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díjazás ellenében közlünk. — Kéziratokat nem adunk vissza

A magyar németek.
Magyarország a XVII. és XVIII. 

században, a lörök hódoltságot 
követő újjáépítés korszakában nyi- j 
tolta meg kapuit a németajkú be- ! 
települők előtt. Ezeknek vállát | 
nem húzták aranyzsákok, szegé- ! 
nyes tarisznyájukban csak úti- 
elemózsia volt és — am ikép a 
telepítési adatok igazolják — a 
Dunán hajóztak le Budapestig, 
ahol élelmiszerekkel látták el és 
csoportonkint szállították őket a 
telepítésre váró földterületekre. 
Nem gazdag, jómódú emberek 
vették tehát birtokba a  magyar 
földet, hanem szegénysorsu, új 
hazát kereső emberek. A magyar 
földön jóság és keresztény szere 
t é t  fogadta őket s immár közel két 
évszázad óta ma is saját anya- 
nyelvükön beszélhetnek. Szorgal
muk révén szép, tiszta s vagyo
nosodé sváb porták keletkeztek a 
magyar földön s a hazának érté
kes polgárai lettek. Nem is volt 
az otthont nyújtó hazának soha 
komoly gondja velük, sőt nagy 
nemzeti megpróbáltatások, mint 
az 1849,-i szabadságharc és a 
világháború idejen M agyarország 
biztosan számíthatott hűségükre.

Ez a magyar hazához való 
hűség és a régi hagyományokhoz 
való ragaszkodás gondolata fel- 
emelően nyilatkozott meg a •béke" 
megkötése utón a Trianonban el
rendelt soproni népszavazás al- i 
kaiméval, de azóta több, kisebb 

jelentőségű alkalommal is. Lég i

utóbb egy nemrégiben lezajlott j 
időközi választáson, am elynek i 
ünnepelt győztese — maga is ! 
tolnai sváb — telte azt a beis
merő vallomást, hogy „a magyar 
haza az itt élő németajkú honfi
társaktól nem vett el semmit, el
lenkezőleg adott hazát, abban 
földbirtokot, állást, méltóságot, min
dent, amit egy magyar honpolgár 
elérhet’*.

Nem volt alapos okkal biró 
tehát az. az aggodalm askodás, 
ami mindezek ellenére az utóbbi 
időkben állandóan közéltünkben  
borongott. Különösen a harmadik 
Nemet Birodalomnak külföldön élő 

I sajat polgárai iránt megnyilatkozó 
hatékony érdeklődését s az ezzel 
együtljáró szervező munkát — 
ami világszerte különféle feltevé
sekre és híresztelésekre adott a l
kalmat — a nyilvánvalóan kon- 
kolyhintők a legváltozatosabb 
rémhírek felépítésére is felhasz
nálták és ezzel az ijedősek fan
táziáját is felcsigázták. Most azon- j 

i bán ezek is elcsendesedhetnek és i 
, megnyugodhatnak, ha elolvassák !
[ a magyar államférfiak meghívó- 1 
| sóra Bpestre érkezett Bohle né

met külügyi államtitkárnak, a Ma
gyar Külügyi Társaság ülésén el
mondott beszédét, am elyben iga
zán „tiszta vizet öntött a po
hárba”.

Az államtitkár, aki egyúttal a 
német nemzeti szocialista párt 
külföldi vezetője is. kijelentette,

hogy pártja a külföldön élő német 
alatt azt a birodalmi állampolgárt 
érti, akit hivatása vagy életkörül
ményei arra szorítanak, hogy a 
birodalom határain kívül éljen. 
Nem tartoznak tehát eme gyűjtő
fogalomba azok a németek, akik 
valamejv más ország állampol
gárai. Éppen ezért a nemzeti szo
cialista párt külföldi szervezetének 
nem az a feladata, hogy a kisebb
ségi németeket megszervezze, ha- | 
nem hogy — amint azt más or
szágok is megteszik — a  külföl
dön élő polgárai körében a közös 
hagyományok és eszmények meg
őrzése és a nemzeti kötelékhez 
való tartozás biztosítása érdeké
ben tevékenykedjék. Ez utóbbiak
tól azonban megkövetelik, hogy a 
vendéglátó állam nak példás és 
lojális vendégei legyenek, annak í 
bosszúságot ne okozzanak s Né- ! 
metorszóggal való viszonyát meg 
ne zavarják.

— A Német Birodalom — 
mondotta — sohasem várta vagy j 
óhajtotta, hogy a  magyarországi 
német más legyen, mint a magyar 
állam hű és lojális alkotó része- 
Ha egyesek vagy illetéktelen kö
rök kísérletet tennének arra, hogy 
a magyarországi németséget a 
magyar állam ellen izgassák, nyo
matékosan biztosíthatom önöket, 
hogy német részről legélesebben 
elitélik az ilyen mesterkedéseket.
A Német-Birodalom nem engedi 
m^g, hogy Magyarországgal való 
viszonyát politikai fantaszták m a
gánkirándulásai a legcsekélyebb 
mértékben is megzavarják. A né-

! met birodalom érdeklődése a m a
gyarországi németség iránt nem 
politikai, hanem tisztán kulturális 
jellegű.

A Német Birodalom vezető té
nyezői mór több alkalommal ki
jelentették, hogy a nemzeti szoci
alizmus bel ő világnézet, amit so
hasem szándékoznak exportálni. 
Most, hogy ez itt Magyarország 
szívében megismételve hangzott el 
egy felelős német államférfi ajká
ról, még sokkal nagyobb jelentő
ségű, mert annak a fáradozásnak 
kedvező eredménye, amit az elő
adáson is jelen volt Darányi Kál
mán miniszterelnök és Kónya 
Kálmán külügyminiszter bölcs kö
rültekintéssel kifejtettek. S aminek 
a célja az volt, hogy az u. n. 
„német probléma” , amelynek 
szükségtelen nagyrafelfujósóhoz 
kétségtelenül egy-két magáról meg- 
feletkezett agitátor is adott táp
anyagot. mindkét államra nézve 
kedvezőleg nyerjen .-lintézést. Ez 
a Bpeslen német részről elhang
zott kifogástalan nyilatkozatokkal 
most meg is történt.

Bohle német külügyi államtit
kár előadása elején azt a szép 
kijelentést tette, hogy ;

— Itt, Szent István király or
szágában mi németek egy olyan 
népet és olyan államszervezést 
találunk, amely őszinte rokon- 
szenvvel viseltetik irántunk, és 
amely nálunk hasonló rokonszen- 
vet és barátságot élvez.

Igen, ez így van Szent István 
országában, ahol kilencszáz esz
tendő óta a szenlistváni gondolat

Bogáncsos út.
Bogdncsos útam hogyha járom, 
Célom előttem, jaj, — vak homály! 
Csúf mélység, csúcsok orma szédít 
S  a táj torzuló jajszava fáj.

Őrjöngő örvény karjára kap.
Cihát s félúton a földre vág... 
...Szikrázó csúcsok büszke orma 
Hív, rámnevet és repülni hágy.

De haj, a fényes csúcs zord ködbe vész 
Es a mélybe ránt a föld szava, 
Uibam rút göröngy átka vérzi...
Es felsír bennem a Golgota.

Ssenfea K ároly .

Budai kesergő.
Irta Radványné Ruttkay Emma.

II.
Ablakaim alatt, a déli oldalon 

megborzongnak az apró ecet-fák, 
meg a vadszölö kapaszkodó levelei.

Az átelleni ablakokból ideges, 
rémült átnézések. Most nekik lesz 
részük abban, amiben nekünk tavaly. 
Elröppennek a nyár szépségei, redő
nyök leeresztésével, ablakcsukások- 
*al meg hazulról való menekülések

kel próbálják kiharcolni a csendnek 
s a tisztaságnak annyi makuláját, 
amennyit emberileg még lehet.

Lakó-gyerekek, itt is, meg túl is, 
boldog örömmel várják az „érdekes" 
eseményeket. Aki nyaralni megy, 
annak örül, — aki nem megy, talán 
még boldogabb. „Csoda zrí" lesz 
egész nyáron. Nem fog unatkozni a 
szegényebbje sem. Majdnem olyan 
élvezés lesz, mint az Állatkertben a 
majomketrec előtt.

A lakók kutyái is érzik az izgal
mas percek eljövetelét. Már itt puf- 
fognak a deszkák egymásra, már 
csörögnek a vaskapcsok, szerszá 
mok, olyan feleslegek, amik a nyu
gati oldalon még nem kellenek, de 
mert lába kelhet mindennek, bizton
ságba kell helyezni.

A kutyák minden csörrenést, min
den puffanást veszett ugatással hono
rálnak. Most legálább „kibeszélhetik" 
magukat a fenyítés minden félelme 
nélkül. Elvégre vagy kutya valaki, 
vagy nem, — és a kötelesség mé
gis csak kötelesség.

A legádázabb állatbarát is fel 
kell szisszenjen, hol álmából reggel, 
hol délutáni szundításából. Remény
telen a helyzet kézimunka mellett,

! írás mellett, hangszer mellett. Még az a 
legjobb, ha legerősebbre állítod be a 
rádiódat. Ez valamelyest megment a 
durva zajoktól, kéretlen kutyaugatástól.

Te persze azt mondod Lelkem : 
— ugyan már no, micsoda kényes
kedés ez, micsoda fintorgás! Hát a 
mi tanyai komondoraink, Burkus, 
Betyár és társaik! Már meg se hall
juk az üvöltésüket.

Azt elhiszem ! Egész más az, ha 
Burkus a te tanyádat őrzi. Te az 
ő ugatásától csak nyugodtabban al- 
hatsz, — de amikor a budai és 
pesti Burkusok veszedelmet éreznek, 
ez a veszedelem sokszorozottan a 
miénk is, — ettől aztán nem lehet 
ám aludni I

A postám épp úgy jön mint más
kor. Avatatlan „laikusok" tanácso
kat osztogatnak. A legtöbbje azt, 
hogy — meneküljek. „Ilyenkor el 
kell utazni".

Ezúttal köszönöm meg a te meg
hívásodat is. Úgy belsőleg azon
ban, — érzem, semmiféle orvosság 
nem segit. Ezen át kell esni, mint 
a bárányhimlőn. És mert ennek a 
tatarozásnak csak a neve külső tata
rozás! Alapjában véve átt kell élni, 
részt kell venni benne teljes fizi

kummal és egész lelkűnkkel. El kell 
veszejteni a régi én-t, tervet, szán
dékot, nyugalmat és már jó eleve 
át kell élni emlékezetben a — régi 
mesét... Hol volt, hol nem volt, 
volt egyszer egy hasonló szép nyár, 
amikor az ablakok külső felét festet
ték, de belülről, amikor a redőnyök 
külsejét festették, de belülről, ami
kor állványokat állítottak a világitó 
udvarokba, de a te fürdőszoba abla
kodat zúzták be a deszkákkal és a te 
előszobádon át hordták be a vako
latot (maltert), — amikor a hatal
mas sarokcsatornát a te lakásodon 
át hordták ki és be, — amikor a 
te padlásodat törték fel, mert arra 
kellett átvezetni a függő állványt 
tartó gerendát, — a padlásodról ki
hurcolnak mindent, — ma se tudod 
mi mindened veszett el onnan ak
kor -----Otthon voltál, de a Cerbe-
ros „nem tudta kié a padlás", ő ál
lítólag „kiabált" az udvaron, „kié az 
a padlás, amelyikben az a sok láda 
van", ki tehet róla, hogy nem hal
lottad, hogy te azt vártad volna, 
majd tisztességesen bekopognak és 
rendesen lehet lebonyolitani a föld
indulást. Te azt h itted----- de mi
nek mondjam tovább, hogy mi volt, 
amikor itt a van.
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fűzte egybe e nemzet minden ré- j 
tegét. Ez a gondolat sértetlenül : 
fennáll és nem szorul semmiféle 
revideélésra. Ennek az igazságnak 
nemrégiben Homan Bálint kultusz- 1 
miniszter adott legszélesebbkörű 
kifejezést, s amit mondott, a tör 
ténetiró és politikus helyesirányu 
összegezését jelentette annak, ami 
évszázadok óta Magyarországon 
gyakorlati erőt jelent.

Nálunk a hagyományok egyet 
jelentenek a  magyar élettel és 
ebben a magyar életben egyforma 
előnyt és terhet érez mindenki, 
fajra, vallásra, foglalkozásra és 
társadalmi elkülönülésre való te
kintet nélkül. A magyar nemzet 
ezért nemcsak örül németajkú pol
gárai hűségének, de el is várja 
azt s annak ellenkezőjét el sem 
tudná képzelni.

Félmilió öreg munkás.
(B. É.) A Darányi-kormány szo

ciális programja hatalmas lépéssel 
haladt abban a törvér K.aslatban, 
amelyet legutóbb De ■ i Kálmán 
miniszterelnök, földrrr <ü«r/i mi
niszter terjesztett a ké; ■< z elé. 
A mezőgazdasági mu . jk köte
lező öregségi biztosítását 01 szól ez 
a törvényjavaslat, több mint félmilió 
munkásember érdekeit szolgálja és 
már az első évben is körülbelül 
ötvenezer mezőgazdasági munkásnak 
öreg napjait könnyíti meg.

Mezőgazdasági szociálpolitikánk 
fejlesztése terén Darányi Kálmán 
céltudatos megfontoltsággal megy lé- 
pésről-lépésre előre. Az első óvatos 
lépés a gazdatiszti biztosítás volt és 
ezt követi most a mezőgazdasági

Isteni megadással vársz. Lemon
dasz a nyaralás örömeiről. Majd ki
pótolod ősszel, vagy télen. Hiszert 
alaposan rászolgálsz a nyugalomra, 
ha átélted ezt a nyarat. (Apropó, 
szeretném megírni azoknak, akiket 
illet, hogy az én vendégszeretetemre 
a télen ne számítsanak, én senkit se 
fogok kalauzolni se színházba, se 
hangversenyre, se operába, se vá
sárló körútra. Nekem éppen elég 
szórakozásom volt ebben az eszten
dőben).

A négyszögbe szorosan körül- 
épitett ház mint egy megbolygatott 
darázsfészek. Egyelőre csak zümmö
gés, de én már a fullánkoktól féllek. 
Talán a többi lakó is. Mert az óva- 
tósabb fele behúzódik saját külön 
sejtjébe.

Most már csak a hangözönt, a 
hangorkánt lesem. Nem tudok aludni 
Nem ízlik az étel. Elvesztettem a 
talajt a lábaim alól. Ugrásra, véde
kezésre készen kell állnom. Nincs 
aki mellettem álljon, aki megoltal-

munkásság biztosításának körülte
kintő rendszere.

Ez a törvény majd az öregségi 
biztosítás körébe nemcsak a teljesen 
vagyontalan férfi gazdasági munká- i 
sokat vonja be, hanem azokat a 
törpebirtokosokat is, akik legfeljebb 
10 korona kataszteri tiszta jövedel
met hajtó földbirtok tulajdonosai. A 
javaslat kereteinek megállapításánál 
különös gonddal kellett vizsgálni 
azt, hogy a reform kapcsán felme
rülő, uj 'szociális terhek mennyiben 
érintik az agrártermelést. Óvakodni 
kellett attól, hogy a mezőgazdaság 
szociális terhei, esetleges túlmérete- 
zettségükkel a termelés pénzügyi 
mérlegét megrontsák, ami következ
ményeiben, magától értetődően, a 
munkavállalók kereseti lehetőségeit 
is csökkentené. De számolni kellett 
az állam teherbiróképességével is 
és e fontos szempontok figyelembe
vétele, összeegyeztetése határozta 
meg a mezőgazdasági munkásnép 
kötelező öregségi biztosításának ke
reteit.

A törvényjavaslat tulajdonképen 
még nem teljes. A gazdasági viszo
nyok javulása teszi majd lehetővé a 
folytatást, vagyis azt, hogy a bizto
sítást kiterjesszék a női munkavál
lalókra, a járadékosok özvegyeire, 
továbbá az egy holdnál nagyobb 
törpebirtokkal rendelkező munkavál
lalókra is.

Ha összehasonlítjuk az ipari mun
kásság szociális gondozását a mező- 
gazdasági munkásság ellátásával, 
nagy különbséget állapíthatunk meg, 
mert hiszen az ipari munkásság a 
társadalombiztosítás különféle ága
zatainak kiépítettségével a fejlődés
nek igen magas fokán áll. Ez a tör- ; 
vényjavaslat ezt a különbséget hi- j 
dalja át az öregségi járadék és a 
haláleseti segély rendszeresítésével.

Az öregségi járadékra való igény- | 
jogosultság alapfeltétele bizonyos I 
várakozási idő és etekintetben a í 
magyar rendezés sokkal méltányo- ! 
sabb a legtöbb külföldi államban 
meghonosított rendnél. A várakozási 
idő 15 olyan naptári év, amelynek 
mindegyikében legalább 15 hétre le
rótták a biztosítási járulékot. Máso
dik feltétel a 65. életév betöltése. A 
járadék évi 60 pengő, ez azonban 
úgynevezett járadéktörzspötlékkal és i 
fokozódó járadékrésszel megfelelően j 
emelkedik. A haláleseti segély ösz- 
szege 30 pengőnél kezdődik és 60 
pengőig emelkedik. Ezeket az ösz- 
szegeket természetszerűen nem a 
városi ember szemével kell nézni, 
mert a főként természetbeniekre utalt 
falusi ember, mai életkörülményei

mázzon. Magam kell megvédjem 
magamat.

Még jó, amig a háziúr itt van, 
mondja az egyik régi lakó, — de 
ha a házmesterre marad ez az őrült 
kavargás, akkor csak győzzünk me
nekülni !

Május vége. Most még elmehe
tek a Hüvüsvölgybe, vagy a Zugli
getbe. Kimehetek a temetőbe, pa
naszkodni a fejfának.

Este, hazaérkezéstől megtaksálom 
a ház nyugati frontját: No, mennyire 
vannak ? Ugylátom lentről, mintha 
az égig merednének a létrák. Az 
este szél sivított végig az utcán, sö
pörte az állványok pallóiról a port, 
meszet. Csikorog a talp alatt a mész, 
a homok, a lekapart faltörmelék.

A boltosok keservesen siránkoz
nak : „Jaj, ez a piszok. Örülnöm 
kell ha valaki be jön vásárolni. Ha 
én kuncsaft vagyok, messze elkerü
löm a tájékát is az ilyen háznak".

(Folyt, köv.)

között, ezzel az összeggel nemcsak | 
magán, de talán még hozzátartozóin 
is segíthet.

A mezőgazdasági öregségi biz
tosítás pénzügyi fedezete elsősorban 
magának a munkavállalónak, igen 
mérsékelten, heti 20 fillérben meg
állapított járuléka, továbbá a föld
adó alá eső ingatlanok tulajdonosai
nak, az államnak és a törvényható- ; 
ságnak hozzájárulása.

Különösen értékes része a tör- 1 
vényjavaslatnak az a rendelkezés, 
amely úgy intézkedik, hogy a gaz
dasági munkavállalók kötelező öreg

ségi biztositását ne uj intézmény 
lássa el. Gondoskodás történt arra- 
vonatkozólag is, hogy az uj bizto
sítási ág ügyvitele minden bürok
ratizmustól mentes és főként olcsó 
legyen.

Már az első évben 50 ezer me
zőgazdasági munkás fogja élvezni 
Darányi Kálmán e nagy jelentőségű 
törvényalkotásának áldásait s ez a 
szám évről-évre növekedve fogja 
biztosítani azoknak a derék magya
roknak az életminimumot, akik ne
héz munkában eltöltött élet után ki
ejtették kezükből az eke szarvát.

Február fjó 3 . - á n  less: a z  
első elsötétítő gyakorlat 

Veszprémben.
Amint már többízben jeleztük, az 

Országos Légvédelmi Parancsnok- ; 
ság Veszprémben, a környező nagy 
gyártelepek és községek bevonásá
val, nagyszabású elsötétítési és riasz
tási gyakorlatot tervez. Közbejött 
okokból ez a nagyszabású gyakorlat ! 
későbbi időre halasztatott, annak 
szakszerű előkészítése végett azon
ban Veszprém város külön tart el- j 
sötétitési gyakorlatot február 3.-án, 
csütörtökön. E napon a csökkentett j 
világítás este 8 órakor kezdődik min
den külön jel nélkül, mig a teljes 
elsötétítés később, nem közölt idő
ben, sziréna jelre lesz foganatosí
tandó. A gyakorlatnak fél 10 órakor 
lesz vége.

A gyakorlat tartamára szóló ren
delkezésekről a polgármester falra
gaszok és szórócédulák utján rész
letes tájékoztatást tett közzé. A szó
rócédulákat minden lakáshoz eljut
tatják. Ezúton is felhívjuk azokra 
olvasóink figyelmét,

A kiadott rendelkezések lényege 
az, hogy a csökkentett világítás 
kezdetekor, vagyis este 8 órakor 
minden lakást, helyiséget, folyosót, 
lépcsőházat, üzletet stb., illetve az 
azon levő ablakokat és ajtókat úgy 
kell burkolni, hogy ezekből a helyi
ségekből még az ajtó nyitásakor se 
szűrődjék ki fény a szabadba, tehát 
nem csupán az utcára, hanem a 
kertre, udvarra sem. Ott, ahol az 
ablakok redőnnyel jól nem függö- 
nyözhetők el, legcélszerűbb a gya
korlat tartama alatt csak egy helyi
ségben világítani, a többit sötétben 
hagyni, ennek az egy helyiségnek 
ablakait, üveg-ajtajait fekete vagy 
általában sötétszinü papírral befedni. 
A házaknak ez az elsötétítése meg
marad a gyakorlat egész tartama 
alatt. A teljes elsötétítés idején tehát 
a lakóházak már úgyis sötétben 
vannak, úgy, hogy a teljes elsötétí
tés a lakosságot csupán annyiból 
érinti, hogy ennek tartama alatt az 
utcánközlekedés nem ajánlatos, már 
csak azért sem, mert ekkor a köz- 
világítás teljesen megszűnik és csu
pán a forgalmasabb helyeken elhe
lyezett kék irányfények fognak égni.

Rendelkezés van a járművek vi
lágítására is, melyeket ugyancsak 
megfelelően tompítani, burkolni kell, 
kivéve a gépkocsik rendszámát meg
világító táblát, amely égve marad 
még a teljes elsötétítés alatt is. A 
teljes elsötétítés alatt jármüvekre az 
a rendelkezés, hogy az úttest bal
szélén állvamaradnak. A vasút és 
autóbusz a gyakorlat egész tartama 
alatt fenntartja a menetrendszerű já
ratait. A mozi előadásait megtartja, 
kávéházak, éttermek nyitva marad
nak.

A teljes elsötétítés időpontja köz
zétéve nincs, az „légvédelmi riadóu 
jelre lép életbe, amely üvöltő sziréna-

bugás. A gyakorlat megszűntét tar
tós szirénabúgás jelzi.

A hirdetés felhívja a lakosság 
figyelmét arra, hogy a házak elsö- 
titése nemcsupán a belterületre, ha
nem a pusztákra, majorokra, mal
mokra, magánosán álló házakra is 
vonatkozik. Az elsötétítés gondos 
keresztülvitelét a rendőrség, segéd
rendőrség és csendörség fogja el
lenőrizni.

A légvédelmi törvény értelmében 
kihágást követnek el, akik a kiadott 
rendelkezést be nem tartják, de úgy 
hisszük, hogy a város lakossága át- 
érzi a gyakorlatnak nemzetvédelmi 
fontosságát és külön figyelmeztetés 
nélkül is eleget tesz az utasítások
nak.

A gyakorlaton résztvesz Domián 
András ezredes, a székesfehárvári m. 
kir. 2. honvéd vegyesdandár légvé
delmi parancsnoka is, azonkívül, az 
országos légvédelmi prrancsnokság 
szakközegei. Az itteni gyakorlaton 
szerzett tapasztalatok alapján fogják 
majd a környék nagyszabású elsö- 
tétitési gyakorlatát megtartani.

A jövő képviselője
A választójogi törvényjavaslatnak 

most megjelent indokolása érdekes 
és tanulságos olvasmány. Sok olyan 
szempontot világít meg, amilyenre a 
kérdéssel behatóan nem foglalkozó 
egyszerű polgár nem is gondol, a 
törvényhozónak azonban, aki ezzel 
a javaslattal a nemzeti jövő egyik 
alapkövét rakja le, annál inkább 
gondolnia kell.

Az bizonyos, hogy minden al
kotmányos állam választójogi rend
szerének helyes és célszerű volta 
elsősorban attól függ, hogy kiknek 
adja meg a választás és kiknek a 
választhatóság jogát. Az utóbbi kü
lönösen azért fontos, mert a törvény- 
hozás csak akkor lehet életképes és 
eredményes, ha összetétele jó, ha 
olyan férfiak — és immár nők is — 
foglalnak benne helyet, akik egyéni
ségüknél fogva alkalmasak arra, 
hogy a nemzet nagy érdekeit ön
zetlenül, a felelősség súlyát érezve 
tudják szolgálni.

A választójogi törvényjavaslat in
tézkedései közül ezért egyike a leg
fontosabbnak az, hogyan Írja körül 
a passzív választói jogot, milyen 
feltételeket szab a választhatóságnak 
és milyennek akarja látni a jövő 
képviselőjét. A kormány javaslata a 
választhatóság feltételeit úgy szabja 
meg, hogy a jelölttől az egyéb kel
lékek közt élethivatásszerü foglalko
zás gyakorlásának igazolását is meg
követeli. Időhatárt is állapít meg, 
mert azt mondják, hogy általában 
ilyen foglalkozásnak tiz éven át való 

gyakorlása igazolandó és ez alól
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csupán pontosan meghatározott és 
méltánylást érdemlő esetekben enged 
kivételt tenni.

Ezt a feltételt eddigi választójogi 
rendszerünk nem ismerte. A titkos
ság kiterjesztését tartalmazó reform
nál azonban szükségesnek látszik 
az hogy kalandorokat, kétes eleme
ket már a törvény maga kirekessze 
a törvényhozás házából. Az agitáto
rokat, a politikából élősködőket, 
akiknek nincs veszteni valójuk, mert 
modern nomádjai a huszadik század
nak, nem köti őket etikai szál sem 
a röghöz, sem bizonyos kenyérke
reseti és megélhetési lehetőséghez, 
amely szilárd és akkor is megma
rad, ha megszűnik a mandátum. Az 
egzisztenciának az a társadalmi meg
alapozottsága, amit a javaslat a kép
viselőtől megkövetel, a helyes kivá
lasztásnak egyik legcélravezetőbb 
módszere. Ennek alkalmazása esetén 
a jövő képviselője csak megállapo
dott, komoly polgári hivatásból a 
közélet terére szólított egyéniség le
het. Ennek a követelménynek tör
vénybe iktatása bizonyára csak 
emelni fogja az ország törvényhozá
sának színvonalát. Komoly tárgyalá
sokat biztosit, alátámasztja a parla- 
mentárizmust.

De gondoskodni kiván a javas
lat arról is, hogy a választók a je
lölt személyében ne tévedhessenek. 
Előírja, hogy a képviselőjelöltnek a 
szó szoros értelmében be kell mutat
kozni a választók előtt írásban. 
Teljes felelősséggel, őszintén meg 
kell rajzolnia a saját arcképét. Meg 
kell mondania, kicsoda, mi a képe
sítése, mi volt azelőtt, milyen kör
ben milyen tevékenységet fejtett ki.

Ezt az inlézkedést is csak he
lyesleni lehet. Nemcsak azért, mert 
a múltban is előfordult, hogy a vá
lasztókat a jelölt személye felöl meg
tévesztően és rosszhiszeműen tájé
koztatták, hanem azért is, mert az 
ilyen bemutatkozása társadalmi élet
nek is egyik elemi szabálya. A kép
viselőjelölt bizalmat kér a választó
tól. Azt akarja, hogy a választót ő 
képviselje a törvényhozás házában. 
A választónak tehát tudnia kell, ki 
az, aki portáján bizalomért kopog
tat. Ne a kortesek magyarázzák ezt 
a választóknak ékes szavakkal és 
esetleg hamis csomagolásban, ha
nem adja a jelölt maga Írásban tel
jesen felelősség terhe mellett. Mondja 
meg a jelölt önmagáról a szinigaz- 
ságot és ha ezt nem teszi, feleljen 
é rte! Hiszen — ismételjük — bizal
mat kér, bizalmat pedi csak őszin
teségért szoktak cserébe adni.

Vásároljunk 
itthon I

Sok vidéki város kereskedői és 
iparosai panaszkodnak, hogy fo
gyasztóközönségüknek egy kis része 
tévhitben él a beszerzési források te
kintetében. Ha csak szerét tehetik, 
Budapesten vásárolnak, mert azt hi
szik, hogy amit a fővárosban vesz
nek, az jobb és olcsóbb a helyben 
beszerzett áruknál, pedig ebben na
gyon tévednek. Ismétlem, az ország 
több vidéki városában megvan ez a 
hiba, de sehol sem olyan nagy mér
tékben, mint Veszprémben. Országos 
kongresszusokon találkozom az or
szág minden vidékének kereskedői
vel. Ilyenkor mindig érdeklődöm az 
ottani kereskedelmi viszonyok iránt 
és összehasonlítást teszek a mi vá
rosunk és más városok viszonyai 
között. Ezen összehasonlítások alap
ján állíthatom, hogy a Budapesthez 
hasonló közelségű és jó vasúti ösz- 
szeköttetéssel bíró többi városokban 
sehol sincs meg annyira a buda-

dapesti üzletek túlzott imádata az 
otthoniakkal szemben, mint éppen 
nálunk.

Senki sem tagadhatja, hogy egyes 
kivételes cikkeket, ritkán szükséges 
speciális darabokat néha nem talál
hat a közönség a helybeli üzletek
ben raktáron, mint ahogy Budapes
ten sem lehet minden üzletben azo
kat a cikkeket megtalálni. De min
den kereskedő a maga törzsvevőinek 
kívánságára még ezeket a cikkeket 
is a legnagyobb készséggel beszerzi 
anélkül, hogy a vevőnek Budapestre 
kellene utaznia; és még csere, vagy 
reklamáció esetén is a helybeli jól
ismert kereskedővel, vagy iparossal 
áll szemben a vevő, nem pedig az 
őt sokkal kevésbé, vagy egyáltalán 
nem ismerő budapesti céggel szem
ben, amely talán el is zárkózhat a 
csere, vagy más reklamáció elől 
olyankor, amikor a helybeli keres
kedő vagy iparos éppen a vevő 
és közte fennálló állandó és szoro
sabb kapcsolatra való tekintettel nem 
zárkózhat el még nem is mindig 
indokolt reklamáció elől sem. De 
ezenfelül nyugodt lelkiismerettel ál
lítom, hogy, a legritkább kivételeket 
leszámítva, általában a veszprémi ke
reskedők és iparosok éppen olyan 
dús raktárral, a legmodernebb, leg
szebb, legjobb és legolcsóbb árukkal 
felszerelten állanak a közönség ren
delkezésére, mint a budapestiek. De 
feltéve, hogy akad gyakrabban né
hány cikk, melyet itt helyben nem 
lehet megkapni, abban rendszerint a 
közönség is hibás, mert bizonyára 
állandóan Budapesten kereste azt a 
cikket és nem a helybeli kereskedők
nél és iparosoknál.

A kereskedő önmagától kezdemé- 
nyezően raktáron tart minden olyan 
cikket, melynek létezéséről értesül, 
mindig igyekszik saját érdekében uj 
cikkekre vevőközönséget nevelni, ép
pen ezért, ha valamely cikket a 
közönség keres, arra azonnal be
rendezkednek a veszprémi kereske
dők és raktáron tartják őket.

A helybeli kereskedővel szemben 
könnyebb a reklamáció, könnyebb 
nála a csere is, mint a Buda
pesten vásárolt áruval kapcsolatban. 
A helybeli kereskedő és iparos 
a saját érdekében — hogy minél 
jobban megelégedett vevői legyenek 
— már eleve úgy igyekszik ki
szolgálni a vevőt, hogy lehetőleg 
ne legyen szükség reklamációra. Ez 
érthető is, mert a helyi kereskedőnek 
nem vevője az egész ország és éppen 
ezért rá van utalva megelégedett, ál
landó veszprémi vevőkörre és igyek
szik is ezt a megelégedettséget ki
érdemelni.

Végül még egyet. A kereskedő 
és iparos Veszprémben a maga ke
resete után kereseti adót fizet. A 
kereseti adót a város kapja meg, 
ha tehát a veszprémi fogyasztó
közönség itthon fedezi szükségletét, 
akkor a mi városunk keresetiadó be
vétele is növekszik, ez esetben pedig 
kevesebb pótadót kell kivetni. A pót
adóban a város társadalmának csak
nem valamennyi rétege osztozik. 
Ha tehát a helybeli közönség lehe
tőleg mindent Veszprémben szerez 
be, akkor a saját pótadójának csök
kentését mozdítja elő.

Összefoglalva tehát az érveket, 
a helybeli kereskedő és iparos első
sorban figyelmesebben szolgálja ki 
a helybeli vevőközönséget a saját 
jólfelfogott érdekében is, ugyanúgy a 
helybeli fogyasztóközönség saját 
anyagi érdekében is jól teszi, ha 
vásárlásait Veszprémben eszközli.

Fodor Ferenc, 
a Veszprém és Vidéke 

Keresk. Társulata elnöke.

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

tö fá .

T U N G S R A M  C V

KRYPTON
E G Y E S Ü L E T I  ÉLET.
Iparos-bál Pápán. Pápáról 

jelentik: A Pápa és Vidéke Ipartes
tület bálja múlt szombaton zajlott le 
a Griff nagytermében. Majd félezer 
ember szorongott a Griff helyiségei
ben s a bruttó bevétel meghaladja a 
600 P-t. Hajnalban ért véget a ki
tűnő mulatság.

A Turul táborozásai. A Turul 
Szövetség Veszprémi „Bakony" Baj
társi Egyesülete múlt szombaton 
este saját otthonában táborozást tar
tott, amelynek szónoka Papp Sán
dor, a NE orsz. felügyelő főtitkára 
volt. Megjelentek ezalkalommal az 
egyesület patronusi és tb. dominusi 
tagjain kivül a zirci és hajmáskéri 
tagok is a szép számban összegyűlt 
bajtársak körében. Dr. Priegel László 
vezér megnyitó szavai és adminiszt
rációs bejelentései után Papp Sán
dor kezdte meg „Mi történik körü
löttünk?" című, feszült érdeklődés
sel várt előadását. Mindenekelőtt rö
viden rámutatott a keresztény ma
gyar társadalom széles rétegének 
arra a sajnálatos hibájára, hogy a 
külpolitikai kérdések iránt, amelyek
ről most szólni kiván, vagy csak 
nagyon csekély érdeklődést tanúsít, 
vagy pedig jórészt az ismert men
talitású baloldali, u. n. „körúti" 
sajtó útján szerez róluk — termé
szetesen ferde beállításban — tájé
kozódást és ezek alapján vonja le 
következtetéseit. További szavaiban, 
az időszerű külpolitikai kérdések 
kapcsán, az egyes államoknak egy
máshoz, illetve Magyarországhoz 
való viszonyáról, majd ennek jövő
ben várható alakulásairól és külön
böző indítóokairól szólott. Beszélt 
még a mai Népszövetségről, ki
emelve azokat a mozzanatokat, ame
lyek következtében a Népszövetség 
ma már megszűnt gyakorlati jelentő
séggel biró szervezet lenni. Majd 
végső szavaiban a háromhatalmi 
konferenciának és a berlin—római 
tengelynek nagy jelentőségére vilá
gított rá meggyőző érvekkel. Szűnni 
nem akaró tetszésnyilvánítással fo
gadott, nagyszerű előadását annak a 
rnményének kifejezésével fejezte be 
Papp Sándor, hogy az egységes 
keresztény nemzeti gondolat, amely
nek nehéz, de nemes szolgálatában 
küzdünk minden igaz magyar szebb 
jövőjéért, egyszer mégis csak eléri 
diadalát. A beszéd külpolitikai vo
natkozásait élénk vita követte, majd 
utána kedélyes hangulatban sokáig 
maradtak még együtt a megjelent 
bajtársak.

Itt említjük meg, hogy, a Turul 
veszprémi egyesülete febr. 12.-én, 
szombaton este fél 9 órakor ismét 
táborozást tart. Az előadó Kuti Jó
zsef dominus (Hajmáskér) lesz, aki 
„A magyar léleknevelés feladatairól"

mond beszédet. Utánna Kremó Ala
jos egyesületi patrónus tart vetített
képes előadást „A visszaállított Len
gyelország" címmel. A táborozásra 
vendégeket is szívesen lát az egye
sület.

Reform átus ifjúsági nap Lité- 
ren. A litéri ref. egyház vezetőségé
nek meghívására múlt vasárnap jól 
sikerült ifjúsági napot rendezett Li- 
téren, Boda József lelkipásztor irá
nyítása mellett, a veszprémi ref. if
júság. A veszprémi ref. egyház és 
ifjúság képviselői egy nagy autó
busszal érkeztek meg Litérre, ahol 
lelkes fogadtatásban részesültek. A 
mindkét részről elhangzó üdvözlések 
után a templomban alkalmi isten- 
tisztelet volt. Boda József lelkipász
tor megragadó erejű prédikációjában 
a Krisztus által megújított életű if
júságról szólt a templomot zsúfolásig 
megtöltött gyülekezetnek. Istentiszte
let után a leány- és férfiifjuság ré
szére külön csoportokban ifjúsági 
missziói összejövetelt tartottak a 
veszprémi vendégek. A leányok gyű
lését Puskás Apollónia, Jolán dia
konissza-testvér és Makay Vilma, a 
férfiifjuság összejövetelét Bolla Fe
renc segédlelkész és Fejes Sándor 
hitoktató-lelkész vezették. Este az 
Olvasókör helyiségében műsoros es
tét rendeztek a veszprémi műked
velők. Régi Károly nagyszerű ren
dezésében három egyfelvonásos ke
rült színre. Nagy sikerrel szerepel
tek : Máday Rózsa, Miklós Irén, 
Róland F., Tóth S. és Mátyás N. 
Közreműködött szép zeneszámokkal 
Molnár Lajos és a veszprémi Ifjú
sági Egyesület szájharmonika zene
kara, Bolla segédlelkész vezetésével.

A Nemzeti M unka Központ 
é lőadóesté je. A NMK Veszprémi 
Szervezetének szerdán este 7 órakor 
igen látogatott gyűlése volt, amelyen 
az ikn. előadások sorozatában Derű
jén Márton gyümölcstermesztési in
téző tartott igen érdekes és nagy 
szaktudásról tanúskodó előadást a 
gyümölcsfák gondozásáról. A szép 
előadást a hálás hallgatóság lelkesen 
megtapsolta.

Az Evangélikus Nőegylet köz
gyűlése. A Veszprémi Ev. Nőegylet 
múlt vasárnap délután közgyűlést 
tartott Hering János lelkész, valamint 
dr. Zoltai Róbertné és dr. Bélák
I.nréné alelnökök vezetése alatt. A 
lelkész elismerő és köszönő szavak 
kíséretében ismertette a Nőegylet el
múlt év buzgó működését, majd 
vázolta az egyesületre váró távolabbi 
és közelebbi hitbuzgalmi feladatokat. 
Dr. Wallner Ernőné pénztáros a 
számadásokat és költségelőirányzatot 
terjesztette elő, amiket egyhangúlag 
jóváhagytak s a pénztárosnőnek lelki- 
ismeretes munkásságáért köszönetét
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szavaztak. A lelkész többrendbeli be
jelentése után végül a február 13.-Í 
jótékonycélu nagy teaestély részleteit 
tanácskozták meg s elhatározták, 
hogy az ev. úrasszonyok február 
elején megkezdik a gyűjtést a tea
estély büféjéhez. Ezúton is kérnek 
mindenkit, hogy fogadják a gyűjtő 
hölgyeket szeretettel.

M űkedvelő előadás. Nagyvá- 
zsonyból jelentik: Múlt vasárnap
este a Rk. Polgári Legényegylet tánc- 
mulatsággal egybekötött műkedvelő 
előadást rendezett. Színre került a 
„Bandi gulyás" c. népszínmű. A 
zsúfolt nézőtér mindvégig élvezettel 
nézte a kitűnő előadást. A szereplők 
közül különösen Hauck Mariska, 
Henn Mária, Hauck Teri, id. Hauck 
Vendel, Steierlein Ambrus, Rauch 
Ferenc, Léber István, ifj. Hauck 
Vendel, Wiszt Ambrus és Kugler 
Jóska tűntek ki. Előadás után leg- 
gelig tánc volt. Az előadáson meg
jelent Nirnseé Pál gazd. főtanácsos, , 
a kerület országgy. képviselője me
legen gratulált Hargitai József igaz
gatónak a kitűnő betanításhoz és 
rendezéshez.

A Pápai Polgári Kör köz
gyűlése. Pápáról jelentik : A 75 éve 
fennálló Pápai Polgári Kör vasárnap ; 
délután tartotta évi rendes közgyü- 
lését, Zakuts István elnöklése alatt. 
Az előterjesztett titkári jelentésből | 
és zárzsámadá^ból örömmel vették ! 
tudomásul, hogy a köri élet virág- j 
zik és a kör anyagi helyzete teljesen i 
megnyugtató.

Kulturest az Iparoskörben. A
Veszprémi Iparoskor január 30.-án, 
vasárnap este fél 9 órai kezdettel 
kulturestét rendez, amelyre a kör 
tagjait, ismerőseit és hozzátartozói
kat ezúton szeretettel meghívja s | 
minél számosabb megjelenést kér a 
vezetőség. Ismeretterjesztő előadást 
tart Széli Lajos „Veszprém pap
költői" címmel, szerepel az Iparos
dalárda énekszámmal, de ezeken 
kivül még igen szép és szórakoztató 
műsora lesz a kulturestének, ami 
lehetővé fogja tenni, hogy mindenki 
a legjobban érezze magát és szóra
kozzék. Belépődíj nincs. Jó barátját, 
ismerősét mindenki hozza magával, 
külön meghívás és előzetes bejelen
tés nélkül!

A TDdővészellenes Egyesü
let közgyűlése. A Tüdővész Ellen 
Védekező Veszprémi Egyesület febr.
1.-én, kedden d. u. 4 órakor, dr. 
Simon György prelátuskanonok, fel
sőházi tag elnöklésével a városház 
tanácstermében tartja évi rendes köz
gyűlését, amelyen — értesülésünk sze
rint — a belügyminiszter képvisele
tében meg fog jelenni dr. Petrányi 
Győző egyet, magántanár, a belügy
minisztérium közegészségi ügyosz
tályának az előadója. A közgyűlésre 
a meghívókat már szétküldte az 
egyesület vezetősége.

A királydijas Veszprémi D al
egyesület hangversenye, ahogyan 
azt már többizben közöltük, február
1.-én, kedden este pontosan fél 9 
órakor kezdődik a Petőfi-szinházban. 
Székvárosunk és vármegyénk köz
szeretetben álló, kitűnő dalárdájának 
hangversenye iránt — amit tánc- 
mulatság követ — széles körökben 
nagy az érdeklődés. Ezt csak fo
kozza az, hogy a műsorban, a bpesti 
operaművésznőn kívül, több uj vesz

prém i szereplő is fellép, akik között

a dalegyesület kiváló dalszerző- 
alelnökének fiát, mint zeneszerzőt 
avatja fel ezévi hangversenyén. A 
hangverseny műsora a következő:
1. a) Mikus Csák István: „Virra
dóra..." öJSztojanovitsJenő: „Ninon"- 
Bordal (szólót énekel Takács Károly), 
előadja a Veszprémi Dalegyesület. 2. 
Opera-áriák, énekli B. Tutsek Piroska, 
a m. kir. Operaház művésznője. 3. 
Szabó Pál: „Balatoni-képek", ke
ringő. A szerző vezetésével előadja 
a Veszprémi Szimfónikus Zeneegye
sület zenekara. (Bemutató.) 4. A bt: 
„Elpihent a nap sugára", előadja a 
Veszprémi Dalegyesület. Szünet. 5. 
Dr. Debreczeni Zsigmond cigány- 
zenekar kísérettel magyar dalokat 
énekel. 6. Deniény Dezső: „Siras
satok engem" (karfantázia), előadja 
a Veszprémi Dalegyesület. 7. Ma 
gyár dalok, énekli B. Tutsek Piroska.
8. a) Szeghő S . : „Megyen már a 
hajnalcsillag" ; b) Deniény D .: „Esik 
eső" ; c) Egressy: Bordal, előadja 
a Veszprémi Dalegyesület. A zon- 
gorakiséretet Kassai (Kocsuba) Ele
mér látja el, a Dalegyesületet ve
zényli Gaal Sándor karigazgató. A 
hangverseny kezdete után az ajtókat 
zárva tartják. — A rendezőség kéri, 
hogy az előjegyeztetett jegyeket az 
Egyházmegyei Könyvkereskedésben 
szíveskedjenek átvenni.

F rontharcos kulturelőadás. A 
Frontharcos Szövetség Veszprémi 
Főcsoportja február 4.-én, pénteken 
este fél 9 órai kezdettel a városi 
mozgófénykép színházban kultur- 
előadást rendez, amikor „Mai világ- 
gazdasági, politikai és katonai ösz- 
szefüggések" címmel dr. Rátz Kál- 
máp országgy. képviselü, iró, ny. 
huszárörnagy fog előadást tartani. 
Témája felöleli a mai szövetségi 
rendszereket, a geopolitikai egymásra
utaltsággal ellenkező hatalmi rend
szereket, a hadviselés, közgazdaság 
és politika kölcsön hatásait, az 
ázsiai politika, Japán, Kina, Nagy- 
británia és az USA érdekszféráit és 
összeütki zési zónáit, a hatalmak 
tengeri, légi és szárazföldi haderői
nek rövid ismertetését, a világpoli
tika várható eseményeit, stb. Az ér
dekesnek és tanulságosnak Ígérkező 
előadásra filléres helyárak vannak: 
páholyülés 50, erkély, fenntartott 
hely 40, a többi hely 30 és 20 fiit. 
Jegyek előre válthatók a Főcsoport 
helyiségében a hivatalos órák alatt 
(kedd és péntek este 6 órától), va
lamint Regényi József ékszerész üz
letében. Tekintettel a nagy érdeklő
désre, ajánlatos a korlátolt számban 
kiadott jegyekről mielőbb gondos
kodni. Előadás után a Korona ét
termében bajtársi táborozás lesz. A 
bajtársak az előadáson formaruhá
ban tartoznak megjelenni.

A Jeruzsálem hegyi T ársaskör 
táncm ulatsága. Amint már közöl
tük, a Veszprémi Jeruzsálemhegyi 
Társaskör febr. 5.-én, szombaton 
este 8 órai kezdettel zártkörű tánc- 
mulatságot rendez körhelyiségében 
(Kovács-vendéglő, Ács-u. 1.) Belépő
díj 60 fill., amelyben a vigalmi adó 
már bentfoglaltatik.

A m agyar cserkészet hu
szonöt éves. Most ünnepük ország
szerte a 25 évet sok dicsőséggel és 
nagyszerű eredményekkel betöltött 
magyar cserkészmozgalmat. Az or
szágos közgyűlés után az ország 
nagyobb városaiban is megülik a 
jubileumot, amit a Cserkészszövet
ség arra is felhasznál, hogy a moz
galom támogatóinak és jótevőinek 
köszönetét mondjon. Veszprémben 
február 6.-án, vasárnap d. e. 11 
órakor lesz a jubileumi ünnepély a 
városi mozgó-szinházban. Erre ez
úton hívjuk meg a cserkészek bará
tait s a város és vármegye érdek
lődő közönségét. Belépődíj nem lesz. 
Cserkészkerületi elnökség.

A Népkör közgyűlése. A vesz
prémi Népkör ezévi közgyűlését Pá
ter Károly vendéglőjében levő helyi
ségében február 6.-án d. u. 4 órakor 
tartja. A közgyűlésre a kör tagjait 
ezúton is meghívja az elnökség.

Postaaltisztek  táncm ulatsága. 
A veszprémi postaaltisztek helyi cso
portja február 6.-án este 8 órai kez
dettel rendezi farsangi táncestéivel a 
Balaton-szálloda összes termében. 
Belépődíj személyenkint 50 fillér. A 
csoport tagjait és kedves vendégei
ket szeretettel hívja és várja az el
nökség. _______

Országos vásárok a  D unántúlon.
Jan. 31.-én Dombóvár (Tolna 

m.), Kapuvár (Sopron m.), Kálóz 
(Fehér m.). Február 1.-én Iván 
(Sopron m.), Nagykanizsa (Zala m.). 
2-án Szentantalfa (Zala m.). 3.-án 
Alsópáty (Vas m.), Felsőireg (Tolna 
m.), Kaposvár (Somogy ni.). Tabajd 
(Fehér m.), Keszthely (Zala m.), Vá- 
sárosmiske (Vas m.). 4.-én Ólad 
(Vas m.). 6.-án Bő (Sopron m.).

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

H Í R E K .
— Roft Nándor m egyéspüs

pök az euharisztikus szentévről.
Dr. Rótt Nándor veszprémi megyés
püspök körlevelében szózatot intézett ' 
papjaihoz, amelyben főképen a két- j 
tős szentév jelentőségével foglalkozik. ! 
Felhívja papjai figyelmét arra, hogy 
megkezdődik Szent István első kirá
lyunknak, aki egyben a veszprémi \ 
egyházmegye megalapítója is, cen- i 
tenáris ünneplése, májusban pedig 
nálunk ülésezik a Nemzeti Euharisz
tikus Kongresszus, amelynek napja 
már ajtónkon kopogtat. Ezt a ne
künk magyaroknak kettős szentévet 
— írja a föpásztor — különféle áj- 
tatosságokkal kell megfelelően elő
készíteni, azután pedig megünne
pelni. A püspök arra kéri papjait, 
működjenek közre valamennyien egy 
szívvel és lélekkel a Krisztus Király 
dicséretére és szolgálatára, annyival 
is inkább, mert ez a kettős szent 
ünnepség nemzetünknek is üdvös 

, gyümölcsöket fog hozni. Arra is rá- 
1 mutat a főpásztori szózat, hogy a 

világból hiányzik ma a testvéri sze
retet, a könyörületesség és ezért az 
euharisztikus kongresszus egyúttal 
az igazságtalanságok jóvátételére is 
törekszik imádságaival. Végül fel
hívja a papságot, hogy az euharisz- 
tiát, mint a szeretet kötelékét ismer
tesse és propagálja a hívek között.

T tA f j u ‘tA & 4 * ű J i
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— Ügyészi m egbízotti kineve
zés. Az igazságügyminiszter dr. 
Rhédey Antal veszprémi ügyvédet a 
veszprémi kir. járásbíróság mellé 
ügyészi megbízottá kinevezte.

— Áthelyezések a  MÁV-nál. 
A MÁV szombathelyi üzletvezető
sége Vas Gyula segédtiszt-jelöltet 
Ajkáról Celldömölkre, Bognár Jenő 
mozdonyvezetőt pedig a Veszprém 
Külső-pályaudvari fütőháztól a Cell- 
dümölki fűtőházhoz áthelyezte.

— Kapi Béla püspök a  P ro 
te stán s  Irodalm i T á rsaság  uj el
nöke. A Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság kedden Bpesten tisztújító 
közgyűlést tartott, amelyen az elnöki 
tisztéről lemondott dr. Ravasz László 
dunamelléki ref. püspök lemondása 
folytán és ajánlatára egyhangúlag 
d. Kapi Béla titkos tanácsost, a du
nántúli evangélikus egyházkerület 
püspökét választották meg az írod. 
Társaság elnökévé.

— B enárd Á gost nyú jto tta  
az első segély t a  kórm ányzóné 
ba lese te t szenvedett fivérének. 
Purgly László földbirtokos, Magyar- 
ország kormányzója hitvesének fivére, 
a kitűnő sportember hétfőn Bpes
ten, a városligeti jégpályán korcso
lyázás közben elesett és jobb lábát 
eltörte. Dr. vitéz Benárd Ágost ny. 
miniszter, a veszprémi kerület or- 
szággyül. képviselője, mint a korcso
lyázó egylet főorvosa részesítette 
első segélyben és eltörött lábát sinbe 
tette.

— Finn m isszionárius elő
ad ása  V eszprém ben. Érdekes ven
dégei lesznek febr. 7.-én a vesz
prémi evangélikus egyháznak. Este 
6 órai kezdettel ugyanis előadást 
tart az evangélikus templomban 
Vapaavuori Tuare finn misszionárius, 
akinek tolmácsa Kunos Jenő ma
gyar ev. lelkész lesz, aki Vapaavuori- 
val együtt előadó kőrútjuk után 
Kínába utazik misszionáriusnak.

— Schandl Károly üdvözölte 
a  jubilá ló  Hangyát. A Hangya 
Központ múlt szombaton ünnepi 
ülés keretében ülte meg alapításá
nak 40. évfordulóját. Az ülésen fel
szólalt dr. Schandl Károly ny. ál
lamtitkár, a devecseri kerület or
szággy. képviselője, mint a Hangya 
igazgatósági tagja s rámutatott, hogy 
a falusi népnek és a szövetkezetek
nek hihetetlen ellenállási ereje van 
a nemzet céljaival ellentétes erőkkel 
szemben. Ma — mondotta — a meg
tisztult korszellem nem szólamok
ban, hanem cselekedetekben viszi át 
a népben élő erőket és gondolatokat 
a nemzet társadalmi és gazdasági 
szolgálatába s annak megerősítésére. 
Ezután meleg szavakkal üdvözölte a 
Hangyát az Orsz. Központi Hitel- 
szövetkezet nevében, amelynek al- 
elnök-vezérigazgatója, a Magyaror
szági Szövetkezet Szövetsége és az 
agrárszövetkezetek összessége nevé
ben.

— Radványné R uttkay  E m m a 
rád ióelőadása. Radványné Ruttkay 
Emma, a kiváló irónó, lapunk il
lusztris munkatársa február 2.-án 
d. u. 3 órakor rádióelöadást tart, 
amikor a kisgyermekeknek fog me
sélni.

— Rökk M arika szenzációs
új film je: Gasparone szombat, va
sárnap és hétfőn a moziban. — 
Szerdán Egy leány elindul, Zilahy- 
repriz, csütörtökön Szabadság-sze
relem, szintén reprizben.

— Evangélikus p resb ite rek  vá
lasztása. Pápáról jelentik : A pápai 
ev. nyülekezetben teljesen helyre áll- 
ván a béke, a múlt vasárnap tartott 
gyülekezeti közgyűlésen tizennégy 
taggal kiegészítelték a csonka pres
bitériumot, közfelkiáltással megvá
lasztván a következőket: Nánik Pál, 
dr. Huszár István, Nagy Endre, ifi- 
Szakács Dániel, Ifj. Horváth József, 
Mikó János, Tóth Béla, Szily Dezső, 
dr. Mihály Sándor, Szabó Sándor, 
dr. Horváth Károly, dr. Fadgyas 
Béla, vitéz Zsédenyi Péter, Mihácsv 
Sándor. Ugyanezen gyűlésen Kdl- 
nitzky Gusztáv gyülek. felügyelő be
jelentette, hogy lemondását vissza
vonta. Az uj presbiterek ünnepélyes 
beiktatása vasárnap délelőtt, az isten- 
tisztelet keretében fog megtörténni.

1938. január 30.
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kész női ruhák kiárusítása Tár* Z, Rosenberg Mór
2S ii dlvaliizlete, Veszprém.

— A Horthy M iklós-ösztöndij 
veszprémmegyei nyertesei. A kul
tuszminiszter döntése alapján a 
Horthy Miklós-ösztöndijalapból vár
megyénkben egyenkint évi 200 P-s 
■ösztöndíjat nyertek a kővetkezők: 
Veszprémben: Tornai Jenő és Hart- 
man József VII. kegyesr. gimnáziumi, 
valamint Stiedl János áll. felső ke- 
resk. ikolai tanulók. Pápán: Tüttő 
József Vili. o., Sághy Zoltán Vjl. o. 
és Bors Sándor VI. o. bencés, Árvái 
Béla VII. o,. Kozla András VI. o. 
és Nagy Lajos V. o. ref. gimnáziumi 
tanulók, valamint Gosztonyi Antal 
V. o., Érsek László és Lehoczky 
Endre IV. o., Kisházy Vince és 
Franco Ferenc III. o., Szabó István
II. o. és Morgós József I. o. áll. 
tanítóképző intézeti növendékek.

— „Tücsök*4 a cime Altay Mar
git uj ifjúsági regényének, amely 
egy Írországi regényes, folytatásos 
elbeszéléssel együtt jelenik meg Az 
Én Ujságom-Tündérvásár hasábjain. 
Még sok olvasnivalót talál az ifjú
ság szeretett lapjában. Kiadóhivatal: 
Bpest, VI. Andrássy-út 16. Előfizetés 
negyedévre ajándékkönyvvel 2 P.

— E sés közben m egszurta  
m agát. Tóth József csizmadiasegéd 
veszprémi munkahelyéről nemesvá
mosi lakására igyekezett. Az úton 
azonban megcsúszott, elesett s a 
zsebében levő talpvágókés bal mel
lébe szűrődött. A veszprémi mentők 
az itteni kórházba szállították.

— 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 ap íráruk , 
üzleti könyvek, iró - és ra jzszerek  
legjobb beszerzési fo rrása  FODOR 
FERENC könyvnyom dája, könyv- 
és pap irkereskedése  Veszprém.

— Északi fény. Ritka természeti 
tüneménynek tanúi voltak kedden 
este Veszprémben is. A napfoltok 
erősebb tevékenységének hatására 
fél kilenc óra tájban nyugatról ke
leti irányban egy vérvörös sáv volt 
látható az égbolt északi felén, amely 
körülbelül egy fél óra múlva lassan- 
kint nyugat felé eltűnt. A tünemény 
10 óra tájban újból megjelent most 
kisebb terjedelemben, majd rövid 
idő múlva végleg előtéteden. Az 
érdekes természeti tünemény — 
amelyhez a babonás emberek több
féle kombinációt fűztek, — egész 
Magyarországon, sőt Európában 
látható volt.

— XI. P ius pápa szózata 
zárja be Bpesten az Euharisztikus 
Kougresszust. A magyar rádió a 
kongresszus minden egyes fázisáról 
helyszíni közvetítést ad. A pápa 
zárószózatát Castelgandolfoból közve
títi a magyar rádió. Minderről rész
letesen beszámol a Rádióélet uj 
száma. Közöl színes riportokat, pom
pás felvételekkel illusztrálva. A hét 
rádió, színház, film, divat, kézimunka, 
sport, konyha-rovat is van benne. 
Többszáz pengővel jutalmazott rejt
vényrovat. Egyes szám 14 fillér. 
Kérjen mutatványszámot a kiadóhi
vataltól : Bpest, Sándor-u. 7.

— T űz P ápán . Pápáról jelen
tik : Vasárnap hajnalban 3 óra táj
ban tűz ütött ki Pápán, a Pacsirta
utca 3. számú háznál, amely Hor- 
vdM-testvérek tulajdona. A szalma- 
födeles ház egészen leégett, de a 
gyorsan kivonult tűzoltóság mega
kadályozta, hogy a veszedelem to
vábbterjedjen.

— Elveszett százpengős. Ja
nuár 21.-én d. u. 6 és 7 óra kö
zött a város belterületén egy sze
gény cselédleány egy 100 P-ős 
bankjegyet veszített el. Becsületes 
megtaláló szolgáltassa be a rend
őrségre.

— Uj postaügynökség. A sop
roni postaigazgatóság értesítése sze
rint a Veszprém megyében fekvő 
Csatka községben február 10.-én 
postaügynökség nyílik meg. Ellen
őrző és leszámoló hivatala Bakony- 
szombathely, amellyel naponta egy
szer súr—ácsteszér—bakonyszombat- 
helyi kocsijárat útján közvetlen ro- 
vatolási összeköttetésben áll. Kéz
besítőköre Csatkaközségre, Koromla- 
pusztára és Vadaspusztára terjed ki.

— Útlevél nélküli tá rsa su ta 
zás Lengyelországba. Ahogyan 
már megírtuk, a magyar -  lengyel 
barátság kimélyitése céljából nagy 
magyar társasutazás indul Lengyel- 
országba február 27.-én. A március
6.-ig tartó utazást a Lengyel—Ma
gyar Idegenforgalmi és Kultur Bi
zottság rendezi és azon útlevél nél
kül lehet résztvenni. Tartózkodás 
Varsó, Lodz, Czenstochowa, Katto- 
vicz, Tarnow, Rzesow és Lemberg- 
ben. Az utazás összköltsége 258 P. 
Minden felvilágosítást megad a Len
gyel-M agyar Idegenforgalmi és Kul
tur Bizottság, Bpest IV., Molnár-utca 
35. Telefon: 1 8 -7 2 - 5 9 .

— Készül az eb éd ! Tutsek 
Anna népszerű ifjúsági lapja, a 
Magyar Lányok címlapján bájos kis 
fiatal leány szorgoskodik. Regények, 
novellák, cikkek, versek teszik a 
számot teljessé. Kiadóhivatal: Buda
pest, VI., Andrássy-ut 16. Előfizetés 
negyedévre 4 P.

— Jelentkezzenek a  tizen 
nyolc évesek. A veszprémi rend
őrség vezető rendőrtanácsosa fel
hívja mindazokat az egyéneket, akik 
a folyó év folyamán tizennyolcadik 
életévüket betöltik (1920. évbeli szü
letésűek), hogy ezt legkésőbb jan.
31.-éig a rendőrség bejelentő hiva
talában jelentsék be. Aki a bejelen
tési elmulasztja, 200 P-ig terjedhető 
pénzbüntetéssel sújtható.

— A mozi m űsora. Fénykorát 
éli Rökk Marika és erről tesz bi
zonyságot Gasparone c. legragyo
góbb filmjében, amelyet szombat-va
sárnap és hétfőn (24., 25. és 26.) 
mutat be a városi Hungária-mozgó. 
Millöcker világhírű nagyoperettjében 
tündöklőén szép s remekül táncol. 
A káprázatos revüjelenetekben gaz
dag és nagystílű rabló-operett hu
morával, muzsikájával és szereplői
nek kitűnő alakításával kiváló szóra
kozást nyújt. Rökk Marika partnerei: 
Johannes Heersters, Slezák Leó, Sima 
Oszkár, Edith Schollwer, Heinz 
Schorlemmer. Kiegészítő m űsor: 
Ünnepi pulyka c. amerikai burleszk- 
vígjáték és a Magyar Híradó, amely 
többek között az olasz-osztrák-ma- 
gyar tárgyalások lefolyásáról is hoz 
képeket. — A szerdai (febr. 2.) ünnepi 
műsor a múlt év karácsonyinak meg
ismétlése : Egy lány elindul c. Zilahy- 
vigjáték a kitünnő Págerrel s a 
többi magyar művésszel székváro
sunkban is elért sikerét meg fogja 
erősíteni. Kísérő m űsor: Csalifornia 
c. majom burleszk-vigjáték és a 
Fox Világhiradó. — Csütörtökön (3.) 
filléres helyárakkal: Szabadság-sze
relem, az 1830.-as évek romantikus

története, gáláns élete, hazaszeretete 
s az önfeláldozó férfias bátorság 
értékes filmje reprizben. Aki már 
látta, bizonyára újra vágyik látni, 
aki még nem látta, ne mulassza el 
megnézni! A nők kedvence : Willi 
Birgel, Viktor Staal és Hansi Kno- 
teck főszerepei tökéletesek. Egyide- 
üleg a Don Kozák-kórús Tábortűz
nél c. filmje és a Fox Világhiradó.
— Az előadások szombaton és hét
főn fél 7 és 9, vasárnap szerdán és 
csütörtökön 4, fél 7 és 9 órakor 
kezdődnek.

— Sofőr tanfolyam . Állami gép
járóm üvezetőképző (sofőr) tanfolyam 
a M. kir. Technológiai és Anyag- 
vizsáló Intézetben (Bpest, Vili., Jó- 
zsef-körút 6.) február 7.-én este nyí
lik meg. Beírás és a felvételhez 
szükséges űrlapok kiadása naponta 
d. e. 1 0 -1 2  óra között az igazga- j 
tósági irodában.

— Földcsuszam lás Veszprém  
megyében. Balatonakarattya fürdő ' 
határában a legutóbbi napokban i 
földcsuszamlás történt, amely egész j 
Aligáig kiterjedt. A csuszamlás kö
vetkeztében az akarattyai strand 1 
kabinjai összetörtek.

— Betörés. Lovászpatonán Ba
ranyai István gazdálkodó újhegyi i 
borospincéjét ismeretlen tettesek fel- 
törték és egy 25 literes hordó bort, 
törkölypálinkát és egyéb kisebb hol
mikat elloptak. A csendőrség a tét- 
teseket nyomozza.

— A h írhed t d a jak  fe jvadá
szokról, akiknek borzalmas szoká- j 
sait megdöbbentő történetekből is- | 
merjük, rendkívül érdekes, nagy- 
számú illusztrációval színesített cik
ket közöl Tolnai Világlapja uj szá- j 
ma. Közel száz pompás kép is van \ 
a népszerű képeslapban, amelynek j 
ára 20 fillér.

— Kútba ugro tt. Ruzics Bálint j 
szentgáli 59 éves földműves beteges- i 
kedése miatt való elkeseredésében j 
a kútba ugrott. Sikerült élve ki
menteni, de néhány óra múlva meg
halt.

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

— Halálos végű m ulatozás. 
Gaál Ferenc kőműves múlt vasárnap 
éjjel Fűzfőn, a Sirály-vendéglőben 
nagy mulatozást rendezett Tietz 
Mária ottani pincérleánnyal. Haj
nal felé, amikor a pénze már el
fogyott, összeszólalkoztak és Gál a 
nála levő késsel négyszer mellbe- 
szurta a leányt, aki rövidesen ki
szenvedett. A gyilkost a veszprémi 
ügyészségnek adta át a csendőrség.

— Három év múlva kiderült 
gyú jtogatások. 1935-ben Ugodon 
a tavasztól őszig sorozatos tüzesetek 
történtek és többen fenyegető jós
lásokat is kaptak, amelyekben há
zuk leégését jövendölték meg nekik.
A csendőrség erélyes nyomozást in
dított, s valószínűleg ennek volt 
következménye, hogy a tüzesetek 
1936-ban szüneteltek. A tettest azon
ban nem sikerült kézrekeriteni. Most 
azután a csendőrség az egyik csa
lád elejtett szavai nyomán elfogta 
Becsei István ugodi községi bika
ápolót és az időközben Bpestre köl
tözött Horváth Ferenc földműves- 
napszámost, akik bevallották, hogy

a gyújtogatásokat ők követték el, 
részben bosszúból, részben — mint 
mondották — Török Endre közs. biró 
felbujtására, aki az egyik biztositó 
társaságnak a helyi ügynöke volt. 
Ez utóbbira vonatkozó állításuk 
ugyan még nem nyert beigazolást, a 
veszprémi kir. ügyészség azonban 
a gyanú alapján mindhármukat elő
zetes letartóztatásba helyezte.

— Tűz. Tótvázsonyban ki
gyulladt és teljesen leégett Veszter- 
gom Ferenc gazdálkodó háza, istálója 
pajtája. A kár 1800 P, amely bizto
sítás révén részben megtérül. A tü
zet játszadozó gyermekek okozták.

— M egölte a  lugkő. Horváth 
Jánosné veszprémi asszony lakásá
ban 15 hónapos Pali nevű gyermeke 
egy óvatlan pillanatban felhajtotta a 
lugkőoldattal telt bögrét. A kisfiút a 
kórházba vitték, ahol rövidesen ki
szenvedett.

— R ászakadt a  tá rn a . Szarka 
Gyula várpalotai bányász Dozmoti 
Jánossal és több társával Várpalotán 
az Unió Bányászati R. T. II. sz. 
harántvágású tárnájában dolgozott. 
Munkaközben földomlás történt és a 
lezuhant föld Szarkát és Dozmotit 
eltemette. Társaik gyorsan kiásták 
őket, de Szarkán már nem lehetett 
segíteni, mert sérüléseibe belehalt. 
Dozmoti kisebb sérülésekkel úszta 
meg a dolgot. A nyomozás meg
indult.

KÖZGAZDASÁG
* A gazdaközönség figyel

m ébe! A Budapesti Közlöny 1937. 
december 12.-i számában a mező- 
gazdasági érdekképviseleti választá
sokról szóló 133.0001937. F. M. sz. 
rendelet jelent meg, amely szerint a 
választásra jogosultakat a községi, 
illetve körjegyzőknek f. évi január 
15.-ig össze kell irniok s a válasz
tásra jogosultak névjegyzékét min
den községben 15 napra közszemlére 
kell kifüggeszteni. Felszólamlást ja 
nuár 31.-ig lehet Írásban vagy szó
ban előterjeszteni. Figyelmébe ajánl
juk a gazdaközönségnek, hogy a 
mezőgazdasági érdekképviseleti vá
lasztásra jogosultak névjegyzékét 
méltassák megfelelő figyelemre, ne
hogy abból ők maguk vagy meg
bízható cselédeik, munkásaik kima
radjanak. Veszprémvármegyei Gazda
sági Egyesület.

* N ém etországi m unkáskivitel.
Minthogy ismételten történt ér
deklődés a Felsődunántúli Mezőgaz
dasági Kamaránál a németországi 
munkáskivitel iránt, miheztartás és 
tájékoztatás céljából közöljük, hogy 
ebben az ügyben sem a Felsődunán
túli Mezőg. Kamarának, sem pedig 
az Orsz. Mezőg. Kamarának semmi
féle szerepe nem volt és ma sincsen. 
A múlt évi munkáskivitel lebonyolí
tását a m. kir. földművelésügyi mi- 
nsizter úr megbízásából kizárólag a 
Mezőgazdasági Munkásközvetítő Iroda 
végezte és tudomásunk szerint a 
következő munkaidényre való tárgya
lások lefolytatásával is nevezett iroda 
van megbízva. Minden félreértés el
kerülése céljából leghelyesebb, ha 
az érdeklődők a fenti irodához for
dulnak. (Bpest, V., Kossuth Lajos- 
tér 11.) Felsödunántuli Mezőgazda- 
sági Kamara.
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IRODALOM.
(Mi történik körülöttünk ?) Az

életünk csupa történésből áll. Reggel 
fölkelünk az ágyból, miután átalud- 
tuk az éjszakát. Miért kell egyáltalán 
aludnunk ? Tisztálkodás. Miért kell 
ehhez szappan, miért nem elég a 
tiszta v í z ?  Reggelizés: miért kell 
táplálkoznunk, s legalább még két
szer ennünk naponta? Megnézzük 
az ablakban a hőmérőt, hogy az 
időjáráshoz alkalmazkodhassunk. Mi
ért változik az időjárás és a hő
mérséklet ? Miért higany kell a hő
mérőbe ? Miért véd meg a vastagabb 
ruha a hideg ellen ? Felülünk a vil
lamosra és robogunk. Honnan ered 
a villamos energia és rettentő erő
kifejtése? Közben úttaposó hengert 
látunk, amelyet gőz hajt. A kazánjá
ban tűz ég. Tűz... mi is az a tűz? 
És mi teszi azt, hogy gőzzé átala
kítva óránkint 60 km. gyorsasággal 
viszi tova az óceánon a 80.000 ton
nás óriáshajót ? Munkahelyünkön 
pihent lábizmaink ruganyosán visz
nek föl bennünket az emeletre. Mi
csodák is ezek a csontokhoz tapadó 
izmok? A gondolkodó, tudnivágyó 
ember elméje lépten-nyomon fölvet 
ilyen kérdéseket, amikre választ sze
retne. Ezt a célt szolgálja két kiváló 
angol tudós, Andrade és Huxley 
könyve, amely „Mi történik körülöt
tünk“ címmel most jelent meg. A 
pompás és bőségesen illusztrált mun
kában nem csupán fizika, vegytan, 
vagy élettan van, hanem minden, 
ami bennünk és körülöttünk történik 
az élő és élettelen világban és vilá
gosan, szórakoztatva, frissen adja 
elő magyarázatait. Singer és Wolfner 
Rt. kiadása, ára kötve 6 P.

(Herczeg Ferenc) képes szép- 
irodalmi hetilapja, az Uj Idők az 
érdekes művészi írások egész sorát 
tartalmazza. Krónikás cikke Hrdlicka, 
a newyorki világhírű tudós ama 
megállapításával foglalkozik, hogy 
az inteligencia óriási fejlődésnek 
nézhet elébe. Zilahy Lajos uj re
génye drámai fordulóponthoz érke
zett. Gulácsy Irén vidám Írása egyik 
téli vakációjáról számol be. Költői 
elbeszélést irt Barabás Gyula, finom 
verseket Babay József, Bódás János, 
Falu Tamás és Varságh János. Ki
rályhegyi Pál elmés cikke szerint 
semmi sem olyan drága, mint a 
pénz. Ebeczky György színházi kri
tikája, Hegedűs Ádám londoni le
vele, Fóthy János regényfolytatása, 
Nagy Lajos mulatságos elbeszélése 
teszik teljessé az Uj ldők-e\, amely 
közli még Thomán István vissza
emlékezéseit Liszt Ferencről, Polgár 
László érdekes feljegyzéseit a pesti 
lóvásártér titkairól s a népszerű ro
vatokat. Mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 
16. Előfizetés negyedévre 64 0  P. 
egyes szám 50 fillér.

Anyakönyvi kivonat.
Születés: Ring István vaskereskedő és 

Kern Rozália leánya Mária Márta, rk. 
Tobak Ferenc npsz. és Visztner Mária 
leánya Julianna, ik. — Nagyvári Elemér 
szobafestö-s. és Bertók Margit fia Elemér

{ános, rk. — Molnár Gyula kocsis és Gom- 
tos Mária fia László Alfréd, rk. — Her-

Í'ovics Gyula kőműves-s. és Hohl Anna 
eánya Klára Anna, rk. Gergő László 

asztalos-s. és Pátkai Ilona fia halva szül. 
— Szendy László asztalos-s. és Fenyvesi 
Magdolna leánya Magdolna, rk.

Halálozás: Pauer Lajos kőmfives-s. 38 
é., rk. — Farkas Milyály szobafestő-s. 46 
é., rk. Nemes Péter kisbirt. 42 é., rk. 
— Benkő Éva 1 h., rk. — Perczel Mag
dolna 7 h., rk. — Heizer József cipész 63 
é., rk. — Szabó János gazd. cseléd. 36 é., 
ref. — Kósa Erzsébet 15 é., rk. Erdős 
Mária 75 é., rk. -  Horváth Pál 15 h., rk.

Házasság: Süli János kőművest, rk. és 
Odor Karolina bejéi ónő, ref. — Steiger 
Antal npsz. és Holczer Teréz, rk.

A törökök vallási 
türelmessége a 

XVII. században.
Irta Kolling Oszkár.
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VIII. Aki a kórságosság dühödtét 

elmondja, ég ütöttét, kőütöttét szinte, 
mind a lélekniondókat úgy megbün
tessék, ha pedig valaki másra go
noszságot költ és kiált, melyet meg 
nem bizonyíthat, ami nemű büntetést 
megérdemlett volna a meggyalázott 
személy, azt a meggyalázó személy 
szenvedje.

IX. Aki az eskütt birákot meg- 
hamisitya és végezéseket semminek 
tartya és megkáromolya, az olyattén 
vasárnapon jó regvei az Pellengér
ben tétessék és uzsonnakorig mind 
ott tartassék, azután pedig ütögessék 
meg jól és bocsássák békével. Amely 
esküttember pedig a büntetést nem 
javalja szívesen, erősen afféle bün
tetésének nem fogván és hátramász-

i  ván a dologban, akit így büntetné- 
! nek a bűnért, a bűnös mellé szól

ván, a Bűnöst bocsássák el és az 
1 Bűnös mellett szólót, annak pártfo
góját, akárki légyen, azt büntessék- 
meg, hogy így az Lator mellé senki 
ne merészeljen szóllani és támadni.

X. A gyűlésbéli valami olly tit
kos dolgoknak eligazításának idején 
az esküitek köziben senki ne menjen 
hívatlan, még az prédikátor is, ha 
nem ha hivattatik, úgy illik jelen 
lenni.

XI. Asszonyok a gyűlésben ma
gokat ne avassák, pattogni oda ne 
menjenek, akik pedig ez ellen cse
lekszenek, a Pellengérben légyen he
lyek.

XII. Ha az asszonyok egymást
megk........... k, szidalmazzák, rútítják,
egymást gyalázzák, férfinak tisztes
séget nem tesznek, előttük fel nem 
kelnek, avagy nékik tiszteletlenül

J szólnak, efféle cselekedetekért az 
Pellengérben megverettessenek.

XIII. Ha valaki megátalkodik a 
gonoszságban, a templomban nem 
jár, sem Prédikátió hallgatására, sem 
hetedszaki könyörgésekre és aki a j 
Szent Sacramentommal nem él, akár 
férfiú, akár asszony és akármi rend
ben légyen, a prédikátor és még az 
istenes hivek is, az olyan emberre 
szorgalmatosán reávigyázzanak, és 
az olyaténnak a tanító semmiben ne 
szolgáljon; sőt, ha meghal is, az 
olyattén Halálának emlékezetére ne 
harangozzanak, a község közül senki 
feléje ne menjen, se sirató, se ko
porsó tsinálló, se sirásó, hanem te
messe el a maga házanépe, amint 
tudja, de nem a közönséges temető
helyen, hanem egyéb magános he
lyen s mégpedig távol a közönséges 
temető helytől, az maga gyalázaty- 
tyára.

XIV. Ha a tanító mindezekre és 
ezeknek végbenvitelére nem vigyáz 
és sem az eskütteket, sem a közsé
get a jóra nem kényszeríti, hanem 
minden Latorságban élnek a pol
gárok, a prédikátort vastag bünte
téssel megbüntetjük, az eskütteket 
megpálcázzuk és megbírságoljuk, 
hogy így minden latorság megszűn
jék, minden jámborság és tiszta élet 
megmaradhasson. A prédikátor e 
Parantsolatinkat és kiadott törvé
nyeinket a Templomban a község 
előtt gyakorta elolvassa, hogy az
után valami gonoszság ne essék, és 
senki azt ne mondhassa, hogy nem 
volt hírével és előbb meg nem mon
dották néki. Ha valakin pedig ezen 
szerén valami esik és nehéz leszen 
néki, jöjjön panaszolni és ha onnan 
házul félterhel jött Isten úgy segéll- 
jen ! bizonyosan elhidye, hogy egész 
terhel (teherrel) bocsájtyuk.

Irtuk Simontornyán, 1669.
Ahmed Olay Bég.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

A török vallási türelemnek e 
megnyilatkozása annál ékesebb, mi- 

| vei ebben az időben a keresztény 
| felekezetek Hazánkban a legéleseb- 
! ben álltak egymással szemben. Ér- 

dekes a megtorlás módja is a ki
hágások esetén. Panasztévö kevés 

I adódott ebben az időben, mert a 
| török igazságszolgáltatás alapja az 

volt, hogy úgy a panaszlónak, mint 
a feljelentettnek jó adag botbüntetést 
előlegeztek még a tárgyalás meg
kezdése előtt. Így az ítélethozatal 

1 soha igazságtalan nem is lehetett, 
mert a valódi bűnös még bírói té
vedés esetén is mindenkor megkapta 
méltó büntetését.

Az alaptalanul feljelentő pedig 
szintén kellő megalapozottsággal 
hagyhatta ott a helység bölcs ká- 
diját. Ahmed Olay bégnek eme régi, 
elsárgult parancsa szolgáljon rész
beni megvilágítására ama viszony
nak, mely a XVII. században a Du
nántúlon a törökök és magyarok 
között fennállott. (Vége.)

H ird e tm é n y .
A Szentgáli Nemesi Közbirtokos

ság Szentgál községben, a község
háza tanácstermében, folyó évi 
feb ru á r 2.-án d. u. 3 ó rako r meg
tartandó szóbeli árverésen eladja a 
tulajdonát képező Hajagi-erdőben 
514 120-as m. és ugyanott 136 m.
rőzse és krb. 20 kbm. blikk, 
kőris és szil-rönk, az 
Alsó-erdőben 250 120-as m. ki
termelt fét. Az eladandó fát 
a vevők a helyszínen megtekinthetik. 
Az árverési és eladási feltételek a 
községházánál megtekinthetők.

Szentgál, 1938. jan. 23. 
O lvashat, a lá írá s  T am ás E n d re  

jegyző. 29 közb. elnök.

Veszprém vármegye közigazgatási 
bizottságának kisajátítási albizottsá

gától.
172— 1938. kb. szám.

A veszprémi kir. jbiróság, mint tkvi 
hatóság.

7968—1937. tk. szám.
Árverési hirdetmeny-kivonat
Veszprémvármegye Gyámpénztára 

képv. dr. Tótth Gy. Béla vm. tiszti 
főügyész végrehajtatnak özv. Leitold 
Lipótné sz. Horváth Mária végre
hajtást szenvedő ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság a végrehajtató kérelme követ
keztében elrendeli a végrehajtási ár
verést 967 P 20 fillér tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett, a vesz
prémi kir. jbiróság területén levő, 
Tótvázsony községben fekvő s a 
tótvázsonyi 796. sz. betétben A. I. 
1—3. sor, 292., 293., 294. hrsz. 
alatt felvett s özv. Leitold Lipótné, 
sz. Horváth Mária nevén álló 72. 
sz. házra, udvarra, kertre és rétre a 
Beltelekben 1328 P kikiáltási árban, 
— u. e. betétben A. -j- 1. sor, 1241. 
hrsz. alatt felvett s u. annak nevén 
álló szántóra a Csatárdülőben 615 
P 50 fillér kikiáltási árban. — Ez 
az árverés nem érinti az A. f  l.sor, 
1241. hrsz. ingatlan 10913142 ré
szére a C. 1. alatt a 7 188| 1911. tk. 
sz. végzéssel Horváth József (nős 
Csitó Annával) javára bekebelezett 
holtigtartó haszonélvezeti jogot.

A tkvi hatóság az árverésnek 
Tótvázsony községházánál való meg
tartására 1938. évi feb ruá r hó 26. 
nap jának  délelőtt 10 ó rá já t tűzi 
ki és az árverési feltételeket az 1881 : 
LX. te. 150. §-a alapján a következők
ben állapítja meg :

Az árverés alá eső ingatlanok 
közül a házat a kikiáltási ár felénél, 
egyéb ingatlanokat a kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsonyabb áron el
adni nem lehet. (1908: XLI. t. c. 
26. §.)

Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
°|o-át készpénzben, vagy az 1881 : 
LX. te. 42. §-ban meghatározott ár
folyammal számított, óvadékképes ér
tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagya 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 aug. 3.
A kiadm. hit.: Dr. Jeney s. k.

Heller ömkf. jegyző,
tlkvvezetö. 28

H ird e tm é n y .
A m. kir. kereskedelem- és köz

lekedésügyi miniszter '•ur 50.280— 
j 1937. XI. számú elhatározásával 

Veszprém vármegye közönsége ré- 
! szére Kövesgyürpuszta-hidegkuti be- 
i kötő út céljaira igénybeveendő és 

Tótvázsony község határára vonat
kozó kisajátítási összeírásban és 
tervrajzokban feltüntetett ingatlan te
rületrészek megszerzésére az 1881. 
évi XLI. t. c. 1. §-nak 1. pontja és 
az 5. §-a alapján kisajátítási jogot 
engedélyezett és a kisajátítás alá 

; vont ingatlanokra nézve a kisajátítási 
eljárásnak a hiv. törvény 32. § és 
következő §-ai értelmében, a köz
érdekű sürgősség alapján való le- 

! folytatását elrendelte.
Az ismertetett miniszteri elhatá

rozásban foglalt rendelkezésekhez a 
7880— 1330. M. E. sz. rendelet 5. 
§-nak 3. bekezdése értelmében ala- 

; kult bizottság a kisajátítási tervrajz 
és összeírás megállapítása, az érde
kelt felek között esetleg létrehozható 

i békés egyezség előzetes megkisér- 
I lésére és az érdekelt felek által az 
j 1881: XLI. t. c. I. fejezete alapján 

esetleg emelendő igények és észre
vételek letárgyalása végett a tárgya
lást Tótvázsony község határára vo
natkozóan Tótvázsony község  
jegyzői h ivata lában  1938. évi 
feb ru á r hó  25.-én (péntek) d. e. 
9 ó rako r kezdi meg.

Tótvázsony község kisajátítási 
tervrajza és összeírása, úgyszintén a 
hirdetmény egy-egy példánya a szo
kásos hirdető helyeken folyó évi 
január hó 24.-től folyó évi február 
hó 8.-ig bezárólag terjedő 15 nap 
alatt közszemlére tétetnek ki, ahol 
azokat a hivatalos órák ideje alatt 
bármely érdekeltnek jogában áll be
tekinteni.

Felhivatnak ennélfogva a kisajá
títási összeírásban foglalt ingatlanok 
tulajdonosai, a telekkönyvileg érde
keltek és mindazok, akik ezen el* 
járásnál magukat bármely oknál 
fogva érdekelteknek tekintik, hogy 
a kitűzött tárgyalási napon és he
lyen a bizottság előtt jelenjenek meg 
és észrevételeiket akár szóban, akár 
írásban annyival is inkább adják 
elő, mert a bizottság az 1881. évi 
XLI. t. c. 34. §-a értelmében a ki
sajátítási terv felett azesetben is ha
tározni fog, ha az érdekeltek közül 
senki sem jelenik meg.

Veszprém, 1938. január 20.
Dr. vitéz Jékey  Ferenc sk.

főispán.
a kis. albiz. elnöke.

A kiadmány hiteléül:
Csalló

várm. irodaigazgató. 2T

Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.


