
húztak reájuk, pedig egyforma éles, Isten felettünk, aki . . ., de mit be
egyforma fényes volt mindakettő. Az szélek én neked itt Istenről, aki a
orvosok előszedték műszereiket. A gőg, az önszeretet, az önbizalom
felek szembeálltak . . . Pista büszke bálványai előtt bókolsz c sa k ! Nem
tartással suhogtatta kardját, míg is azért jöttem, hanem vívni életreEndre mélázva nézegette azt, talán halálra ! Jö jj! Mutasd kardodat, hadd
lélekben nem is volt itt, hanem ott csókoljam meg annak é lé t! Jöjj!
a szeretett lénynél. Búcsút vett tőle, Egy koszorú helyett hadd mutogat
eszményi, lelki búcsút s talán utol hass kettőt! Egy áldozat helyett
jára ? ! Szóval, vagy Írásban nem hadd nehezedjen kettőnek a vére fe
tudatta őt, nem árult el semmit egy jedre, szívedre, eszedre! Jö jj! Tá
mozdulatával sem, miért szerzett madj, vagy védekezz, mindegy, de
volna aggodalmat előre, elég lesz a valamelyikőnknek itt üt az utolsó
bánat akkor is 1
órája!

nyabb kataszteri tisztajövedelmet,
mert a kamara ezt tartja méltányos
nak. A pénzügyi hatóságok ugyanis
csak ott szállították le a kataszteri
tisztajövedelmet, ahol az aránytalan
és igazságtalan volt.
A fentjelzett 2000—1937. M. E.
sz. rendelet végrehajtása tárgyában
kiadott 600— 1937. P. M. sz. ren
delet 3. §-a már úgy intézkedik,
hogy a mezőgazdasági ingatlanok
megváltási árának a kiszámításánál
az 1931. év december 31.-i katasz
teri tisztajövedelmet kell számításba
venni, ha az alacsonyabb, mint az
1921. szeptember 7.-i kataszteri
tisztajövedelem. Ha a birtokbaadást
követő uj osztályozásba sorozás
1931. december 31. napján még
nem volt befejezve, a később befe
jezett uj osztályba sorozás eredmé
nyét a megváltási ár kiszámításánál
alapul kell venni.
A birtokbaadást követő uj osz
tályba sorozás után is történtek a
vagyonváltság-földek kataszteri őszT c& fO t - t á d ü n a k

önöd a
tályozásánál kiigazítások. így a Fel
sődunántuli Mezög. Kamara multév
október 20.-án tartott igazgatóvá
lasztmányi ülésén Halassy József
győrsövényházi körjegyző bejelen
tette, hogy a győrsövényházi földhözjuttatottak részére kiosztott me
zőgazdasági ingatlanok birtokba
adást követő uj osztályozása után
1933-ban újabb kataszteri osztályo
zás történt, amikor is a kataszteri
osztályozást lényegesen leszállították.
Kérdés merült fel aziránt, hogy eme
konkrét esetben melyik kát. tiszta
jövedelem vétessék alapul a föld
birtokrendezés során kiosztott mezőgazdasági ingatlanok megváltási árá
nak kiszámításánál. Halassy József
ig. vál. tag közölte a Mezög. Ka
marával a pénzügyminiszter döntését,
amely úgy szól, hogy az utoljára
megállapított, illetve kiigazított kát.
tiszta jövedelmet vegyék a számítás
alapjául. A pénzügyminiszter dön
tése az érdekelt kisemberek körében
megnyugvást fog kelteni.
Csonka Magyarország — nem ország,
Egész Magyarország — mennyország!

A jelen voltak sikertelenül csití
tották Kálmánt. Pista gúnykacaja
csak forralta vérét. Endre hiába vin
dikálta magának az elsőséget, Kál
mán nem engedett.
Egy szálló varjú károgott fejük
fölött. Pista önbizalommal kiáltott
feléje : várj, mindjárt adok pecsenyét
párosával is !
A varjú azt felelte rá : k á r! k á r!
Pista és Kálmán összemérték a
kardot Hol az egyik, hol a másik
támadott, de sikertelenül. Ekkor Pista
a düh tetőfokán uralmát vesztve vá
gott Kálmánhoz, kinek egy pillanatalatt
kardja ellencsapást, majd egy ügyes
vágást adott. Pista kardját kiejtve
kezéből, ájultan rogyott össze.
A párbajnak vége. Pistát a kór
házba szállították, Kálmán pedig
Endrével és Andorral ment együtt,
a kocsit elbocsátva, gyalog, jól esett
izgatott kedélyükre a hűs balzsamos
levegő . . .
— De hát hol voltál a héten
Kálmán — kérdé Endre —, hogy
úgy szó nélkül mentél, bejelentés
nélkül érkeztél ?
— Megmondom én — szólt
Andor — az ő szerénysége úgy is
tiltaná a z t : v í v ó tanfolyamon, hogy
a bűnt érdeme szerint megbüntet

(XL.—LXIII. 3. szám.) 3.
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Ámen.

H Í R E K .
— Egyházi kitüntetés. Pápáról
jelentik: A pápa Pusztaszeri Jenőné
és Baranyay Józsefné vanyolai la
kosokat az egyházi élet terén, külö
nösen pedig a vanyolai templom
restaurálása körül kifejtett buzgóságukért, a veszprémi megyéspüspök
előterjesztésére, a lateráni kereszttel
tüntette ki. A szép kitüntetés ünne
pélyes átadása január 30.-án lesz a
vanyolai r. kát. iskolában s azokat
Dragovics István ugodi esperes
plébános fogja átadni.
— V allásos est. A gyulafirátóti
református egyház szerdán szépen
sikerült vallásos estét rendezett a
zsúfolásig megtelt iskolateremben. A
vallásos estén közreműködött a vesz
prémi egyház lelkészi kara is, akik
közül Bolla Ferenc segédlelkész mélyenszántó bibliamagyarázata, Fejes
Sándor hitoktató-lelkész saját szer
zésű, gyönyörű verseiből történt fel
olvasása és Boda József lelkipásztor
meggyőző erejű ismertető előadása
a veszprémi egyház építkezéséről,
igen nagy hatást váltott ki a hall
gatóságból. A veszprémi lelkész be
széde végén kérte egyháza építkezé
séhez a rátóti hívek támogatását,
amit azok lelkesen meg is ajánlot
tak. Még helybeli iskolásgyermekek
helyes szavalata tarkította a vallásos
estét, amit Rácz Béla rátóti lelkipásztor buzgó imádsága zárt be.
— P re s b ite ri gyűlés. A vesz
prémi evangélikus egyház tanácsa,
az egyház egyesületi helyiségben,
január 17.-én, hétfőn este 8 órakor
gyűlést tart, amelyen dr. Zoltai Ró
bert egyházközs. felügyelő fog elő
adást tartani, majd több, a presbi
terekre vonatkozó ügyet fognak
megbeszélni.
— K inevezés az
O TI-nál.
Az Orsz. Társadalombiztosító Intézet
vezérigazgatósága Kemenes Sándort
a győri kerületi pénztárhoz díjnokká nevezte ki.
— „A ném a vár", francia dráma
Annabellával a főszerepben szombat
vasárnap a moziban. — Szerdán és
csütörtökön,
filléres helyárakkal,
Sztrájkol a szerelem, amerikai víg
játék.
hesse, vagy feláldozhassa magát
barátjáért, kinek mennyasszonya van,
kire boldog jövő vár! Ö, kinek a
sírban pihen szerelme, áldozatot ho
zott a boldogokért! Igaz barát vagy
Kálmán, áldjon is meg a jó Isten
é rte ! F^itka ember vagy, mint a fe
hér holló!...
Mellettük robogott el egy hintó.
Három nő ült benne s bár gyorsan
fordult be a kanyarnál, mégis olyan
ismerősöknek tűntek fel.
Andor jövendőbelije volt édes
anyjával és Endre mennyasszonya.
Kár volt előre elmondani mindent,
a nő kiváncsi s néma szemtanúi
voltak a párbajnak. Dicséretükre le
gyen mondva, egyik sem ájult el a
vér láttára, hanem a két lány szivébe
egyszerre lopódzott az eddiginél
forróbb, végtelenebb szerelem s
mindkettő Kálmán iránt.
Nagyon hamar megtudta ezt
Kálmán, előbb, sokkal előbb mint
barátai. Azért gyorsan végzett, hogy
mély sebet ne kelljen ütnie...
Délután még együtt volt bará
taival vidáman csevegve, megígérte
mindkettőnek, hogy mennyegzőjük
alkalmával ő lesz a vőfély, nevetve
tette hozzá, hogy ki ne játszatok,
egy napra ne tegyétek, mert akkor
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— Nem sza b a d üzletből éjjel! szonyok és urilányok s a gyönyört!
szállást adni. Aki szállodai üzemen színek között elvegyülve megkapóan
kívül rendőrhatósági engedély nélkül érvényesültek a csillogó katonatiszti
keresetszerü éjjeli szállásadással fog atillák, a fekete frakkok és szmo
lalkozik, a veszprémi vezető rendőr kingok. Az emelkedett hangulatot
tanácsos rendelete szerint kihágást csak fokozták dr. Kovácsy László
követ el, aminek büntetése 100 P-re ügyvédnek ügyes, szellemes székely
is rúghat.
mókái, amiket a megjelenésében
— L egjobb m árk ás a ran y - akadályozott sógora: dr. Hosszú
töltőtollak m ár 5 pengőtől kezdve Zoltán (Dani bá’) helyett adott elő,
nagy választékban be sz e re zh e  hogy végül mélyérzésü szavakkal
tők FODOR FERENC könyvke hódoljon a vitézek érdemei előtt.
reskedésében V eszprém .
Viharos taps volt a jutalma. A tán
— T ilos a v árosban a kor cot vitéz Jékey Ferencné főispánné
csolyázás, síelés és ródlizás. A Nagy Lajos ny. ezredessel, dr. Berky
veszprémi rendőrkapitányságot ve Miklósné alispánná vitéz Legény
zető rendőrtanácsos ezévben is meg Béla őrnagyyal, vitéz Setéth Vincéné
ismételt rendelete szerint, aki a vá ezredesné vitéz Kolossváry László
ros belterületén lévő utcákon, gya ny. ezredes, vit. társ. biz. elnökkel,
logjárón, egyéb közforgalom lebo vitéz Kurz Lajosné ezredesné vitéz
nyolítására szolgáló útvonalakon és Setéth Vince ezredes, vitézi szék
tereken korcsolyázik, síel, vagy ród- kapitánnyal, vitéz Benárd Ágost
lizik, kihágást követ el és 100 P-ig Hunkár Paulával. Beöthy Dezsőné
ezredesné vitéz Érdy Kálmán ny. ez
megbüntethető.
— A szpirinnal m egm érgezte redessel, Tóth Ernőné csendőralezredesné
vitéz Barakonyi Lajos őr
m agát. Máhl József tótvázsonyi fi
atal ember Veszprémben a Kos naggyal nyitották meg a vitézi csárdás
pattogó
ütemeire,
amit Lendvai Lajos
suth Lajos-utca egyik házának ka
puja alatt ismeretlen okból aspirin- cigányzenekara játszott. Majd ennek
nal megmérgezte magát. A mentők s a 2. határőrkerület zenekarának
a városi kórházba szállították, ahon hangjai mellett vidáman folyt a tánc
nan — mint értesülünk — rövide reggelig.
A K eresztény T isztviselőnők
sen eltávozott.
— „T ücsök" a cime Altay te á ja . A Keresztény Tisztviselőnők
Margit uj ifjúsági regényének, ame Veszprémi Egyesülete vasárnap d. u.
lyet most kezdett közölni Az Én 5 órai kezdettel újabb családias teát
Ujságom-Tündérvásár. Sok neves rendezett az egyesületi helyiségben.
iró és írónő Írásait találjuk még a Nemcsak az egyesület tagjai és
lapban a megszokott rovatokkal hozzátartozóik, hanem a testvér
együtt. Mutatványszámot küld a ki- nőegyesületek képviseletei és más
adóhivatal: Bpest, VI. Andrássy-ut vendégek is szép számmal vettek
16. Előfizetés negyedévre ajándék- részt az igen jólsikerült teadélutánon,
amelyen a megjelenteknek Scipiades
könnywel 2 P.
E re d m é n y e se n h ird e th e t a
„ VESZ PRÉM VÁRM EGYÉ<f-b e n I
— Le kell tisztítani a házak Iréné elnöknő és a háziasszonyok
előtti já rd á t. A veszprémi rendőr lekötelező figyelme még kedvesebbé
tette a magában is kellemes együtt— N épm ozgalm i a d ato k P á  ség ezúton is felhívja a háztulajdo létet.
páról. Pápáról jelentik: Az 1937. nosokat, hogy a házuk előtt a jár
R eform átus ifjú sá g fa rsa n g i
évben Pápán születtek 443-an; ebből dát tisztítassák le és hintessék fel,
helybeli 396, vidéki 47. Vallás sze mert az esetleges balesetekért ők e sté je . A Veszprémi Ref. Ifjúsági
Egylet
és Leányegylet múlt vasárnap
rint 319 r. kát., 51 ref., 44 ev., 34 lesznek felelősek és ezenkívül a
izr.; fiú 243, leány 200. Meghaltak gondatlan háztulajdonosokat még a az egyház tanácstermében kedélyes
338-an; helybeli 299, vidéki 39; rendőrség is szigorúan mebünteti. fsrsangi estét rendezett. Régi Károly
r. kát. 229, ref. 46, ev. 30, izr. 33.
— M eglopta a la kótársnőjét. a megszokott művészetével szórakoz
Egy éven aluli 64, hét éven aluli 26, Elreinreiter Mári 20 éves devecseri tatta a közönséget, amely azután
hét éven felüli 250. Házasságot kö leány szobatársnőjétől, özv. Gaál Bolla Ferenc és Szabó Bizse igen
tött 165 pár; mindkét fél r. kát. 79, Istvánnétól 50 P értékben három szép és finom hegedű-harmónium
ref. 13, ev. 5, izr. 24, vegyes há gyűrűt ellopott. Tettét a rendőrsé duettjében gyönyörködött. Két egyfelvonásos színdarab szerzett nagy
zasság 44; legtöbb házasság május, gen bevallotta, letartóztatták.
derültséget a rendező Régi Károly,
legkevesebb december hónapban volt.
— L eleplezték a férjes a sz - Molnár Lajos és Mátyás Tibor ki
— M agyar Lányok. Tutsek szo nyt az elemi iskolában. Wooltűnő szereplésével, végül Boda Jó
Anna népszerű ifjúsági lapja uj száma wichban kimaradt az iskolából egy
zsef lelkipásztor mondott szépséges
az Önképzőköri Élet rovat nagy pá- I kislány s amikor az iskolafelügyelő
alkalmi beszédet. A nagy számmal
lyázatát hirdeti ki, amellyel a Ma felkereste a lakásán, kiderült, hogy
egybegyült ifjúság és hívek lelkes
agyőtökhöz sem megyek. Barátsá- 1 gyar Lányok vándordíját szerezhetik 23 éves férjes asszony, aki nagyon tetszése kisérte a műsort, ami után
ságosan rázta meg Pista ép kezét, ; meg az iskolák. Regények, elbeszé szerette a gyerekeket és ezért járt tea mellett a fiatalság pompás far
ki vágyva-vágyott a békülésre s a lések, kis jelenet, cikkek, versek te gyerekruhában az elemi iskolába. sangi hangulatban szórakozott.
közelgő majális rendezését is meg szik teljessé a lapot. Mutatvány- Erről közöl érdekes cikket és képet
L égoltalm i e lő a d ás a Rákóczi
számot küld a kiadóhivatal: Bpest, Tolnai Világlapja uj száma, melynek
hányták, vetették.
K örben. Múlt vasárnap este vetített
Másnapra Kálmánnak nyoma sem VI., Andrássy-út 16. Előfizetés ne ára 20 fillér.
képes
légoltalmi előadást tartott Mármaradt. Elvitte mindenét, felmondta gyedévre 4 P.
földy Aladár városi főmérnök a
lakását és eltűnt mint a kámfor.
— K apuzárás szabályozása.
Veszprémi Rákóczi Körben. A tanul
... T íz év pergett le az idő rok
A veszprémi vezető rendőrtanácsos
ságos és tartalmas szakelőadást, me
káján. Endre is boldog férj, Andor ezévre is kiadta azt a rendeletet,
lyet a hallgatóság figyelmesen hall
is boldog házastárs. A nők hamar j amely szerint kihágást követ el és
Vitézi bál. Mindvégig kitűnő gatott végig, Hübner Béla ny. p. ü.
szeretnek, de hamar is felednek, j 100 P-ig terjedhető pénzbüntetéssel hangulatban, a bajtársiasság szelle
szv.
főtanácsos, körelnök köszönte
csak a hosszabb érzelem hagy kis büntethető az a háztulajdonos vagy mében zajlott le múlt szombaton
szivökben nyomot... Édes aprósá megbizottja, illetve főbérlő vagy este a Petőfi színházban és a Ko meg.
A N em zeti M unka K özpont
gok sem hiányoznak.
bérlő, aki a ház kapuját este 10 rona termeiben Veszprém megye
Kálmánt már alig emlegetik. A órától április l.-e és szeptember vitézeinek ezidei táncestélye. A bálon v eszprém i szerv ezetén ek helyi
ség
a v a tó gyűlése. A NMK vesz
róla keringett regék elkoptak, el 30.-a közti időszakban reggel 5 igen előkelő és elegáns közönség
avultak már régen.
óráig, október l.-e és március 31.-e jelent meg úgy helyből, mint vidék prémi szervezete vasárnap délután
Épp együttes estélyen voltak közti időszakban reggel 6 óráig ről s a diszvédnökök sorában ott 6 órai kezdettel igen népes gyűlést
Andoréknál, midőn betoppant Kál kulccsal be nem zárja. Továbbá az láttuk dr. vitéz Jékey Ferencet, vár rendezett Aranyoskut-utca 7. szám
mán egy kedves nővel karján s az a háztulajdonos, vagy megbizottja, megyénk főispánját a feleségével, dr. alatti új egyesületi helyiségében,
örömtől könnyes szemekkel mutatja aki házán jelzőcsengőt nem szerel vitéz Benárd Ágost ny. minisztert, amely egyúttal a NMK veszprémi
be : „Nőm, barátaim" !
fel, háromnál több főbérlő által la a veszprémi kerület országgyűlési szervezete első saját helyiségének is
Kellemesen tellett az est. Kál kott házában a lakásokat számjel képviselőjét és vitéz Érdy Kálmán avatója volt. Az ünnepi gyűlést Ha
mán elmesélte szökését, fiumei hi zéssel nem látja el, a lakók név ny. ezredest, a Vitézi Szék tb. ka lász János elnök nyitotta meg a
vataloskodását, alig pár heti nősü jegyzékét a kapu alatt, vagy a lép pitányát, valamint a védnökök kö nemzeti imával, majd Vesztróczi
lését. Andor, mintegy válaszolva csőházban szembetűnő helyen nem zött a város és a vármegye számos Rimpek Jenő várm. tisztviselő tarmondá : „Bolond voltál Kálmán, de függeszti ki és a lépcsőházat, illetve polgári és katonai notabilitását. A
megáldott és áldjon is meg az Isten". kapubejáratot a sötétség beálltával nemzetiszinü drapériákkal, a magyar L eg u jab b an m e g je len t k ö n y v Az éppen betoppanó Pista, ki pár- j kapuzártáig nem világítja ki. Ez címmerrel és vitézi jelvényekkel diú j d o n s á g o k a m egjelenés
baja óta egészen rászolgált barátai ! utóbbi rendelkezés nem vonatkozik szitett, fényesen világított színházte
n a p já n m ár b e sz e re z h e tő k :
szeretetére, ujjongva modá r á : i laktanyákra, középületekre és kül remben szebbnél-szebb'.estélyi öltöze
F O D O R FERENC könyv- és
gÁmmen"!
I telki házakra.
tekben sürögtek-forogtak az uriasz- p a p irk e re sk e d é sé b e n V eszprém .
— A mozi m űsora. A magyar
filmek bemutatását ma szombaton
és vasárnap (15. és 16.) egy kiváló
francia dráma váltja fel: Annabella,
a világhírű művésznő lengyel-orosz
tárgyú, nagy felkészültséggel a való
életet elővarázsló, komor, izgalmas
és fordulatos, fél Európán keresztül
lejátszódó, történelmi vonatkozásban
mindenkor időszerű óriásfilmje; a
Néma vár. Ezenkívül újra egy szí
nes rajzfilmcsoda: az Aranyimádók
és a Magyar Világhiradó, amely töb
bek között Erzsébet királyné 100.
születésnapjáról, Rőder honvédelmi
miniszter olaszországi útjáról, a Tiberis áradásáról, Ludendorff temeté
séről stb. közvetít hangos-képeket.
— Szerda-csütörtöki (19. és 20.)
filéres előadáson egy izig-vérig
amerikai revü-vigjáték: Sztrájkol a
szerelem, amelynek monumentális
kiállítása és lendülete könyörtele
nül megkacagtatja a nézőt. Főszerep
lője Eddie Cantor. Bevezető műsor:
Nem hiszek a szememnek c., az
optikai csalódásokról szóló film és
Fox Világhiradó. — Az előadások
szombaton és csütörtökön fél 7 és
9, szerdán és vasárnap 4, fél 7 és
6 órakor kezdődnek. — Itt jegyez
zük meg, hogy értesülésünk szerint,
sokak örömére a nagysikerű Zilahy
Lajos-filmet: a „Két fogoly“-t rövi
desen viszontláthatjuk.
— K ö n y v n y o m d á i m unkák
szép kivitelben, g yorsan és ju tá 
nyos á rb an készülnek. P ap íráru k ,
üzleti könyvek, iró- és rajzszerek
legjobb beszerzési fo rrá sa FODOR
FERENC könyvnyom dája, könyvés p apirkeresk ed ése V eszprém .
— Egészségügyi viszonyok a
várm egyében. Dr. Bélák Imre várm.
tiszti főorvos múlt havi jelentése
szerint a vármegye közegészség-ügyi
viszonyai decemberben általában
kedvezőek voltak. A leginkább elő
fordult megbetegedés most is a felső
légutak influenzeszerű hurútja volt,
ami
azonban
komplikációra
nem vezetett. A fertőző megbetege
déseknél a viszonyok némileg roszszabbodtak, amennyiben a Nagyvázsonyban fellépett diftéria járvány
még mindig tart és emelkedett a
kanyaró esetek száma is. Járványszerűleg lépett fel ezenkívül a tifusz
abdominálisz Gyertyánkuton, ahol
azonban az idejében végzett tifuszoltásokra a ragály tovaterjedése

megállóit. A fertőző betegségek szám
adatai a következők: csökkent a
diftéria (23—22), a skarlátina (12—
11), a tifusz abdominálisz (34— 18),
a dizentéria (6 - 3), az influenza (4—
2), a varicella (2 0 -1 6 ), a tbc. (13—
7) és a paratifusz (1—0 ); emel
kedett a kanyaró (0—41), a pertusszisz (12—14), a trahoma (0—3),
és a malária (0—1), amely utóbbi
Fűzfőn fordult elő. Rosszabbodott a
fertőzőmegbetegedések kimenetele is,
amennyiben a megelőző havi 6 1
°/o-kal szemben 7 % -ra emelkedett
az elhalálozások száma. A belügy
miniszter rendelete a diftéria ellenes
védőoltások alkalmazását a 2 és 6
éves korú gyermekekre az egész or
szágban kötelezővé tette, azért ezek
az oltások vármegyénket illetőleg
már 3 évre visszamenőleg alkalmaz
tatnak. Ebmarást hat esetben jelen
tettek be.
— Lezuhant repülők. Pápáról
jelentik: Hétfőn Békássy Ernő lég
ügyi h. felügyelő-pilóta és Németh
Ferenc szerelő Pápán gépükkel le
zuhantak s mindketten hősi halált
haltak.
— Mennyi h ú st fo g y aszto ttak
tavaly V e sz p ré m b e n ? Erről ad tá
jékoztatót, ha idejegyezzük, hogy a
városi közvágóhídon az 1937. évben
levágtak 676 szarvasmarhát, 1283
borjut, 2735 sertést, 117 juhot, 47
bárányt, 7 kecskét és 23 szopós
malacot, összesen 4888 db. állatot.
De azért ennél jóval többet ettek meg
Veszprémben, mert a házi disznó
ölésekről és piacon vett malacokról
stb. nem szól a fenti statisztika.
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tott igen értékes, mély gondolatok ezévi bált a Veszprémi Ipartestület
ban gazdag előadást „A nemzeti a hozzácsatolt 24 község iparosságá
öntudat" cimmel. Nánai Magdus, nak részvételével, valamint a Vesz
Tárnái Mihályné, Bacsó Zoltán és prémi Iparoskör és a Veszprémi
Dobronoki István szép szavalatokkal iparosdalárda rendezik. Mivel a táncemelték az ünnepély fényét. Ifj. Kön- mulatság szigorúan zártkörű lesz és
czöl Miklós titkár lendületes beszéd máris nagy érdeklődés mutatkozik,
ben ismertette a NMK programját, jegyek iránt ajánlatos már most ér
olyan nagy hatással, hogy többen deklődni ifj. Segesdy Imre cipőke
azonnal beléptek új tagul a szerve reskedésében (Kossuth-u) és Pezetbe. Horváth Gyula városi ikn. tit kárdy Kálmán órás és ékszerész
kár buzdító szavakat intézve a hall üzletében (Gizella-tér). Meghívókat
gatósághoz, a legmesszebbmenő tá később bocsát ki a rendezőbizottság.
mogatásáról biztosította a szervezetet.
A k irá ly d ija s d a lá rd a h a n g 
Végül Halász János elnök köszönte
v ersenye. A királydijas Veszprémi
meg az előadóknak és a hallgató Dalegyesület hagyományosan február
ságnak a közreműködést, illetve a 1.-én tartja a veszprémi Petőfi-szin
részvételt.
házban tánccal egybekötött hang
Műkedvelő e lő a d á s. Pápáról versenyét, amelyre az előkészületek
jelentik: Műkedvelők legjobbjai elő már is folynak a Dalegyesület kebe
adták hétfőn este a pápai mozgó- lén belül. A műsort, amely most
szinházban a „Harangvirág" c. víg van összeállítás alatt, legközelebb
játékot, amely a Nemzeti Színház közölni fogjuk. Annyit már is kö
műsorán is szerepelt. Az előadás zölhetünk, hogy a Dalegyesület ének
megérdemelt sikert aratott, a szép számain kívül közreműködik a Vesz
számú közönség igen kellemesen prémi Szimfonikus Zeneegyesület,
szórakozott s tetszésének gyakori amely egy veszprémi fiatal szerző
tapsokban adott kifejezést. Főbb első elindulását segíti elő a Dal
szereplők voltak: Winkler István, egyesülettel karöltve. A hangversenyt
dr. Csermák Ferenc, Horváth István, követő táncmulatság sikeréért is
Török Imre, továbbá Nyulassy Olga, mindent elkövet a rendezőség, hogy
a hagyományos fénnyel és hangulat
Csehi Bözsi és Csősz Elli.
L égvédelm i e lő a d á s P ap k e- tal folyhasson le. Jegyelőjegyzések
szín. Papkeszi község elöljáróságá levélben beküldhetők Bertalan László
nak felkérésére Molnár László Vesz főtitkár címére (kir. törvényszék).
prém város tűzoltóparancsnoka igen Meghívókat még nem bocsátottak
értékes előadást tartott vasárnap este ki, az csak e hó utolsó hetében ke
Papkeszin a község lakosságának a rül a címzettek kezébe.
E lő ad á s a T u ru lb an . A vesz
légvédelem általános tennivalóiról. A
községi nagyvendéglöben lefolyt elő prémi Turul egyesület január 22.-én
adást mintegy háromszázan hallgat este fél 9 órakor Otthonában tábo
ták végig nagy érdeklődéssel. Elő rozást tart, amikor Papp László a
adás után a községi önkéntes tűz Nemzeti
Egység közp. szervező
oltók jól sikerült műkedvelő előadást igazgatója
fog
előadást tartani
rendeztek.
„Mi történik körülöttünk" címmel.
E lőadások a z
evangélikus Az előadásra tisztelettel meghívják
K lE-ben. A Veszprémi Ev. KIÉ az érdeklődő közönséget.
csütörtöki összejövetele keretében,
B en árd Á gost ta r t e lő a d á st
melyen a presbiterek és egyházta a N em zeti E gység Női C so p o rtja
gok közül is számosán megjelentek, ö sszejö v etelén . A Nemzeti Egység
Obetkó Vilmos ny. püőri felügyelő, Veszprémi Szervezetének Női Cso
egyházgondok szép és megható elő portja jan. 25.-én rendezi szokásos
adást tartott a téli madárvédelemről havi összejövetelét. Amint értesülünk,
s meggyőző szavakkal fejtegette an ezen alkalomra felkérték dr. vitéz
nak a gyümölcsfákkal kapcsolatos Benárd Ágost ny. minisztert, a vesz
rendkívüli fontosságát. Megelőzőleg prémi kerület országgyül. képviselő
Varga Mariska, az egyházfi kisleánya jét, hogy tartson egy kis alkalmi
kedves verset szavalt a télen sokat előadást, amit az illusztris törvény
fázlódó kis madarakról. Halász János hozó készséggel vállalt.
várm. tűzrendészed felügyelő a lég
A V eszprém i
E vangélikus
védelemmel kapcsolatos tudnivaló N őegylet jó ték o n y te á ja — amint
kat ismertette részletesen, nagy szak már többizben jelentettük — február
értelemmel. Összejövetel után az 13.-án lesz. A büféhöz gyűjtő höl
ifjúság saját maga által főzött Ízle gyek l.-e után indulnak útnak.
tes teával kedveskedett a vendégek
N yilvános n y u g tázás. A Turul
nek.
A V eszprém i P o lg á ri D al Veszprémi „Bakony" Bajtársi Egye
sületének
január 5.-i táncos disztáegyesület h a n g v erse n y e , — aho
borozására felülfizettek: N. N. Haj
gyan már többizben megírtuk, —
január 15.-én, ma szombaton este máskér 50 P, Szabó Kornél Fűzfő
pontosan háromnegyed 9 órakor 30 P, Bogisich Gyula Peremarton
kezdődik a Petőfi-szinházban. A 25 P, vitéz dr. Jékcy Ferenc 22 P,
hangverseny műsorát legutóbb már dr. Moldoványi Jenő, dr. Rimaszombathy Imre Zirc, Walla Ferenc
szintén közöltük.
Tündérmajor, dr. Wallner Emil,
A V eszprém i R eform átus Nő N. N. Hajmáskér 20 P, Hübner
egylet m űso ro s teaestély e. A Béla 15 P, Beöthy Desző, dr. Cse
Veszprémi Ref. Nőegylet január 16.-án resnyés József, Hajek László, dr.
vasárnap d. u. fél 6 órai kezdettel Jávorszky József, dr. Karsay Sándor,
az egyház tanácstermében műsorral Korompay Lajos Várpalota, gr. Náegybekötött teaestélyt rendez, amelyre dasdy Béla Lepsény, Obetkó Vilmos,
minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Rosos Károly, dr. Simon György
Iparosbál. Február 19.-én, szom dr. Szeiberling Rezső, Zalay György
baton este lesz Veszprém és vidéke Pét, Zsilinszky Gábor Bpest 10 P,
iparosságának nagy, zártkörű bálja, ajkai Nirnseé Pál Ajka 8 P, dr.
az Iparosdalárda hangversenyével Wallner Ernő 7 P, Baranyay József
kapcsolatban a színházban és a Lpatona, Stierand Kálmán 6 P,
Korona összes termében. Az iparo Boda József, Dvorszky József Haj
sok bálja egyike szokott lenni a far- máskér, dr. Gaál Lajos, dr. Haideksang legjobban sikerült mulatságai ker Nándor, Hankó Ernő, vitéz Konak, de az előjelek szerint az idei lossváry László, N. N., Nagy István,
méreteiben a legutóbbiakat is felül N. N., dr. Papp Sándor, dr. Róbert
múlja. Az Iparosdalárda szorgalma Lajos, Rózsaffy Ernő Bpest, dr.
san készül a hangversenyre, a mű Sebők Lajos Berhida, vitéz Setéth
soron szerepelni fog egy fővárosi, a Vince,dr. Iklódy-Szabó János Alsóörs,
rádióból már országosan ismert és Szöllőssy Károly Bpest, dr. Véghely
legkedveltebb énekmüvésznő is. Az Andor, dr. Weidlich Lajos, dr. Zol-

tai Róbert 5 P, dr. Kenessey Zoltán
Szokolszky Rezső 4 P, dr. Szabó
János 3 50 P, Náray Lajos, gr.
Zichy Pál Pécs 3 P, dr. Berky
Miklós, Csúcs Károly Hajmáskér,
Horváth József Zirc, dr. Kollányi
József, dr. Kuntzl Ernő Zirc, Mi
hály János, dr. Schreiner Károly,
Tatay Sámuel Vörösberény, Tómba
Miklós Csákberény, dr. Tóth Béla,
özv. Zsitnyászky Béláné 2 P, Mé
száros Miklós, Sady Miklós, Sady
József —. 50 P, — A nemes célra
történt felülfizetésekért ezúton is há
lás köszönetét fejezi ki az egyesü
let. Külön köszönetét mond az egye
sület Tosch Nándor mérnöknek, aki
a szereplő összes művészeknek szál
lást és ellátást adott.
A F rontharcos S zövetség ifjú
sági pályázata. Az Országos Front
harcos Szövetség októberi közgyű
lésén elhatározta, hogy az 1937—38.
iskolai évben pályázatot rendez a
magyar tanulóifjúság részére. Ezzel
a Frontharcos Szc /etség a magyar
katonaeszmények tiszteletét és meg
becsülését kívánja fejleszteni a ta
nulóifjúság lelkében. A pályázat té
mája a világháború magyar katoná
jának fegyelmezettségére, tetterejére,
bajtársiasságára,
áldozatkészségére
akar rámutatni. A pályázat cime:
„Jellemző esetek a világháborúban
apám (nagyapám) visszaemlékezései
alapján." A pályázaton minden ta
nuló résztvehet, akinek apja vagy
nagyapja az Országos Frontharcos
Szövetség tagja, vagy akinek atyja
a Károly-csapatkereszt viselésére jo
gosult. A pályázat határidele március
15. A pályázatokat az illető iskola
igazgatójához kell benyújtani, aki ezt
az Országos Frontharcos Szövetség
hez továbbítja. A terjedelem nincs
korlátozva. Áz erdményről az igaz
gatókat értesítik és a pályadijakat az
évzáró ünnepségeken osztják szét.

LÉGOLTALOM.
Készüljünk a veszprémi
elsötétitési gyakorlatra!
— Riasztósziréna próba lesz —
Veszprém városban a környező
nagyarányú vállalatokkal és gyá
rakkal együttesen rendezendő elsőtétitési gyakorlat előkészítésére
a honvédelmi minisztérium, illetve
az Országos Légvédelmi Parancs
nokság kiküldöttei a
napokban
a város légoltalmi vezetőségével
megbeszélést tartottak és közölték,
hogy ennek a gyakorlatnak igen
nagy fontosságot tulajdonítanak, mert
már szerzett tapasztalaikat érvé
nyesítik. A gyakorlat pontos idejét
lapunk zártáig a várossal még nem
közölték, előreláthatólag azonban a
január 23.-án kezdődő hét valame
lyik napján lesz. A részletes rendelke
zés megjelenéséig is a hatóság fi
gyelmeztet mindenkit, hogy az el
sötétítéshez szükséges sötétszínü füg
gönyöket, szövetet vagy papirt már
most szerezzék be, mert az utolsó |
napokban a kereskedők készletei
kifogyhatnak. Akik pedig az elsöté
títést végre nem hajtják — amit a
rendőrség az egész városban ellen
őrizni fog — és helyiségükből a sza
badba fény szűrődnék ki, szigorúan
meg lesznek büntetve.
A napokban már megérkezik a
légiriadó jelzésére szolgáló riasztó
sziréna és azt egyelőre próbakép
pen felszerelik annak megállapítá
sára, hogy a város minden területén,
utcai zajban is lehet-e hallani. A
szirénapróba napját és napszakát
falragaszokon előzetesen közli a ha
tóság, amely ezúton is arra kéri a
lakosságot, hogy jelentsék be a tüzoltóparancsnokságnál, ha a szirénát
valahol nem hallanák.
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A V örö sk ereszt E gylet légol
talm i ta nfolyam a V eszprém ben.
Amint legutóbb megírtuk, a Magyar
Vöröskereszt Egylet Veszprémben
hat napos légoltalmi egészségügyi
oktatói tanfolyamot rendez azok ré
szére, akik a megyében a légoltalom
egészségügyi és mentőszolgálatát
fogják megszervezni s a kötelezette
ket kiképezni. A tanfolyamot hétfőn
d. e. fél 9 órakor a Sziklay Jánosutcai cserkészotthonban Rosos Ká
roly polgármester nyitotta meg, vá
zolva annak fontosságát és köszöntve
a Vöröskereszt képviseletében meg
jelent Szabadhegyi Lajos ny. ezre
dest. A megnyitáson még megjelen
tek az alispán képviseletében Radocza Andor várm- tb. főjegyző, dr.
Bélák Imre várm. kir. tiszti főorvos,
dr. Tekeres Lajos városi tanácsnok,
vitéz Tarnóczay István rendőrfőfelü
gyelő, légoltami parancsok és a
tanfolyam előadói. Az előadásokon
32 hallgató vesz részt a vármegye
egész területéről. Előadók: Szabad
hegyi Lajos ny. ezredes, dr. Szalontay Gáspár, a Vöröskereszt Egylet
főorvosa, dr. Haidekker Nándor
városi kir. t. orvos, Molnár László
tűzoltóparancsnok és vitéz Makay
Barna. A tanfolyam vizsgája és be
zárása jan. 15.-én, ma szombaton
lesz.

IRODALOM.
(C sathó K álm án) jellegzetes,
bölcs humorral rajzolja meg mai
figuráit, pontos képét adja a tár
sadalomnak az Uj Idők-ben. Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapjá
nak gazdag tartalmából kiemeljük
még Zilahy Lajos és Fóthy János
regényeinek folytatását, Zsigray Ju
lianna és Matolcsy Andor elbeszé
léseit, Mansfield finom elbeszélését
Ruzicska Mária fordításában. Király
hegyi Pál és Konkoly Kálmán öt
letes cikkei, a kedvelt, mulatságos
és közhasznú rovatok, fejlécek gaz
dagítják még az Uj Idők-et. Mutat
ványszámot küld a kiadóhivatal:
Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfize
tés negyedévre 6 40 P, egyes szám
50 fillér.

KÖZGAZDASÁG
* V etőm agkiosztás. A földmű
velésügyi minisztérium Növényter
melési Hivatala ez év tavaszán na
gyobb mennyiségű kukorica-vető
magot fog — részint nagygazdaságok,
részint kisgazdák között — kiosz
tani. Az igénylők a kukorica bpesti
tőzsdei alapárát kötelesek megfizetni,
mig a métermázsánkinti 3 P vető
mag felárat és a vasúti szállítási
költséget az akció viseli. A vasúti
költséget a gazdáknak kell kifizet
niük és azt a hivatal a fuvarlevél
ellenében megtéríti. A kisgazdáknak
az igénylést, lehetőleg a községi
elöljáróság utján, a vármegyei gaz
dasági felügyelőséghez kell bejelen
teniük. A nagyobb gazdáknak —
akik a kukoricavelőmag szaporításra
vállalkoznak — amig a készlet tart,
eredeti nemesített vetőmagot utal ki
a hivatal. Az akció keretében a hi
vatal körzetbeosztás szerint „F“
kompolti lófogú, Lovászpatonai ló
fogú, Páduai fehér és Putyi kuko
ricafajtákat fog kiadni. Részletes fel
világosítást a Hivatal és a várm.
gazd. felügyelőségek adnak. Az egy
séges minőségi teimelés előbbrevitele érdekében a földművelésügyi mi
nisztérium a Dunántúlra közép-,
soproni hosszú és kanizsai lapos-,
vetőmagot ad ki három métermá
zsánál nagyobb tételekben, — ré
szint készpénzfizetés, részint a be
szerzési ár háromnegyed részének
kamatmentes hitelezése ellenében.
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A törökök vallási
türelmessége a
XVII. században.
írta Kolling O szkár.
A legtöbb egykorú krónika a
hódító törökök hadviselését véreng
zésnek és kegyetlenségnek festi le.
A XVI.—XVII. század erkölcseit
véve figyelembe, az erre vonatkozó
régi Írásokat joggal elfogultaknak
tekinthetjük. Az ellenségeskedések
idejében a harcok mindenkor köl
csönös kíméletlenséggel, dühvei és
elkeseredéssel folytak és bizony, be
kell vallanunk, hogy a keresztények
is nem egy esetben hasonló harci
modorral éltek.
A harcok során a keresztények
éppen úgy ejtettek foglyokat, mint a
törökök és ezeket váltságdíj ellené
ben, avagy kölcsönösség alapján
később kicserélték. Ha ez nem si
került és a váltságdíjat fizetni nem
tudták, úgy a fogságba esettek
hosszú időkön át raboskodtak és
igen sokan e sanyarú állapotban
meg is haltak.
E kor vad erkölcseinek áldozatai
minden tekintetben megérdemlik,
hogy irántuk még ma is, — haló
porukban — részvétet érezzünk.
A harci troféák gyűjtésében nem
különböztek a hadviselők a vad
nyugat indiánusaitól. Utóbbiak meg
skalpolták áldozataikat. A törökök
pedig 1552-ben Ali budai basa ve
zérlete alatt majdnem ehhez ha
sonlóan cselekednek. Szegeden a
hajdúk seregén való győzelmük ké
tes s hogy diadalaikat mégis bizo
nyítsák, 5000 elesettnek orrát vág
ják le és néhány fogollyal, valamint
40 zászlóval Konstantinápolyba kül
dik. A keresztény seregeknél is elő
fordul egy-egy eredményes ütközet
után, hogy néhány zsák, vagy kocsi
derék levágott török fővel kedves
kednek a fővárosnak. Istvánffy em
líti, hogy 1502-ben Hunyadi János
herceg a törökökön diadalt aratott.
Ez alkalommal a déli harcszintérröl

Akik a babvetőmag árát készpénzzel
fizetik ki, a vételárból métermázsánkint 3 P-t a minisztérium az akció
terhére elvállal. Bővebben ismertető
leírás a Növénytermelés Hivatalá
tól közvetlenül beszerezhető. Jelent
kezési határidő január 31.
* A m ezőgazdasági helyzet.
Wágner János, a várm. kir. gazd.
felügyelőség vezetőjének jelentése
szerint az időjárás december elején
száraz, hideg volt, később kisebbnagyobb havazással a hideg 15—20
fokig erősbödött. A hó az egész
megyében ma már eléri a 2 0 - 4 0
cm. vastagságot. A vetésekre az elő
zetes száraz hideg igen jó hatással
volt, mert a rendkívül buja levélzetet egy kissé megritkította, úgy, hogy
most már, dacára a vastag hótakaró
nak, kipállástól, sem pedig kifa
gyástól tartani nem lehet. Az állatok
kondíciója kielégítő, a takarmány
készletben sincs hiány s a minőség
is megfelelő, kivéve az egyes jég
verte és árvíz által sújtott vidéket.
A mezőgazdasági munkák, kivéve a
trágyázást, jéghordást és esetleges
fakitermelést, szünetelnek. A mezőgazdasági munkásszerződések kötése,
a tavalyi feltételek mellett, megkez
dődött. Cselédpanasz nem igen for
dul elő. Igen nagy a fahiány és ez
a szegényebb népnél nagyon érez
teti hatását.
* M egalakult a F első d u n án 
tú li
G azdak am ara
„ F u tu ra M
G azdaválasztm án y a. Győrből jelen
tik: A Felsődunántúli Meződazd.
Kamarában megalakult a felsődu
nántúli kerület Futura Gazdaválaszt
mánya. Az uj szerv feladata, hogy i
a kisgazdákkal is megteremtse a
közvetlen kapcsolatot azok kisebb
tételeinek előnyösebb értékesítése
céljából. A Futura Orsz. Központ az
1937. Pk. 7886. sz.
egyes vidéki körzetek gazdatársadal 3370/1937. sz.
mának a termény-, gyapjú-, svb. ér
Árverési hirdetmény.
tékesítéssel kapcsolatos esetleges kí
Dr. Spitzer József és Társa Hvánalmairól és javaslatairól kíván
ily módon értesülni. A további cél ügyvéd által képviselt Róthauser Ma Futura alapszabalyszerü rendelte Miksa utóda Fleischer Nándor ja
tését, hivatását és működését a gaz vára 205 P követelés és járulékai
daközönség legszélesebb rétegeiben erejéig a veszprémi kir. járásbíróság
közismertté tenni s a gazdaközön 1937. évi 1841. sz. végzésével elren
séget ránevelni, hogy az értékesí delt kielégítési végrehajtás folytán
tési viszonyokat állandóan figyelem végrehajtást szenvedőnél 1937. évi
mel kisérje, terményeit, termékeit október hó 18.-án lefoglalt, 1506
exportképes állapotba hozza. A Gaz P-re becsült ingóságokra a vesz
dakamarában lefolyt alakuló gyűlé prémi kir. járásbíróság fenti számú
sen Darányi Béla gazd. főtanácsos, végzése alapján az árverést elrende
a Futura vezérigazgatója ismertette lem s annak 1908. évi XLI. t.-c.
ezeket a célkitűzéseket és a kama- j 20. §-a alapján zálogjogot szerzett
rákkal való közvetlen kapcsolat más foglaltatók javára is, végrehaj
okait, az elnöklő dr. Ormándy Já tást szenvedő lakásán : Városlődön
nos gazd. főtanácsos, kamarai igaz 127. szám alatt leendő megtartására
gató viszont a gazdák szemszögé határidőül 1938. évi ja n u á r hó
ből világította meg a nagyhorderejű 22. n a p ján ak d é lelő tt 11 ó rá já t
kérdést. A kamarai Futura-választ- tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt
mány tagjai közül dr. Mohácsy bútorok, bor, üzletberendezés s egyéb
Lajos ev. lelkész (Marcalgergelyi) ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek,
Veszprém megye részéről konkrét ja esetleg a becsár ’3-ért is el fogom
vaslatokat tett a Futura egyes szer adni. 1000 P-t meghaladó becsérveinek ottani működése és ennek a tékü ingónál a becsérték 10 %-át
kamarai választmány részéről való bánatpénzül kezeimhez, az árverés
figyelemmel kisérése tekintetében. megkezdésekor, le kell fizetni.
Felhívom mindazokat, kik a be
A gazdaválasztmány elnökévé gróf
Khuen-Hederxáry Károly kamarai folyó vételárból végrehajtató követe
elnököt, helyettesévé dr. Ormándy lését megelőző kielégítéshez jogot
János kamarai igazgatót választották tartanak, amennyiben korábbi zálog
meg. A válaszmány azonnal meg joguk a végrehajtási jegyzőkönyvből
kezdte munkáját a Kamarában (Győr, ki nem tűnik, igénykeresetüket az
Bissinger-sétány 32. sz.), ahova a árverés megkezdéséig nálam írásban
Futura termény-, gyapjú-, stb. érté vagy szóval jelentsék be.
Veszprém, 1937. december 11.
kesítésével kapcsolatos minden eset- |
leges észrevétel, vagy javaslat köz- J
Stekker,
vétlenül beküldendő.
20
kir. bir. végreható. >
^ Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

1938. január 16.

sok levágott töröknek fejét küldték KÖNYVNYOMDÁI ét KÖNYVKÖTŐI
Budára. Ettől Anna királynő, — II.
MUNKÁKAT
Ulászlónak neje — szörnyen meg
legszebben és leggyorsabban
undorodott. Pedig régi hadi szokás
i i l é n n s k ivitelben
volt ez, amellyel a köznépet lelke
k é s e it
sítették a hadviselésre, (Virág Bene
FODOR FER EN C
dek : Magyar Századok 1862. V.
k ö n yv n yo m d á ja , Veszprémben.
149.)
Az állandó harcok között eldur
vultak a vitézek és az indulat sok
szor nagyobb úr volt a jobbik be
Anyakönyvi kivonat.
látásnál, vagy adott szónál. Szemé
Születés: István Antal kéményseprő-s. és
lyes sértések gyakran történtek a Kecskés Zsófia fia Szilveszter, Károly, rk. harcok során és az elfojtott indula Dodog Dániel cipész és Horváth Anna fia
rk. — Horváth Sándor npsz. és
tok a bosszú érzését és ennek nyo József,
Csatári Julianna leánya Mária, rk. —
mán kegyetlenkedést és igazságta Ircsik Ferenc gyári munkás és Kaiser Pi
lanságot váltottak ki a harcosokból. roska fia Ferenc, ev. — Schvarcz Imre
Ily közfelfogással szemben még kereskedó-s. és Holtstein Ilona leánya
Zzuzsanna, izr. — Rólh Ferenc csizmadia
a vezérekben is el kellett hallgatni és Lintinger Mária fia Ferenc, rk. — Mura józanabb észnek és emberbaráti | kurcz László molnár-s. és Klepeisz Ilona
érzéseknek. Ez diktálta jól felfogott j fia László, rk.
Halálozás: özv. Nagy Gáborné szül.
önérdekük is. Volt eset rá, hogy ; Hánik
Katalin 88 é., rk. — Csőre István
egyik-másik a saját jóságára rá is i fodrász-s. 21 é* ev. — Nagy János npsz.
fizetett. Az érsekujvári ostromban 62 é , ref. — .Murányi Lajos szűrszabó,
részt vett törökök saját vezérüket 62 é., rk — Özv. Kovács Károlyné, szül.
beárulják, hogy a keresztényekkel Mészáros Mária 64 é., rk. — László Pál
18 é., rk. — Horváth Károly fm.
cimborái. Erre azzal adott okot, hogy kovács-t.
npsz. 59 é., rk. — Németh József cipész
a kapituláló őrségnek humánus el- 73 é., rk
vonulási feltételeket szabott. Jön a
Házasság: Seliga Ferenc (özv.) npsz.
parancs a basa lefejeztetésére. Ke és Horecky Mária rk.
mény szivű utódja az Ítéletet végre
hajtatja és a maga igazolására a
holttestet megnyuzatja, a bőrt pedig M. kir. Kinizsi Pál honv. csapataltisztképző iskola.
fűszerekkel, gyapottal kitömetve Kon
stantinápolyba küldi.
37.
sz.
gh.
1938.
Gazdasági hivatal.
A kor szellemében rejlő kegyet
lenkedést tehát nemcsak ellenfeleik
H ir d e t m é n y .
kel, hanem saját honfitársaikkal ;
Fenti iskolánál havonta kb. 3
szemben is éreztették és ilyenkor vagon, á. 1 0 - 1 5 tonna, — gomba
nem voltak tekintettel semmi néven termelésre alkalmas, —
szerzett korábbi érdemekre, hacsak >
a puszta gyanú árnyéka is érte a j
ló t r a g r y a
szerencsétlen áldozatot. Ha elült a
harci zaj, úgy a legyőzőitekkel szem kerül eladásra.
ben nemcsak higgadtabb felfogás !
Az ajánlatok folyó hó 25.-ig
érvényesült, hanem sokszor valóban nyújtandók be az iskola gazdasági
bölcs és humanisztikus elveket al hivatalához.
kalmaztak a gyakorlati közigazgatás- i
Az árajánlat métermázsánkénti
bán. Különösen érvényesült a törö- ! egységárra teendő.
kök részéről a vallási türelem más
Szállítási és egyéb feltételek meg
felekezetűekkel szemben. A törökök egyezés szerint.
előtt mindennél fontosabb volt az, '
Jutás, 1938. évi január hó 8.
ha valaki adóját pontosan befizette,
O lv ash atatlan a lá írá s,
aminek ellenében kellő védelemben
19
gaz d aság i hiv atal főnök.
is részesítették.
Nagy megütközést keltett ennél
fogva 1585. június 12.-én Velencé
1936. Pk. 5414. sz.
ben a törökök részéről tapasztalt 25— 1936. sz.
szokatlan eljárás, melyről a signoriná- j
Árverési hirdetmény.
nak — a velencei köztársaságnak, — í
Dr. Géber Mihály ügyvéd által
Giovanni Francesco Morosini és i
Lorenzo Bernardo követek jelentést j képviselt Békés Lajos javára 370 P
követelés
és járulékai erejéig a deb
tettek. Az osztrák császári követ a
divánban ugyanis
panaszt emelt ! receni kir. járásbíróság 1934. évi
tizenkét magyar paraszt érdekében, j 910. sz. végzésével elrendelt kielé
akiket a törökök a határszélen el- j gítési végrehajtás folytán végrehajtást
fogtak s Konstantinápolyba hurcol szenvedőnél 1936. évi január 27.-én
tak, jóllehet, hogy úgy a császárnak, lefoglalt, 1170 P-re becsült ingó
mint a szultánnak, járó adót rende ságokra a veszprémi kir. járássen megfizették. (Óváry Lipót : Ok bíróság fenti számú végzése alapján
levél másolatok II. 208. old. 1016. az árverést elrendelem s annak az
1908: évi XLI. te. 20. §-a alapján
oki.)
Morosini követ azonban a török zálogjogot szerzett más foglaltatók
javára
is, végrehajtást szenvedő la
álláspontot a vallási felfogás tekin
tetében is megvilágítja. Amikor ti kásán : Veszprémben, Jókai M.-u.
zennégy fogoly magyart dobszó 44. sz. I. em. leendő megtartására
mellett a díván elé vittek, ezek át határidőül 1938. évi ja n u á r hó
tértek mindannyian a török hitre. 27. n a p já n a k d é le lő tt 11 ó rá já t
Azt remélték, hogy ilyen módon a tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt
fogságból szabadulnak. Azonban bútorok, zongora s egyéb ingóságo
csalódtak, mert a nagyvezér őket kat a legtöbbet ígérőnek, esetleg a
gályarabságra ítélte. Megparancsolta becsár *|3-ért is, el fogom adni. 1000
még azt is, hogy a keresztény rabo P-t meghaladó becsértékü ingónál a
kat egy lánccal, a renegátokat pedig becsérték 10°/o-át bánatpénzül ke
két lánccal bilincseljék meg. (i. m. zeimhez, az árverés megkezdésekor,
II. 208. old. 1012. oki.; 1584. le kell fizetni.
Felhívom mindazokat, kik a be
szept. 18.)
A végeken folytatott harcoknak folyó vételárból végrehajtató követe
lését
megelőző kielégítéshez jogot
során ugyanebben az évben decem
ber 28.-án a divánban bemutatták tartanak, amennyiben korábbi zálog
több magyarnak a levágott fejét, joguk a végrehajtási jegyzőkönyvből
valamint húsz élő fogoly magyart. ki nem tűnik, igénykeresetüket az
Ezek közül három áttért az izlamra. árverés megkezdéséig nálam Írásban
Mégis mindannyiukat gályarabságra vagy szóval jelentsék be.
Veszprém, 1937. dec. 16.
küldték és a kényszer-áttérést sem
mibe sem vették, (i. m. II. 208. old.
S te k k e r László
1014. oki.)
(Folyt, köv.) 18
kir. bir. végrehajtó
Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.

