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díjazás ellenében köziünk. — Kéziratokat nem adunk vissza

A magyar
földért.

Élénk emlékezetében él még 
minden magyar embei.iek az a 
kijelentés, amit Darányi Kálmán 
tett még abban az időben, mikor 
— mint a Gömbös-kormány föld
művelésügyi minisztere — egy 
gazdagyűlésen a  magyar föld kér
désével foglalkozott.

— Azt a felfogást vallom — mon
dotta Darányi Kálmán. — hogy 
előttem egy pillanatig sem mellékes szempont, kinek a kezén 
van a föld. Az én véleményem, 
hogy a magyar föld csak annak a 
kezén lehet, aki azt szereti és aki 
azt megműveli.

A sokszor csalódott magyar 
gazdatársadalom  gyakran kerül 
abba a helyzetbe, hogy védekez
zék azzal a váddal szemben, 
amellyel illetni szokták, azt vetvén 
szemére, hogy „bizalm atlan”.

— Bizalm atlanságunknak — 
hangzik a  védekezés — megvolt 
a maga indokolt magyarázata. 
Még pedig az, hogy a politikusok 
legtöbbször megváltoztatták felfo
gásukat. ha abba a helyzetbe ke
rültek, hogy hirdetett eszméjüket 
és programjukat meg is valósít- J 
hatják.

Hogy Darányi Kálmán nem ! 
tartozik e politikusok közé s min
den hirdetett elvét vallja ma is, i 
mikor hatalmon van, erre jó bi- ' 
zonyítékul szolgál az a húsvéti I 
nyilatkozat, amelyben a  miniszter- 
elnök az összes időszerű kérdé
sekkel foglalkozván, nem tér ki a 
földkérdés elől sem s arról a  kö
vetkezőket mondja :

— Ha szükség van az iparban, 
kereskedelemben és a  vállalkozá
sokban a zsidóság arányszém át 
jóval m eghaladó gazdasági érvé
nyesülés csökkentésére, akkor áll 
ez a mezőgazdaságra is, melynek 
an y ag a : a föld. Ez sohasem  lehet 
közönséges portéka és nyerész
kedés forrósa, mert ez mindig a 
legfontosabb nemzetpolitikai té
nyező.

Nos, ez a kijelentés hitelesíti 
azt a felfogást, amit évekkel eze
lőtt Darányi Kálmán földművelés
ügyi miniszter vallott, s amit most 
a kormónyelnök teljes mértékben 
vállal és m agáénak vall s meg
valósítandó programként hirdet. 
Sőt még ennél is tovább megy. 
Gondoskodik arról, hogy a föld 
sose juthasson illetéktelen kezekbe, 
mert a kormány meg akarja va
lósítani azt a szándékát, hogy 
életképes kisbérietek minél na- 
gyobbszámban keletkezhessenek 
s így a  kisegzisztenciók minél na
gyobb szam bán kapcsolódhassa
nak be a  gazdálkodósba és a  föld 
éleiébe. Ezt a megoldást annyira 
szívén viseli a kormányelnök, hogy

még az egyházi vagyonokat is 
ilyenirányú tám ogatásra szeretné 
felhasználni, mégpedig oly mó
don, hogy ezek a célvagyonok a 
m agasabb érdekek sérelme nélkül 
álljanak a helyes szociálpolitika 
szolgálatába s tegyék lehetővé a 
földeknek kishaszonbérleti felhasz
nálását.

Mindebből végül is csak az 
eredeti felfogás nyer hitelesítést, 
hogy a föld mindig mint legfon
tosabb nemzetpolilikai tényező ér
vényesül és soha nem tekinthető 
egyszerű vásári portékának és közönséges üzleti forrásnak. De nem 
feledkezik meg Dcrónyi Kálmán 
kedvenc témaköréről : a  telepítés 
gondolatáról sem.

Erre — amint tudjuk — évi 
kétmilió pengő állt eddig a kor
mány rendelkezésére. Most a  be
ruházási program lehetőséget ad 
a  kormánynak, hogy ezt az ösz- 
szeget felemelje, ö t  éven keresz
tül kétmilió pengő helyett ennek

kétszeresét, tehát négymilió pen
gőt fordít a kormány a telepítés 
ütemének meggyorsítósóra.

Mindez módot és lehetőséget 
nyújt, a tervbevett szociális prog
ram végrehajtására, hogy a kor
mány a társadalmi feszültséget az 
élet minden síkján levezesse s 
olyan nyugalmat teremtsen, ami 
mellett az  országépítő munka si
kere és eredmény- biztosítottá vá
lik. Éhez — természetesen — 
minden magyar embernek az egye
temes akarata és közreműküdése 
is szükséges. De elsősorban szük
séges a belső nyugalom, a belső 
rend és béke. Ez a  legnagyobb 
kincsünk, amit nem vesztettünk el 
a trianoni békekötés utón követ 
kező két évtized alatt egyszer sem. 
Mennyivel jobban kell vigyáznunk 
arra most, mikor küzdelmeink cél
jához oly közel jutottunk s am i
kor mindent megnyerhetünk, de 
mindent viszont el is veszít
hetünk. (s.)

Mesterházy Ferenc főispán 
beiktatásának sorrendje.

Ahogyan már jelentettük, dr. Mes- | 
terházy Ferencnek, Veszprém vár- 1 
megye új főispánjának ünnepélyes 
beiktatása április 30.-án, jövő szom
baton rendkívüli törvényhat. bizott
sági díszközgyűlésen fog megtör
ténni, amelyre az alispán már kibo
csátotta a meghívót. Az installációra 
Darányi Kálmán miniszterelnök és 
Hóman Bálint kultuszminiszter is 
Veszprémbe érkezik, a beiktatás reg
gelén, valószínűleg gépkocsin.

A beiktatás sorrendje a követ
kező: 1. Fél 10 órakor az alispán a 
beiktató rendkívüli közgyűlést meg
nyitja. 2. A főispán kinevezéséről 
küldött belügyminiszteri leirat ismer

tetése és a főispánnak a püspöki 
székesegyházban tartandó hálaadó 
istentiszteletre Küldöttség utján tör
ténő meghívása. 3. D. e. 10 órakor 
a székesegyházban ünnepi szentmise, 
amelyre a th. bizottság a megjelent 
vendégekkel együtt testületileg vonul 
fel. 4. A főispánnak a közgyűlés ter
mébe küldöttség utján történő meg
hívása. 5. A főispán esküt tesz, 
székfoglaló beszédet mond és fogadja 
a vármegye tisztikara, valamint a th. 
bizottság részéről hozzá intézett üd
vözlést.

A beiktató ünnepség után d. u. 1 
órakor társasebéd a Petőfi-szinház 
termében.

Milyen ember az új főispán?
Legutóbb tudósítást közöltünk 

arról, hogy Mesterházy Ferenc főis
pánt a bfüredi járás, mint távozó 
főszolgabiráját, milyen melegen ün
nepelte. Amikor lapunk már megje
lent, akkor kaptuk a bfüredi búcsúz- i 
tatóról az alábbi színesen megirt 
tudósítást, amely nem annyira az 
ünneplés részleteivel foglalkozik, mint

inkább főispánunk nemes jellemére 
és úri gondolkozására világit rá. Ép
pen ezért a tudósítást teljes egészé
ben közöljük, mert jó az, ha Vesz- 
prémmegye közönsége is élőié tudo
mást szerez arról, hogy új főispán
jában is melegszívű, önzetlen jóaka- 
ratu úriember érkezik körébe, aki meg
érdemli, hogy szeretettel fogadják.

Elbúcsúzott Balatonfüred 
Mesterházy Ferenc főispántól.

a szcgényeinberrel...
Az elmúlt vasárnapdélelőttön pe

dig tempósmozgású csizmás ma
gyarok igyekeztek sűrű csoportokban 
gyalog és szekéren Bfüred felé a 
kanyargó utakon. Megmozdult a já
rás hivatalnok- és iparostársadalma.

Balatonfüred, április 10.
Nyolc éve, hogy dr. Mesterházy 

Ferenc Bfürcdre került főszolgabíró
nak. Akkor gyanakodva és bizalmat
lanul fogadta a közvélemény. Föld- 
birtokos és igen előkelő rokonsága 
van, mondogatták, nem fog törődni

de kiváltképen megindult a föld 
népe, hogy utolsó tiszteletét tegye 
a járás éléről immáron eltávozó 
Mesterházy Ferertc előtt.

A balatonfüredi járás közvélemé
nye az őszinte nagyrabecsülés, sze
retet és hála érzelmeinek hangsúlyo
zásával tett bizonyságot amellett, 
hogy Mesterházy Ferenc évek során 
a megértő segítés szándékával és 
gazdag eredményekkel segített a vi
dék népének sorsán s azt is bizo
nyította, hogy a magyar nép értékeli 
az érte végzett önzetlen munkát. 
Bfüreden még soha ilyen számban 
és ilyen spontán indulatból nem jött 
össze a járás férfitársadalma, mint 
Mesterházy Ferenc búcsúztatásán, — 
állapította meg az ünnepség egyik 
szónoka.

Ö volt Bfüreden az a vezetőem
ber, aki mindenki minden apró kéré
sét és panaszát meghallgatta. Köte
lességén jóval felül, egyéni össze
köttetéseit is igénybevéve eljárt egy
szerű emberek ügyes-bajos dolgai
ban. Érvényt szerzett a törvény ere
jének, de nem egyszer kifizette a 
megtévedt szegényember helyett a 
magakiszabta bírságot. Türelemben, 
közvetlenségben, előzékenységben 
utolérhetetlen volt. Soha nem kellett 
hivatali súlyához és hatalmához fo
lyamodnia, ha valamit keresztül akart 
vinni Balatonfüreden, korrektségével 
megnyerte magának az embereket, 
úri magyar magatartásával megne- 
mesitette a közéleti szellemet.

Vasárnap délben 250-en voltak a 
Grand-Hotel nagytermében közebéden, 
legnagyobbrészt egyszerű emberek, 
midőn a szónokok a járás társadalma, 
Zalavármegye tisztviselői kara, volt 
hivatali beosztottjai, a járás jegyzői, 
s Balatonfüred községe nevében kö
szöntötték. Sajnálattal állapították 
meg a beszélők, hogy Mesterházy 
Ferenc eltávozik Balatonfüredről, 
megemlékezve érdemeiről, de öröm
mel kívántak gazdag eredményeket 
további munkájához pályálya felfelé 
ívelő fordulóján.

A főispán válaszában nemes 
gesztussal elhárította magától az el
ismerést s az elért eredményeket 
munkatársai szorgalmának, a bfüredi 
közvélemény megértő magatartásá
nak, de elsősorban és különösen 
Bfüred országgyűlési képviselőjének, 
dr. Darányi Kálmán miniszterelnök 
messzemenő támogatásának tudta be.

Sokan voltak Bfüreden, akik 
volt föszolgábirájukat most, bűcsúzd- 
sakor hallották először beszélni. Ez 
Magyarországon ritka dolog közéleti 
férfiú részéről, de Mesterházy Fe
renc annyira a csendes munka, hang
talan, reklámnélküli cselekvés embere 
volt, hogy szándékosan került min
den diszelgést. S amikor beszélt 
is, egyszerű szavakkal, sallangnél
küli mondatokkal, közvetlen hangon, 
mindig azt az úri magyar közéleti 
iskolát juttatta eszünkbe, melyet je
lenleg Darányi Kálmán miniszterei-
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nők képvisel: megértést, nyugalmat, [ 
munkát.

Régi zalai nemesi család sarja s | 
szerteágazd előkelő rokonsága van. | 
A kőzebéden résztvevő és fehérhajú 1 
és fehérbajuszú öreg magyar, aki 
Vászolyról jött be gyalog, mégis ezt ; 
mondta a szomszédjának :

— Igen sajnálom, hogy elmegy, 
mert ilyen főbírónk még nem voil és 
nem és nem is lesz többet. Szerény 
ember volt.......

Páldy Róbert.

Jókey Firenc főispán bú
csúja Veszprém megyétől.
Melegen búcsúztak a volt főispántól a kisgyű- 
lésen, megyegyfllésen és közigazgatási bizott

ságban.
Dr. vitéz Jékey Ferenctől, vár- j 

megyénk közszeretetben állott, volt 
főispánjától ehéten vett búcsút Vesz
prém megye kisgyülése, törvényhat. 
bizottsági közgyűlése és közigazga
tási bizottsága. A gyűléseken elnö
költ alispánnak és felszólalóknak 
bensőségteljes búcsúszavai s az 
azokat követő lelkes ünneplés be
szédes bizonyítéka volt annak, hogy 
vármegyénk egész közönsége Jékey 
Ferencet két és tél esztendős föis- 
pánsága alatt teljesen a szívébe zárta; 
s hogy mennyire igazunk volt, ami
kor a Veszprémvármegye hozzáinté
zett búcsúszavaiban azt irtuk, hogy 
új méltóságába történő távozásakor, 
fenkölt érzésű feleségével együtt, a 
mélységes tisztelet, őszinte nagyra
becsülés és hálás szeretet legtisztább 
érzéseit viheti emlékül magával.

Volt főispánunknak a három 
gyűlésen történt búcsúztatásáról sor
rendben alább számolunk be.

A  kisgy& lósen.
A törvényhatósági kisgyülés ked

den délelőtt tartotta rendes havi ta- , 
nácskozását dr. fíerky Mislós alis
pán elnöklése alatt.

A tárgyzorozat első pontjánál, 
amely a belügyminiszter leiratát tar
talmazta Jékey Ferencnek Veszprém 
megye főispáni állásától történt fel- j 
mentéséről, Karlovitz Adolf kormány- 
főtanácsos kért szót és szívből fa- j 
kadt, szép szavakkal mutatott rá: rö- | 
vid ideig tartott a kisgyülésnek az a, 
néhány hónappal ezelőtt általa tol* j 
mácsolt öröme, hogy Jékey Ferenc 
közöttük marad, majd igy folytatta:

— Távozó főispánunk harmadfél 
éven át volt körünkben, ezalatt a , 
keresztény nemzeti politika lelkes 
exponensének bizonyult, óvta és 1 
ápolta a felekezeti békét, példaadó 
tanuságtevője volt a felebaráti sze
retetnek, lelke és szive minden kérő 
kopogtatásra azonnal megnyílott. E 
karitatív munkaterületen segítő társa 
és jobb keze volt az. akit a magyar 
nyelv oly találóan „feleségének ne
vez, Jékeyné úrnő Öméltósága. Tá
vozásuk űrt hagy a megyebeli szi- ; 
vekben, szeretetünk kíséri ezt a ne
mes emberpárt életük további folyá
sán. A Mindenható telítse életüket 
sikerekkel, boldogsággal! Emlékük
kel lelkünk és szivünk gazdagabb 
lett. Ezt adja útravalóul a kisgyülés. 
Kérem az alispán úr Öméltóságát, 
hogy a kisgyülés szeretetnyilvámtá- 
sát, búcsúszavát továbbítsa, hogy a 
Jékey házaspár közéleti és karitatív 
működésének emlékét óvja az enyé
szettől azzal, hogy ezt az emléket a 
mai ülésünk jegyzőkönyvébe foglal
tassa. Isten éltesse Jékey éket soká! j

Lelkes éljenzés kísérte a meleg 
búcsúszavakat, majd az alispán ki
jelentette : készséges örömmel járul 
az indítványhoz és tolmácsolja a 
kisgyülés bucsuüdvözletét Jékeyéknek 
s megjegyezte, hogy ő a törvényhat. 
bizottság és megyei tisztikar névé- | 
ben a holnapi rendes megyegyülésen I 
fog a volt főispántól elbúcsúzni.

A  megyegyülésen
A vármegye th. bizottságának dr. 

Berky Miklósalispán elnöklésével szer
dán délelőtt megtartott közgyűlésén 
nagyszámban vettek részt a megye
bizottsági tagok s megjelent dr. Rótt 
Nándor megyéspüspök is. Dr. vitéz 
Jékey Ferenc főispán a felesége, va
lamint dr. Borbély Sándor szabolcsi 
alispán és felesége s többek társa
ságában a karzaton foglalt helyet.

Dr. Kenessey Zoltán várm. fő
jegyző felolvasta a belügyminiszter 
leiratát Jékey Ferencnek veszprémi 
föispáuságától történt felmentéséről 
s volt főispánunk nevének említése
kor hatalmas taps zúgott fel. Ezután 
felolvasta a volt főispán búcsúleve
lét, amely igy szólt:

Tek. Törvényhat. Bizottság!
Magyarország Főméltóságu Kor

mányzója f. é. március hó 18. nap
ján kelt legmagasabb elhatározásával 
Veszprém vármegye főispáni állástól 
felmentett és ugyanekkor Szabolcs 
és Ung közigazgatásilag egyelőre 
egyesitett vármegyék főispánjává ne
vezett ki. Most, midőn az elválás és 
a reámnézve oly nehéz búcsú pilla- i 
nata elérkezett, lelki-szükségét ér- I 
zem annak, hogy a köszönet és hála 
érzelmeit fejezzem ki a tek. törvhat. 
bizottságnak azért az önzetlen és 
odaadó támogatásért, amelyben köz- I 
érdekű munkásságomat harmadfél ! 
évi főispáni működésem ideje alatt i 
részesíteni szives volt.

Amikor 1935. évi szeptember hó
25.-én mint Veszprémvármegye újon
nan kinevezett főispánja a hivatalos 
esküt letettem, székfoglaló beszédem- j 
ben arra köteleztem magam, hogy 
főispáni működésemben azt a jobb- i 
oldali irányzatot fogom szolgálni, i 
amelynek bölcsőjénél ott álltam Sze- | 
geden 1919 tavaszán. Az önkor
mányzat tiszteletbentartását ígértem, 
továbbá azt, hogy száműzni fogom j 
e teremből a pártpolitikát és elíté
lően nyilatkoztam felekezeti har
cokról.

Hogy ezen vállalt kötelezettsé- j 
geimnek, illetve ígéreteimnek meny
nyiben tettem eleget, annak elbírá
lására a tek. th. bizottság hivatott. 
Meg lehet azonban arról győződve, 
hogy ténykedéseimben soha más,

mint elvi meggyőződés nem vezetett, 
s ha olykor tévedtem volna, ne tu
lajdonítsa azt a becsületes szándék 
hiányának, hanem az emberi gyarló
ságnak.

Szerény elgondolásaim megvaló
sítását célzó törekvéseimben min
denkor magam mellett éreztem a 
tek. th. bizottság hazafias érzéstől 
áthatott megértését, valamint a vár
megye kitűnő tisztviselői karának 
támogatását, ha tehát eredményeket 
értünk el, azt kizárólag ennek a 
vállvetett munkának tulajdonítom.

De nem mulaszthatom el, hogy I 
ezalkalomból leghálásabb köszöne- j 
temet ne fejezzem ki a tek. th. bi
zottságnak azért a lényért, hogy oly 
impozáns küldöttséggel képviseltette j 
magát Szabolcs és Ung vármegyék i 
főispáni székébe történt beiktatásom- j 
kor. Kimondhatatlanul jól esett ez I 
nekem, hiszen személyemben egy I 
távozó főispánnak szólt a szerelet és 
ragaszkodás olymérvü megnyilat
kozása, mely közéleti pályámnak 
mindenkor legnagyobb jutalma és 
legszebb emléke lesz.

Amidőn a th. bizottság további 
hazafias munkásságára az Úristen 
áldását kérem, fogadja a tek. th. 
bizottság őszinte nagyrabecsülésem 
és tiszteletem kifejezését.

Veszprém, 1938. április ’,9.-én.
Dr. vitéz Jékey Ferenc

Szabolcs és Ung vái megyék 
főispánja.

Ekkor dr. Schandl Károly titkos 
tanácsos, országgy. képviselő emel
kedett szólásra és klasszikus szép
ségű beszédben búcsúzott tőle a th. 
bizottság nevében.

— Szolgalelkek szokása csak a 
hatalomra érkezőt üdvözölni, a szi
lárd jellem érdeme szerint köszönti 
a távozót is — igy kezdte nagy
szerű beszédét — s hangoztatta, ak
kor is őszinte tisztelettel és benső 
szeretettel búcsúznának Jékey Ferenc- 
től, ha nem lenne a jövő embere és 
tiszántúli főispán. Majd rámutatott, 
milyen nehéz körülmények között 
foglalta el itteni méltóságát. Külö
nösen azzal a két nehézséggel kel
lett megküzdenie, hogy megyeszerte 
népszerű, közszeretetben állott me
gyebeli földesúr-főispánt kellett fel
váltania ; és hogy Veszprém megye 
900 év óta mindig saját fiai közül 
kapott, illetve nevelt magának fő
ispánokat. Ehhez járultak az akkori 
politikai és gazdasági válság ked
vezőtlen velejárói. A törvényhatóság 
mégis előlegezte a bizalmat Jékey 
Ferencnek, amikor „puritán keresz
tény szellemtől áthatott programjá
ban nemzeti összefogást hirdetett a 
szebb jövő érdekében".

— A bucsuzás komoly pillana
tában — folytatta szavait — meg
nyugvással állapítom meg, hogy 
Jékey Ferencnek, Tiszántúl szülötté
nek sikerüli megbirkózni a dunán
túli vármegye ősi hagyományaival, 
Veszprém megye szivét meghódí
tani s magát vármegyénk méltó 
fiává avatni. Most, amikor távozik, 
az ősi Veszprém megye magának 
vallja sokkal inkább, mint amikor 
közénk érkezett. És ennél szebb köz
életi búcsúlevelet a fórumon senki 
sem nyerhet.

— Nem a népszerűséget haj- 
hászta, mint nehéz idők könnyű 
fajsúlyú közéleti szereplői, hanem 
a bürokrácia gátjait áthágva, férfias 
munkát végzett az egész vonalon, 
ahol segíteni és cselekedni kellett. 
Mint a Darányi-kormány bizalmának 
letéteményese, lojális eszközökkel 
iparkordoú a vármegyében a nem
zeti összefogást és a politikai bé
két fenntartani, aminek sikerét bi
zonyítja az, hogy vezetése alatt a 
megyegyülésen egyetlen alkalommal 
sem zavarta diszonáns hang az

összhangot. A közéletben a pozitív 
kereszténységet tartotta szem előtt, 
amely — a vallási békét őrizve — 
a krisztusi elvek uralmát, államisá
gunk keresztény jellegének érvénye
sítését és a kisebbek fölemelésével 
a felebaráti szeretet valóra válását 
sürgeti.

Ezután megemlítetté, hogy a 
kormány elé Jékey főispán vezette 
a vármegye küldöttségét, amely azt 
kérte, hogy Veszprémet is kap
csolják bele a Szent István-jubileumi 
évbe, majd azért a munkáért, amit 
a „vármegye közszeretetben álló 
alispánjával és érdemes tisztikarával 
összefogva itt végzett", magyaros 
köszönetüket és őszinte elismerésü
ket fejezve ki, indítványozta, hogy 
Jékey Ferenc érdemeit a közgyűlés 
jegyzőkönyvében örökítsék meg arc
képét pedig festessék meg. Óriási 
tetszésnyilvánítással kisért gyönyörű 
beszédét igy fejezte be :

— Vigye méltóságod szivében 
Veszprémvármegyének Génuiszát új 
őrhelyére s adja át üzenetünket 
Rákóczi földjének, hogy a Bakony 
rengetegei, a Somló vára s a Bala
ton hullámai, Bakonybél és Zirc 
monostorai és Gizella királyné vá
rosának szent falai szüntelenül Bul
csú és Géza fejedelem népe késő 
utódainak lángoló hitét és égő fo
gadalmát visszhangozzák, hogy csak 
most legyen egy a magyar Pannó
nia és Szabolcs vezér népe, most, 
a történelmi órában, mikor újra jön 
a döntő ütközet — mint kilencszáz 
éve Veszprém sziklái alatt —, hogy 
ne legyen egy se hazaáruló, aki 
széthúzást s z ít; hogy Rákóczi népe 
számíthat az egységes Pannóniára, 
ha a fejedelem h iv ; hogy Veszprém 
vármegye népe Hunyadi János méltó 
utóda szavainak hatása alatt á l l : 
hite lángol s érte tettre kész ; hogy
— ha mindannyian úgy akarjuk — 
Szent István kiráiy országa újra él 
s dicsőségesen föltárnád !

Majd Berky Miklós alispán fe
jezte ki a maga és tisztviselőtársai 
érzéseit igen szép szavakkal:

— Öméltóságának — mondotta
— vármegyénk főispáni székében 
eltöltött két és fél esztendei törvény- 
tisztelő, komoly, erős nemzeti és ke
resztény alapokon nyugvó munkás
sága mindannyiunk részéről igaz 
tiszteletet és megbecsülést váltott ki 
számára. Nehéz közigazgatási mun
kásságunkban tanúsított, minden
kori megértő jóindulata és támoga
tása nagy könnyebbségünkre szol
gált a kedvező eredmények kialaku
lásánál és nem kis része volt a ma 
annyira kívánatos közrend és köz
nyugalom megóvásában, amelyekre 
vármegyénk büszkén mutathat rá. 
Az autonómia iránt mindenkor ér
zett és kifejezésre is juttatott meg
becsülésének egyik jelét láttuk ab
ban a bizalomban, amelyel minket 
megajándékozott és ez a nemes, 
férfias magatartása bennünket vi
szonzásul arra késztetett, hogy tel
jes munkabírásunkkal legyünk tá
mogatására jószándéku és a vár
megye érdekeit szolgáló törekvé
seinek.

Végül köszönetét mondott neki 
s örömének adott kifejezést, hogy 
nyíregyházai főispáni beiktatásán 
részt vettek és tanulságot tettek ko
moly, megbecsülést érdemlő egyéni
sége mellett.

Kitörő éljenzés és fergeteges 
tapsorkán keletkezett e szavakra, 
ami még lelkesebbé vált, amikor 
Jékey Ferenc a karzatról lejött s a 
teremben foglalt helyet.

M in den  g a zd a  o lv a s s *  
a  h ird e té s é t ! h s  n

„VESZPRÉM V ARMEGYÉ ”-BKN
t e s z i  k ö z z é
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AkSiigaigatági
bizottságban.

A várm. közigazgatási bizottság 
délután tartotta ülését s ezen az 
alispáni jelentés után dr. Iklódy- 
Szabó János kincst. főtanácsos em- , 
lékezett meg bensőséges szép sza
vakkal Jékey Ferencről.

— Jékey Ferenc — mondotta — 
a közigazgatási bizottságban, ahol 
igen komoly és mélyreható kérdések 
szoktak szőnyegre kerülni, mindig !

ott volt, ahol a vármegye jogi ér
dekeit kellett megvédelmezni. Ezek 
a nemes törekvések meg fognak 
maradni emlékünkben s arra kérem 
a jó Istent, éltesse és áldja meg 
Jékey Ferencet tiszántúli munkájá
ban. Mi pedig tartsuk meg meg őt 
szeretetünkben, aminek impozáns ki
fejezője volt az a hatalmas küldött
ség, amely őt Nyrregyházára el
kísérte.

Lelkes helyeslés kisérte a kedves 
szavakat, majd a tárgysorozatra tér
tek át.

lelkem mélyéig meghatottak. Amikor 
Darányi Kálmán miniszterelnök ur 
kitüntető bizalmából átveszem a 
NE vármegyei elnöki székét, meleg 
barátsággal köszöntöm a vármegyei 
választmány minden tagját.

— A miniszterelnök győri be
szédében mindnyájunk számára meg
mutatta azt az irányt, amelyet kö
vetni kell és ha az ott elhangzott 
program súlyos áldozatokat és ön
zetlenséget kíván is, egyetlen, amely 
a nemzet megmentéséhez vezethet. 
Ennek keresztülvitelében tehát őt 
minden jó magyarnak támogatni 
kell, elsősorban pedig nekünk, akik 
büszkék vagyunk arra, hogy vezé
rünknek munkatársai lehetünk.

— A nemzeti egység gondolata 
pártokon felül áll és én azon leszek, 
hogy ezt az egységet a vármegyé
ben minél teljesebbé tegyem. Lehet
nek felfogásbeli különbségek köz
tünk a részletkérdésekben, de a 
nemzet nagy érdekeit érintő alap
vető kérdésekben mindenkinek egyet 
kell érteni és közös erővel kell mun
kálkodni a haza javára. Talán soha 
sem volt olyan szükség az igazi 
egységre, mint ma, amikor lehet, | 
hogy a legközelebbi jövő olyan fel
adatok elé állít bennünket, amiket j 
csak egységes nép tud megoldani, j

— Hálásan köszönöm Jékey Fe- | 
renc barátomnak hozzám intézett í 
kedves szavait is. Izzó hazaszerete- | 
tével ő rakta le elsőül a vármegyé- ! 
ben annak a keresztény és nemzeti \ 
erkölcsön nyugvó, szociális tartalom- J 
mai telített jobboldali politikának az 
alapját, amit én folytatni kívánok. \ 
Éhez kérem a ti baráti támogatás- i 
tokát.

A kiújuló, szűnni nem akaró 
ünneplés csillapultává! Jakula Béla 
várm. közp. szervező titkár mondott i 
nagyhatású beszédet.

— Az a mag — kezdte szavait 
—, amelyet boldogult vezérünk, 
Gömbös Gyula a magyar faj bol
dogulásáért elvetett s amelyet Da
rányi Kálmán miniszterelnök erős 
törzszsé nevelt, most hozza igazi 
gyümölcsét. — Ezután rámutatott, 
hogy az u. n. „zsidótörvény-javaslat" 
által megnyitott uj világba a Nem
zeti Egységnek kell a falu népét be
vezetni, ha nem akarjuk, hogy az 
események keresztül lépjenek raj
tunk. Ez azonban csak úgy lehetsé
ges, ha minden NE tisztviselő a 
kormány által képviselt jobboldali 
világnézetet vallja a magáénak és 
teljes hittel, lelkesedéssel, aktivitás
sal áll az ügy szolgálatába. Értékes 
tanácsokat és útmutatásokat adott 
ezután a szervezkedés módozataira 
vonatkozólag, majd a jobboldali 
sajtó kifejlesztéséről és elterjeszté
séről beszélt. Nagy tetszéssel kisért 
szavait így végezte:

— Tudatában kell lennünk, hogy 
egy uj világ vasökle zörgeti az éiet 
kapuját s feltartózhatatlan erővel 
tör az érvényesülés felé. A régi 
konzervatív és liberális fölfogással 
eléje gátat vetni nem lehet, azon át
csap kérlelhetetlenül. Helyét ebben 
az uj világban csak az állja meg, 
aki nem gátat akar emelni, hanem 
helyes mederbe akarja ezt az új áram
latot terelni Ezrek és ezrek vannak 
ebben az országban, akik megszé
dülve ennek a most feltörő világné
zetnek erejétől, zavaros ideológiák
kal bizonytalanság felé vezetnék a 
nemzet életét. Mi voltunk a szülő- 
anyja ennek a jobboldali nemzeti | 
gondolatnak, mi maradjunk ápolói, 
továbbfejlesztői, mert csak a mi ve
zetésünkkel lehet ez a jobboldali 
gondolat a magyar nemzet jobb 
jövőjének létrehozója.

Ezt követőleg gróf Nádasdy Fe
renc és Karlovitz Adolf vál. kér. 
elnökök, valamint dr. Priegl László, 
dr. vitéz Nagy István, Szilcs Dezső,

A Nemzeti Egység vármegyei 
nagyválasztmányi ülése.

Szeretettel ünnepelték Jékey Ferencet és 
M esterházy Ferencet, a volt és uj elnököt.

A Nemzeti Egység Veszprém- 
megyei Szervezete szerdán délelőtt 
a NE veszprémi körhelyiségében 
nagyválasztmányi ülést tartott, ame
lyen elbúcsúztak dr. vitéz Jékey Fe
renc főispántól, a volt várm. elnök
től és ünnepélyesen beiktatták el
nöki tisztségébe dr. Mesterházy Fe
rencet, az uj főispánt, akiket már 
megérkezésük alkalmával lelkesen 
megéljeneztek. A naggyűlésre, amelyen 
a Jakula Béla várm. közp. titkár ve
zetésével teljes számban megjelent 
NE tisztségviselőkön kívül várme
gyénk országgy. képviselői közül dr. 
vitéz Benárd Ágost ny. miniszter, 
dr. Schandl Károly titkos tanácsos, 
Holitscher Károly és ajkai Nirnseé 
Pál gazd. főtanácsosok, valamint 
Kolossváry László is résztvettek — 
Szinnyey-Merse Jenő országgy. kép
viselőt, a NÉP országos alelnökét is 
várták, azonban nem jöhetett meg, 
mert útközben kisebb autóbaleset 
érte, amiért távbeszélőn kért elnézést.

A gyűlést Jékey Ferenc főispán i 
nyitotta meg a „Hiszekegy“-gyei, 
majd a megjelentek üdvözlése során 
külön is melegen köszöntötte vitéz 
Draskóczy István ny. altábornagy, ! 
pápai NE elnököt és gróf Nádasdy I 
Pál enyingi választókén elnököt, aki
nek tevékenységétől a NE mozgalma 
sokat várhat. Bejelentette, hogy Da
rányi Kálmán miniszterelnök, a NE 
várm. elnökségétől felmentette, a 
Szabolcs- és ungmegyei NE elnök
ségével bízván meg őt, a veszprém- 
megyei szervezet élére pedig Mes
terházy Ferenc főispánt állította. 
Hálás köszönetét mondott a NE 
minden tagjának, hogy harmadfél
éves elnöki működését lelkesen tá
mogatta és azért, hogy nyíregyházai 
főispáni beiktatásán hatalmas kül
döttséggel képviseltette magát, ami
vel munkássága bőséges jutalmat 
nyert.

— Itteni működésem — mon- j 
dotta — arra az időre esett, amikor | 
egy évszázadon át uralkodó liberális 
gondolatot Veszprém vármegyében 
is maradéktalanul felváltotta az uj I 
koreszme: a szociális tartalommal 
átitatott keresztény, nemzeti, jobb
oldali gondolat, s büszke vagyok 
arra, hogy a veszprémi őrségváltás
nál én lehettem a kapitány.

— A búcsú fájdalmát két dolog 
teszi könnyebbé számomra. Először 
az a. tudat, hogy én Veszprémtől, 
ahol olyan sok jó barátot szereztem, 
sohasem fogok teljesen elszakadni, a 
másik az, hogy az elnöki széket 
Mesterházy Öméltósága személyében 
egy olyan kiváló férfiúnak adom át, 
akinél az elnökség méltó kezekben 
lesz. Ez a változás csupán egy sze
mélycsere, az irányzat ugyanaz ma
rad: az egész világon diadalmasan 
előretörő jobboldali gondolat.

Viharos éljenzés és taps követte ; 
a megnyitót, ami csak fokozódott | 
vitéz Nováky Lajos devecseri plé
bános szép szavai nyomán, ame
lyekkel Jékey Ferencet, mint NE el- 1 
nököt búcsúztatta.

— Hálát adunk a Gondviselés
nek — mondotta többek között —, 
hogy a sorsdöntő napokban téged 
adott nekünk, aki eszményképünk j 
voltál. Mert nem boldogíthatja e ha
zát az, aki abból élni akar, hanem 
csak az, aki érte él, harcol lanka
datlanul.— A közeljövőben remélt ma
gyar feltámadásról szólott ezután s 
hogy az ehez szükséges magyar 
testvéri összefogást meg ne zavar
hassák árulók vagy tévelygők, akik 
talán csak a saját pecsenyéjüket 
akarják megsütni a lelkekben gyúj
tott tűzzel. Irigyelhetjük — végezte 
szavait — Szabolcs és Ung megyé
ket, melyek olyan férfiút kaptak az 
élükre, aki itt éberen figyelt, vigyá
zott és meleg magyar szívvel párt
fogolt mindent, ami jó és magyar. 
Ezért hála és köszönet a kicsinyek, 
szegények, mindnyájunk nevében és 
azt kérem, adjon az Isten ennek a 
nemzetnek sok olyan embert, mint 
Jékey Ferenc.

Dr. Jókay-Ihász Miklós az új 
vármegyei elnököt üdvözölte nemes
veretű szavakkal.

— A Jékey Ferenc távozásán ér
zett fájdalmunkat — úgymond — 
csak az enyhíti, hogy új méltóságá
ban is folytatni fogja eddigi műkö
dését és hogy a miniszterelnök és 
a belügyminiszter bizalma itteni 
utódául olyan férfiút választott ki, 
aki a vármegyei közigazgatás kiváló 
tisztviselő karának fiatalon is leg- 
kiválóbbjai közül való. Nem a mi 
megyénk szülötte, de elődei a szom
szédos vármegyékben nagy szerepet 
vittek s a vármegyék, mint az or
szág részei, egymás testvérei és ki
egészítői. A Darányi-kormány eddig 
is megörökitette nevét a történelem
ben. Legutóbbi programja fokozása 
annak a keresztény, nemzeti jobb
oldali szociális irányzatnak, amely
nek vármegyénkben zászlóvivője Jékey 
Ferenc volt, leghivatottabb képviselő
jének pedig Mesterházy Ferenc Ígér
kezik. A NE nevében szeretettel üd
vözlöm őt annak reményében, hogy 
a szomszéd vármegyéje révén ide 
fűződő közvetlen kapcsolataival, bölcs 
vezetésével, éleslátásával, kiváló szak
értelmével. lelkes, hazafias munkájá
val a NE-nek igazi atyja lesz és 
majd rá is úgy fogunk tekinteni, 
ahogyan Jékey Ferencre tekintettünk.

Percekig lelkesen ünnepelték e 
szavak után Mesterházy Ferenc fő
ispánt, az uj elnököt, aki az üdvöz
lésre következőképen válaszolt:

— Hálás szívvel köszönöm a 
szép és meleg szavakat, amelyek
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dr. Szép Ernő, dr. Vadász Géza, dr. 
Gázon Gyula vál. kér. titkárok s 
vitéz Nováky Lajos szólaltak föl, 
illetőleg tájékoztatták a naggyülést a 
nép felfogásáról. Valamennyinek je
lentéséből az tűnt ki, hogy a falvak 
lakossága megelégedett a Darányi
kormány jobboldali politikájával s 
őszintén bízik a kormányban és a 
NE-ben, amelynek mozgalmát a sa
játjának tekinti.

Kolossváry László és Benárd 
Ágost képviselők rövid felszólalá
sukban a Darányi-kormány magyar 
fajt védő politikáját üdvözölték, majd 
vitéz Draskóczy István, akinek a 
nagypréposti ebédre hivatalos volt 
főispán átadta az elnöki széket, ösz- 
szefoglalta az elhangzottakat s az 
összetartásra buzdítva, agyülést be
zárta.

Gyűlés után mintegy 200 teríté
kes társasebéd volt ugyancsak a NE 
körhelyiségében, amelyen Jékey Fe
renc főispán is résztvett, majd a 
kanonoki ebédről visszatért Mester
házy Ferenc főispán is megjelent. 
Az uj főispánt itt dr. Wéber Pál 
apátkanonok és vitéz Nagy István 
ügyvéd köszöntötték föl a szeretet 
szép szavaival. Mesterházy Ferenc 
főispán válaszában megköszönte a 
szeretetteljes fogadtatást, amit sze
retettel és hűséggel akar viszonozni. 
Jékey Ferenc nyomdokain kívánok 
haladni — mondotta — és akkor 
leszek a legboldogabb, ha főispáni 
állásomból történő távozásomkor 
majd engem is azzal a szeretettel 
fogtok búcsúztatni, amivel őt.

A nemes nyilatkozat kitörő lel
kesedést keltett.

Adományok a  korm ányióné 
nyom orenyhitö akciójára.

A Kormányzóné Őfőméltósága nyo- 
morenyhitő akciója javára az elmúlt tél 
folyamán a veszprémi járás főszolga- 
birájához az alábbi adományok ér
keztek : Pénzben: Hazai Papírgyár 
Rt., Füzfőgyártelep 200, Herendi 
Porcellángyár Rt. 50, Herendi kör
jegyzőség gyűjtése 40'18, Nagyvá
zsonyi körjegyzőség gyűjtése 32 30,
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Megvenném
a

cfmű lap

1935. szép. 1.-től
1936. éy jé g é i?  „ 7

megjelent s z á m a i t *
Cim megtudható a kiadóhivatalban. 
Füredi-telep 11. sz. Telefon 66.

Szentgál község gyűjtése 1730, 
Városlődi jegyzőség gyűjtése 15 60, 
Tótvázsonyi jegyzőség gyűjtése 12, 
Dvorszky József Hajmáskér 10‘ 10, 
dr. Wambera János Szentkirálysza
badja 10, Gyulafirátót község gyűj
tése 8-10, Kádárta község gyűjtése 
6 20, Litéri jegyzőség gyűjtése 5 54, 
Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. 
5, Boscowitz Sámuel Városlőd 5, 
Dunántúli Mész-, Tégla- és Kőipar 
Rt. Szentgál 4, Vilonya község gyűj
tése 4 pengő. Természetben; Szfehér- 
vári püspökség gazdasága Ősi 20 q 
tőzeg, Szentkirályszabadjai tej- és 
kertgazdaság 4 q burgonya és 50 
kg. téli bab, Herendi Porcellángyár 
Rt. 100 drb tányér.

A tavaszi megyegyűlés.
Hódolatukat és ragaszkodásukat tolmácsolták Magyar- 
ország kormányzójának és bizalmukról, hazafias támo
gatásukról biztosították a miniszterelnököt. — Az alispán 
Kauzli Dezső nagyprépostnak átadta a kormányzó ki

tüntetését-
Veszprém vármegye törvényhat. 

bizottsága szerdán délelőtt tartotta 
rendes tavaszi közgyűlését dr. Berky 
Miklós alispán elnöklésével, aki a 
„Hiszekegy" elmondása után hosz- 
szabb megnyitót mondott. Mindenek
előtt kegyeletesen szép szavakkal 
emlékezett meg a th. bizottság ha- 
lottairól, s különösen kiemelte dr. 
Óvári Ferencnek, a th. bizottság 
felsőházi és örökös tagjának hervad
hatatlan érdemeit. Dr. Zoltványi 
Irén bakonybéli apát, Kóhn M. Mi
hály és dr. Jerfy József volt a többi 
elparcntált halott s valamennyinek 
emlékét, az alispán javaslatára, jegy
zőkönyvben örökítették meg.

Majd Kauzli Dezső nagyprépost
nak a II. o. csillagos érdemkereszt
tel, dr. Schandl Károly országgy. 
képviselőnek titkos tanácsosi, Szabó 
Kornél és Zalay Mihály fűzfői és 
péti gyárigazgatóknak kormányfőta
nácsosi címmel történt kitüntetéséről 
emlékezett meg a th. bizottság jó- 
kivánatait tolmácsoló, kedves sza
vakkal. Végül átadta a nagyprépost
nak — akinek a lapunkban már 
közölf kiváló munkásságé* ;c vá
zolta — az érdemi endet.

Kauzli Dezső hálásan mondott 
köszönetét a számára meglepetés
ként jött legfelsőbb kegyért a kor
mányzó úrnak, a kitüntetésre felter
jesztésért vitéz Jékey Ferenc főispán
nak s az átadásért az alispánnak. 
Szerényen elhárította magától az ér
demet s Ígérte, hogy a kitüntetést 
igyekezni fog nemcsak szóval, ha
nem cselekedettel is meghálálni.

Az éljenzés és taps szüntével 
Walla Ferenc gazd. főtanácsos tett 
két, nagy lelkesedéssel elfogadott 
indítványt.

— Utolsó közgyűlésünk óta — 
mondotta — a magyar határ köz
vetlen közelében lejátszódott nagy 
külpolitikai események szele átterjedt 
hazánkra is és úgylátszott, hogy ez 
a nyugatról jövő szél megingatja a 
magyar belpolitikai élet hajóját s 
eltéríti attól a határozott iránytól, 
amelyet részére a nyugodt, alkot
mányos élet rendje megszab. De 
ekkor belenyúlt a kormányba az a 
férfiú, aki ezt a hazát egyszer már 
kivezette egy véres, vörös viharból 
és nem engedte, hogy az iránytű 
csak kicsit is kilengjen. A kormány
zói szózat általános megnyugvást és 
bizalmat keltett és senki sincs az 
országban, aki azt őszintén meg ne 
szívlelte volna. Hálásak vagyunk, 
hogy a Gondviselés Horthy Miklóst 
nekünk adta és szükséges, hogy öt 
mélységes hódolatunkról, szeretetünk- 
ről és ragaszkodásunkról biztosítsuk. 
Kérem az alispán urat, hogy ezt

őfőméltósága előtt a th. bizottság 
nevében kifejezni szíveskedjék, mi 
pedig keményen fogadjuk meg, hogy 
kormányzó urunk minden szavát 
magunkévá tesszük és aszerint fo
gunk cselekedni.

— Ugyancsak most van az első 
alkalom, hogy foglalkozunk Darányi 
Kálmán miniszterelnök úrnak a po
litikai életben korszakalkotó győri 
beszédével. Az abban megjelölt re
formok és intézkedések kiváló hon
védségünket is erősítik s azt mutat
ják, hogy a keresztény, nemzeti 
jobboldali politika meggondoltan és 
biztosan halad előre. Meggyőződé
sünk, hogy a kormány ezeket a 
magyar nemzet jövőjét biztosító kér
déseket a közgazdasági életnek is 
javára fogja megoldani, ezért indít
ványozom, hogy Darányi Kálmánt 
és kormányát őszinte bizalmunkról 
és ragaszkodásunkról biztosítsuk és 
nemzetépitő munkájukhoz ajánljuk 
fel hazafias támogatásunkat.

Most következett vitéz Jékey Fe
renc búcsúztatása, amiről külön köz
leményben számolunk be.

Ezt követőleg a közig, bizottság
ban megüresedett tagsági helyre 
névszerinti szavazással dr. Cseres
nyés József e. ü. főtanácsost válasz
tották meg. Az alispáni jelentést, dr. 
Mohácsy Lajos indítványára, felol
vasottnak és tudomásul vették. A 
jelentéshez dr. Havas Kornél szólt 
hozzá s a tenyészapaállatok bérbe
adásánál kirótt magas illetékek ellen 
tiltakozott. Az alispán konkrét ada
tokat kért tőle, hogy eljárhasson a 
pénzügyi hatóságoknál.

A miniszterelnöknek, valamint a 
földművelési és pénzügyminiszterek
nek kineveztetésükről küldött leira- 1 
tait, Hunkár Béla ny. főispán, a 
várm. kisgazdapárt elnökének len- , 
dületes felszólalása után örömmel, , 
hathatós támogatásuk megajánlásá
val tudomásul vették, Debrecen vá
rosnak pedig az 50 évnél idősebb 
vagyontalan hadigondozottak segé- , 
lyezése végett kormányhoz intézett 
feliratát pártolták.

Ezután a törvényhatósági köz- i 
utak hálózatában szükséges változ
tatásokat rendelték cl és a Fűzfő— 
Kádárta állami út kiépítéséhez 20.000 
P-vel hozzájárultak. A vármegyei | 
alapok, alapítványok stb. gyümöl
csöző elhelyezéséről rendelkeztek. A 
Fejérmegyével közös ajkai bazalt
bánya multévi zárszámadását elfo
gadták és a bánya megszűnésével 
kapcsolatban kimondották, hogy a 
kérdésben csak akkor határoznak, 
ha az alispán a végleges jelentést 
beterjeszti. Dr. Berky Miklós alis
pánnak hatheti szabadságot enge

délyeztek. A balatoni fürdőhelyek fej
lesztésére a szokásos évi 20.000 P hoz
zájárulást megszavazták. A Vármegyei 
IKN Bizottság szabályrendeletét mó
dosították. Dr. Kenessey Zoltán 
várm. főjegyzőt a Vi. fiz. oszt. A 
csoportjába előléptették. A községi 
díjnokok érdekében a nyugdíjsza
bályzatot módosították. Az adófel- 
szólamlási bizottságokat névszerinti 
szavazással három évre megalakí
tották.

A továbbiak során különböző 
alapok zárszámadásait és kórházi 
pótköltségvetéseket hagytak jóvá. 
Az ügyeknek dr. Kenessey Zoltán 
várm. főjegyző, dr. Vadnay László 

i másodfőjegyző, Radocza András tb.
: főjegyző és dr. Súly  Endre aljegyző 

voltak az előadói.

Nirnseó P á l  
beszámolói.

Ajkai Nirnseé Pál gazd. főtaná
csos, a nagyvázsonyi kerület ország- 
gyűlési képviselője Husvét vasárnap 
Szentgálon, az Iparoskörben beszá
molót tartott, amelyen az iparosokon 
kivül a község gazdái és értelmi
sége is nagyszámban megjelent. A 
képviselő hosszabb beszédben tért 
ki minden bel- és külpolitikai kér
désre s fejtegetéseit állandó tetszés 
kisérte. A beszámolóért Finta Lajos 
h. biró, a Nemzeti Egység elnöke 
mondott köszönetét és biztosította a 
képviselőt a választók bizalmáról. 
Nirnseé Pál ezután választói kérését 
hallgatta meg, majd a különböző 
egyesületekben tett látogatást. Hus
vét hétfőn Mencshely községben, 
délután pedig Nagyvázsonyban, a 
Gazdakörben tartott hasonló beszá
molókat nagy közönség előtt, majd 
az Iparoskörben rendezett vitaestén 
jelent meg. A mindenütt szeretettel 
fogadott képviselő késő estig maradt 
választói között.

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

Ámen.

H Í R E K .
— E uharisztikus nap Siófokon.

Húsvéthétfőn szépen sikerült euha
risztikus napot rendeztek az enyingi 
és ságvári esperesi kerületek egyház- 
községei Siófokon. Dr. Simon György 
prelátus, felsőházi tag szentmiséje 
után a templomban megtartott nagy
gyűlésen Torma József esperes mon
dott megnyitót, majd Bozóky Gyula 
ny. vezérkari ezredes az Euhariszti
kus Világkongresszust, dr. Közi-Hor- 
váth József pedig Szent István jubi
leumi évét ismertette. Dr. Huchthau- 
sen Lajos esperes zárószavaival ért 
véget a gyűlés. Délután külön gyűlés 
volt férfiak és nők számára. Gyűlé
sek után, többezer főnyi hivőtői ki
sérve, körmenetben vitte Simon 
György prelátus a Fő-térre az ol- 
táriszentséget, ahol a díszes oltár 
előtt Közi-Horvúth József beszélt.

— Helyettes pénzügyigazgató i 
kinevezés. A kormányzó dr. Zoltai 
Róbert veszprémi pü.főtanácsost Szol
nokra helyettes pénzügyigazgatóvá 
nevezte ki. — Amilyen örömet kel
tett ez a megérdemelt előléptetést 
jelentő hir, éppúgy sajnáljuk is Zol
tai Róbertnek távozását, mert vele 
nemcsak egy kiváló tudásu, lelkiis
meretes szakembert veszítünk el, ha
nem egy talpig derék embert is, aki 
a törvény rendelkezéseinek szigorú 
betartása mellett mindenkor megta
lálta a módját, hogy a különösen

súlyos adóügyekben a méltányossá
got alkalmazza. Evangélikus egyhá
zának is buzgó és alkotó kezű ve
zetője volt, ezenkívül lelkes magyar 
hazafi. Reméljük, hogy új állomás
helyén is hamarosan az a tisztelet és 
szeretet fogja körülvenni, amit csak
nem két évtizedes veszprémi műkö
désével itt kivívott magának.

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

j A. Budapest, VIII., Conti-u. 25. 75
— Az új bakonybéli bencés 

apát. A pannonhalmi főapát a rend 
tagjainak megszavaztatása után ba
konybéli apáttá dr. Sárközy Pált, a 
főmonostor perjelét nevezte ki. Az 
új apátot Kelemen Krizosztom főapát 
május 1.-én fogja benedikálni Pan
nonhalmán, a beiktatás pedig május
8.-án lesz Bakonybélben.

— Áthelyezések a  bíróságnál. 
Az igazságügyminiszter dr. Hambur
ger Tibor győri járásbirósági joggya
kornokot a veszprémi törvényszék
hez, dr. Hamburger János enyingi 
jb. joggyakorlatra bocsájtottat a ta
tai járásbírósághoz, dr. Kerbler Ká
roly tapolcai jb. joggyakorlatra bo
csájtottat az enyingi járásbírósághoz, 
Szomolányi András devecseri jb. ke
zelőt a hajduszoboszlói járásbíróság
hoz helyezte át.

— Az Én U jságom -T ündér-
vásár-ban gyermekregények, mesék, 
versek, stb. vannak. Kiadóhivatal: 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfize
tés negyedévre ajándékkönyvvel 2 P.

— Egyetem i m agán tanári ké- 
pésités. Dr. Wallner Ernő, a vesz
prémi áll. felső keresk. iskola kiváló 
tudásu, érdemes igazgatója Husvét 
előtt a pécsi Erzsébet Tudomány- 
egyetemen magántanári próbaelőadást 
tartott, aminek elfogadása után az 
egyetem bölcsészeti kara a gazda
sági földrajzból magántanárrá habi
litálta és eme határozatát megerősí
tés végett a kultuszminiszterhez fel
terjesztette. Wallner Ernő eddig is 
értékes irodalmi munkásságot fejtett 
ki és írásai a „Földrajzi Közlemé
nyek", a „Földgömb„ és a „Pano
ráma" c. folyóiratokban jelentek 
meg. Most - -  értesülésünk szerint — 
a Bakony gazdasági földrajzán dol
gozik az új egyetemi tanár, akinek 
ez a kitüntető tudományos előlépése 
széles körükben őszinte örömet kelt.

— Indul az  a ranyvonat. A 
Szentév alkalmából a Szentjobbot 
külön e célra készült vonat viszi el 
Magyarország nagyobb városaiba és 
Veszprémbe is. A vonat e megépí
tésénél az arany szin dominál s in
nen nyerte elnevezését. A Rádióélet 
új száma közli elsőként az arany
vonat tervrajzait, színes cikk kereté
ben. A népszerű magyar rádió heti
lap 14 fillérért kapható minden lap- 
árusitónál. Mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal: Bpest, Vili., Sándor- 
utca 7.

— Külföldi d iákcsere-akciók.
A Magyar Szülök Szövetsége idén 
nyáron is rendez diákcsere-akciót 
Svájccal. A svájci diákok itteni nya
ralás, ellátás fejében német, illetve 
francia nyelvre tanítják vendéglátó 
magyar szülők gyermekeit. A magyar 
diákok azzal a feltétellel kapnak 
Svájcban elhelyezést, ha szüleik a 
svájci vendéglátók gyermekeit ugyan
annyi ideig látják vendégül. Érdeklő
dőknek részletes felvilágosítást nyújt 
a Magyar Szülők Szövetségének köz
pontja : Bpest, IX., Bakáts-tér 8.

Az Emericana ez évben szélesebb 
alapon rendezi meg vendégdiák-ak- 
cióját. Mindent elkövet, hogy a ma
gyar családok rendes és jóházból
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való német, francia vagy angol diá
kot kaphassanak, akik a magyaros 
vendéglátás ellenében magyar pajtá
saikat idegen nyelvre tanítják. Meg- 
hivhatók német diákok 12 évtől, 
francia és angol diákok 16 évtől fel
felé. Vendégigényléseket az Emeri- 
cana Utazási Osztályánál Bpest, IV., 
Bástya-u. 11. kell mielőbb beje
lenteni.

— Pályázati h irde tés a  re 
pülőtéri kantin  bérle tére . A pá
lyázók közvetlenül a repülőtér pa
rancsnokságának nyújtsák be pályá
zatukat a legrövidebb időn belül.

— A borsta li arcnélküli lova
sok. Angliában a borstali javító
intézet különlegessége, hogy a láto
gatók csak úgy készíthetnek fény
képet a növendékekről, ha azon ar
cukat felismerhetetlenné teszik, hogy 
bizonyíték ne maradjon, hol nevel
kedtek a kiskorúak. Erről közöl 
rendkívül érdekes felvételekkel cikket 
Tolnai Világlapja új száma, amely
nek ára 20 fillér.

— Halálozás, özv. Kelemen 
Imréné szül. Juhász Zsuzsanna, éle
tének 73. évében, április 19.-én rö
vid szenvedés után Veszprémben el
hunyt. A megboldogult matróna ha
lála széles körökben igén mély rész
vétet váltott ki, mert jóságos leiké
ért osztatlan tisztelet és szeretet 
övezte körül. Temetése csütörtökön 
délután volt, ennek az őszinte rész
vétnek impozáns kifejezése mellett 
az alsóvárosi temetőben levő családi 
sírboltba. Az elhunytban Kelemen 
Imre veszprémi füszerkereskeaő édes
anyját gyászolja.

Andreae Tivadar ny. huszárezre
des 74 éves korában elhunyt. A 
megboldogultban ajkai Nirnseé Pálné, 
a nagyvázsonyi kerület országgy. 
képviselőjének felesége nagybátyját 
gyászolja.

— Hó, fagy. Húsvéthétfő reg- 
gelje felhős volt, pedig Karácsony 
sem volt fekete. Csütörtökön reggel 
havazott s csaknem minden éjjel 
fagy. Eddig már eddig is óriási a 
kár a gyümölcsösökben, sőt a ve
tésben is.

— M agyar Lányok. Tutsek 
Anna népszerű ifjúsági lapjában re
gényeket, elbeszéléseket, verseket, 
cikkeket, stb. találunk a népszerű 
rovatokkal együtt. Kiadóhivatal : 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfize
tés negyedévre 4 P.

— Félárú u tazás B pestre  a 
Nemzetközi V ásárra . Az április
29.—május 9. között Bpesten lezajló 
Nemzetközi Vásárra a MÁV vonalain 
féláron lehet oda-vissza utazni. És
pedig oda ápr. 23.-án 0 órától máj.
9.-én 12 óráig, vissza ápr. 29.-én 
16 órától máj. 15.-én 24 óráig. Uta
zási igazolványok 2*80 P-ért a Me
netjegyirodában válthatók.

— H irtelen halál. Hámán Fe. I 
renc 82 éves nemespécselyi földmű
vest a község határában halva talál
ták. Szivbénulás ölte meg.

— T alá lt tá rgyak . Találtak 
Veszprémben, a város területén 1 
arany fülbevalót, 1 munkakönyvét 2 
darab okmánnyal, az utcán 1 pár 
keztyüt, az utcán 1 pénztárcát, az 
utcán pénzt, végül ugyancsak az ut
cán 2 zsák tengerit. Igazolt tulajdo
nosaik a rendőrségen átvehetik.

— A mozi m űsora. Pénteki lap
nyomás közben közük : Ma, szom
baton, vasárnap és hétfőn (23., 24., 
25.) Pékár Gyula regényéből Békeffy 
István és Stella Adorján által filmre 
irt kitűnő vígjáték: Kölcsönkért kas
tély, Tolnay Klári, Turay Ida, Vaszary 
Piri, Ráday, Rajnay, Kabos, Juhász, 
Rátkay, Makláry és dr. Hosszú ki
váló művészekkel. Bonyodalom, hu
mor, boldog befejezés jellemzik a 
magyaros humoru történetet. Kísérő

KÖLTÖZKÖDIK

vásárol TAKARÍTÓ SZEREKET

müsőr Schubert szerenád c. színes 
film, Lóvátett ember c. Popeye- 
rajzfilm, valamint Fox és a Magyar 
Világhiradók. — Az előadások kez
dete szombaton és hétfőn fél 7 és 
9, vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor. 
Pénztárnyitás két órával az első elő
adások előtt. Telefon: 363.

— Felvétel a  váci sikerném a 
intézetbe. A Váci Kir. Orsz. Siket
néma (internátusos) Intézetbe a jövő 
iskolai évre nyerhetnek felvételt 
az ovodai tagozatba 4 —6, az elő
készítő osztályba 6 — 8, az I. osz
tályba 7— 10 éves oly siketnéma 
gyermekek (vagyontalanok ingyene
sen, a többiek havi 48, 24, 12, 6 
vagy havi 3 P tartásdíj hozzájárulás 
fizetése mellett), akiknek a siketsé- 
gen kívül mást testi vagy szellemi 
fogyatkozásuk nincsen. Felvilágosí
tással az intézet igazgatósága: Vác, 
Konstantin-tér 6. szám szolgál. Vá
laszbélyeget csatolni kell.

— Éleslövészet. A veszprémi 
állomásparancsnokság alakulatai máj.
2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 16.,
17. és 18. napjain reggel 6 órától 
este 9 óráig a rátóti nagymezőn 
éleslövészntet rendeznek. Ezidötájt a 
közelben tartózkodni, vagy a talált 
lövedékekhez stb. nyu'ni tilos és 
életveszélyes.

— T öbb  cikkünk és hirünk
anyagtorlódás miatt kimaradt.

— E rdőtűz. Husvét vasárnap 
este a veszprémi Alsóerdőn kigyul
ladt 4 hold területű erdőrész. A tűz
oltók a játszó gyermekek által oko
zott tüzet gyorsan elfojtották s a kár 
csak 80 P.

— Kocsival lezuhant a  tö ltés
ről. Lóczi János pápai fuvaros He- 
rend és Városlőd között az épülő 
utón hajtott kocsijával. Az egyik ré
szen lovai megcsúsztak és a 3 mé
teres töltésről lezuhantak. A kocsi
ban ülő Eperjessy Józsefné meghalt.
A veszprémi törvényszék Lóczit gon
datlanságáért I hónapi fogházra 
ítélte, de az Ítéletet felfüggesztette.

— Tűz. Felsőgörzsöny község
ben kigyulladt id. Pethö Károly 
gazda háza, pajtája és félszere és 
ezek részben el is égtek. A kár 1400 
P, amely biztosításból megtérül. A 
tüzet gyufával játszó gyermekek 
okozták.

— E litéltek eg> gondatlan 
sofőrt. Kardos Lajos várpalotai so
főr szabálytalanul haladva Vesz
prémben, az Óvári-utcában elütötte 
Zámbó Gyulánét. A veszprémi tör
vényszék Kardost jogerősen 12 napi 
fogházra Ítélte.

— M arólúgot ivott. Pápáról 
jelentik: Molnár Margit 3 éves 
leányka Husvét hétfőjén egy óvatlan 
pillanatban ivott abból az edényből, 
amelyben anyja — mosáshoz ké
szülvén — hamu-lúgot készített el. 
Beszállították a kórházba.

— írógépek  ó r iá s i vá laszték 
ban  leg jobban  besze rssh stók  
Fodor Ferenc könyvkereskedé
sében .

— Állat az em berben. Kovács | 
József devecseri napszámos, aki apó- j 
sával lakik egy házban, sógornőjétől, : 
Prininger Margittól ellopott 80 P-t, j 
amiért ez megdorgálta. Nagypénte
ken megleste sógornőjét és amikor 
az a kutból vizet merített fel, hátul
ról belelökte, azután bement a házba.
A leánynak sikerült fenntartani ma
gát a vizen és segítségért kiáltozott, 
amire a házbeliek mentéshez láttak. 
Kovács, aki szintén jelen volt, apó
sát kötélért, feleségét pedig létráért 
küldte, s mig azok odavoltak, egy 
fadorongot rádobott a vízben levő ' 
áldozata fejére, aki eszméletétvesztvc 
megfulladt. A csendőrség a bestiális 
gyilkost elfogta és beszálította a 
veszprémi törvényszék fogházába.

Fiók: Veszprém,

EGYESÜLETI ÉLET.
T urista  ism erkedési est. A

MTE Bakony Osztálya kitünően si
került ismerkedési estét rendezett a 
Bpestről és környékéről Szent István- 
túrájára ideérkezett, mintegy 120 
főnyi turista tiszteletére. Dr. Kar- 
say Sándor elnök meleg üdvözlősza
vai után dr. Szűcs Imre k. r. tanár 
Veszprém történelmi jelentőségét is
mertette. György Andor, az MTE 
elnöke mondott köszönetét a felejt
hetetlen, szép estéért és hangoztatta: 
a magyar túrista egyik pionírja az 
igazi magyar élet feltámasztásának, ki
rándulásaival pedig közelebb hozza a 
falút a városhoz. Bokrossy Jenő 
müsz. tanácsnok, a városi idegen- 
forgalmi hivatal nevében hívta az 
ezeréves város hosszasabb megláto
gatására a túristákat, amit Brenner 
György meg is ígért. Husvét reggelén 
indult el a társaság, a Papod-tetőröl 
indulókkal egyesülve, Zirc felé.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE 
szerkesztőségének és kiadóhivatalénak 
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A MANSz búcsúja Jékey Fe- 
rencné főispánnétól. A Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetségének 
Veszprémi Csoportja kedden özv. 
Angeli Mártonná iigyv. elnök veze
tésével választmányi ülést tartott, 
amelyen elhatározták, kogy dr. vitéz 
Jékey Ferenc főispánnétól, a közsze
retetben álló elnöknötől május 7.-én 
d. u. 5 órakor fognak az egyesületi 
székházban búcsút venni.

A Turul táborozása  és te a 
dé lu tán ja. A Turul Szövetség Vesz
prémi „Bakony" Bajtársi Egyesülete 
ápr. 23.-án, ma szombaton este fél 
9 órakor saját otthonában táborozást 
tart, amelynek keretében Vájná Gá
bor ny. őrnagy tartja meg nemzet- 
védelmi előadássorozatának 4. és 
utolsó részét „Expanzív politika" 
címmel. A táborozás iránt érdeklődő 
keresztény közönséget szívesen lát
ják. — 24.-én. holnap vasárnap d. u. 
5 órai kezdettel táncos teadélutánt 
rendez az egyesület, amelyre a tagok, 
hozzátartozóik és ismerőseik hiva
talosak.

Kossuth Lajos—u. 1.

S Z Í N H Á Z .
Gyertyafénynél.

(Operettbemutató.)
Kellemes szórakoztató estét tölt

hettünk el múlt csütörtökön ennek 
az operettnek előadásán. Franciás 
ötlettel, ha már sokszor fel is dol
gozták a bárónak és inasának sze
repcseréjét és az ebből fakadó bo
nyodalmakat, mégis frissen hatott. 
Szellemes fordulatos szöveg és a 
zene is hangulatos, fülbemászó. A 
szereplők közül Károlyi Juditot, Ko- 
váts Györgyöt és Szabó Sándort 
kell kiemelnünk. (Dr. B.)

Mezei pacsirta.
(Operettbemutató.)

Múlt szombaton izig-vérig ma
gyar vonatkozású és zenéjü operett 
került előadásra. A szövegszerző Dé
nes Gyula minden figurája életből 
merített, ideális lelkületű, mutatása 
közben is józanul gondolkozó, ter
mészetes humorral megáldott magyar 
föld szülötte. Meseszerüség csak a 
„dézsatündér" felfelé Ívelő pályájá
ban van, ami viszont elmaradhatat
lan kelléke egy operettnek. Befejezé
sül. Ámor nyila által sebzetten, négy 
boldog pár ünnepli frigykötését. Pin
tér Rózsi, Arany Kató, Vértes Nelli, 
Károlyi Judit, Sass, Kovács, Szabó, 
Gergely és Vértes voltak az együttes 
főerősségei és arattak megérdemelt 
sikert. Vértesi Nelli és Károlyi Judit 
szinte szemlátomást fejlődve, csodás 
táncaikkal magukkal ragadták a há
lás közönséget. A kedves és fülbe
mászó dallamok és táncszámok kí
sérőzenéjét dr. Sándor Jenő sze
rezte. T. L.

Huszárparádé.
(Operettbemutató.)

Nem szeretjük a katonaoperette
ket, de azért elismerjük, hogy Ná- 
dassy László helyes, mulatságos 
szöveget irt az operetthez, amelynek 
kellemes zenéje Beck Miklós és dr. 
Bakos Géza érdeme. A nagy érdek
lődés csak fokozta a szereplők am
bícióját s Vértes Nelli, Károlyi Judit, 
Sass, A Kováts és Szabó igyekeztek 
felülmúlni önmagukat. Énekük, tán
cuk sok tapsot aratott.

TERMÉSZETES
GYÓGYSZEREVESE-, 

HÓLYAG-
E P E B A JO K

> GYÓGYVIZE

KÖNNYŰ — V A SM EN TE S-JÓ  1ZÜ.
K ÉRDEZZE MEG O RV O SA T! M indenütt kapható ! 

L erakat V esz p rém b e n : B o k r o i i y  V ik to r  
é t  K e c t k é t  Im r e  c é g e k n é l .
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V E S Z  P R É M .

Egyetlen éjszakára.
(Vigjátékbemutató).

Csütörtökön Éri-Halász Imre vig- | 
játéka ment népes nézőtér előtt. A í 
„csak felnőttekének jelzett darab 
tárgya: a hódítóan szép és elegáns 
nő hogyan tudja meghódítani a csak j 
24 óráig tartó szerelmet kereső arisz
tokrata férfiszépséget. A merész pár
bajhoz jólsikerült kisérő figurák ad- 
ják adják a keretet. A valóban szép 
és elegáns Majthényi Gabi és hozzá- 
méltó Kovács György művészi tudá
suk egész tárházát csillogtatták. Ká
rolyi Judit, Vértes Nelli, Pintér Rózsi, 
Sass Vértes és Szabó művészi kész
ségükkel s jóizü humorukkal járultak 
hozzá a darab sikeréhez. T. L.

Felújított darabok. Husvét va
sárnap délután és este a „Mezei 
pacsirta" c. szép operettet, kedden 
Lehár örökbecsű operettjét, a „Há
rom a kislányét, szerdán pedig 
Szabó Sándor, a társulat komikusá
nak müvét, a „Ki lesz a férjem" c. 
operettet újította fel a társulat nagy 
siker jegyében.

Vértes Károly 25 éves színészi
jubileum a. Április 30.-án, szomba
ton este 8 órakor nagy ünnepség 
színhelye lesz a veszprémi Petőfi- 
szinház. Ekkor ünnepük Vértes Ká- 
rolynak, Veszprém kedvencének 25 
éves jubileumát. Ez a 25 év a szí
nészetnél eltöltött sokoldalú munka 
mellett nagyon nagy idő, Vértes Ká
rolyt nemcsak, mint színészt, hanem 
mint rendezőt és a színház helyettes 
igazgatóját ismerte és szerelte meg 
a veszprémi közönség. A jubileumi 
díszelőadáson színre kerül az örök- 
szépségű, csodásmuzsikáju „Cigány
szerelem", több fővárosi vendég 
részvételével. A jubileumot a kul
tuszminisztérium hozzájárulása mel
lett, az Országos Szinészegyesület 
részvételével, több tagból álló ren
dezőbizottság szervezi, védnökként 
szerepel Veszprém város társadal
mának több előkelősége. Vértes Ká
roly 25 éves jubileumának előadására 
már most olyan érdeklődés mutat
kozik, amiből látszik, hogy Veszprém 
kedvencének díszelőadását zsúfolt 
ház nézi végig. — Erre az előadásra 
a t. bérlők helyeit péntek déli 12 
óráig tartja fenn az igazgatóság.

A színház m űsora. Pénteki lap
nyomás közben közük: Ma, szom
baton este és vasárnap délután mér
sékelt, vasárnap este rendes helyárakkal 
Bpcsttel egyidőben „Júlia", Földes— 
Harmath— Ábrahám leggyönyörűbb 
operettje. — Hétfőn a Nemzeti Szín
ház legnagyobbsikerti szinjátéka : 
„Jézusfaragó ember" Sötét Balázs 
titkár jutalomjátékául. Valódi és nem 
festett fenyőfák között játsszák. — 
Kedden „Huszárparádé" katonaope
rett. — Szerdán „Kadettszerelem" 
fehér operett. — Csütörtökön Pallós

(Popladek) János veszprémi táncta
nár ősbemutató operettje: „Csók
parti." — Pénteken (ketten egy jegy
gyei !) „Gólyaszanatórium".

KÖZGAZDASÁG
Az O rszágos M ezőgazdasági 

K iállítás veszprém megyei 
nyertesei.

A március 22—28. között Buda
pesten rendezett Országos Mező- 
gazdasági Kiállítás tenyészállatvásá
rán vármegyénkből többen kiállítot
tak és kiváló minőségű állataikkal 
különböző dijakat nyertek. Ezek 
közé soroljuk dr. vitéz Jékey Ferenc, 
akkor még vármegyénk főispánjá
nak feleségét is, aki magyar man-

falica kan anyagával I. A. diját és 
zatmár, Ugocsa s Bereg vármegyék 

tiszteletdiját nyerte. Magyarpirostarka 
bikákkal nyertek :

Uradalmi gazdaságok: Szávozd 
Richard Nagyveim-puszta I. c. dij, 
elismerő oklevél és csoportdíj; Pan
nonhalmi Főapátság Lázi II. díj, el
ismerő oklevél, csoportdíj és elis
merő oklevél a tejelésért; Veszprémi 
Székeskáptalan Jutás és Schrikker 
Sándor Álsótekeres elismerő oklevél.

Kisgazdatkiállitök: Reisinger Ke- 
resztély és Schnitz Mihály Lajosko- 
márom II. d ij ; Pléser Lőrinc Lajos- 
komárom III. d íj; Szönyi András 
Ujhodas-puszta és Kálmán Imre Me- 
zőszentgyörgy elismerő oklevél.

* A K ereskedelm i és Ipar
kam ara közgyűlése. A győri Ke
reskedelmi és Iparkamara közgyűlése, 
amelyet Morvay István felsőházi tag 
elnöklete alatt tartottak Győrött, fog
lalkozott a vendéglátó iparosok, 
szállodások, vendéglősök nehéz hely
zetével, akikre dr. Meixner Ernő fő
titkár jelentése szerint a rendkívül 
elszaporodott borkimérések, zene
díjak nagysága miatt katasztrófa vár. 
Ez ügyben elhatározták, hogy felír
nak a kormányhoz. Elfogadták a 
nyílt árusítású üzletekben alkalma
zottak munkaidejének szabályozását. 
Dr. Ujlaky Géza titkár a MÁV in
tézkedéseit ismertette a batyuzó ke
reskedelem megakadályozására. Ez
után a tanoncszerzödések és segéd
levelek dijait emelték 1, 2, illetve 3 
pengővel, mely különbözetet az ipa
rosjóléti intézményeknek adják. Fel
iratban kérték a minisztériumot, 
hogy a 25 P-n aluli követelések is 
a járásbíróságok utján hajtassanak 
be. A kerékpár megőrző vállalatok 
engedélyezésének iparjogi minősí
téshez kötését indítványozták végül.

* Mik a teendők m ost a gyü
m ölcsösben ? Erről a kérdésről ír 
a Növényvédelem és Kertészet leg
újabb száma. Cikkeket közöl még a 
gyümölcsfák terméséről, átültetéséről, 
az alma- és szőlőmoly s hernyóir
tásról, a mérges növényvédelmi sze
rekről stb. A dúsan illusztrált, színes 
gyümölcsképet is közlő két szaklap
ból a „Növényvédelem kiadóhivatala 
(Bpest, V., Vécsey-u. 4.), e lapra 
való hivatkozással, egy alkalommal 
díjtalanul küld mutatványszámot.

* Iparos és kereskedő csere
akció N ém etországgal. Az Orszá
gos Baross Gábor Kör akciója ke
retében 300 érettségizett vagy szak
iskolát végzett egyén működhet hat 
hónapig Németországban volontőr- 
ként, szakmájukat tanulmányozva. 
Minden résztvevő teljes ellátást kap, 
aminek ellenében egy hasonló kép
zettségű és szakmáju német egyén
nek kell működési kört biztosítani. 
A jelentkezők három osztályba so
roztainak és pedig az A. osztályba 
a nagyipari és kereskedelmi vállala

tok alkalmazottai, a B. osztályba 
az önálló kereskedők és kereskedő- 
segédek, a C. csoportba az önálló 
iparosok és iparos-segédek osztá
lyonként 100— 100 résztvevővel. A 
résztvevők útlevelüket maguk váltják 
ki és elutazás előtt háromnapos 
nemzet- és gazdaságpolitikai tanfo
lyamon kötelesek résztvenni. Rész
vételi dij vasúti költséggel együtt 
130 P. Jelentkezni lehet a Baross 
Gábor Kör központjánál (Bpest, VIII., 
József körút 70. I. em.) és az ipar
testületeknél.

O rszágos vásárok  a  Dunántúlon.
Ápr. 25.-én Ács (Komárom m.), 

Devecser (Veszprém m.), Gyulakeszi 
(Zala m.), Igái (Somogy m.), Ko
márom (Komárom m.), Mór (Fejér 
m.), Nagykapornak (Zala m.), Sá- 
rosd (Fejér m.), Szil (Sopron m.), 
Toponár (Somogy m.), Tűrje (Zala 
m.), Vasszentmihály (Vas m.), Vép 
(Vas m .); 26.-án Devecser (Veszprém 
m.), Kerkaszentmiklós (Zala m.), 
Sellye (Baranya m.), Tihany (Zala 
m .); 27.-én Nyárád (Veszprém m.), 
Somlószőlős (Veszprém m.); 28.-án 
Balatonfökajár (Veszprém m.), Büssü 
(Somogy megye), Istvándi (So
mogy megye), Marcaltő (Veszprém 
m .); 30.-án Zirc (Veszprém m.); 
máj. 1.-én Gyékényes (Somogy m.), 
Majs (Tolna m ), Szentgotthárd 
(Vas m.), Szilasbalhás (Veszprém m.), 
Zirc (Veszprém m.).

IRODALOM.
(M agyarosan.) Pintér Jenő és 

Putnoky Imre szerkesztésében most 
jelent meg a Magyarosan nyelv
művelő folyóirat ezévi 3—4. gazdag 
száma. Nemes Zoltán kimutatást 
közöl a hírlapok nyelvhelyességi hi
báiról, Dengl János a helytelen szó- 
összetételeket szedi csokorba, Kozo- 
csa Sándor a nyelvhelyesség iro
dalmát állítja össze. Kisebb nyelvé
szeti közleményeken kiviil külön ro
vat bírálja Íróink magyar nyelvét. 
Könyv- és lapszemle, Figyelő-cikkek
kel stb. egészítik ki. Évi 1 P-ért 
megrendelhető a M. T. Akadémia 
Főtitkári Hivatalában. (Bpest, VI., 
Akadémia-u. 2.)

(Félix L a n g e r: „W hitetnan 
ú r 7 nap ja" ) Kurt Nieram talán a 
világ legnagyobb szélhámosa tudna 
lenni. Ö azonban a kalandot önzet
lenül csak a kaland kedvéért szereti, 
mert talpig derék fiú. Szinte határ
talan az a vakmerőség, amellyel or
ránál fogva vezet egy egész várost. 
Nemcsak bátor, hanem olyan szere
tetreméltó, hogy a szivünkbe zárjuk, 
csakúgy, mint az üde szépségű 
leányt, akivel kalandjai közben szív
regényét játssza le előttünk. Palladis 
kiadás, kapható mindenütt, ára fél
pengő.

(Húsvéti hárm as ének.) A ha
rangzúgás és az orgonazengés ne
mes pátoszával köszöntötte vitéz 
Somogyváry Gyula a Husvétot, szép 
versekkel, amely az U j Idők-ben je
lent meg. A lap három, vezető he
lyen közölt cikkét Glattfelder Gyula, 
Raffay Sándor és Hóman Bálint Ír
ták. Gazdag tartalmából kiemeljük 
még Csathó Kálmán, Harsányi Zsolt, 
Márai Sándor, Zilahy Lajos Írásait. 
Terescsényi György elbeszélése, Har
sányi Gréte riportja a magyaros 
ruhamozgalomról, Fodor Gyula, 
Szerb Antal cikkei, Komjáthy Ala
dár, Ernőd Tamás versei, Gáspár 
Miklós mulatságos regényének foly
tatása, művészi és időszerű képek, 
remekbekészült magyaros ruhák ter
vei, az ötletes „Ceruzajegyzetek" és 
változatos rovatok gazdagítják még 
az Uj ldők-e\. Mutatványszámot

küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre 6 40 P, egyes szám 50 fillér.

T E S T E D Z É S .
Labdarúgás.

Husvét vasárnapján három baj
noki mérkőzést játszottak megyebeli 
csapataink.

Várpalotán az Unió 2 :1  (1 :0 )  
arányban vereséget szenvedett a Pe- 
rutz-gyártól. Az erősiramu, változa
tos küzdelemben a vendégcsapat 
nagyobb akarással, a bányászcsapat 
kapkodva, idegesen küzdött. Gól
szerzők : Magyari János II., illetve 
Prém. Játékvezető : Fritz.

Fűzfőn a magyaróvári Hubertus 
4 :1  (1 :0 )  arányban szenvedett ve
reséget. Fűzfő nagyszerűen működő 
-íalfsorával védelmét és tartalékos 
csatársorát támogatva, végig fölény
ben volt és ellenfelének kitünően 
védő kapusával szemben is ered
ményes tudott lenni. Gólszerzői: 
Csiszár, Szerváczi (2) és Angyal. 
Játékvezető: Somos.

Pét Szfehérvárott 4 : 2  (1 :0 )  
arányban kapott ki az Előre-től. A 
bajnokjelölt vasutascsapat csak elke
seredett küzdelem után tudott győzni 
a balszerencse által is üldözött pé
tiek ellen, akiknek legbiztosabb gól
helyzetekben sem sikerült eredmé
nyesnek lenni, mert még a kapufa 
is védett. Gólszerzői: Both és Ko
vács. Játékvezető : Gray I. (t. I.)

o V asárnapi lab d aru g ó  so r
rend. TSC—Perutz, P. Vasutas— 
SVSE 11., Szikla—Unió II., A jk a - 
Siófok, Enying—VTC, Móri PLE— 
Hajmáskér játszanak bajnoki mér
kőzést.

Anyakönyv.
Születés: Venczel Ferenc fm. és Zsan- 

dár Erzsébet ha Antal, rk. — Klimits Sán
dor villanyszerelő-s. és Kiss Julianna fia 
Sándor Antal, ik. — Botond Imre várm. 
dijnok és Csermák Ida leánya Edit Ida, 
rk. — Bakos János gazd. cseléd és Hor
váth Sarolta leánya halva született. Steig- 
ler Antal téglagyári munkás és Holczer 
Rozália leánya Rozália, rk. — Cziráky Jó
zsef máv. pályamunkás és Bakonyi Julianna 
leánya Julianna Jolán, ev. — Fehéregyházi 
Ferenc m. kir. postatiszt és Rimpek Anna 
fia Ferenc János Jenő, rk.

Halálozás: Szabó János kubikos-vállalk. 
58 é.. ref. — Lenner Ferencné Héblin Má
ria 76 é., rk. Rónaszéki Vincéné Szed- 
lák Mária 48 é., rk. Dezső János gyári
m. 28 é., ref. — özv. Pápai Jánosné Fü- 
löp Lídia 83 é., ref. — Horváth János 
kályhás 81 é., rk. — Milhoffer Sándor 7
n. , ev. -  Hock Pálné Kanczler Maliid 37 
é., rk. - Száraz István ny. máv. vonatfék. 
45 é., rk. — Hopp Sándor napsz. 65 é., 
rk — Streibl Elek postakézb. 52 é., rk. 
özv. Kelemen Imréné Juhász Zsuzsanna 
73 é., ref.

HAzassáp : Horváth László asztalos-s. 
és Varga Erzsébet rk. — Német József 
nádazó, ref. és üyökeri Margit gk. — Te
mesvári Sándor cipész-s. és Jovák Aranka 
rk. — Rónaszéki József máv. fütöh. műnk. 
és Simon Róza rk.

Gyulafirátót község elöljáróságától. 
Hirdetmény.

Gyulafirátót község elöljárósága 
a Gyulafirátót községben létesí
tendő

hősi emlékmű és 
Országzászló

kivitelezésére pályázatot hirdet. Az 
emlékműre vonatkozó tervek a gyula- 
firátóti jegyzői irodában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

Pályázati határidő: 1938. m ájus 
15. déli 12 óra.

Gyulafirátót, 1938. április 20. 
D om bayjózsefsk. C satári János  sk.

vezetőjegyző. 116 községi bíró.

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


