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Magyar jobboltialiság.
Annak ellenére, hogy Darányi 

Kálmán miniszlereinök — s a kor
mány több tagja is — már szám 
talanszor megmagyarázta az ér
telmet, az utóbbi időben nagyon 
zavaros felfogás alakult ki arról, 
hogy mi tulajdonképen az u. n. jobboldali politika. Sőt elképesz
tően ferde értelmezést kezdtek 
adni a jobboldaliság főfeltételét 
kepező keresztény, nemzeti világ
nézetnek is. A multhet vége óta 
azonban kimagasló politikai és 
közéleti tényezők ajkáról soroza
tosan nagyértekű kijelentések hang
zottak el, ameKek ismételten he
lyes megvilágításba helyt/.lék eme 
fogalmakat es újra leszögezték 
azoknak jelentését.

Tasnádl Nagy András, a Nem
zeti Egység Parijának új országos 
elnöke székfoglalójában, majd 
Hóman Bálint kultuszminiszter, a 
part új helyettes vezére, a Nem
zeti Egység programját fejtegető 
besz.edeben felreérlhetetlenül meg
mondta, hogy az a politika, amit 
a Darányi kormány folytat s am i
ben a kormányzópart feltétlenül 
támogatja, nemzeti, mert a nem 
zeti öncéluság és a nemzeti erők 
összefogása képezik pilléreit ; ke
resztény, mert a tiszta keresztény 
erkölcs alapján áll, a vallásos 
gondolatot nagy kincsnek tartja, 
a történelmi egyházakat és fele
kezeteket népnevelő, társadalom- 
és nemzetfenntartó erőnek tekinti 
és a szolidaritás és a céltudatos 
népgondozás elve alapján a rossz 
viszonyok közölt élő keresztény 
tömegeket akarja jobb, embersé 
gesebb színvonalra emelni; mind 
ezt pedig kizárólag alkotmányos 
alapon állva, a felforgató és for
radalmi törekvésekkel való szem
befordulással akarja megvalósí
tani. Mivel pedig nemzeti, keresz
tény, alkotmónytisztelő — ezért jobboldali.

Az összezavart fogalmak tisz
tázásához azonban talán legin
kább hozzájárult Rákóczy Imre 
miniszteri tanácsosnak, a miniszter- 
elnöki sajtóosztály vezetőjének a 
fővárosi és vidéki sajtó képviselői 
előtt elmondott két, hatalm as be
széde, mert kétségtelen, hogy a 
magyar közélet egy olyan nagy
jelentőségű tényezőjének adott vele 
Programot, amelynek elvitathalat- 
an szerepe van a közvélemény 

kialakításában.
A magyar sajtófőnök nyíltan, 

becsületes jószándekkal beszélt 
mindkét alkalommal, hiszen meg
nyilatkozásának célja nem m ár a 
sajtónál is tapasztalható világnézeti 
ellentétek kiélezése, inkább azok
nak „hidverés" által a nemzet 
nagy céljainak együttes szolgála
t b a  állítása, a magyar közvéle

mény teljes kettéhasadásának 
megelőzése volt. Azért hangsú
lyozta, hogy „a magyar világnézet 
nem lehet a gyűlölet hazafisága, 
hanem a tiszta nemzeti eszme, a 
keresztény emberiesség s a gon
dolatszabadság hű tükre." Azért 
szögezte le, hogy a magyar köz
vélemény „csak az ősi alkotmány 
hagyományait követő eszmekö
zösséget fogadhatja el, az idegen 
mintákat, idétlen, torz terveket pe
dig elveti." De akkor is csak az 
egyetemes nagy célok lebegtek 
szemei előtt, amikor kifejezetten 
megállapította, hogy Magyarország 
kétségtelenül jobboldali állam és 
nyomatékosan figyelmeztetett arra, 
hogy am iképen népi és szociális 
alkotmányunkat nem lehet elerőt- 
lenedett nyugati dem okráciának és 
parlam entárizm usnak minősíteni, 
azonképen a jobboldali politiku
soknak a nemzeti megújhodás 
előmozdítására irányuló, a szent- 
istváni éllameszméböl kiinduló 
útkereséseit sem lehet felelőtlen 
reformtörekvéseknek nevezni és 
őket magukat „náci“-nak. szélső
séges felforgatóknak kikiáltani.

Az meg különösen távolba- 
ható nagy nemzeti érdekek vé
delme volt, amikor kijelentette, 
hogy a közvéleménynek mindig 
követni kell az ,,ól!amrezón’‘*t, 
,,s úgy a magyar közönségnek, 
mint a  hazai sajtónak követni kell 
a hivatalos külpolitika alapelveit 
és irányvonalait". Mert megenged
hetetlen és nemzeti szempontból 
veszedelmes, hogy egyes hírlapok 
„a fogadatlanok és beijedlek ok
talan találgatásaival kísérjék a kül
politikai eseményeket és célzatos, 
hazug híreikkel ártsanak" hazánk
nak.

A vidéki újságírók előtt mon
dott beszédében ugyancsak a nagy 
nemzeti érdekek védelmében nyi
latkozott meg a sajtófőnök. Itt 
bővebben kitért a Darányi-kormány 
reformtörekvéseire, amelyek célja 
a  magyar nép sorsának javítása 
s rámutatott, hogy M agyarország 
belpolitikáiig  ma szilárdabb, mint 
valaha. Ez az egészséges ideg
zetű, bölcs önmérséklétü, szociális, 
mélyen igazságos érzésvilégu kor
mánypolitika „teljes nyugalommal 
néz szembe bármely idegen esz
meáramlattal" és „le fogja vezetni 
a nemzeti szociális szellemű, kor
szerű m egújhodáséval és gazda
sági életünknek a keresztény tár
sadalom  jogos igényeihez mért á t
alakításával az indulatok á rad á 
sát". De azt is tudni kell m inden
kinek, hogy a „törvény ellen lá
zadókat a kormány elfogatja". 
„Az ország gazdasági és szociális 
á talakulásának szervezését pedig 
nem engedi át a kormány sem
miféle társadalmi egyesületnek,

mert ez az ő kötelessége, amibe 
beleavatkozást nem tűr."

Az erőteljes népi politika és a 
nemzeti munka szociális rendjéről 
szólva, amely erkölcsi ügy s így vi
lágnézet, ismét elfogulatlanul hang 
súlyozta a sajtófőnök, hogy „a köz
véleménynek kell rászorítani a tő
két szociális kötelességeire", hogy 
a magyar ifjúság jövője érdeké
ben áldozatokat hozzon. Mert a 
közgazdaságnak éppúgy törődni 
kell azzal, mint az államnak, 
hogy szegény országunknak túlsürű 
népességét emberi módon eltart
hassuk. “Ha tehát azt akarjuk, 
hogy gazdasági és szociális érte
lemben is közös belső világszem
lélet öntsön hitet a társadalomba 
és lendítse előre optimizmusával 
a nemzeti társadalom felépülé
sét. akko r— mondotta a  sajtófőnök , 
— a liberális nagytőke ne a nagy- ■ 
birtok ellen mozgó itsa a közvé- | 
leményt s az antiszemitizmust 
ne az úgynevezett falúkutatókkal 
akarja a földmunkás kérdés és | 
nyomor irányában levezetni, ha
nem szorítsa rá ez a két tényező 
önm agát is és másokat is a krisz- ! 
tusi értelmű szociális felelősség
érzetre, jogos és tisztességes gesz- 
ciókra, amelyekkel m egakadályoz
hatja az elsősorban ellene folyó 
izgatást".

Rákóczy Imre nagyfelkészült
ségű beszédeiből a fentiek csak 
töredékek. A beszédek többi ré
szére még alkalmunk lesz vissza
térni. De ezekből is örömmel á l
lapíthatja meg a magyar közvéle
mény, — amelynek bátor fellépését 
hívta gyógyszerül a sajtófőnök a  
politikai eszm ezavar ellen és tá
mogató erőül az igazi nemzeti 
közszellemet képviselő Darányi
kormány mellé, — hogy immár a  
legilletékesebb tényezők is szük
ségét látták annak, hogy a  jobb- 
oldaliságot — amely nem alkot
mányellenes, nem romboló, nem 
felelőtlen, nem faji vagy vallási 
gyűlöletet szító, hanem alkotm á
nyos, hazafias, igazságkereső, nem
zetépítő irányzat — visszaállítsák 
arra a magaslatra, ahonnan az 
utóbbi időkben a sárba rángatni 
igyekeztek.

És különösen örülünk neki mi, 
mert általa igazolva látjuk azt, 
hogy hosszú észtendők óta ennek 
a minden szertelenségtől mentes 
jobboldaliségnak őszinte, meggyő- 
ződéses támogatói vagyunk. És 
nem tántorított el ettől még az 
az alattomos, nemtelen bosszú- 
állás sem, amiről még egyszer 
beszélni fogunk, s aminek célja az  
erkölcsi és anyagi károkozás.

Darányit és Fabinyit üdvö
zölte a közig, bizottság.

P é n zü g y i e lle n ő rzé s ü n k  m e g szü n te té s e  a lk a l
m á v a l fe je zté k  k i a e k ik  h á lá ju k a t. —  A  n é m e t  
m u n k á s to b o rz á s ró l és a z  E s te rh á z y  b ir to k  p a r 

c e llá z á s á ró l b e s zé lte k  m é g a g yű lé s e n .
Veszprém megye közigazgatási 

bizottsága szerdán délelőtt tartotta 
havi ülését.

Az elnöklő dr. vitéz Jékey Ferenc 
főispán megnyitás után bejelentette, 
hogy a legutóbbi bizottsági ülésen 
történt felkérése folytán eljárt illeté
kes helyen a megyebeli munkások 
Németországba toborzása ügyében. 
Azt a megnyugtató kijelentést tették 
előtte, hogy Veszprém megye terü
letéről Németországba egyetlen mun
kást sem toboroztak. A másik kérés, 
amiben szintén eljárt, a Marcal-folyó 
szabályozásának ügye volt. Errevo- 
natkozólag a földművelési miniszté
rium illetékes ügyosztályának elő
adójától azt a felvilágosítást kapta, 
hogy a vonatkozó tervek már jóvá
hagyattak, az állam a szabályozást, 
valószínűleg tiz évi időtartamra be
osztva, nagyobb összeggel fogja tá
mogatni s a mederszélesitési munká
latok már az idén megindulhatnak. 
Ezenkívül Schandl Károly ország

gyűlési képviselő ezügyben egy, már 
be is jegyzett interpellációt fog el
mondani a képviselőházban, az ér
dekelt vidékek képviselőiből és az 
Árvizszabályozó Társulat tagjaiból 
összeállított küldöttség pedig külön 
is fel fogja keresni a földművelés
ügyi és pénzügyminisztereket s ki
látás van rá, hogy az egész kérdés 
megnyugtató megoldást fog nyerni.

A főispán bejelentéseit élénk he
lyesléssel vették tudomásul.

Ezután dr. Mohácsy Lajos ev. 
lelkész szólalt fel. Annak az angol 
mondásnak: „Az én házam az én 
váram“ mély erkölcsi tartalmából ki
indulva, szép gondolatfüzéssel mu
tatott rá, hogy a Trianonban meg
csonkított magyar nemzet eddig nem 
volt ur a maga házában, mert ál
landóan idegenek ellenőrizték. Egyet
len igaz magyar sincs tehát e hazá
ban, akinek a szive ne repesne örö
mében arra a hírre, hogy Magyar** 
országot Genfben a pénzügyi ellen-



őrzés alól felmentették, ami Darányi 
Kálmán miniszterelnök és Fabinyi 
Tihamér pénzügyminiszter céltudatos, 
bölcs és következetes politikájának 
az eredménye. Indítványozta ezért, 
hogy a közig, bizottság míg egy
részről efölötti örömének adjon kife
jezést, ugyanekkor hálásan üdvö
zölje Darányi Kálmánt és Fabinyi 
Tihamért s biztosítsa őket további 
bizalmukról és ragaszkodásukról.

Az indítványt lelkes helyesléssel 
egyhangúlag elfogadták.

Ezután a hivatalos jelentések kö
vetkeztek s valamennyi előadó jelen
tését tudomásul vették. Felszólalás, 
illetőleg vita csupán a várm. kir. 
gazdasági felügyelőség vezetőjének 
jelentésénél volt.

Wágner János gazd. felügyelő 
ugyanis jelentése végén beszámolt 
arról, hogy a gazdasági munkás
szerződések kötése nagyon nehezen 
indul, mert még mindig bíznak a 
német munkástoborzásban. Errevo- 
natkozólag a multhavi közig, bizott
sági ülésen elhangzottakra megindí
tott vizsgálata eredményekép közölte 
a főispán által már bejelentett azt a 
tényt, hogy a vármegye területén 
munkástoborzás nem történt. Egy-két 
községből akartak ugyan jelentkezni, 
de elutasították őket. Á németországi 
munkavállalás engedélyezett létszáma 
6000 fő volt, mivel azonban a lét
szám már betelt, a szerződtetések is 
befejezést nyertek.

Szabadhegy Elemér gazd. főta
nácsos ezzel kapcsolatban arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a pápavidéki 
uradalmakban és nagyobb gazdasá
gokban a gazd. munkások — való
színűleg azért, mert németországi 
toborzással biztatják őket — még 
mindig nem Írták alá a szerződése- | 
két s ezért a jelzett gazdaságok a ; 
legnagyobb bizonytalanságban van
nak.

A főispán válaszul megismételte, 
hogy a földművelési minisztérium
ban nyert tájékoztatása szerint Vesz
prém megyéből nem toboroztak Né
metországba munkásokat. Különben 
is ez a toborzás, ami leginkább He
ves és Borsod megyékre terjed ki, 
egy hét alatt teljes befejezést nyer s 
akkor az itteni munkások meg fog
nak nyugodni.

Mohácsy Lajos a gróf Esterházy 
Tamás-féle hitbizomány feloldott ré
szének parcellázására vonatkozólag 
kért felvilágosítást a gazd. felügyelő
től. Olyan hírek keringenek ugyanis, 
hogy a parcellázásból, aminek ér- j 
tékhatára 1 milió 700 ezer P-ben 
állapíttatott meg, egy, még most 
alakulóban lévő szombathelyi bank 
közel 700 ezer P-t akar nyerni. 
Ennek a banknak ügynöke már 
gyűjti is a parcellajegyzési aláíráso
kat s igyekszik az árakat minél ma
gasabbra srófolni. Szükséges lenne, 
hogy a gazd. felügyelőség közbelép
jen és megnyugtassa a földszeretettől 
áthatott magyar népet, amely azt a 
földet településre szeretné megkapni, 
hogy attól nyereségvágyból nem ütik 
el. Kérte a főispánt is, járjon közbe 
a kormánynál, hogy elővásárlási jog
gal biztosítsa a parcellázandó bir
tokrészt az ottani községek lakossá- ' 
gának, akiktől a gróf is többet 
kapna, mint a nyereségvágyó társa
ságtól.

Wágner János részletes válaszá
ban közölte, hogy a gazd. felügye
lőségnek már a parcellázási enge
dély megadása előtt birtokában vol
tak az iratok. A feltételek között 
van, hogy minden befizetésnek a 
Földhitel Intézethez kell történni, a 
szombathelyi bank csupán közvetíti 
azt, tehát törvénytelen nyereségről 
nem lehet szó. Tény, hogy a szom
bathelyi bank ügynöke is dolgozik, 
bár ő figyelmeztetett illetékes helyen, i
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E G Y E S Ü L E T I  ÉL E T .hogy ilyen közvetítőkre nincs szük
ség. Dabrony község kérte a föld- 
müv. minisztériumtól, hogy a Varjú- 
völgyi részt a nyárádi határtól tele
pítés céljára adják át nékik, a par
cellázás vidékén azonban az árak 
olyan magasak — 1 80 P négyszög- 
ölenkint —, hogy a telepítést nem 
javasolhatja a kormánynak. Az állam 
pedig sem az eladási árat nem ál
lapíthatja meg, ami az eladó joga, 
sem elővásárlási jogot nem bizto
síthat a kisemberekkel szemben. De 
ezek érdekének védelméről a gazda
sági felügyelőség gondoskodik, Dab- 
ronyban személyesen tárgyalt is ve
lük s általában az egész parcellázási 
eljárás a gazd. felügyelőség ellen
őrzése alatt áll.

Még a főispán és dr. Totth Qy. 
Béla várm. főügyész is adtak a fel
szólalónak rövid felvilágosításokat, 
majd dr. Mohácsy Lajos kérte a gazd. 
felügyelőt, hogy Dabronyon kívül 
Mihályháza, Nyárád és Borsosgyőr 
községekkel szemben is gyakorolja 
a parcellázásnál az állami ellenőrzést, 
hogy a falu népét ennek a tudata 
megnyugtassa s ne kelljen félni 
semmiféle visszaéléstől. Ezt Wágner 
János meg is Ígérte.

Ezután a közig, bizottság al
bizottságai tartották meg üléseiket.

Kauzli Dezső nagy
prépost kitüntetése.

A kormányzó, a miniszterelnök 
előterjesztésére, Kauzli Dezső vesz
prémi székeskáptalani nagyprépost
nak és püspöki helynöknek a köz
élet és közművelődés terén szerzett 
érdemei elismeréséül a Magyar Ér
demrend középkeresztjét a csillaggal 
adományozta.

A magas kitüntetés nemcsak a 
veszprémi egyházban, hanem a vár
megyében és székvárosunkban is 
osztatlan örömet kelt, mert a nagy
prépost, sokoldalú, eredményekben 
gazdag egyházi és egyházpedagógiai 
tevékenykedésén kiviil, mint a vár
megyei törvényhat. bizottság és a 
város képviselőtestületének tagja 
minden közügy iránt meleg érdeklő
dést tanúsított és azokban elfogu
latlan, igazságos álláspontot foglalt 
el.

Kauzli Dezső 1865-ben született 
és 1879-ben szentelték pappá. 1879- 
től 1882-ig Iharosberényben a báró 
Inkey-családnál volt házikáplán, 
1882-től 1887-ig ugyanott lelkész. 
1887-től 1893-ig a veszprémi püspöki 
papnevelőintézet tanára, 1893-tól 
1901-ig pedig annak kormányzója 
volt. 1901-ben székesegyházi kano
nokká nevezték ki. 1906-ban se- 
gesdi főesperes és bulcsi apát, 1907- 
ben pápai, 1909-ben somogyi, 
1911-ben zalai és székesegyházi fő- 
esperes. 1914-ben pápai prelátussá, 
1920-ban őrkanonokká, 1922-ben 
éneklőkanokokká, 1927-ben olvasó
kanonokká, 1933-ban apostoli fő
jegyzővé, 1935-ben pedig székes
káptalani nagypréposttá s egyúttal 
püspökhelyettessé nevezték ki. Ugyan
ez évben Veszprém megye th. bi
zottsága örökös tagjai sorába vá
lasztotta.

A mély tisztelettől övezett, köz
szeretetben álló főpapot megérdemelt 
legfelsőbb kitüntetése alkalmából 
megyésfőpásztora meleghangú leirat
ban üdvözölte, ezenkívül a székes
káptalan tagjai, az egyházmegye pap
sága, tisztelőinek és híveinek soka
sága a legjobb szerencsekivánatait 
fejezte ki előtte.

Csonka Magyarország —  nem ország, 
Egész Magyarország —  mennyország!

Frontharcos kultúrelőadás. Az
Orsz. Frontharcos Szövetség Vesz
prémi Főcsoportja múlt pénteken 
este a városi mozgófényképszinház- 
ban kultúrelöadási rendezett, ame
lyen a nagyszámú hallgató között 
megjelent dr. vitéz Benárd Ágost ny. 
miniszter, a veszprémi kerület or- 
szággy. képviselője is. Dr. Rátz Kál
mán országgy. képviselő, ny. őrnagy, 
iró — akit a gyengélkedő vitéz Ko- 
lossváry László ny. ezredes, főcsoport- 
elnök helyett Márföldy Aladár városi 
főmérnök, frontharcos vezetőtiszt me
legen üdvözölt, — közel kétórás, 
térképekkel is illusztrált előadást tar- j 
tott „A mai világgazdasági, politikai 
és katonai összefüggések" címmel. | 
Bevezetőül hangoztatta, hogy nem 
mint politikus jött Veszprémbe, ha
nem mint volt frontkatona és őszin- j 
tén meg akarja világítani Magyar- 
ország mai helyzetét, majd rátért 
tárgyára. A harc nem szűnt meg 
ma sem, sőt éppoly erővel folyik, 
mint a világháború idején, de azzal 
a különbséggel, hogy ma nem gyil- ! 
kóló fegyverekkel, hanem kereske
delmileg, politikailag és gazdaságilag 
harcolnak a nemzetek. A világhá
ború utáni második háború, amely 
megakadályozta egy újabb világhá- ; 
ború kitörését, a lengyel-orosz liá- j 
ború volt, amelyben a lengyelek a 
hazájukért harcoltak az orosz bol- 
sevizmus ellen. Ezzel kapcsolatban 
meggyőződéssel fejtegette a lengyel
magyar barátság s a kormányzó 
lengyelországi útjának fontosságát.
A török-görög, olasz-abesszin, ja- 
pán-kinai és spanyol háborúk okai
ról beszélt ezután. Ismertette Japán
nak a világháborúban történt meg
gazdagodását s annak következmé
nyeit, majd Németország világháború 
utáni helyzetét, valamint gazdasági 
és tehnikai felkészültségét. Ezután a 
kölcsönök hatásáról szólott a háború
ban, továbbá a közgazdasági élet
nek szoros felzárkózásáról a háború 
mellé. Vázolta a Duna-medencének 
különleges helyzetét egy háború ese
tén és ismertette a nagy tengeri 
hatalmak hajóhadainak jelentőségét, 
azok megalkotásának különböző tak
tikai céljait, valamint esetleg bekö
vetkező háborúban az egyes nemze
tek szárazföldi és tengeri haderőink
nek körülbelüli létszámát. Ma már 
mi sem állunk készületlenül, de még 
mindig nagyon messze a többi jól 
felfegyverzett államtól. Ha azonban 
háború törne ki, Csehország lenne 
az első hősi halott, ha ugyan hő
siességről náluk beszélni lehet. Bár
mily felkészült legyen is egy nem
zet a háborúra, ha nincsen önfelál
dozó, haláltmegvető bátorsággal küz
dő katonája, mint nekünk magyarok
nak, akkor elveszti a háborút. Tu
dom, hogy a jövő háborújában is 
olyan önfeláldozó bátorsággal és ki
tartással fognak küzdeni katonáink, 
mintahogy küzdöttünk mi is négy 
éven át, — fejezte be értékes és 
mindvégig nagy érdeklődéssel kisért, 
végül lelkesen megtapsolt előadását, 
amiért Márföldy Aladár mondott kö
szönetét. Végül a „Himnusz“-t éne
kelték el az egybegyűltek.

Evangélikus te aes t A lm ádi
ban. Fényes sikerű műsoros tea
estet rendezett a balatonalmádi evan
gélikus fiókegyház szombaton az 
almádi gyógyszalonban. A teaesten, 
amely az almádi ev. templom épí
tési költségeire rendeztetett, Almádi 
minden számottevő egyénisége meg
jelent és azon a veszprémi anya
egyház és a fűzfői fiókegyház is 
mintegy 30—30 főnyi taggal kép
viseltette magát. A műsort Rátz 
Károly gondnok nyitotta meg, aki 
után Hering János veszprémi lel

kész üdvözölte a megjelenteket s 
bejelentette, hogy Hazay Árpád min. 
osztálytanácsos, a fiókegyház fel
ügyelője nem jelenhetett meg az es
ten megbetegedése miatt, de együtt
érzése jeléül 500 P-t ajánlott fel az 
építendő templom javára. Ezután 
Novák Rezsöné, az ajkai ev. lelkész 
neje tartott előadást „Problémák" 
címmel. A kedves humorral előadott, 
de mégis komoly tárgyat érintő té
mában az ifjúság nehéz kérdéseit, a 
pályaválasztást és a párválasztást 
boncolgatta. Majd teázás közben 
ugyanő cigányzenekisérettel egy bá
jos régi dalt énekelt igen szépen. 
Úgy az előadást, mint a dalt viha

rosan megtapsolta a hálás közön
ség. Éjfélkor került sor a tombola 
sorsolására és az amerikai árverésre, 
amelyek szintén várakozáson felül 
hoztak anyagi eredményt. A teaest 
sikerét csak fokozta az a gazdag és 
ízletes büfé, amelyet az almádi 
evangélikus nők szeretete hozott 
létre. Műsor után tánc következett, 
ami igazi jó hangulatban tartott reg
gelig.

A Jeruzsálem hegyi T ársa sk ö r 
táncm ulatsága. A Veszprémi Je
ruzsálemhegyi Társaskör múlt szom
baton kitűnően sikerült farsangi tánc- 
mulatságot rendezett saját körhelyi- 

i ségében. A hatalmas vendégsereg 
j a kitűnő cigányzene hangjaira vidá

man táncolt kivilágos-virradatig. Az 
öregek pedig csendes borozgatás 
mellett örvendeztek a farsangnak, de 
néha-néha egy-egy csárdást még ők 
is megreszkiroztak.

MANSz-bál B erh idán . Fényesen 
sikerült bált rendezett az elmúlt 
szombaton a MANSz berhidai és 
peremartoni csoportja a berhidai 
Iparoskör helyiségeiben. A Molnár 
Bálint intéző neje által szép ma
gyar stílben feldíszített helyiségben 
jelen volt Bogosits Gyuláné gyárigaz
gató neje diszelnöknő és Kovacsics 
Ella elnöknővel az élen a MANSz 
lelkes hölgyei, Lukcsics Imre espe
res, valamint a két község polgár
ságának szine-java. A bált ifj. Flink 
József körelnök és Nagy Lajos fő
jegyző kölcsönösen egymás nejével 
nyitottak meg egy ropogós csárdás
ban. A tánc ezután vidám hangu
latban folyt kivilágos virradatig a 
magyar ruhás cigányok pompás 
muzsikájára.

V itézek m űsoros táncesté lye.
Veszprém megye vitézei múlt szom
baton már másodszor léptek nyilvá
nosság elé az idei farsangban. Most 
műsorral egybekötött táncestélyt ren
deztek a nemzeti színekkel és vitézi 
jelvényekkel díszített Petőfi-szinház- 
ban s az erkölcsi és anyagi tekin
tetben fényesen sikerült. Igen nagy
számú közönség vett részt az esté
lyen, amit ugyancsak a vármegye 
Vitézi Székkapitánysága és Vitézi 
Társadalmi Bizottsága rendezett szá
mos polgári és katonai előkelőség 
védnöksége alatt. A műsor rövid, de 
annál hangulatosabb s igazán vitézi 
estéhez való volt. Bevezetőül a győri 
határőrezred zenekara egy nyitány 
szép előadásával szerzett kedves 
perceket a hallgatóságnak, amely 
hálásan meg is tapsolta úgy a zene
kart, mint a kiválóan képzett, pom
pásan vezénylő karmesterét. Nagyon 
helyes volt a jutási altisztképző is
kola énekkarának szereplése, Gaal 
Sándor, a királydijas Veszprémi Dal
egyesület karigazgatójának vezetése 
alatt. Néhány megható, majd huncut- 
kás katonadalt, végül a „Nem, nem 
soha 1“ c. hatalmas erejű, hazafias 
éneket adták elő látható lelkesedés
sel és a dalosokat, karnagyukat 
egyaránt dicsérő összetanultsággal. 
Zúgott is a tapsorkán utánna s csak
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akkor csillapodott, amikor számukat 
megismételték. Vitéz Mészáros István
nak is meleg sikere volt, amikor 
közismert, szép tenorján a „Bánk
iján" operából a „Hazám, hazám" 
c áriát, a „Farsangi lakodaloméból 
a főáriát, végül az „Igazságot Ma
gyarországnak !“ c. hazafias dalt 
énekelte. Zongorán Raák Ede gyógy
szerész kisérte finoman. Nagyon tet
szetős jelenet volt a Pallos János 
tánctanár által betanított körmagyar, 
amit magyar ruhában Békési Margit, 
Bierbauer Teri, Eberhart Rózsi, Fá
bián Irén, Hortobágyi Margit, Szla- 
vonics Panni, Szombathelyi Ilonka, 
Tatai Bözsi, Vágner Etus, Vincze 
Magdi, Balogh Imre, Dalmáti István, 
Kincses Lukács, Kósa Árpád, Ko
vács István, Ormos József, Papp 
István, Serényi István és Tóth Sán
dor roptak nyalkán, jókedvvel s ami
ért a közönség lelkesen megtapsolta 
őket. De a legnagyobb sikert mégis 
az utolsó szám: a „Roham" c. harc
téri jelenet aratta, ami igen ügyesen 
és hatásosan volt rendezve. Petőfinek 
a jelenet alapját képező „Csatában" 
c. költeményét Lőrinczi Gyula sza- 
kaszvezetö szavalta igaz magyar 
honvédhez illő átérzéssel. Tomboló 
lelkesedés kisérte a felemelő jelene
tet s percekig csattogtak utánna a 
tenyerek. Az egyes müsorszámokat 
dr. vitéz Palotay József, a Vitézi 
Társad. Bizottság titkára konferálta 
jóizü humorral. A műsort követő 
tánc virrada.ig tartott igen pompás 
hangulatban és kedves, bajtársias 
szellemben, ami abban is megnyilat
kozott, hogy a tisztek és altisztek 
egymás feleségeiket, leányaikat is el
vitték a táncba. Áz est rendezése 
minden dicséretet megérdemel.

A m agyar cserkészet jub ileu
m ának ünneplése Veszprém ben.
Szép ünnepség keretében vasárnap 
hódolt Veszprém város cserkészete 
a Magyar Cserkészszövetség negyed
évszázados jubileumának. A d. e. 
11 órai kezdettel a városi moziban 
rendezett ünnepélyt, melyen jelen 
volt Rosos Károly polgármester is, 
dr. Szűcs Ernő k. r. tanár, cserkész
kerületi főtitkár nyitotta meg és üd
vözölte az Országos Cserkészszövet
ség kiküldötteit. A gimnázium fúvós
zenekara Békési Ferenc karnagy ve
zetésével egy nyitányt játszott, me
lyet Kleineisel Miklós cserkészfötiszt, 
a szövetség egyik kiküldöttének ün
nepi beszéde követett, melyben 
ügyes összeállításban ismertette a 
magyar cserkészet kialakulását, fej
lődését és elismert szép külföldi tel
jesítményeit. A gimnazista cserké
szek Sztics Imre „Harc vágy béke ?“ 
c. kedves és tanulságos jelenetét 
adták elő igen ügyesen. A Szent 
Mihály cserkészraj a „Vígan fiuk" 
c. első cserkészindulót énekelte, 
míg a fúvós-zenekar egy magyar 
nóta egyveleget játszott. Wágner 
László papnövendék, rajvezető a 
magyar cserkészideálról tartott érté
kes előadást. Utána a kiscserkészek 
szavalókórusa Lampert „Nem, nem, 
soha!" c. müvét adta elő nagy ha
tással. Végül a cserkészek a fúvós- 
zenekar kíséretével a cserkészindulót 
énekelték.

Postaaltisztek  táncestélye. A
veszprémi postaaltisztek múlt va
sárnap este a Balaton-szálloda vala
mennyi termében nagyszerűen sike
rült farsangi táncmulatságot rendez
tek. A nagyszámban egybescreglett 
közönség soraiban megjelent a posta 
tisztikarának, valamint a helybeli 
társadalomnak több tekintélyes tagja 
is. A postások és családjaik igen 
jól mulattak hajnalig. A tánccstély 
tiszta jövödelmét az Országzászló 
alapra ajánlották fel derék, hazafias 
érzésű postaaltisztjeink. A rendezők 
kiváló munkát végeztek.

A K eresztény Tisztviselőnők 
Veszprém i Egyesülete múlt vasár
nap d. u. 5 órakor az egyesületi 
helyiségben igen kitünően sikerült, 
tombolával egybekötött teadélutánt 
rendezett. Nagyszámá közönség vett 
részt a teadélutánon, ahol a házi
asszonyok figyelme és kedvessége 
— élükön Scipiades Iréné elnöknő
vel — igyekezett a tagok és vendé
gek együttlétét és szórakozását minél 
kellemesebbé tenni.

A Nemzeti Munka Központ 
előadása. A NMK Veszprémi Cso
portja vasárnap este saját helyiségé
ben igen szépszámú érdeklődő rész
vételével népművelési előadást ren
dezett. Az előadó ezalkalommal dr. 
Szabó János ügyvéd volt, aki török- 
országi utján szerzett tapasztalairól 
tartott sok humorral fűszerezett elő
adást. Az értékes előadást, melyet a 
hallgatóság viharosan megtapsolt, 
Halász János elnök köszönte meg.

Gyorsiróköri jubileum . Pápáról 
jelentik : A pápai ref. főiskolai gyors
írókör vasárnap ünnepelte fönnállá
sának 60 éves jubileumát az intézet 
tornatermében, mely alkalomra nagy 
és díszes közönség jött össze. Áz 
ünnepi beszédet dr. Téglás Géza 
kir. törvényszéki biró, a Gyakorló 
GyorsírókTársaságának elnöke modta, 
aki élénk érdeklődés mellett „A ma
gyar gyorsírás-történet legszebb em
lékeidről szólott. A szép ünnepélyt 
a főiskolai énekkar nyitotta meg s 
a főiskolai zenekar magyar nótái 
zárták be. Végzetül Szűcs Desző 
tanár-elnök buzdította az ifjúságot, 
hogy hozzon minél több dicsőséget 
a gyorírókörre, amely 60 éves mun
kásságával országszerte tisztes ne- i 
vet vívott ki magának.

T isztú jító  közgyűlés. A vesz- : 
prémi Népkör múlt vasárnap tiszt- ' 
újító évi rendes közgyűlést tartott, 
amelyen a kör uj tisztikarát három 
évre a következőkben választotta meg 
egyhangúlag: Elnök: Krisztián Ist
ván ; alalnökök: Próder Károly és 
id. Jung Ádám : titkár: Székelyhídi 
János ; ügyész: dr Szász Ferenc ; 
jegyző : Lehoczky Jenő ; pénztáros: 
Hungler Kálmán; kulturbizottság el
nöke : dr. Szűcs Imre ; vigalmi bi
zottság elnöke: Tihanyi László; ház
nagy: Pájer Károly. A választmányba 
dr. Simon György prelátus-kanono- 
kot a körnek örökös disztagját, 
Tiszttartó Sándort, a kör tiszteletbeli 
elnökét, Linczmmayer Györgyöt és 
az eddigi választmány tagjait válasz
totta meg.

A MANSz teá ja . A Magyar j 
Asszonyok Nemzeti Szövetségének 
Veszprémi Csoportja kedden délután 
rendezte székházában február havi 
teadélutánját. Mint minden alkalom
mal, most is igen szépszámú és ele
gáns közönség vett részt a teadél
utánon és egész vacsoraidöig igen 
kedélyes hangulatban szórakozott a 
tea és a finom büfé élvezése mellett, i 
amely utóbbit a háziasszonyok: a ' 
rendőrtisztek és a pénzügyi tiszt- j 
viselők feleségei állítottak elő és i 
szolgáltak ki. Ezeknek s általában a ! 
MANSz vezetőségének lekötelező, : 
kedves figyelme biztosította, hogy a 
jeaest résztvevői mindvégig igen | 
tólérezték magukat.

A P iarista  D iákszövetség ösz- 
szejövetele. Szerdán este tartotta a 
Veszprémi Piarista Diákszövetség i 
havi összejövetelét a diákmenza ■ 
helyiségében, melyen a tagok közül : 
aránylag kevesen jelentek meg. Dr. ! 
Szűcs Imre főtitkár kimentette a j 
gyengélkedő Simon György prelátus- í 
kanonokot, akinek szívből kívántak 
mielőbbi teljes felgyógyulást és jó 
egészséget. Majd pedig megemléke
zett az utolsó összejövetel óta ki
tüntetett tagokról, igy dr. Berky 
Miklós alispán, társelnökről és |

Kauzly Dezső nagyprépostról, a Sző- j 
vétség tiszteletbeli tagjáról. A magas j 
államfői kitüntetés nemcsak a vezető 
állást betöltő egyháznagynak és a ' 
példáséletü, hivatásbeli kötelességeit ! 
hosszú életén és többféle munka
körben mintaszerű lelkiismeretesség
gel betöltő papnak szólt, hanem an
nak a férfiúnak is, aki a legönzet- 
lenebbül, úgyszólván minden fillérét 
szent célokra fordította, aminek fé
nyes bizonyítéka az az inkei plébá
nia, templom, kulturház stb, melye
ket tulajdonképen kétszer alapított 
meg, miután először félretett hatal
mas összeg a háború után teljesen 
elveszett. A kitüntetettet táviratilag 
üdvözölték. Majd az összejövetel 
csekély látogatottságának okait ku
tatva, rámutatott a főtitkár arra, | 
hogy a vezetőség igyekszik a tagok 
minden kívánságát teljesíteni, igy j 
nem lehet más ok az elmaradásra, ; 
mint a nálunk minden téren szomo- | 
ruan tapasztalható közönyösség. Ezt 
különösen akkor esik rosszul tapasz
talni, mikor valami rendkivíili al
kalom felkelthetné a figyelmet, vagy 
mások előtt kellene megmutatni a 
szövetségi eszméhez való ragaszko
dást. A főcél az összetartás érzésé
nek, régi iskolához való ragaszko
dásnak ápolása és egy nagy és erős 
nemzeti összefogás szolgálata min
den eshetőségre. A kevés résztvevő 
mindig a gyengeség látszatát kelti. 
Szeretettel köszöntötte végül azokat 
a hűséges tagokat, akiket a szövet
ség minden megmozdulásán ott le
het látni s annak a reményének 
adott kifejezést, hogy a mostani ki
sebb látogatottság talán csak a 
farsanggal járó sokféle összejövetel
nek következménye.

A zirci cserkészek farsangi 
estélye. Zircröl jelentik : Nagysikerű 
műsoros farsangi estélyt rendezett a 
zirci Szent- Bernét cserkészcsapat 
vasárnap a Rk. Legényegyletben, i 
Műsorra került több tréfás jelenet és 
Létrái Gyula apátsági karnagy ve
zetésével zene- és énekszámok. 
Óriási sikere volt dr. Zátonyi Fe
renc cserkésztiszt szólótáncának, de 
a többi szereplő is remekül megállta 
a helyét.

Jelm ezbál P ápán . A Pápai 
Kaszinó, a város hazafias ifjúságá
nak bevonásával, február 12.-én, 
szombaton este 8 órakor a Griff- 
szálló termeiben, az Országzászló 
alapja javára, álarcos jelmezbált ren
dez. A bál fővédnökei és védnökei 
sorában a vármegye és a város szá
mos előkelőségének nevét olvashat
juk a meghívón.

A Turul tábo rozása . A Turul 
Szövetség Veszprémi „Bakony" Baj
társi Egyesülete február 12.-én, 
szombaton este fél 9 órai kezdettel 
saját otthonában táborozásra jön 
össze, amelyen Kuti József hajmás- 

I kéri dominus a magyar léleknevelés

feladatairól, majd Kremo Alajos haj
máskéri patrónus Lengyelországról 
vetítettképes előadást tart. Ez alka
lommal avatja fel az egyesület rádió- 
készülékét is. — Február 20.-án, 
vasárnap d. u. fél 5 órakor a patró- 
nusok és tb. doniinusok, valamint 
hozzátartozóik részére családias ösz- 
szejövetelt rendeznek a Turul Ott
honban a bajtársak.

Az Evangélikus Nőegylet te a 
estélye. A Veszprémi Ev. Nőegylet 
jótékonycélu teaestélyét, amely iránt 
minden esztendőben rendkívüli nagy 
érdeklődés szokott megnyilvánulni, 
ezévben is meleg várakozástól meg
előzve rendezik febr. 13.-án, holnap 
vasárnap a Korona-szálloda összes 
termében. Az Ev. Nőegylet szerdán 
délután megbeszélést tartott, amelyen 
a gyűjtést vállalt urhölgyek beszá
moltak a természetbeni és pénzbeli 
adományokról. Ezek szerint a teaestély 
büféje az idén is nagyon gazdagnak 
ígérkezik és a vendégeknek bőven 
lesz alkalmuk a jobbnál-jobb fala
tokban válogatni. A teaestély d. u. 
6 órakor kezdődik és bejárat a ka
pufelőli főbejáratnál és a terrasz 
felőli ajtónál lesz. A meghívókat 
kibocsátották, aki azonban tévedés
ből nem kapott volna, tekintse ma
gát ezúton szeretettel meghívottnak.

A Petőfi-kör m ulatsága. A 
Veszprémi Jeruzsálemhegyi Petőfi- 
kör február 13.-án, vasárnap este 8 
órai kezdettel tartja szokásos téli 
táncmulatságát a kör könyvtáralapja 
javára új, nagy helyiségében. (Zámbó 
János vendéglője.) A zenét Lendvai 
Lajos zenekara szolgáltatja. Felül- 
fizetéseket, a nemes célra való tekin
tettel, szívesen fogadunk. Meghívók 
kibocsátása megtörtént! A kör tag
jait, támogatóit és vendégeit a leg
szívesebben látja a Rendezőbizottság.

Farsangi táncm ulatság  a  Rá
kóczi Körben. Febr. 13.-án, vasár
nap este 8 órai kezdette! a Vesz
prémi Rákóczi Kör műsoros farsangi 
táncmulatságot rendez cigányzenével, 
melyre a tagokat, a kör pártolóit, 
vendégeit és kedves családját ezúton 
is szeretettel meghívja az elnökség. 
Belépődíj személyenkint 50 fillér, csa
ládjegy 120 P, vigalmi adóval együtt.
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Horváth Gyula Bt'la
a  világhírű grafológus

külföldi útjáról M agyarországra é r
kezett és B u d a p e s te n  nyitotta meg

tu d o m án y o s  g r a f o l ó g i a i  i r o d á j á t .
Feltár múltat, jelent, jövőt, nincsM ótte 

i l l ő k ,  nincs előtte r e f i é l y .
Fordüljön hozzá bizalommal, ha eleién \ 

változtatni kíván M indenben >zak- j 
szerű tanácsot, felvilágosítást és ú t
m utatást nyújt. — Analízisek 1 — 
P-től eszközölhetők Igénylésnél 
közlendő név, családi állapot, szü le
tési hely és ideje, esetleg foglalkozás

Nem csoda. Hanem tudom ány m űködésének 
a lap ja . -  E letrendbehozasok- tanácsok , p á 
lyaválasz tások  e s  s z e rrn c se k erese s  analíz is- ■ 
ta n ác sad ó  u tján . -  írjon m iham arabb , ha 
c so d a ta k a r  látni. -  Dijak úgy bélyegben .m int 
postau ta lványon  küldhetők. -  V alaszbelyeg

Cím H o r v á t h  G y u la  H í i l a  tudom á
nyos grafológiai irodája  B U D A PE bl. X-Aer, j 
V aspalya-u . 5 . II. 34 39

Iparosbál. Amint már közöltük, 
Veszprém és vidéke iparossága febr. 
19.-én, jövö szombaton este fél 9 
órai kezdettel a Petőfi- színházban 
és a Korona összes termében a 
Veszprémi Iparos Dalárda hangver
senyével egybekötött zártkörű far
sangi táncvigalmat rendez. A tiszta 
jövedelmet a veszprémi Országzászló, 
az Iparoskör házalapja és az Iparos 
Dalárda utialapja javára fordítják. 
Jegyek előre válthatók ifj. Segesdy 
Imre és Pekárdy Kálmán üzletében. 
Az est műsora a következő : 1. a) 
Dóczy József: „Darumadár útnak 
indul... “ b) Zöld Károly: „Sárgul a 
falevél..." (Szólót énekel vitéz Mé
száros István.) Előadja a Veszprémi 
Iparos Dalárda. 2. Magyar dalok, 
énekli vitéz Mészáros István. 3. No- 
seda Károly: „Fegyverkovácsok mű
helyében", előadja a Veszprémi Ipa
ros Dalárda. 4. Magyar nótákat éne
kel Utry Anna operaénekesnő, 
aranykoszorós magyar-nóta énekesnő.
5. Méder Károly: „Harangoznak." 
„Imádkozzunk . .“ Énekli az Iparos 
Dalárda. 6. Magyar nóták, énekli 
Utry Anna. 7. W erdi: „Ernáni" c. 
operából a banditák bordala, énekli 
az Iparos Dalárda. Az Iparos Dalár
dát vezényli Gaal Sándor karnagy, 
királydijas karigazgató, a cigány- 
zenekari kíséretet az egyesített zene
karok szolgáltatják. Tánc reggel 
6 óráig.

Az OMKE elnöksége Vesz
prém ben. Az Orsz. Magyar Keresk. 
Egyesülés elnökségének képviseleté
ben Vértes Emil közp. alelnök, a 
bpesti Nemzetközi Vásár ügyv. al- 
elnöke, dr. Balkányi Kálmán, az 
OMKE ügyv. igazgatója és Alberti 
Ervin elnöki tanácsos febr. 20.-án, 
vasárnap a Veszprém és Vidéke 
Kereskedőinek Társulatánál látoga
tást tesznek. Ez alkalomból a Keres
kedők Társulata a Korona-szálló 
éttermében közgazdasági vonatko
zású nyilvános előadóestét rendez, 
aminek részletes programját legköze
lebb fogják közölni.

Z g y jó - - - - - - - - - - - - - - -
fiúsból való

fia vágj lány
tanulóul

a s o n n a  1 
felvétenie

fodor f  érért c
k t f n y i j k e r e s k e d é s ó b e n .

A Veszprémi Sakk Kör köz
gyűlése. Meghívjuk a kör tagjait 
a körnek március 6.-án, vasárnap 
d. e. 11 órakor a Hungária-étterem 
emeleti helyiségében tartandó évi 
rendes közgyűlésére. A Veszprémi 
Sakkör elnöksége.

A megye nem nyúl a 
város autonómiájába
— A kisgyülés ha tá ro zata . —

Veszprém vármegye törvényható
sági kisgyülése szerdán délelőtt tar
totta havi tanácskozását dr. Berky 
Miklós alispán elnöklésével.

A kisgyülés több városi és köz- ! 
ségi képviselőtestületi határozatot ' 
bírált felül s ezek között nagyobb j 
érdeklődésre tartott számot Veszprém ! 
város képviselőtestületének az a ha
tározata, amelyet Gyökér Mihály 
szabómesternek a Korona-épületben 
bérelt üzlethelyiségét felmondta, mi
után a mellette levő Menetjegy- és 
Idegenforg. Irodát ennek az üzlet
nek hozzácsatolásával akarja idegen
forgalmi szempontból kibővíteni. A 
városi határozat ellen több helybeli 
iparos felebbezést adott be, arra 
hivatkozva, hogy a városnak mód
jában állana egy, idegenforgalmi j 
szempontból előnyösebb irodát épít- j 
tetni, míg az üzlet felmondásából i 
nevezett szabóiparosnak, akinek | 
egyedül van ilyen nyílt szabóüzlete, i 
kára származik. A közgyűlésen Pró- 
der Károly ipartest, elnök ilyen ér
telemben is szólt a kérdéshez. A dr. 
Vadnay László várni, másodfőjegyző 
által előterjesztett s az alispán fel- 
világosító szavaival is megerősített 
alispáni javaslat azonban arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a vá
ros határozatát helyben kell hagyni, 
mert a városnak joga van a tulaj
donát képező bármelyik üzlethelyi
ségét a saját céljaira való felhasz
nálás okából fölrnondani, viszont a 
kisgyülcs nem avatkozhatik a város 
autonómiájába annyira, hogy annak 
egy szabályszerűen hozott közgyűlési 
határozatát megváltoztassa. Annál 
kevésbé, mert Gyökér Mihálynak 
nem jelentheti kárát az, ha — eset
leg ugyanabban az utcában — má
sik üzletet nyit. A kisgyülés a városi 
határozatot helyben is hagyta.

LÉGOLTALOM.
Észrevételek az elsötétítési 

gyakorlatról.
Febr. 22.-én lesz a nagyabb gyakorlat.

A Veszprémben febr. 3.-án tar
tott elsötétítési és riasztási gyakor
laton szerzett tapasztalatok alapján a 
légoltalmi vezetőség az alábbiak 
közlésére kért fel bennünket.

A város lakossága általában di
cséretes megértéssel fogadta a ható
sági rendelkezést és lakásait sötét
ben tartotta. Maradt ugyan egy-egy 
ablak, ajtó burkolatlan, de a rend
őrség figyelmeztetésére azonnal elsö
tétítették. A hatóság arra figyelmez
tet, hogy nem csupán az utcára néző 
ablakokat kell elsötétíteni, hanem 
az udvarra és kertre nézőket is, mert 
a repülőgép azt is látja. Etekintet- 
ben sok kifogás volt legutóbb s 
ezért a legközelebbi gyakorlaton az 
ellenőrző őrszemek már távbeszélőn 
leadhatják egymásnak, ha ilyet ész
lelnek.

A másik észrevétel az, hogy nem 
szolgálja a gyakorlat tulajdonképeni 
célját, ha egyes lakásokban a vil
lanyt egyszerűen kikapcsolják és a 
család lefekszik. A honi légvédelmi 
készültség elrendelésétől, tehát egy 
esetleges háborút megelőző napok

tól kezdve a háború egész tartama , 
alatt a lakásokat, házakat elsötétítve 
kell tartani, tehát szükséges mar 
most megállapítani, mely ablakot, 
ajtót hogyan sötétítik el, mert el
képzelhetetlen, hogy egy egész há
ború alatt, a téli napokban is, az 
egész család, sötétben üldögéljen.

A február 3.-i gyakorlat csak 
előkészítő volt, s a rendszabályok 
be nem tartása miatt senki ellen 
nem indítottak eljárást. A főgyakor
laton azonban a legszigorúbb ellen
őrzést kell gyakorolnia és a mulasz
tók ellen a kihágást eljárást meg
indítják.

Február hónap 22.-én, kedden 
lesz a következő nagyszabású elsö- 
tétitési és riasztási gyakorlat, amely 
kiterjed Veszprémre, Balatonalmádi, 
Balatonkenese, Várpalota, Gyulafi- 
rátót által határolt egész környékre. 
A gyakorlat este 8 órától körülbelül 
11 óráig fog tartani és azt maga 
Dómján András honvéd ezredes, a 
szfehérvári vegyesdandár légvédelmi 
parancsnoka vezeti. A gyakorlatot 
repülőgépről fogják figyelni és a lég
védelmi riadót aszerint rendelik el, 
amint a figyelő őrsök a közeledő 
repülőgépet észlelik. A teljes elsötétí
tés tartama alatt a városi és önkén
tes tűzoltóság jelképes tűzoltó-gya
korlatot tart a Szt. Imre-téren rész
letes rendelkezést és tudnivalókat 
falragaszokon és szórócédulák fog
ják közölni.

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

Ámen.

H Í R E K .
— M isszió és harangszentelés.

Dr. Wéber Pál apátkanonok Balaton- 1 
szabadin a katolikus hívekkel három- ' 
napos lelkigyakorlatot tartott, amit j 
Hanusz Albin ottani plébános ké- j 
szitett elő lelkes buzgalommal. A 
triduum keretében ment végbe a ! 
siómarosi templom uj harangjának j 
ünnepélyes megáldása is, amit a 
megyéspüspök megbízásából ugyan- j 
csak Wéber Pál végzett.

l l J
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— Kapi Béla püspök a  ke- ! 
resztyén  egységről és a  te rm é
szetfeletti em berről. A magyar 
evangélikus egyház lelkészelnöke d. 
Kapi Béla titkos tanácsos, dunántúli 
ev. püspök vasárnap a fővárosban 
két beszédet is mondott. Délelőtt a 
bécsikaputéri templomban prédikált 
a keresztyén egységről és az evan
gélikus hithüségről.

— A mai világ életében, a sok
féle nyomorúság, gazdasági háború 
erkölcsi romlás mellett — úgymond 
— nem utolsó helyen áll a keresz
tyén egyházak belső villongása. Pe
dig sokszor halljuk a szót, hogy egy 
nagy keresztyénellenes áramlat kö
zös védekezést parancsol s a nemzeti 
érdek is ezt kívánja. A keresztyén 
egységnek nem külsőségekben kell 
megvalósulni és jóhiszemű műked
velők azok, akik azt képzelik, hogy 
ezt az egységet a különböző egyhá
zak dogmáinak összeegyeztetése, 
vagy hatalmi megegyezések alakít
ják ki. A keresztyén egység igazi 
alapja a lelki egység.

Vasárnap este pedig előadást 
tartott a püspök a budahegyvidéki 
reformátusok ünnepén, s az erkölcsi

s az értelmi emberrel szembeállí
totta a természetfeletti ember eszmé
nyét. A halál kapujában — úgy
mond — mindenkinek választ kell 
adnia a nagy kérdésre: miben látta 
életének értelmét ? Nem elég, ha csu
pán jó és müveit ember valaki, hí
vőnek kell lennie ahhoz, hogy önma
gát megtalálja és földi programjá
nak mindenben megfelelhessen.

— R eform átus egyházkerületi 
tanácsü lés. Pápáról jelentik r  A 
dunántúli ref. egyházkerület tanácsa 
kedden Medgyasszay Vince püsnftk 
és dr. Balogh Jenő v. b. 1.1., egr^áz- 
ker. fögondnok elnöklésével íi'ést 
tartott, melyen sürgős egyházi és 
tanügyeket intéztek el.

— N egyedszázados szolgálati 
jubileum . Telkes Lajos devecseri 
járásbirósági telekkönyvvezető ínost 
töltötte be szolgálatának 25 éves 
fordulóját. Ezalkalommal a devecseri 
járásbíróság tisztikara, Keresztes Jó
zsef járásbirósági elnökkel az élen, 
meleg ünneplésben részesítették.

— K özigazgatási tanfolyam . 
Zircröl jelentik: A vármegye alis
pánja dr. Körmendy István zirci tb. 
szolgabírót a Budapesten márc. 1.-én 
kezdődő továbbképző tanfolyamra 
kiküldötte.

— Szám tiszti kinevezések. A
vármegye főispánja Pápa város 
számvevőségénél megüresedett szám
tiszti állásra Siile Zsigmondot, szám
gyakornokká pedig Tóth Istvánt ne
vezte ki, akik eddig is a város szol
gálatában állottak.

— Á thelyezések a  MÁV-nál. 
A szombathelyi üzletvezetőség Berke 
József máv. főtisztet Pápáról Ukkra 
állomásfőnökké, Vas Gyula segéd
tisztjelöltet pedig Ajkáról Celdömölkre 
áthelyezte.

— T örvényszéki szakértő i 
kinevezés. A veszprémi törvény
szék elnöke Véssey Ernő oki. gé
pészmérnököt bűnügyekben a vesz
prémi törvényszékhez állandó hites 
mérnök szakértővé nevezte ki.

— H áziasszo n y o k ! Nem kerül
pénzbe, mégis a legjobb tésztare
cepteket megkapja, ha még ma kéri 
a Dr. Oetker-féle világhírű Fényké
pes Recepikönyvet, melyet bárkinek 
ingyen megküld a g y á r: Dr. Oetker 
A. Budapest, Vili., Conti-u. 25. 379

— Egy sereg  fia ta l leány ne
vét közli a Magyar Lányok, Tutsek 
Anna kedves leányifjusági hetilapja, 
akik a Magyar Lányok Táborának 
uj híveket toboroztak. Két folytatá
sos regény, elbeszélések, versek, 
cikkek, háromféle nyelvlecke stb. 
vannak még benne. Kiadóhivatal: 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfize
tés negyedévre 4 P.

— Finn m isszionárius e lő
a d ása  az evangélikus tem plom 
ban. Hétfőn délután Veszprémbe

| érkezett Vapaavuori Tuare finn 
misszionárius és kíséretében Kunos 
Jenő magyar ev. lelkész, hogy Kí
nába utazásuk előtt előadást társá
nak az evangélikus templomban. Az 
este 6 órára zsúfolásig megtelt temp
lomban közének és Hering János 
veszprémi lelkész üdvözlő szavai 
után a finn misszionárius Kunos 
Jenő tolmácsolása mellett érdekes 
részleteket mondott el az afrikai 
Ambó-földön levő finn misszioná
riusok hatalmas és sok akadállyal 
megküzdő munkájáról. Majd rend
kívül szép baritonján egy néger 
gyermekdalt és egy néger evangélikus 
éneket énekelt. Ezután Kunos Jenő 
lelkes hitvalló beszéd kíséretében 
bemutatta a négerek és kínaiak 
babonás és egészségrontó amulett- 

j  jeit és varázseszközeit. Az érdekes 
I és felemelő vallásos est Hering Já- 
I nos lelkész imájával és közénekkel 
1 ért véget.
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Hatóságilag engedélyezett „jjj |g|j ya|amj|,f

kész női ruhák kiárusítása Zll 11 n o s e n b e r g  M ó r
divaliizlele, V e s z p r é m .

_  A honvédelm i m iniszter 
adománya a had irokkan taknak .
A honvédelmi miniszter 10 veszprémi 
hadirokkantnak és 10 hadiözvegy
nek e*'v-egy öltöny ruhát és egy- 
egy pai cipőt adományozott, ame
lyeket a város polgármestere ma 
szombaton fog kiosztani.

— „Noszti fiú ese te  Tóth 
Marival* magyar film, magyar mü- 
vészekkel, szombat, vasárnap, hét
főn a moziban. — Szerdán és csü
törtökön. csak 16 éven felülieknek, 
filléres előadásban Angyal, Marlene 
Ditrichel a főszerepben.

— A várm egye adom ányai és 
segélyei. Veszprém megye th. köz
gyűlése, az alispán előterjesztésére, 
a belügyminiszter által a vármegye 
1938. évi háztartási költségelőirány
zatába beállított, kulturális és jóté
konycélokra felhasználandó 14.700 P 
költségvetési hitelből a folyó évre a 
következő adományokat, segélyeket, 
illetőleg hozzájárulásokat szavazta 
meg: a veszprémi kegyesr. gimná
ziumnak 4000, pápai ref. gimnázium
nak 4000, Magyar Vöröskereszt Egy
letnek 300, Magyar Revíziós Ligá
nak 300, Magyar Nemzeti Szövetség
nek 100, balatonalmádi hajókikötő 
fenntartására 500, Stefánia Szövet
ségnek 100, Süketnémák Soproni 
Intézetének 200, Vakok Szombathelyi 
intézetének 200, Magyar Vöröskereszt 
Egylet részére a balatoni viharjelző 
állomások fenntartási költségeihez 
500, Irgalmasrend pápai kórházának 
500, a Veszprémvárm. Múzeumnak 
támogatására 500, Jegyzők Orsz.Árva- 
ház Egyesületének 100, Hadirokkan
tak Orsz. Nemzeti Szövetségének 
100, pápai ref. egyházközségnek 
templomépítésre 1000, sokgyermekes 
anyák részére 100, a Vármegyei 
Tisztviselők Gyöngyössy István Tár
saságának 50, a várm. közjóléti alap 
támogatására 1800, a vármegye ál
tal felajánlott tiszteletdijak, koszorúk 
stb. céljára 400 P-t.

— P olgári iskolai m agánvizs
gák. Akik a veszprémi m. kir. áll. 
polg. fiúiskolában júniusban magán- 
vizsgát óhajtanak tenni, szabálysze
rűen felszerelt kérvényeiket múrc. 
15.-ig az igazgatósághoz nyújtsák be. 
A kérvényre 2 P-ős, a mellékletekre 
30 filléres okmánybélyeg teendő. A 
kérvényhez ezenkívül 150 P keze
lési illeték is csatolandó készpénz
ben. Bővebb felvilágosítást az igaz
gatóság nyújt. Frank Zoltán polg. 
isk. igazgató.

— Egészségi viszonyok a 
várm egyében. Dr. Belük Imre 
várm. kir. tiszti főorvos multhavi 
jelentése szerint a vármegye köz
egészségügyi viszonyai januárban a 
decemberiekkel összehasonlítva, rosz- 
szabbodtak. Tömegesebben fordultak 
elő ugyanis influenzaszerü, a lég- 
utakra terjedő bántalmak, amik he- 
lyenkint tüdőgyulladást is okoztak. 
A fertőző betegségek tekintetében 
nem volt lényeges változás, illetőleg 
bgyelenibevéve a gyertyánkuti tífusz 
és a nagyvázsonyi diftéria-járványok 
megszűnését, a helyzet kedvezőbb 
volt és tömegesebb megbetegedés 
egyik fertőző betegségnél sem for
dult elő. A védőoltások során ez az 
egész lakosságra kiterjedően rendel
tetett el Gyulafirátóton, ahol az 
utóbbi években, sőt a közelmúltban 
>s, ismételten voltak tífusz esetek. 
Lbmarást öt esetben jelentettek be.

— Tüdőgyenge gyerm ekek 
isko lázta tása . A M. Kir. Közegész
ségügyi Intézet, a Veszprémi Tüdö- 
beteggondozó Intézet előterjesztésére 
15 gyengetüdejü veszprémi iskolás 
fiút és leányt államköltségen, az is
kolaév végéig, a farkasgyepüi gyer
mekiskolába utalt be.

— A rádió  Lengyelországba 
küldött tudósító jának  érdekes be
szám olója. A magyar rádió, amint 
ismeretes Budinszky Sándort kül
dötte a kormányzó úr lengyelországi 
látogatásával kapcsolatban Krakóba, 
hogy onnan közvetítések során szá
moljon be a felejthetetlen Iengyelor- 
szági napokról. A rádió riportere 
visszatérve, érdekes képek hosszú 
sorában számol be munkájáról a 
Rádióélet uj számában. Harsányi 
Zsolt humoros karcot irt, Cholnoky 
Jenő dr. pedig a érdeklődés előteré
ben álló Kínáról közöl hosszabb 
cikket stb. Gazdag rovatok, bel és 
külföldi műsor teszik nélkülözhetet
lenné a végig mélynyomású Rádió- 
élet-ct. Egyes szám ára 14 fillér, 
kapható mindenütt.

— Leesett a  kocsiról. Csendes 
István dohai gazdasági cseléd, aki 
bútort szállított kocsijával, Noszlop 
és Devecser között a kocsiról leesett 
és lábát eltörte. Elsősegélynyújtás 
után lakásán ápolják.

— Aki a to já sban  m eglátja 
a  tyúkot vagy a  kakast. Dr. Wil- 
lard egyetemi tanár rendkívül érde
kes készülékével előre megállapítja, 
melyik tojásból lesz tyuk vagy kakas 
és melyik marad meddő. Erről kö
zöl érdekfeszitö képes cikket Tolnai 
Világlapja uj száma. Közel száz 
kép is található a népszerű képes
lapban, amelynek egy száma 20 fillér.

— R átám adt a  m alomellenőrre. 
Horányi Gyula veszprémi malom
ellenőr Godzsa János itteni mümal- 
mában a kötelező ellenőrzést akarta 
végezni. A molnár János nevű fia 
azonban ebben megakadályozta, sőt 
az ellenőrt tettleg is bántalmazta. 
A veszprémi törvényszék másnap 
hatósági közeg elleni erőszak bűn
tettéért kéthónapi fogházra ítélte a 
verekedő molnárlegényt. Az Ítélet 
nem jogerős.

— A mozi m űsora. A magyar 
filmgyártás remekének szánt filmet 
ma szombaton, vasárnap és hétfőn 
(12., 13., 14.) egy mindenkit érdeklő 
tartalmú repülőfilmmel együtt mu
tatja be a városi Hungária-mozgó. 
A Mikszáth Kálmán regényéből Har
sányi Zsolt által filmre írt darab : 
Noszti fiú  csele Tóth Marival. 
Harsányi Zsolt a magyar érzéseket 
mesésen adja vissza a filmen, amely
nek kidolgozása is művészi. Szerep
lői a magyar színjátszás kiváló rep
rezentánsai : Rajnay, Jávor, Bilicsi, 
Gózon, Simor Erzsébet s a ki
sebb szerepeket is nagy művészek 
játszák: Köpeczi Boócz, Petheö
Attila, Halmay, Pázmán, Tóthné 
Thellmann Erika, Kiss Manyi, Mak- 
láry, Kovács Terus, Komár Ju
liska. Felejthetetlen lesz ennek a 
magyar filmnek megtekintése! A 
bevezető Magyar Híradó többek kö
zött Bohle német államtikár látoga
tásáról, Faruk egyiptomi király eskü
vőjéről stb. hoz érdekes képeket. 
— Szerdán és csütörtökön (16. és
17.) filléres helyárakkal, csak 16 
éven felülieknek, a nem mindennapi 
élvezetet nyújtó Lubich rendezésű

film : Angyal. Marlene Ditrich töké
letes művésze a mesterien finom 
rendezésnek és Lengyel Menyhért 
darabjának, amelynek tárgyát Lon
don magas diplomáciai körének 
életéből vették. Ezt a kimagasló, ér
tékes műsort a mozgószinház a 
Hawai paradicsom c. színes film
csodával, a Vizititánok c. rajzfilm
mel és a Fox Világhiradóval mu
tatja be. — Az előadások vasárnap, 
hétfőn és szerdán 4, fél 7 és 9, 
szombaton és csütörtökön fél 7 és 
9 órakor kezdődnek.

— Agyonütötte a  borona. 
Búzás Sándor csöglei földműves 3 
éves József nevű fia apja lakásán 
felmászott a falnak támasztott boro
nára, amely eldőlt és a kisfiút agyon
ütötte. A nyomozás azt igyekszik

' kideríteni, hogy terhel-e valakit fe
lelőség a kisfiú haláláért.

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

— Az egérbál elevenedik meg 
j  Az Én Újságom Tündérvásár cím

lapján. Az ifjúság kedvelt kis lapja
| folytatásos regényt és elbeszélést, 

meséket, verseket, német nyelvleckét 
j  stb. közöl. Kiadóhivatal: Budapest, 
í VI., Andrássy-ut 16. Előfizetés ne- 
| gyedévre ajándékkönyvvel 2 P.

— Nem ta rto tta  be a  rendet 
a  Rendes. Rendes Károly munka-

I és illetőségnélküli gépészkovács, aki 
már büntetve volt, Pápán kisebb lo
pást követett el. A veszprémi tör
vényszék Rendest jogerősen három 
hónapi fogházra Ítélte.

— Agyonszurta az öccsét. 
Herczeg Gábor volt veszprémi bér
kocsitulajdonosnak két fia : Imre és 
Lajos hétfőn este Balatonalmádiban, 
apjuknak lakásán családi ügyből ki
folyólag összeszólalkozott. A vesze
kedés hevében Herczeg Imre egy 
zsebkést öccsének szivébe döfte, 
aki nyomban kiszenvedett. A vesz
prémi kir. ügyészségre kisérték, ahol 
a letartóztatott testvérgyilkos azt 
állítja, hogy jogos önvédelemből 
szúrta agyon öccsét, mert az akarta 
őt leszúrni. Az igazságot a vizsgálat 
fogja kideríteni.

— K erékpározni ak a rt — el
tö rte  a  lábát. Tóth Sándor pápai 
tisztviselő fel akart ülni kerékpárjára, 
de jobblába a pedálról lecsúszott 
és eltörte a bokáját. A pápai kórház
ban ápolják.

— Távolléte a la tt betö rtek  a 
lakásába . Várpalotán Huth Margit 
lakásába, mig az távol volt, isme
retlen tettes behatolt és 72 P kész
pénzt és 60 P értékű ezustnemüt el
lopott. A csendőrség a tettest keresi

— A Párisi Divat február el-

vasóit. A divatoldalakon minden 
korú hölgy megtalálja a legmegfe
lelőbb öltözéket. A téliruhák és far
sangi toalettek mellett már a kö
zeledő tavasz divatjára is felvilágo
sítást ad. A szépirodalmi részben 
novellákat, verseket hoz. Muráti Lili 
„Az elegáns és mégis olcsó öltöz
ködésire  tanítja a hölgyeket. Dr. 
Ungár Margit ügyvéd a válóperek
ről ír. Egy másik cikk érdekesen 
számol be Erzsébet angol trónörö
kösnő életéről. A Párisi Divat ára 
60 fillér.

— Nagy tűz Porván. Zircről 
jelentik: Nagy tűz pusztitott a múlt 
pénteken éjjel Porva községben. 
Kéményből kipattanó szikra követ
keztében kigyulladt Molnár János 
háza, a tűz átterjedt Hollender And
rás, Kugler Pál és Répás Antal 
szalmatetős házaira is, amelyek tel
jesen elégtek. Elégett ezenkívül ren
geteg takarmány, gazdasági épület 
és felszerelés, méhkaptárax és barom
fiak. A kár 4600 P, amely biztosi- 
tásból részben megtérül.___________

O rszágos vásárok a  D unántúlon.
Febr. 14.-én Galambok (Zala-m.), 
Harkály (Baranya-m.), Mágocs (Ba- 
ranya-m.), Magyarszentiván (Bara
nya-m.), Pápóc (Vas-m.), Pécsvárad 
(Baranya-m.), Sárbogárd (Fehér-m.), 
Szentlőrinc (Baranya-m.), Vál (Fe
hér-m.), Veszprém (Veszprém-m.); 
febr. 15.-én Drávafok (Somogy-m.), 
Pécsvárad (Baranya-m.), Vál (Fehér- 
megye); 16-án Bajna(Esztergom-m.), 
Büssü (Somogy-m.), Mike (Somogy- 
megye); 17.-én Bajna (Esztergom-m.) 
Pacsa (Zala-m.); 19.-én Szentgyörgy- 
völgy (Zala-m.).

IRODALOM.
(Egy vak hős em lékezete.)

! Vitéz Takács Mihály, aki legendás 
magyar bátorsággal harcolta végig a 

i világháborút, majd a Piave hidján 
| gránátrobbanástól mind két szemére 
i megvakult, mint világtalan hős járta 
j  az országutat, hogy saját készítésű 
i kefeárúit eladva, biztosítsa maga és 
j családja megélhetését. De a múlt év 
i decemberében botját elvesztette és 
| tájékozatlanul egy árokba zuhant,
; ahol szörnyethat. Özvegyet és 12 
i árvát hagyott hárta. Az ambrózfalvi 
: (Csanád-m.) vitézek a hátramara- 
I dottak segélyezésére emlékbizottsá- 
| got alakítottak, melynek elnöke:
I vitéz Kusztos Sándor a tragikussorsú 
I magyar hős tetteiről és haláláról 
j könyvet ír, hogy ennek jövedelmé- 
| bői biztosítsanak egy szerencsétlen 
j derék magyar katona tizenhárom 

tagú árva családjának szomorú sor
sában egy kis éltető meleget.

(„M atem atika és tündérm ese*.) 
Csathó Kálmán legújabb elbeszélése, 
a „Matematika és tündérmese", amely 
az Uj Idők-ben jelent meg, gyöngy
szeme a novella-irodalomnak. Her
czeg Ferenc szépirodalmi hetilap
jának gazdag tartalmából kiemeljük 
még Zilahy Lajos és Fóthy János 
regényének folytatását. Babay József, 
Matolcsy Andor, Gosztonyi Ádám 

| írásait. Kemény István tanulmánya 
j Falu Tamás könyvkritikája, Székely 
í Tibor, Ebeczki György, Egri Irén

M e z ő s z e n t g y  ö r g y i
v e n d é g l ő ,  
mészáros- és 

hentesüzletem et 
sürgősen k i a d o m

i h o s s z a b b  b é rle tid ő re .
Érdeklődni lehet:

[C S E P E L Y  J Ó Z S E F  vendéglősnél 
S zen tk irá lyszabad ja . 40
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1225 kilométeres körutazás kerék
párral Ausztriában.

(1937. m ájus 20.—június 1.)
Közli Mesterházy Béla.

cikkei, elbeszélése, Szabolcsi Bence 
kottája, a kedvelt rovatok, művészi 
fényképek, ötletes fejlécek s a mu
latságos Ceruzajegyzetek gazdagítják 
még az Uj Idők-et. Mutatványszá
mot küld a kiadóhivatal: Budapest, 
VI., Andrássy-ut 16. Előfizetés ne
gyedévre 6‘40 P, egyes szám 50 fill.

6. (XL—LXIH. 7. szám.)________

T E S T E D Z É S .
o K isorsolták a nyugati ke

rü le t tavaszi labdarugó m érkő
zéseit. Megtörtént a nyugati labda
rugó kerület I. osztályú csapatainak 
tavaszi sorsolása, amely megyebeli 
csapatainkat érintöleg a következő : 
Febr. 20. SzFC—Perutz ; febr. 27. 
FAK-SzFC, Unió—DAC ; mdrc. 6. 
GyAC—FÁK, Gyapjuszövő—Unió, 
Perutz—SzSE ; mdrc. 13. Perutz—
II. kér. SC, FÁK—DAC, Unió—TSC; 
mdrc. 20. SVSE—Perutz, Unió— 
SFAC ; mdrc. 27. GyAC—Unió, 
Perutz—FÁK; dpr. 3. FÁK—Unió; 
ápr. 10. Gyapjuszövő—FÁK, Perutz 
—KFC, Unió —SVSE ; ápr. 17— 18. 
FÁK -  Hubertus, Unió—Perutz ; ápr.
24. T S C -Peru tz; máj. 1. Perutz— 
GyAC, FÁK—TSC ; máj. 8. Perutz 
—SFAC, U nió-II. kér. SC, KFC— 
FÁK; máj. 15. II. kér. SC—FÁK, 
SzSE—Unió; máj. 22. SFAC—FÁK, 
Perutz Gyapjuszövő, Unió—Huber
tus ; máj. 29. DAC—Perutz, SzFC 
-U n ió , FÁK—SVSE ; jun. 5 - 6 .  
SzSE —FÁK, Hubertus —Perutz, KFC 
—Unió.

KÖZGAZDASÁG
* Parcellázás. Pápáról jelentik: 

Az Esterházy grófi hitbizomány fel
szabadított ingatlanainak parcellázá
sát megkezdték. A felparcellázásra 
váró földingatlan Pápán és környé
kén mintegy 3000 kát. holdat tesz 
ki, amelyből Pápára 460 kát. hold 
esik. Pápán eladtak már három vízi
malmot is, amelyek a Tapolca-folyón 
állanak. A parcellázás a gazdaközön
ség körében nagy érdeklődést kel
tett s már négyszáznál több adás- 
vevési szerződést kötöttek meg.

* M egállapították a  raffia árá t. 
A földművelésügyi miniszter legutóbbi 
rendeletével megállapította az „extra 
majunge“ raffia árát, amely a követ
kező : 25 q-nál nagyobb vásárlás 
esetén ab Bpest 144 P, 1—25 q 
között ab Bpest 151 P, 1 q-nál 
kisebb vásárlásnál ab Bpest 156 60 
P, vidéken bálabontás esetén 170 
P. A fenti árakban mindenféle költ
ség bent foglaltatik.

Anyakönyvi kivonat.
Síületés: Varga Mária leánya Mária, 

Valéria, rk. Paizs Zsófia háztart. alkalm. 
leánya Rozália, Mária, rk. — Brenner 
József kömiives-s. és Huszár Ilona leánya 
Anna, Mária, rk. — Izsó Kálmán p. íi. al
tiszt és Fehér Erzsébet fia Miklós, Ernő, 
rk. — Mikusi Sándor fm. npsz. és Hobók 
Ilona fia Sándor, ref. Pilcsik Mihály 
ócskaságkeresk. és Pandúr Róza fia Mik
ló*, rk. — Csabi Jenő kovács-s. és Bódis 
Katalin fia Zoltán, Jenő, ág. h. ev. — 
Koronczai András kovács és Hohl Mária 
fia Tibor, Ferenc, rk. — Dr. Németh 
László városi fogalmazó és Farkas Emília 
leánya Erzsébet, Mária, Márta, rk.

Halálozás : Sömjén Jánosné, szül. Oson
ták  Katalin 55 é., ref. -* Horváth János 
npsz., 83 é., rk. -  özv. Kovács Józsefné, 
szül. Skala Mária 82 é., rk. — Qhimessy 
Mária szerzetes-tanárnő, 72 é., rk. — 
Patty Margit mindenes, 16 é., rk. — Far
kas Józsefné, szül. Simon Anna 30 é., rk. 
Hetsey Károly ny. m. kir. csendőrszázados, 
51 é., rk. — Bittmann Antal 68 é., rk. — 
Beck Pálné, szül. Mészey Ilona 74 é.. rk.
— Balázsi Imre fm. npsz., 65 é., ref. — 
Nagy Ferenc 1 h., rk. — Szigli István 
portás, 54 é., rk.

Házasság: Bencsik Mátyás máv. óra
béres vonatfékezd és Fálmann Mária, rk.
— Dr- Kautsch Jenő, Vilmos, Sándor (el
vált) körorvos és Pethö Erzsébet községi 
óvónő. rk.

Május 21. Péntek. Már hajnal
ban felkeltünk, s bizony nem sokat 

| tudtunk aludni az éjszaka a sok 
I szúnyogtól és más hasonló bogarak- 
! tói. Ettől eltekintve azért frissen 

keltünk és jókedvvel indultunk to
vább 5 óra felé. A menetirány: 
Vasvár, Rábahidvég, Körmend, Szent- 
gotthárdon keresztül Ausztria. A mai 
nap folyamán tehát már Ausztriába 
kell lennünk.

Ez a nap ismét nagyon meleg
nek ígérkezett, már korán reggel 
erősen tűzött a nap, ami bizony 
nem a legkellemesebb, mert tegnap 
már amúgy is leégett karunk bizony 
égett.

Reggelit Felsőoszkón ettünk. Ez 
volt különben ausztriai utunk leg
olcsóbb reggelije. Itt egy faluszéli 
házba mentünk be tejet venni. Evés 
közben a házigazdával, — ki abban 
a hiszemben, hogy németek vagyunk, 
— vagy negyedóráig németül beszél
gettünk, illetve gagyogtunk. Ugylát- 
szik azonban, hogy az öreg sem tu
dott sokkal többet németül mint mi, 
mert nem akarta később elhinni, 
hogy bizony mi magyarok vagyunk, 
csak mikor a kerékpáromon lévő 
kis nemzeti színű zászlócskát meg
látta, akkor hitte el, hogy valóban 
magyarok vagyunk. Az elfogyasztott 
másfél liter tejért mindössze 4 fillért 
fizettünk.

Reggelizés után hamarosan tovább 
mentünk Vasvár felé. Itt kénytelen 
voltam egy kis doboz Nivea-krémet 
venni, mert már nagyon leégette a 
nap a karomat. Vasvár és Rábahid
vég között az útépítés miatt csak 
nagyon nehezen tudtunk menni, de 
ez a 6 kilométeres szakasz is rövi
desen a hátunk mögött volt. Innen 
kezdve azután egész a határig a 
már teljesen kész uj beton-úton me
hettünk.

Körmendre érve 11 óra felé egy 
vendéglőben megtizóraiztunk, majd 
lapot küldtünk haza. Később tovább 
indulva, Rátót község határánál az 
én kerékpárom gummija lyukadt ki. 
Ezt azonban hamarosan beragasz
tottuk és egy félórai pihenő után 
folytattuk utunkat a határ felé. Mi
vel azonban nem tudtuk, hogy az 
uj betonút ausztriai határánál csak 
ideiglenes határátlépés van, odaérve 
kénytelenek voltunk mintegy 5 kilo
méteres kerülővel lemenni Szent- 
gotthárdra. Itt körülbelül egy órát 
kellett várakoznunk, mert a kerék
pár letéti díjjal volt egy kis baj, de 
az udvarias finánc közbenjárására 
simán elintéződött a dolog.

Három óra lehetett, mikor átlép
tük a határt. Az első falu, mit érin-

* M egkezdik a  M arcal szabá
lyozását. A földművelésügyi mi
niszter a hétre nagyjelentőségű érte
kezletet hivott egybe, amelyen a 
Marcal szabályozásának a kérdésé
vel foglalkoznak. Az értekezlet meg
tárgyalja azokat a lehetőségeket, 
amelyekkel végre dűlőre vihetik a 
vizszabályozás ügyét.

* Engedély kell a  szőlőtele
p ítéshez A balatonarácsi szőlészeti 
és borászati kerületi felügyelőség 
ezúton is figyelmezteti a gazdákat, 
hogy új szőlőt csak a földművelés- 
ügyi miniszter engedélye alapján 
telepítsenek. Engedélynélküli telepí
tés esetén a szőlőt a hatóság kivá
gatja és a telepítőt ezenkívül még 
meg is bünteti. Részletes felvilágo-

I sítást a fenti felügyelőség ad.
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tettünk, Heiligenkreutz volt, s itt a 
nagy melegre való tekintettel bemen- 

| tüuk egy vendéglőbe sörözni. Bizony 
szomorúan állapítottuk meg, hogy a 
sör itt sem olcsóbb. Tovább indulva, 
a falu végén egy fiútól vettünk 6 drb. 
tojást és az ut melletti erdőszélén meg
sütöttük.

Ebédezés után elindulva, kisebb 
falvakon keresztül, 7 óra felé értünk 
Fürstenfeldbe, hol a „Braunhaus“ 
szállóba vetlünk ki szobát. Első dol
gunk volt, hogy az ut porától jól 
megtisztulva, letussoltuk magunkat 
a fürdőszobában, majd csakhamar 
városnézésre mentünk. Nagyon ked
ves kis város ez a Fürstenfeld. Itt 
kezdődik tulajdonképpen az igazi 
Steier. Az emberek tipikus népi vi
seletben járnak; a férfiak rövid 
börnadrágban, mig a nők szines 
aljakban és blúzokban.

Sétánk közben egy felsőbb leány
iskolához értünk, mely iskolának az 

! utcára eső nyitott udvarán a növen- 
! déklányok kézilabdáztak. Sok néző- 
j  jük volt, többek között mi is egy 
j félórát elgyönyörködtünk játékukban.

Észrevettük, hogy itt feltűnően sok 
; a kerékpáros, legalább is minden 
j második embernek van kerékpárja, 

nők, férfiak vegyesen használják.
Körülbelül fél 9 óra lehetett,

| hogy visszatértünk szállodánba és 
! itt hamarosan pihenőre is tértünk.

Gyula barátomnak a térdei fájnak az 
' úttól, nekem meg mindkét karom 

van erősen leégve, de ettől eltekintve, 
hamarosan elnyomott bennünket az 

j álom.
A mai nap teljesítménye 102 km. 

volt.
Május 22. Szombat. Az éjszaka 

nagyon jól aludtunk, s reggel fél 7 
órakor teljesen kipihenve ébred
tünk fel. Az idő kissé borús, — 
7 óra felé egy jó záport is kaptunk, 
— de úgy látszik, hogy nem lesz 
tartós az eső.

Szállónk ablakából gyönyörű ki
látás nyílik a városra. Diákok és 
diáklányok sietve rohannak kerék
párjukon az iskolába, a férfiak hiva
talba, illetve munkahelyükre, a nők 
pedig a piacra is kerékpáron men
nek.

Csak 9 óra felé indulunk tovább, 
mert hiszen az utunk ma nem oly 
sietős. Grázig akarunk menni, ami 
innen mindössze 57 kilóméterre van. 
Alig. hogy elindultunk az or
szágúton szembe jött velünk egy 
magyar személyautó, melynek hölgy 
utasai, mikor meglátták kerékpáro
mon a kis nemzeti szinű zászlócs
kát, kedvesen integettek.

* A m ezőgazdasági helyzet.
Wágner János, a várm. kir. gazd. 
felügyelőség vezetőjének hivatalos 
jelentése szerint januárban a nagy 
hidegek elmúltával a mai napig igen 
enyhe és helyenként csapadékos idő 
uralkodott, amely az őszi vetésekre 
és a gazdasági munkákra igen ked
vező volt. A trágyahordás nagy
részben befejezést nyert és igen sok 
helyen a tavasziak alá való szántás 
is megindult, sőt egyes helyeken az 
árpavetést is megkezdték. A munkák 
kielégitőek. Az őszi vetések állása 
kifogástalan, sőt a kissé későn el
vetett búzák is kikeltek a hótakaró 
alatt és szépen sűrűsödnek. A rozs 
élénk zöld és buja, aminek hatása 
alatt a fagyos reggeleken igen sok 
helyen legeltetik is. Az őszi árpa

(Folyt, köv.)

lesárgult, ez azonban nem veszedel
mes, legfeljebb olyan helyeken, ahol 
a torzsgomba fellépett, de még ott 
is van remény, hogy az erős fejlő
dés hatása alatt a gombakár sem 
lesz jelentékeny. Az állatállomány 
telelése kifogástalan és eddig a kon
dícióban sincs visszaesés, amit iga
zol a vásárokon eladásra kerülő 
vágó állatok kiváló minősége is. 
Kivétel a devecseri járás, ahol a 
takarmány minősége gyenge, iszapos. 
Általában terjed a fertőző hüvely
hurut. Az árak kissé estek, de azért 
tartottak. A sertésárak, dacára a 
nagy kínálatnak inkább emelkedő 
tendenciát mutatnak. A terményárak 
nem változtak, legfeljebb némi hul
lámzás mutatkozik a kínálat és ke
resletnek megfelelően.

M e g h ív ó .

A S ie n tg á l  és  V idéke Termény- és 
H n sé r té k e s itő  S zö v e tk e z e t

1938. fe b ru á r  19.-én d. u. 3 ó rak o r
a községháza nagytermében tartja az 1937. 

évié vonatkozó
évi rendes közgyűlését.
Erre a tagokat azzal a figyelmeztetéssel 
hívja meg, hogy a közgyűlés határozatkép
telensége esetén az uj közgyűlést 1938. 
fe b r . 27.-én d. u. 3 ó rak o r  ugyan
ott fogja megtartani és ez a közgyűlés a 
megjelentek számára való tekintet nélkül 
határozni fog az alábbi tárgysorozati pon
tokról.

TÁRGYSOROZAT:
1. Az igazgatóság jelentése. 2 Felügyelő- 

bizottság jelentése 3. Mérleg- és ered
ményszámla megállapítása, határozathoza 
tál a veszteség jövő üzletévre való átvitele 
felől. 4. Az igazgatóság és felügyelöbizott- 
ság részére a felmentvény megadása. 5. 
Esetleges indítványok.

IGAZGATÓSÁG.
M érleg . 1937. d ecem be r 31.-én.

VAGYON: Pénztárkészlet 250 89 P. 
Felszerelés 353 51 P Üzletrész és beiratási 
dij hátralék 463 50 P. Husosztálytól tarto
zás 2164 11 P. Árukészlet követelés a hus- 

I osztálynál 982'12 P. Veszteség 214 66 P. 
TEHER: Üzletrésztőke 1375 — P. Hi

telezők 3053 79 P. összesen 4428 79 P.
Megvizsgáltuk és rendben találtuk.
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Árverési hirdetmény.
Dr. Sándorfy Kázmér H. ügyvéd 

által képviselt Hamburger Sándor 
javára 75 P követelés és járulékai 
erejéig a bpesti közp. kir. járásbíró
ság 1937. évi 428.661/9. P. XIV. 
sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőnél 1937. évi július hó 20.-án 
lefoglalt, 1200 P-re becsült ingósá
gokra a veszprémi kir. járásbíróság 
fenti számú végzése alapján az ár
verést elrendelem, s annak az 1908: 
évi XLI. te. 20. §-a alapján még 
zálogjogot szerzett más foglaltatók 
javára is, végrehajtást szenvedő la
kásán : Veszprémben, Vámosi-u. 7. 
sz. alatt leendő megtartására határ
időül 1938. évi feb ru á r hó 25. 
nap jának  dé le lő tt fél 9 órájá t 
tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, személyautó s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek, esetleg 
a becsár *|3-ért is, el fogom adni. 
1000 pengőt meghaladó becsértékü 
ingónál a becsérték 10°/o-át bánat
pénzül kezeimhez, az árverés meg
kezdésekor, le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a be
folyó vételárból végrehajtató követe
lését megelőző kielégítéshez jogot 
tartanak, amennyiben korábbi zálog
joguk a végrehajtási jegyzőkönyvből 
ki nem tűnik, igénykeresetüket az 
árverés megkezdéséig nálam Írásban 
vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1938. január 18.
S tekker László

35 kir. bir. végrehajtó

i Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.


