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A debreceni 
beszéd .

A Tiszántúl és Duno-Tiszaköze 
m agyarjainak tízezrei előtt beszélt 
Debrecenben Imrédy Béla minisz
terelnök. Nagy magyar találkozó 
volt ez a gyűlés, amelyen a deb
receniekkel együtt mintegy negy
venezren jelenlek meg, hogy meg
hallgassák a kormányelnököt, aki 
ebben az egyik legmagyarabb vá
rosban számolt be kormánya ed
digi munkájáról és további terveiről.

Lázár Andor beszélt a minisz
terelnök előtt s amikor azt mon
dotta : „Uram vezess, mi követni 
fogunk !“, tomboló éljenzés melleit 
állt fel a negyvenezer főnyi tömeg, 
amely a miniszterelnök hat heti 
munkája során nemcsak megérezte, 
de meg is látta, hogy Imrédy az 
a  magyar államférfim aki tudja, 
mit akar és akit nemcsak kell, de 
érdem es is követni.

Imrédy miniszterelnök rám uta
tott beszédében arra. hogy a m a
gyar kormányzat vezetőire mily 
mérhetetlen feladatok várnak, de 
e feladatok elvégzésére csak véges 
eszközökkel rendelkezik. Rokon
szenves és magátol értetődő elis
meréssel utalt arra a  hatalm as 
m unkára, melyet elődje végzett, 
hangsúlyozva, hogy Darányi Kál
mán bölcs és előrelátó kormány
zásának  köszönhető a nyugodt 
légkör kialakulása, mely lehetővé 
tette a legnehezebb alkotmány jogi 
problémák sima megoldását is. A 
közjogi kérdések mellett nem ha
nyagolta el a kormányzat a  nép 
szempontjait sem. Felsorolta a Da
rányi-kormánynak a  nép érdekeit 
szolgáló szociális alkotásait és 
utalt arra, hogy mekkora erőfeszi- : 
tésbe ás áldozatba kerülhetett a . 
tiz pengős búza árát a mai szintre 
emelni. Megemlékezett a kisgazda- 
existenciák megmentésére irányuló 
intézkedésekről, amelyek félszáz- i 
ezer magyar gazdáról hárították el j 
az  árverés veszélyét: utalt az 
öregségi biztosítás megalkotására, 
a  hitbizományi reformra, a telepí
tési javaslatra, amely új alapokra 
helyezi a  magyar földbirtokpoli
tikát.

Öt nehéz, munkával teljes esz
tendő eredményeit vázolta hall
gatósága elölt Imrédy Béla mi
niszterelnök és az ő szuggesztiv 
szónoki ereje valósággal magával 
ragadla hallgatóságát, mikor arról 
beszélt, hogy mindezek mellett a 
legelső és legszentebb feladatunk 
egységes szellemű, nagyszerű had 
seregünknek megadni azt a  felsze
relést. amely méltó hozzá és amely 
minden voatkozásban alkalm assá 
teszi arra, hogy hivatásának meg
felelhessen. Ezért dolgozik a kor
mány. mert a nemzet biztonsága i 
csak jól felszerelt, jól kiképzett,

egységes szellemű hadseregre tá- 
maszkodhatik.

A hadsereg fejlesztésével egyen- ! 
rangú kérdés a magyar falu fel- I 
emelése. Szinte távirati stílusban ! 
sorolta fel itt a kormányelnök a 
legsürgősebb teendőket. Egészsé
ges, jó ivóvizet kell adni a falu- j 
nak. megfelelő szám ban orvosok
ról kell gondoskodni és intézmé- j 
nyesen kell biztosítani a termény- 
értékesítést, tárházak, gyűjtőházak, 
építésével, a közlekedési eszkö- i 
zök megfelelő menetrendjével és \ 
tarifájával.

Elérkezett itt a kormányelnök 
beszéde egyik legérdekesebb és 
legnagyobb jelentőségű részéhez : 
az  álprófétákról szólott az Alföld I 
m agyarságához a  kormányelnök. 
Hangoztatta, hogy kormánya gaz- j 
dag örökséget vett át s ez örök- j 
séggel könnyű lehetett volna a i 
sáfarkodás, ha nem tám adtak ! 
volna a magyar népben uj prófé
ták és áipróféték. Álpróféták, akik 
lekicsinyeltek minden munkát és 
eredményt, alprófélák, „akik m a
gyar fülnek nehezen érthető sza- , 
vakból összeeszkábált közös zűr- ! 
zavaron kívül, vagy néhány fene
gyerek-stílusban megirt röplapon 
kívül vajmi kevéssel ajándékoz
ták meg ezt a nemzetet ”. A Ti
szántúl keresztény magyar népét, 
amely beleszületett a  jobboldali- 
ságba, amely az anyatejjel szívja 
m agába a nacionalista gondola
tot es életet, figyelmezteti a  kor
mányelnök. hogy vigyázzon a túl
zókra, mert azoknak nem a nem
zet érdeke, hanem  a saját érde
kük a fontos.

Joggal állapította meg Imrédy 
Béla miniszterelnök e gyűlés han
gulatából kitetszőleg is, hogy a 
köd már oszlófélben van. Figyel
meztette a  közvéleményt arra, 
hogv még mindig működnek a 
ködfejlesztő gépek és ennek csak 
akkor lesz vége, ha mindenki, 
akinek mondanivalója van a  ma
gyar nép szám ára, nem rejtőzik 
el, hanem kiáll és nyíltan mondja 
meg azt, hogy mit akar. Mint 
ahogy nyíltan és határozottan 
megmondta Imrédy Béla. hogy a 
nemzeti egység kormánya rendel 
és munkát akar. Van aki pana
szolja. hogy ő — a  miniszterel
nök — és barátai megint sokat 
beszélnek. Nos, ezekre a beszé
dekre szükség van. Az igazság 
szavának fénycsóváival kellett vi
lágosságot deríteni a félhomályban 
és a sok beszéd csak ott lehet 
hiba, ahol már a cselekvést gá
tolja. A győri program végrehaj
tása már megindult, a  nagy- és 
kisipar a hadsereg szám ára száz- 
miliós rendeléssel dolgozik. 150 
km-nyi uj közút építésére adott ki 
a  kormány rendelést, folyik a 
munka a bekölö-ulak megépítésén 
és néhány nap múlva, a magyar

gazdasági élet lejegyzi e hatal
mas munkálatok elvégzéséhez 
szükséges első 125 miliós kölcsönt.

Érintette a szesztörvény kérdé
sét, amely a magyar gazdatársa- 
dalom régi kívánságát váltotta va
lóra. méltatta a Nemzeti Bank re
formjának jelentőségét, külön ki
emelve. hogy a Nemzeti Bank 
tartalékaiból liz miliő pengős ala
pot létesítenek azzal a céllal, hogy 
abból a kisember, a kisgazda, a 
kisiparos hitelellátását lehetővé te
gyék. Megemlékezett az árkormány

Dr. vitéz Benárd Ágost ny. mi
niszter, a veszprémi kerület országgy. 
képviselője megkezdte beszámoló 
körútját kerületében. Először Vö- 
rösberény, Üskii és Kádárta közsé
geket látogatta meg. Vörösberényben 
Zántó Imre, a Nemzeti Egység el
nökének üdvözlő szavai után ismer
tette az ország kül- és belpolitikai 
helyzetét, utánna hosszasan elbeszél
getett a megjelentekkel.

öskün Pavelka András, a NE 
elnöke meleg szavakkal üdvözölte a 
kerület képviselőjét. A nagyszámú 
hallgatóság feszült figyelemmel hall
gatta meg illusztris képviselőjének 
beszámoló beszédét. Benárd Ágost 
ismertette Imrédy Béla miniszterel
nöknek különösen a falura vonat
kozó programját. Rámutatott többek 
között arra is, hogy amikor ilyen 
keresztény alapon álló jobboldali 
kormányunk van, amelynek egyet
len egy célja, hogy a dolgozóknak 
minél jobb és biztosabb megélhe
tést harcoljon ki, akkor nincs értelme, 
hogy olyan emberek szavára hall
gassunk, akik délibábokat próbálnak 
a magyar égre felrajzolni, teljesíthe
tetlen Ígéretekkel.

Kádártán Bolla Géza NE-vezető- 
titkár üdvözölte a képviselőt, aki 
gyönyörű beszédével annyira lenyű
gözte a hallgatóságot, hogy a késő 
esti órák ellenére másfél órás elő
adás után azt kérték szeretett kép
viselőjüktől, hogy folytassa tovább 
beszédét, mert jólesik magyar szi
vüknek. ha igy szólnak hozzájuk. 
Érzik képviselőjük beszédéből azt a 
végtelen szeretetet és megbecsülést, 
amely minden szavából kicsendül, s 
jólesik tudni, hogy ennek a kerü
letnek a népét olyan ember képvi
seli a magyar parlamentban, aki 
izig-vérig keresztény magyar gon
dolkozásával már a régmúltban is

biztos napról-napra hatékonyabb 
működéséről és beszédét azzal 
zárta, hogy nem szabad ebben 
az országban addig megnyugodni, 
amíg egyetlen egy m unkáskéz is 
tétlenül hever.

Debrecenben beszélt a magyar 
kormányelnök, de nemcsak egy 
város, egy országrész, hanem  az 
egész ország népe fogadta meg
nyugodva, lelkesen ezt a  beszé
det. amely eredmények és tettek 
további bejelentése volt. (B.É.)

harcolt azokért az eszmékért, amelyek 
ma a Nemzeti Egység zászlajára 
vannak felírva. Szép volt ez az est, 
úgy éreztük, akik künnvoltunk, hogy 
a magyar falu kérges kezű munkása 
szeretettel nyújtotta felénk kezét, 
mert megérezte, hogy egyfajtából 
valók vagyunk, egy a célunk és 
egy a sorsunk. Alig tudtunk elbú
csúzni Kádárta község lakóitól, akik 
szorosan körülvették képviselőjük 
autóját és szerették volna megaka
dályozni a késő éjszakában az in
dulást, hogy továbbra is hallhassák 
szívből jövő igaz magyar szavát.

Beszámolójának ezen részén a 
képviselőt Jakula Béla várni, szer
vező titkár és dr. Szabó László 
körzeti titkár kisérték.

Benárd Ágost vasárnap Debre
cenbe kisérte el Imrédy Béla minisz
terelnököt, majd tovább folytatta ke
rületében beszámoló körútját.

Gyulafirátóton meglátogatta vitéz 
Hevesy István helybeli esperesplébá
nost és Szentiványi Károly nagy
prépostot, majd az egybegyűltek 
előtt ismertette az utolsó hónapok 
politikai eseményét. Sölyon Gubicza 
Ferenc a NE elnöke üdvözölte a 
képviselőt, akit a nagyszámú hall- 
katóság feszült figyelemmel hallga
tott és nagy megértéssel fogadta a 
kül- és belpolitikai fejtegetéseit. Úgy 
Rátóton, mint Sólyon beszédet mon
dott még Vöröss László városi NE- 
titkár a város és a falu együttműkö
déséről.

Várpalotán Farkas János NE-el- 
nök üdvözlő szavai után Fater István 
pápai kamarás, esperes plébános 
magasan szárnyaló beszédben muta
tott rá Imrédy Béla miniszterelnök 
elhangzott beszédeinek nagy fontossá
gára, s hangsúlyozta, e beszédek 
közül nem egy megérdemelné, hogy 
a középiskolai tankönyvekben tel-

Benárd Ácgosí
m ó ló  l^öriú íja .

„Európa Srícjylí tő lünk Im rédy B éla
m iniszterelnököt, a  v ilágh írű  pénz>  
ü gyi kapacitást"  — m ondotta  töb
b ek  között. — Óva in ieit, hog> a  íié ii-  
b áb o lia t k ergetök re  h a llg a ssu n k .
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N y o m t a t v á n y o k
Íz lésesen  g y o  rs a n

Jutányos á rak o n

k é s z í t t e t n e k

jes egészében felvétessék, s azokból 
az izzó hazafiasságot megismerjék. 
Ezeket a beszédeket — folytatta sza
vait — azért mondhatta igy el, mert 
azok a lelke mélyéből fakadtak és 
hiszi és tudja, hogy nemcsak a sza
vakban, hanem a tettekben is kife
jezésre fog jutni az az izzó fajszere
tet, amely szakadatlanul hajtani fogja 
őt a keresztény nemzeti jobboldali 
politika minél teljesebb megvalósí
tására.

Ezután Bcnárd Ágost szólalt fel. 
megköszönte az elnök üdvözlő sza
vait, majd kiegészítette Fatér esperes 
plébános szavait azzal, hogy egész 
Európa irigyli tőlünk lmrédy Bélát, 
ezt a világhírű pénzügyi kapacitást, 
aki, mint a Nemzeti Bank elnöke, 
ismert zsenialtásával Magyarország 
gazdasági talpraállitásában tevéke- 
kenyen résztvesz és munkájával le
hetővé tette, hogy a pengő értéke és 
vásárlóereje stabilizálódjon. Az Isten 
különös kegye adta nekünk ezt az 
embert, ki nemcsak biztos kézzel 
vezeti a kormány rudját a keresz
tény, nemzeti, szociális gondolat 
megvalósítására, hanem, ha kell, a 
legnagyobb szigorral sújt le azokra, 
akik a Nemzeti Egység erejét akar
ják megbontani. Majd beszéde to-

A képviselöházban a hegyköz
ségi bortörvényjavaslat tárgyalásánál a 
multhét végén felszólalt dr. Schandl 
Károly titkos tanácsos és nagyér- 
deklödéstől hallgatott beszédet mon
dott. Történelmi visszapillantást ve
tett azokra az intézkedésekre, ame
lyeket a kormányok a magyar bor 
védelmére hoztak. Darányi Ignác 
földművelésügyi miniszter bortörvé
nye védelmébe vette a magyar bort, 
különösen a nemes borokat. A há
ború után az a kérdés foglalkoztatta 
a kormányt, hogy hogyan lehet be
szüntetni a hitvány borfajták terme
lését. Foglalkozni kell ezzel a prob
lémával mindaddig, amig stabilitást 
nem érünk el. Ennek a törvényja
vaslatnak az a célja, hogy ezt a sta
bilitást elérje. A homoki bor érté
kesítése érdekében borközraktárak 
létesítésével és az értékesítő szövet
kezet megalakításával sikeres lépé
seket tett a földművelésügyi kormány. 
Ha azt a politikát folytatjuk, hogy 
minél több bort termeljünk, akkor a 
magyar szőlőtermelés világhírneve 
tönkre megy. A szőlő-és borkultúrát 
kétezer esztendővel ezelőtt Pannónia 
indította el egész Európában, külö
nösen a balatoni és somlóvidéki kul
túrával. Ezeket a történelmi borvidé
keket régi múltjukért meg felelően vé
delemben kell részesíteni és a magyar 
bor hírnevét meg kell védeni. Ha a 
javaslat intenciói megvalósulnak és 
a magyar bor keresettebb lesz, még 
több kisember fog megélni a szőlő-

vábbi során fölsorolta a Gömbös-, 
Darányi- és Imrédy-kormányok ed
digi működését s kiemelte, hogy 
mindazok a törvények és rendeletek, 
amelyek azóta megszülettek, igazol
ják a kormány keresztény, népies és 
nemzeti irányzatát. Kár, hogy ugyan
akkor, amidőn a kormány végre 
a legerősebb jobboldali politikát 
folytatja, magyar fajtestvéreink hintik 
az elégedetlenség magvát a lelkekbe 
és ezzel gyöngíteni akarják azt az 
egységes tábort, melynek összefo
gása adhatja meg azt az erőt és 
lendületet, mely a reformok gyors 
végrehajtását eredményezi.

A liberális baloldallal nyílt küz
delmet vettünk fel. Őket legyőzzük, 
mert le kell, hogy győzzük, azokat 
a hatalmakat, melyek megakadályoz
ták eddig a magyar faj uralkodását. 
Ezekkel nyíltan állunk szemben s 
az idők folyamata meghozza teljes ! 
diadalmunkat. De fáj nekünk azok 
ellen a magyar fajtestvérek ellen 
harcolnunk, kik imrédybbek akarnak 
lenni Imrédynél és túlhajtott köve
teléseikkel s bizalmatlanságukkal ki 
akarják ölni azt a hitet, mely hit 
Németországot és Olaszországot oly 
naggyá tette, mely hit a vezérben 
lehet egyedüli alapja a közszellem 
kialakulásának. S ez a közszellem 
párosulva a kormány erős kezével, 
lehetővé teszi, hogy ebben az or
szágban is minden közös megmozdu
lásunknak, egyéni tetteinknek rugója 
mindig közös anyánk, a magyar 
haza legyen.

A nagyszámú közönség hosszú j 
percekig lelkesen ünnepelte szeretett 
képviselőjét, aki mintegy fascinálta 
hallgatóságát izzó hazafisággal átha
tott beszédében.

A beszámolókörut eme második 
részében Jakula Béla várni, központi 
titkáron kivül dr. Priegel László tb. | 
várni, főügyész, a NE veszprémi 
választókerületi titkára és Vöröss 
László városi körzeti titkár is elkí
sérték Benárd Ágostot, aki este | 
autóján visszautazott Bpestre.

termelésből, mint ma. Nemes bo
raink világhírnevét meg kell védeni 
minden áron. itt meg kell állapítani, 
hogy Budapesten ma több somlói 
bort mérnek ki, mint amennyi Som
lón egyáltalán terem. A mérges bo
rokat ki kell pusztítani.

Ezután a külföldi propagandáról 
beszélt. A külföldi magyar borházak 
rendkívül sokat tettek a magyar ne
mes borok terjesztése érdekében. A 
földművelésügyi kormány jelentős 
intézkedése volt a borfogyasztási adó 
leszállítása, amit remélhetőleg ennek 
az adónak teljes megszüntetése fog 
követni. A borértékesitési szövetke
zetek sikerrel mozdították elő az ex
portot. A szállodás és vendéglős ipa
rok tiltakoznak a termelői borkimé
rések ellen. Nem vagyok hajlandó 
védeni az áltermelöi kiméréseket, 
amelyek hitvány borokkal árasztják 
el a fővárost. Az igazi hegyvidéki 
termelői kiméréseket azonban támo
gatni kell. Ezek nagy nehézségekkel 
küzdenek, mert a hitvány borokat 
olcsón árusítják. Nem a noali szőlő 
kiirtásáról, hanem átoltásáról van 
szó. Ez a magyar bortermelés feké
lyét veszi ki, anélkül, hogy a kisem
bereknek ártana. Meg kell tanulni, 
hogy a noah-al nem lehet rontani a 
magyar bor hírnevét. A kártalaní
tásra vonatkozólag azt kívánta, hogy 
minél kisebb gazdáról van szó, an
nál nagyobb legyen a kártalanítás. 
Fontos a borszőlőről csemegeszőlőre 
való áttérés. A magyar gyümölcs

szőlőnek igen nagy lehetőségei van
nak. A külkereskedelmi hivatal fejt
sen ki nagyobb propagandát. Végül 
azt kérte a minisztertől, hogy az 
egyik hegyközségi tanács székhelyét 
Veszprémbe tegyék. A javaslatot el
fogadta.

Az értékes felszólalást az egész 
képviselöház nagy tetszéssel fo
gadta.

Kapi Béla
evangélikus püspök 

Szent István-királyról.
Dr. Kapi Béla ev. püspök, titkos 

tanácsos, az országos jubileumi év 
megnyitása alkalmából körlevéllel 
fordult a dunántúli evangélikus egy
házkerület lelkészeihez. Rámutatott 
arra, hogy történeti értékünk, a je
lenben való kötelességteljesitésünk 
és jogunk a szebb jövendőhöz attól 
függ, hogy tudunk-e komoly élet
valóságként Krisztus országa lenni 
és tudjuk-e ezt a nemzeti életszük
ségletet egyes emberek keresztyén 
jellemében megvalósulásra segíteni. 
Az evangélikus egyház ugyanis eb
ben látja István király emlékezete 
felújításának maradandó értékét. A 
püspök felhívja lelkészeit, hogy Ist
ván király napján tartsanak minden 
templomban hálaadó istentiszteletet.

Itt említjük meg, hogy a föpász- 
tor a felsöházban a Szent István ju
bileumi évvel kapcsolatban felszólalt 
és szépséges fejtegetéseiben többek 
között a következőket mondotta:

— Örömmel fogadja el a törvényja
vaslatot, mert az méltó kifejezése a

Péter és Pál napján fényes egy
házi ünnepség keretében szentelték 
püspökké dr. Tóth Tihamér prelátust, 
egyet, tanárt, a bpesti Közp. Pap
nevelő Intézet igazgatóját, akit a 
pápa címzetes olbiai püspökké és 
utódlási joggal veszprémi segéd
püspökké nevezett ki. A püspök- 
szentelési szertartása Bpestcn, a pá
losrendi Egyetemi-templomban folyt 
le, amelyben a segédpüspök több 
évtizede tartotta nagyhatású, a rádió 
által is közvetített egyházi szónok
latait.

A püspökszentelés ünnepélyes 
szertartását dr. Serédi Jusztinján 
biboros-hercegprimás végezte dr. 
Glattfelder Gyula Csanádi és dr. 
Hanauer Á. István váci püspökök 
segédletével s megjelent segéd
püspöke felszentelésén dr. Rótt Nán
dor veszprémi megyéspüspök is, dr. 
Simon György felsőházi tag, dr. 
Radványi Viktor és dr. Hoss József 
prelátuskanonok, valamint dr. Lang- 
már Lipót tb. kanonok, püspöki 
titkár és dr. Pfeiffer János szent
széki tanácsos, püsp. főlevéltáros kí
séretében. De a világiak közül is 
számosán vettek részt a szinte or
szágos jellegűvé vált püspökszente
lésen.- Igy ott volt dr. Hóman Bálint 
tárcanélküli miniszter, valamint a 
nagyszámú vidéki küldöttség sorá
ban Veszprém megyéből dr. Mester- 
házy Ferenc, vármegyénk főispánja, 
dr. Berky Miklós alispán, dr. Ke
resse)’ Pongrác ny. főispán, dr. 
Schandl Károly titkos tanácsos 
és Nirnseé Pál gazd. főtanácsos, 
országgy. képviselők, Rosos Károly 
veszprémi és Hamuth János pápai 
polgármesterek, dr. Kenessey Tibor 
főispáni titkár és még mások. A kül-

nemzet hálájának és meggyőződésé
nek. Az emberi nagyságoknak is 
megvan a maguk kategóriája. Kiváló 
az az ember, aki saját életmunkáját 
betölti, nagyobb ember az, aki ha
lála után is él és nemzedékek hor
dozzák alkotásainak emlékét, legna- 
gzobb az, aki felett évszázadok nyom
talanul suhannak el, emiéke nem 
múlik el soha, mert személyében, 
munkájában örökprogramot képvisel. 
Az ilyen legnagyobb embert méltó
képen kell megünnepelni. Szent 
István nekünk, a magyar nemzetnek 
örök programot jelent és ha a ma
gyar törvényhozás törvényben meg
örökíti emlékezetét, akkor nemcsak a 
hála adóját rójja le, hanem mint 
számadó biró számot ad a 900 év
vel ezelőtt tőle kapott örökségről és 
fogadalmat tesz, hogy az ő szemé
lyében és munkájában megtestesült 
történelmi programot hogyan akarja 
a jövendőben életértékké tenni. Szent 
István nemcsak kardot tart kezében, 
hanem másik kezében a nemzet felé 
emeli az örök Isten élő evangéliumát. 
A kereszténység felvételében volt iga
zán nagy István király, aki tanács
adóival megbeszélhette az ország 
sok dolgát, de a kereszténység mel
lett imádságos gondolataiban csak 
az Istennel tanácskozva döntött. Vi
gyük el Fehérvárra a magyar nemzet 
háláját, de ugyanakkor ébresztgessük 
azt az elhatározást, hogy örökségé
nek a keresztény lélekből, Isten aka
ratából sarjadzó drága értékeit a ma
gunk szivében kiműveljük és azt 
nemzetünk értékeivé tesszük, hogy 
azzá legyen a nemzet, amivé lennie 
kell történelmi küldetése révén : ma
gyar cs keresztény.

döttségeket Pfeiffer János, a megyés
püspök udvari papja fogadta és ka
lauzolta helyeikre.

9 órakor az „Ecce sacerdos 
niagnus" egyházi ének hangjai mel
let vonult be a hercegprímás nagy 
papi segédlettel és Tóth Tihamérral, 
aki a számára felállított külön oltár
nál mondta csendes-miséjét, miután 
előbb a kinevezési bullát felolvasták. 
A szent krizmával történt felkenet- 
tetése és a püspöki hatalom jelvé
nyeinek : a pásztorbot, gyűrű és 
evangéliumos könyv átvétele s egyéb 
cerimoniális szokások után a „Te 
Deum“ hangjai mellett áldást osztva 
vonult ki a templomból az immár 
felszentelt veszprémi segédpüspök.

Szertartás végeztével a papnevelő 
intézetben a küldöttségek tisztelgését 
fogadta s azok sorában Veszprém 
megye üdvözletét dr. Mesterházy Fe
renc főispán tolmácsolta keresetlen, 
szép szavakkal. Tóth Tihamér püspök 
válaszában hangoztatta, hogy egyhá
ziaknak és világiaknak együtt kell 
működni a nemzet újjáépítésében. 
Fogadás után a küldöttségeket ünnepi 
ebéden látta vendégül az uj püspök 
s azon ö mondta az első felköszön- 
töt a pápára és Magyarország kor
mányzójára.

Itt említjük meg, hogy Tóth Ti- 
hamérnak a megszállott területeken 
is nagy érdeklődéssel hallgatott egy- 
házi beszédeit minden hónap első 
vasárnapján d. e. 10 órakor a vesz
prémi székesegyházból fogja közve
títeni a rádió, amely egyébként a 
püspökszentelés lefolyásáról is be
számolt.

E red m én yesen  h ird e th e t  a
„VESZPRÉM VÁRMEGYÉ“ -benI

Schandl Károly a m a -  
gyár bor védelm éérí.

Tóth Tihamér felszerelése
Vármegyénk nevében Mesterházy Ferenc főispán 

üdvözölte a felszentelt segéd-püspököt.
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Mesterházy Ferencné főis
pánná a MANSz uj elnöke.

Jékey Ferencné (őispánné, volt elnöknőt 
örökös di8zelnökké választották.

A Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségének Veszprémi Csoportja 
múlt szombaton saját székhazában 
közgyűlést tartott, aminek legfonto
sabb tárgya a lemondás folytán 
megüresedett elnöki tisztség betöltése 
volt. Dr. vitéz Jékey Ferencné főis
pánná, a MANSz volt elnöke ugyanis 
— ahogyan ezt annakidején jelentet
tük — távozásuk folytán elnöki tisz
téről lemondott s ezt az egyesület
nek búcsúlevelében hozta tudomá
sára, utódául dr. Mesterházy Ferenc- 
nét, vármegyénk uj főispánjának fe
leségét ajánlván.

A közgyűlést özv. Angeli Már
tonná helyettes elnöknő a nemzeti 
„Hiszekegy“-gyei nyitotta meg, majd 
meleg érzéssel emlékezett meg a 
távozó elnöknőről.

Ezután dr. Szeifarth Vilmosné 
ügyv. elnöknő felolvasta Jékey Fe
rencné búcsúlevelét, amelyben egy 
aranyoslelkü magyar uriasszony ne- 
mesveretü szavakkal vesz búcsút 
magyar asszonytestvéreitől. A levél 
szószerint igy szólt:

Kedves Asszony Testvéreim !
Két és fél éve annak, hogy mint 

az ország másik végéről jött asszony 
körötökben megjelenve, Tőletek a 
magam számára megértő bizalmat, 
közös munkánkhoz pedig támoga
tást kértem. Az azóta elrepült esz
tendők feledhetetlen emlékként vés
ték lelkembe azt az élményt, hogy 
itt melegen érző s magyarságukat 
öntudatosan élő magyar asszonyo
kat találtam s ismerhettem meg. , 
Magyar asszonyokat, akik a jószán- j 
déku közeledést szeretettel s áldó- : 
zatot nem ismerő munkával viszo
nozták, az idegent Testvérként fo
gadták s meleg együttérzésükkel ezt 
a nagyon megszeretett öreg várost j 
második otthonommá tették.

Amikor most a bucsuzás ideje 
elérkezett s elnöki tisztemről le
mondva, nekem annyira kedves kö
rötökből távozom, engedjétek meg, 
hogy hálás szívvel mondjak köszö
netét Nektek azért a sok jóságért, 
amellyel ittlétem ideje alatt körül
vettetek. Nekem nagyon nehéz a 
búcsú s ne vegyétek rossz néven, 
ha megnehezedett lelkem érzéseit 
nem tudom úgy visszaadni, mint 
ahogy szeretném. Csak arra kérlek 
Benneteket, hogy tartsatok meg jó

E L A D Ó :
Matyó mintával kivarrott 
konyhagarnitura, teljes 
készlet, beszegve nincs, 

jutányos áron.

Egy
házilag készített 
babakelengye,
esetleg elfelezve nagyon 

olcsón, teljesen uj.
Szívességből továbbit érdek

lődést a kiadóhivatal.

emlékezetetekben úgy, mint ahogy 
soha el nem múló érzésekkel fogok 
én mindig emlékezni együttlétünkre.

Köszönöm Nektek azt a fárad
ságot soha nem kímélő áldozatos 
munkát, mellyet szerény elgondolá
saim megvalósításánál részetekről 
mindenkor tapasztalhattam. Ha Szö
vetségünk célkitűzéseit az elmúlt 
esztendők alatt sikerült megvalósíta
nunk — mint ahogy tények bizo
nyítják, hogy munkánk eredményes 
volt — ezt kizárólagosan a Ti ön
zetlen munkásságtoknak s a nemzeti 
ideálokat mindenkor szem előtt tartó 
összefogástoknak tulajdonítom.

Búcsúzóul azonban legyen sza
bad Tőletek valamit kérnem. Mikor 
közétek jöttem, megajándékoztatok 
bizalmatokkal s, úgy érzem, szerete- 
tetekkel. A bizalomnak és szeretet
nek ezt a megnyilatkozását kérem én 
most Tőletek utódom számára is, 
aki éppen úgy idegenként, de me
leg érzésekkel asszonyszivében jön 
közétek, hogy folytassa azt a mun
kát, amelynek mindnyájan csak j 
kis téglahordozói vagyunk. Fogad- ! 
játok Öt bizalommal, támogassátok ! 
megértéssel s meg vagyok győződve, 
hogy vállvetett munkátok eredmé- j 
nyeiben gazdag, kihatásaiban pe- I 
dig áldásos lesz.

Ezzel a hittel és meggyőződés
sel búcsúzom én Tőletek kedves | 
Asszonytestvéreim, adja a jó Isten, j 
hogy munkátok gyümölcsét rniha- l 
marabb egy megujhodott boldogabb 
magyar életben élvezhessük.

Isten Veletek! Kedves Mindnyá- | 
jatokat szeretettel köszönti 
Veszprém, 1938. április hó

Jckey Ferencné. I
Az egybegyült hölgyek mélyen 

meghatva hallgatták a búcsúlevelet, 
amelynek vége azonban örömmel 
töltött el mindenkit, mert köztudo
mású, hogy a közszeretetben állott 
volt elnöknő az uj főispánnéban 
vele nemcsak egyenrangú, hanem 
olyan utódot ajánlott, aki szintén 
fenkölt érzésű, melegszívű magyar 
uriasszony, s jóakaratával nagy segít- , 
ségére lesz a MANSz szép törekvé
seinek.

Ezeket a szempontokat domborí
totta ki Szeifarth Vilmosné is, j 
amikor a tőle megszokott kedves és 
finomérzésü szavakkal méltatta Jékey 
Ferencné hervadhatatlan érdemeit s 
az egyesület háláját és szeretetét fe- ' 
jezte ki iránta. A MANSz legutóbb 
tartott választmányi ülésének határo
zata alapján javasolta ezután, hogy 
Jékey Ferencnét az egyesület veze
tése és irányítása körül szerzett ér
demeiért örökös diszelnökké, Mester
házy Ferencnét pedig uj elnökké 
válasszák meg, s az uj elnöknőt az 
ősz folyamán ünnepélyes díszköz
gyűlés keretében iktassák be tisztsé
gébe. Kitörő lelkesedéssel, egyhangú 
közfelkiáltással történtek meg a vá
lasztások. Majd az ügyvezető elnök 
javaslatára még elhatározták, hogy 
úgy Jékey Ferencné búcsúlevelét, 
mint dr. vitéz Moldoványi Jenő 
egyes, ügyésznek a Nemzeti Kaszi
nóban rendezett bucsuösszejövetelén 
hozzá intézett búcsúbeszédét egész 
terjedelmében jegyzőkönyvileg örö
kítik meg.

Bokrossy Jenőné pénztárosnő a 
számadásokat terjesztette elő, ame
lyeket Stierami Kálmánná és Galamb 
Irén számvizsg. biz. tagok hozzájá-
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rulása után egyhangúlag jóváhagytak. 
Elhatározta a közgyűlés, hogy a ta
valy két elemi iskolai szegény tanuló 
segélyezésére beállított 100 P-t az 
idei tanévre 120 P-re emeli fel s 
ebből három egyenlő részletben egy 
katolikus, egy református és egy

evangélikus tanulót fog segélyezni.
Végül elhatározták, hogy julius 

hónap második felében a Korona
szállóban táncmulatsággal egybekö
tött magyaros divatbemutatót ren
deznek.

Szept. 24.-én érkezik 
Veszprémbe a Szent jobb
Előkészületek a Szent István-tínnepekre

A Szent István Jubileumi Év Or
szágos Bizottságának az országház 
kupolacsarnokában múlt szombaton 
tartott ünnepi diszülésével megnyílt 
a Szent István-jubileumi esztendő s 
most már az egész országban sorra 
következnek a jubileumi ünnepségek.

Veszprém város már régóta elő
készületeket tesz, hogy a Szent Ist- 
ván-jubilemi évből méltóképen ki
vegye a részét s a különböző ünnep
ségek előkészületeinek egyes részle
teiről mi is beszámoltunk. Most 
ismét néhány újabb mozzanatról ad
hatunk hirt.

Szent István és Gizella királyné 
szobrai felállításának ügyében ugyanis 
— amelyek elkészítésére a kultusz- 
miniszter Ispánky Géza szobrász
művésznek adott megbízást — a 
napokban it* járt a művész tá rsa : 
fíretz Gyula műépítész és Bokrossy 
Jenő városi műsz. tanácsossal a 
szobrok talapzatának s a környező 
bástyaszerü kiképzés építését illető
leg végleges megállapodásra jutott, 
úgy, hogy a munkálatok már kezde
tüket is vették. Ezzel egyidejűleg a 
két szobor is készül, de a művész 
előreláthatólag csak szeptember kö
zepetájára végez velük. Ezenkívül 
megrendelés alatt van az a márvány
tábla is, amely Kun László király 
1276. évből kelt s a veszprémi 
egyetemre vonatkozó adománylevelét 
fogja tartalmazni, amelyben az itteni 
egyetemet a párizsival állította pár
huzamba. A márvány-tábla a már 
szintén renováltatott, u. n. Vetési- 
kuttal szemben, a püspöki palota 
falában nyer elhelyezést.

A tűzoltó toronyba tervezett hang
játék kérdésében a közeli napok
ban szintén végleges döntés lesz. 
A torony óráját ugyanis westministeri 
mintára dallammal akarják ellátni s 
ezt a szerkezetet Csűri Ferenc sze
gedi órás szállítja, aki az ottani 
dómban is felállított hasonló hang
játékot. A próbán fog eldőlni, vájjon 
a szerkezet tökéletessége alkalmassá 
teszi-e azt arra, hogy a toronyba 
felszereljék, és pedig régi veszprémi 
zeneszerzők: Csermák—Ruzicska
dallamaival.

Folyamatba tették még a már 
korszerűen kibővített Városi Idegen- 
forgalmi Irodának olyanirányu át
alakítását, hogy a belépő idegen 
figyelmét különlegesen veszprémi 
történelmi emlékekre hivfa fel s an
nak falán Veszprémmel, a Balaton
nal s a Bakon nyal kapcsolatos ké
peket és rajzokat láthasson. Ezeket 
a művészi kivitelű képeket Iklódy- 
Szabó János kincst. főtanácsos irá
nyítása mellett Képért László festő
művész készíti.

Amint értesülünk, a jövő héten 
összeül a városi Szent István-bizott- 
ság, hogy az ősszel lezajló jubiláris 
ünnepségek végleges sorrendjét meg
állapítsa. Ez eddig azért nem volt 
lehető, mert azoknak a középpont

jába a Szent Jobb Veszprémbe ér
kezését akarták állítani, ennek idő
pontja azonban eddig még bizony
talan volt. Most azonban már telje
sen bizonyos, hogy a Szent Jobb 
szeptember 24.-én érkezik az arany
vonattal székvárosunkba, ahol még 
25.-én is itt marad. Természetesen 
azért már augusztusra is fognak esni 
ünnepségek, azoknak zöme azonban 
mégis a Szent Jobb ideérkezésének 
ideje körül: augusztus második felé
ben és szeptemberben lesz.

A veszprémi Szent István jubi
leumi ünnepségek sorában felava
tásra kerül a Hősi Kapu, a volt 
31-es honvédek hősi emlékműve és 
a Szent István-völgyhid ; a dr. Rótt 
Nándor megyéspüspök által nagyon 
szépen restauráltatott Gizella-kápolna 
megáldása, az előtte álló, ugyancsak 
restaurált Vetési-kut és a püspöki 
palota falában elhelyezett márvány
tábla átadása ugyancsak fényes ün
nepségeknek Ígérkeznek. Magától ér
tetődik, hogy a legnagyobbszabásu 
ünnepség a Szent Jobb ünnepélyes 
fogadása és kitétele, valamint annak 
megérkezésével kapcsolatban a Szent 
István- és Gizella-szobrok felavatása 
lesz. Ez utóbbiakkal állít ugyanis a 
királyné egykori városa emléket az 
első nagy királynak és feleségének. 
Ezenkívül itt, a veszprémi apácák 
egykori zárdájának helyén tartják az 
Oltáregyesületek országos kongresz- 
szusukat, megtörténik a tűztorony 
hangjátékos óramfiveknek felavatása,, 
itt lesz a Balatoni Egyesületek Szö
vetségének vándorgyűlése, borászati 
kiállítással kapcsolatos borkóstolót 
is rendeznek stb. Mindezekre az ün
nepélyekre pedig filléres vonatok 
fognak Veszprémbe érkezni az ország 
különböző vidékeiről.

A Szent István-jubileum év helyi 
bizottságának törekvése arra irányul, 
hogy a különböző ünnepségek sor
rendjével nagyobb tömegeket von
zanak Veszprémbe és hogy az ün
nepségek jellegével régi székvárosunk 
múltjához méltó jelentősége megfe
lelő módon kidomboritassék. Etekin- 
tetben nagy érdemei vannak Iklódy- 
Szabó Jánosnak, a bizottság fárad
hatatlan buzgóságu elnökének, aki
nek elgondolásaival sikerült a törté
nelmi levegőjű székváros iránt a 
közérdeklődést felkelteni.

Lengyel dalosok 
Veszprémben.
Az Országos Magyar Dalosszö

vetség meghívására többnapos tú
rára Magyarországra jött a lublini 
„Echo“ dalárda, a Lengyel nemzet 
egyik legkitűnőbb dalárdája, s a 
Szfehérvárott rendezett országos da
losverseny során is hangversenyt 
adtak. Innen a 33 főből álló lengyel 
dalárda a „Forfait" utazási irodája
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kalauzolása mellett hétfőn d. e. 
951 perckor Veszprémbe érkezett, 
ahol az állomáson Kosos Károly 
polgármester, a vármegye részéről 
dr. Súly Endre várm. aljegyző, a 
városi idegenforgalmi bizottság kép
viseletében Bokrossy Jenő míisz. ta
nácsnok, dr. Éberhardt Béla c. tan- 
ker. főigazgató, dr. Tekeres Lajos 
tanácsnok és Kremó Alajos hajmás
kéri müsz. igazgató, valamint a hely
beli dalárdák képviselői várták. A 
polgármester üdvözlő szavaira a da
losok elnöke válaszolt, majd rövid 
üdvözlő dal után a lengyelek ének
szóval szállásukra vonultak. A dél
előtt a standfürdőben telt el, délben 
Kremó Alajos látta őket ebédre ma
gyaros vendégszeretettel a Koroná
ban, ebéd után pedig Éberhardt 
Béla vezetésével a város nevezetes
ségeit tekintették meg. Egy kisebb 
csoportjuk autóval Balatonalmádiba 
is tett kirándulást.

Este fél 9 órakor a Muzeum 
előtt adott hangversenyt a lengyel 
dalárda. A teret, a liget környező 
útjait többezer főnyi tömeg lepte el 
és amikor a lengyel dalosok, vala
mennyien frakkban, megjelentek a 
reflektorokkal megvilágitott muzeum 
lépcsőin, lelkes tapssal köszöntötte 
őket. A kart Dzievulszki Jenő kar
nagy vezényelte. Hangverseny előtt 
a helybeli dalárdák összkara Gaal 
Sándor királydijas karigazgató ve
zényletével a magyar „Hiszekegy“-et 
adta elő, majd Kosos Károly pol
gármester köszöntötte a dalosokat. 
A lengyelek hangversenye lengyel 
mű- és népdalokból állott, köztük 
elénekelték azt a számot is, amelyel 
a amsterdanii világversenyen az első
dijat nyerték. Az énekszámoknak finom 
kidolgozása, fegyelmezett, precíz elő
adás, a kitűnő hanganyag együttvéve 
ritka művészi élvezetet nyújtott a város 
közönségének, amely az énekszámo
kat szűnni nem akaró tapssal ki
sérte. De különösen kirobbant a 
lelkesedés, amikor a dalosok a ma
gyar „Himnusz“-t és két magyar dalt 
magyarul énekeltek el. Közben a 
veszprémi dalárdák énekeltek néhány 
magyar dalt és a polgármester adott 
át a lengyeleknek magyar nemzeti 
szinü szalaggal, lengyel felírással dí
szített babérkoszorút, itteni szerep
lésük emlékére.

A csaknem másfélórás hangver
seny után a város vacsorát adott a 
Korona szálloda teraszán a dalosok 
tiszteletére. Ezen felszólaltak Kosos 
Károly polgármester, majd francia 
nyelven dr. Iklódy-Szabó János kincst. 
főtanácsos, aki a magyar-lengyel 
történelmi kapcsolatokat elevenítve 
fel, rámutatott, hogy Veszprém nem 
csupán kiránduló, hanem kegyeleti 
helye is a lengyeleknek, amennyiben
IV. Béla magyar király leánya: 
Kinga, aki Boleszlávnak volt a fele
sége, nővére volt Árpádházi Boldog 
Margitnak. Ez a maga lelkiségével 
olyan mély benyomást tett nővérére, 
hogy az férjével együtt szeplőtlen 
fogadalmat tett s férje halála után 
életét a sandeci kolostorban töltötte, 
amely a magyaroknak is bucsuhe- 
lyévé vált. Majd a magyar-lengyel 
történelmi egymásrautaltságot fejte
gette viharosan megtapsolt pohár
köszöntőjében. Felszólaltak még dr. 
Eyssen Tibor min. tanácsos, az Orsz. 
Dalos Szövetség ügyvezetője, örley 
Zoltán honvédőrnagy, a helybeli 
tisztikar részéről. A lengyelek sorá
ból is számos felszólalás hangzott 
el, valamennyi a magyar-lengyel ba
rátságot, a magyar feltámadást és a 
magyar hadsereget ünnepelte.

A lengyelek kedden utaztak vissza 
Bpestre s az állomáson a város és 
az Idegenforgalmi Bizottság részéről 
dr. Tekeres Lajos tanácsos búcsúzott 
el tőlük.

EGYESÜLETI ÉLET.
Az ügyvédi kam ara uj elnöke.

A szfehérvári ügyvédi kamara hétfőn 
, töltötte be a dr. Lőwy Károly le- 
J mondásával megüresedett elnöki szé- 
; két. 77 szavazattal 2 ellenében dr.
1 Kaltenecker Viktort, Szfehérvár város 

felsőházi tagját választották meg el- 
[ nőkké.

Tüzoltószövetségi d isztag .
Múlt vasárnap Halász János várm. 
tüzrendészeti felügyelő résztvett 
Gasztony községben a Vasvárm.

I Tűzoltó Szövetség közgyűlésén és 
az ugyanakkor tartott dunántúli 

! várm. tüzr. felügyelők értekezletén. 
Halász Jánost a Vasmegyei Tűzoltó 
Szövetség disztaggá választotta.

Nyári táncm ulatságok. A Vesz
prémi Jeruzsálemhegyi Petöfi-kör jú
lius 3.-án, vasárnap este 8 órai kez
dettel tartja nyári táncmulatságát. 
Ugyanaznap d. e. 10 órától tekever
seny, három értékes díjjal.

A Népkör nyári táncmulatságát 
julius 10.-én tartja s arra tagjait és 
a kör barátait ezúton is tisztelettel 
meghívja és szeretettel várja az 
elnökség.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

H Í R E K .
— Előfizetési felhívás. Lapunk :

a Veszprémvdrmegye július 1.-én 
uj előfizetési negyedbe lépett. Tiszte
lettel kérjük kedves olvasóinkat, hogy 
a mai számunkhoz csatolt befizető 
lapon előfizetésüket minél előbb 
megújítani s esetleges hátralékaikat 
is rendezni szíveskedjenek, hogy a 
lap küldésében fennakadás ne álljon 
be. Akinek előfizetése rendben van 
s tévedésből mégis kap befizető lapot, 
az szíveskedjék azt a legközelebbre 
eltenni. A kiadóhivatal.

— József királyi herceg  is 
résztvesz G yulafirátót község 
Hősi emlékmű és O rszágzászló- 
avató  ünnepélyén. Gyulafirátót köz
ség julius 3.-án, holnap vasárnap d. e. 
10 órakor tartja Hősi emlékmű- és 
Országzászló-avatási ünnepélyét, a 
melyen megjelenik József kir. her
ceg is.

— Darányi Kálmán lá togatása  
a pápai főiskolán. Pápáról jelentik, 
hogy az ottani református főiskola 
világi gondnoka, dr. Darányi Kál
mán ny. miniszterelnök meglátogatta 
a főiskolát és résztvett a gimnázium 
érettségi vizsgálatain.

— Reform átus egyházm egyei 
gondnokválasztás. A mezőföldi ref. 
egyházmegye megüresedett gond
noki tisztségének betöltésére elren
delt szavazásnál leadott egyházköz
ségi szavazatokat a napokban bon
tották fel. A szavazás eredménye- 
kép egyházmegyei gondnokká dr. 
Kovács Gyula enyingi járásbirósági 
elnököt választották meg.

— Katolikus egyházközségi 
tanácsülés. A veszprémi róm. kát. 
egyházközség 27.-én, hétfőn tanács
ülést tartott Serák József prépost- 
kanonok-plébános, egyházi elnök 
vezetésével. Elnök bejelentésében 
megemlékezett Pendli István volt 
veszprémi karkáplánról, aki hat éven 
át buzgón működött az egyházköz
ség érdekében s most a nagyberényi 
plébánia javadalmat elnyerve, eltá
vozott Veszprémből. Emlékét jegyző-

I könyvben megörökítik. Bejelentette 
továbbá az egyházi elnök, hogy a 

! tervbevett uj iskola építési tervezetét 
; és költségvetését már felterjesztették 
j a kultuszminiszterhez államsegély 
I kérésével. Józsa Ernő ig.-tanitónak 

fél évi betegszabadságot javasoltak 
i a felettes hatóságoknak szept. 1.-től. 
i Havas Jakab indítványára a tanács 
! egyhangúlag elhatározta, hogy dr. 

Kis György kaposvári prépost-plébá
nost pappá szentelésének 25. évfor- 

j  dulója alkalmából táviratilag üdvözli.
— M iniszteri segéd titkári ki

nevezés. A földművelésügyi minisz
ter a központi fogalmazási létszám
ban dr. Foghtűy Miklóst, a minisz
tériumba szolgálattételre berendelt 
Veszprém vármegyei aljegyző, tb. 
főszolgabírót, miniszteri segédtitkárrá 
nevezte ki. — Ezzel a kinevezéssel

| Foghtűy Miklós véglegesen a mi
nisztériumi tisztviselők állományába 
került, méltó jutalmául rátermettségé
nek és buzgó kötelességtudásának.

, A kinevezésről megjelent hivatalos 
közlés vármegyénkben őszinte s 
osztatlan örömet keltett.

— V áltozások a  p ia ris ta ren d 
ben. A kegyestanitórend főnöke a 
veszprémi gimnázium tanári kará
ban a jövő tanévre a következő vál-

: tozásokat rendelte e l : Veszprémből 
távoznak: Lukács József és Pajzs 
József Debrecenbe és Tasi Pál. He
lyükbe jönnek: Rassovszky Gyula 
Szegedről, Mihálycsik Géza Nagy
kanizsáról, Rédl Rezső Bpestről, 
Jeney János Debrecenből és Gulyás 

| János Tatáról.
— Veszprém  m egye tisztvise- 

tőinek hazafias  fe la ján lása  a 
H orthy M iklós-repülőalap részére.

| Veszprém vármegye tisztikara és 
1 egyéb alkalmazottai — élükön a 

kezdeményező dr. Berky Miklós al
ispánnal — augusztus havi fizetésük
nek egy százalékát felajánlották a 
Horthy Miklós-repülőalap céljaira. 
— Dicséretesen szép és követésre 
méltó példát állítottak vármegyénk 
ügyeinek intézői ezzel a hazifias fel
ajánlással.

— A várm egyei gazdaság i fel
ügyelőség uj vezetője. Wágner 
János gazd. felügyelő, a veszprém- 
várm. kir. gazd. felügyelőség eddigi 
vezetője jul. 1.-vel nyugalomba vo
nult. Helyette Hradek Dénes gazd. 
felügyelőt helyezték át Szekszárdról,

j mint a gazd. felügyelőség vezetőjét.
— Evangélikus p resb iteri ülés.

A veszprémi ev. jgyházközség ta
nácsa szerdán délelőtt ülést tartott 
Hering János lelkész és Obetkó 
Vilmos gondnok elnöklésével s azon 

I több, az egyház belső és anyagi 
vonatkozású ügyében határozott. A 
tanácsülés, a gondnok javaslatára, 
Tóth Ferenc templomatyát egyhan
gúlag másodgondnokká választotta 
meg. Majd gyám intézeti bizottsággá 
alakulván át, a h. pénzügyigazgatói 
minőségben Szolnokra távozott dr. 
Zoltai Róbert helyett, aki a vesz
prémi egyházmegyénél viselt gyám
intézeti világi elnöki tisztségéről is 
lemondott, eme tisztség betöltésénél 
szavazatát egyhangúlag Teke László 
dudari főjegyzőre adta le.

— Ju lius 30.-ára ha laszto tták  
a  Somlói Szent István Kilátó 
fe lavatását. Devecserböl jelentik: 
Múlt vasárnap d. e. vitéz Nováky 
Lajos devecseri plébános lakásán dr. 
Schandl Károly titkos tanácsos, orsz. 
gyűlési képviselő jelenlétében egybe- 
gyült a somlói szükebbkörü bizott
ság, amely a Somlói Kilátó felava
tásának végleges időpontját állapí
totta meg, mert a vett értesülés sze
rint József kir. herceg személyesen 
jelen óhajt lenni, azonban a julius
17.-re kitűzött ünnepségeken más- 
irányu elfoglaltsága miatt nem le

j hetne jelen. A bizottság egyöntetű
i g  elhatározta, hogy a kilátó fel- 
avatásának ünnepségét julius 17.-e 
helyett most már véglegesen julius 

' 30.-ban állapítja meg, amikor is a 
felszentelést dr. Kott Nándor megyés- 

| püspök megbízásából és helyett 
j P. Uzdróczi Zadravecz István volt 
I tábori püspök fogja végezni.

— P o lgári iskolai igazgató i 
kinevezés. A kultuszminiszter dr.

| Szeifarth Vilmos veszprémi polg. 
j fiúiskolái tanárt jul. l.-i hatállyal a 

szekszárdi államilag segélyezett közs. 
polgári fiúiskola igazgatójává ne- 

I vezte ki.
— Lelkészm eghivás. Pápáról 

\ jelentik : A pápai evangélikus egy
házközség presbitériuma az ürese
désben lévő lelkészi állás betöltése 
ügyében múlt vasárnap Ihász Mi
hály kertai lelkész, esperesi megbí
zott és Mihály Sándor egyházm. 
felügyelő elnöklésével ülést tartott s 
úgy határozott, hogy a lelkészi állást 
meghívás utján tölti be. Ezokból egy
hangúlag kimondották, hogy pápai 
lelkészül vitéz Balogh Ernő nagy- 
geresdi lelkészt hívják meg, akivel a 
presbitérium határozatát még aznap 
egy küldöttség élén közölte Kálnitzky 
Gusztáv gyülekezeti felügyelő. Ba
logh Ernő kijelentette, hogy mielőtt 
végleges választ adna, számot vet 
lelkiismeretével, mert mostani gyüle
kezetében, hívei szeretetétől övezve,

í tizenöt éve működik s ezért nem 
olyan könnyű határoznia.

— „P illanatnyi pénzzavar" c. 
magyar vígjáték magyar szereplők
kel szombaton, vasárnap és hétfőn 
a moziban. — Szcrdán-csütörtökön, 
filléres előadásban, A sárga lobogó, 
Olga Csehova és Hans Albers fő-

j szereplésével.
— Éleslövészet. A veszprémi ál- 

lomásparancsnokság alakulatai julius
4.,5.,6.i7 .,ll.,l2 .,13„14.,18 ., 19., 20., 
21. és 23. napjain reggel 6 órától este

i 9 óráig a rátóti nagymezőn éleslövé
szetet rendeznek. Ezidőtájt a közelben 
tartózkodni vagy a talált lövedékek- 

I hez stb. nyúlni tilos és életveszélyes.
— Honvédek Szent László- 

ünnepe. Várpalotáról jelentik: Múlt 
vasárnap ünnepelte a várpalotai hon
véd gyalogsági lőiskola és a jutási 
altisztképző iskola Szent László ki
rálynak, a gyalogság védöszentjének 
ünnepét. Várpalotáról és s környék
ről egybesereglett többezer főnyi 
közönség jelenlétében. Az ünnepély 
a Mátyás király-vára előtti téren, 
zsúfolt tribünök előtt zajlott le. 
Gergyessy Ferenc r. k. káplán ma
gasanszárnyaló beszédben méltatta 
a nap jelentőségét, illetőleg a mind 
népszerűbbé váló honvédséget, majd 
a bpesti regős-csoport adott elő régi 
virágénekeket és irredenta-dalokat, 
valamint hazafias költeményeket és 
tárogató-szólót igen nagy sikerrel. 
Ezt követőleg Paksy László őrmes
ter, reflektoroktól megvilágítva, elő
adta „Honvédroham", c. költemé
nyét, miközben a várkertben elhe
lyezett gépfegyverek, golyószórók és 
gyalogsági ágyuk hangorkánja volt 
hozzá a megrázó kiséret. Ezután 
került a sor a harcászati bemuta
tóra, aminek során lovas és kerék
páros járőr jelent meg s ködösítés 
és gázfelhő mögül megkezdte a 
gyalogság a rohamot. Lefuvás után 
a honvédség félkörben állott fel és 
katonadalokat énekelt. Végül a bá
nyász fúvós-zenekar a „5zózat“-ot 
játszotta el. Kitűnő rendezésben fe
lejthetetlen látványt nyújtott a hon
védség az ámulatba ejtett közönség
nek s nagyszerű propagandája volt 
az ünnepély a magyar honvédség
nek.

H lrd M sana
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— Kinevezések a  MÁV-nál.
A MÁV igazgatósága Makk József 
jutási állomásfőnök-intézőt főintézővé, 
Dombai Sándor veszprémi műszaki 
gyakornokot mérnökké, dr. Péteri 
Miklós veszprémi fogalmazó gyakor
nokot fogalmazóvá nevezte ki.

— Halálozás. Keresztes József 
devecseri járásbirósági elnök junius 
30.-án reggel 55 éves korában De- 
vecserben váratlanul elhunyt Teme
tése, amelyről lapunk zártáig intéz
kedés még nem történt, valószínű
leg julius 2.-án lesz Devecserben.

Murányi Gyula m. kir. posta
ellenőr 47 éves korában, jun. 27.-én, 
hosszas szenvedés után Veszprém
ben elhunyt. A közszeretetben és 
megbecsülésben állott ellenőr elhunyta 
nagy és mély részvétet váltott ki a 
város társadalma körében, ami 
impozáns módon nyilvánult meg jun. 
29.-én d. u. 5 órakor az alsóvárosi 
temetőben végbement temetésén. Az 
elhunytat felesége, kislánya és kiter
jedt rokonsága siratja.

— Veszprém  város idegefor- 
galm a. Az elmúlt héten székváro
sunkban megfordult csoportos ki
rándulók a következők voltak : jún.
24. -én kirándulók Makóról 126-an;
25. -én német kirándulók Königsberg- 
böl 20-an; 27.-én lengyel dalosok 
Lublinból 33-an ; 28.-án Moson és 
Magyaróvárról cserkészek 30-an, 
Budafokról 72-en; 30.-án egyetemi 
hallgatók Erhlangenböl 21-en 3 ta
nár vezetésével, ugyanezen napon 
cserkészek Hatvanból 33-an. A cso
portos kirádulók száma az elmúlt 
héten 338 volt.

— Még egy m entőautót kap
nak a  veszprém i m entők. A Vár
megyék és Városok Orsz. Mentő
egyesülete arról értesítette a polgár- 
mestert, hogy a veszprémi mentő
állomás igénybevételének emelkedése 
folytán, de különösen azért, hogy 
mód legyen nemcsak a baleseti sé
rültek és életveszélyben forgó súlyos 
betegek, de fertőző betegnek is vidék
ről kórházba szállítására, egyelőre 
fél évi próbaidőre a veszprémi men
tőállomásra egy második mentőautót 
is beállít. Á második mentőautó 
pénteken megérkezett és megkezdte 
szolgálatát.

— Forró  zsírba esett. Csopak 
községben Tóth Miklós 3 éves fiú a 
forró zsírba esett és súlyos égést 
szenvedett. Mentőink a veszprémi 
kórházba szállították.

— Tüzek. Öcs községben ki
gyulladt Trejber Gyula földműves 
háza és leégett. A kár 1200 1\ amely 
biztosításból megtérül. — , Ugyan
csak leégett Noszlopon Ars Imre 
pajtája 1000 P értékben. Biztosítva 
volt. Mindkét tüzet a kisgyermekek 
gyufával való játéka okozta.

— A mozi m űsora. Ma szom
baton, vasárnap és hétfőn (jul. 2., 3.
4.) a Pillanatnyi pénzzavar c. magyar 
vígjáték a városi Hungária-mozgó- 
szinházban, kitűnő humorukról köz
ismert művészek szereplésével. Fő
szereplők: Szeleczky Zita, Erdélyi
Mici, Dajbukát Ilona, Kéiy Panni, 
Kabos, Básthy, Bilicsi, Salamon, 
Dénes, Pethes Sándor és Ferenc, 
valamint Makláry. A heppy-enddel 
végződő, romantikus meséjii, mulat
ságos film bonyodalmaival nem té
veszti el hatását. Hasonlóképen ked
ves A farm hőse (A műkedvelő 
cowboy) c., vadnyugati novellát meg
elevenítő amerikai film, amely szin
tén most kerül bemutatásra. A Ma
gyar Világhiradó változatos és sok 
külföldi eseményt felölelő száma ve
zeti be a műsort. — Szerdán és 
csütörtökön (6. és 7.), filléres elő
adásban, egy rég nem látott, rokon
szenves szerepeket játszó művészt: 
Hans Albers-t láthatjuk viszont A 
sárga lobogó (Félév az élet) c., egy

| női riporter (Olga Csehova) és egy 
, becsületes kalandor (Hans Albers)
1 szerelmi regényét felölelő, expediciós 
| vonatkozásaiban is tanulságos film- 
I ben. Kiegészítő műsor Az Adriai 

tenger mélyén c. Ufa-ismeretterjesztő 
a föfilm tengerész vonatkozásait 
időszerűen szolgálja. A műsort a 
Fox Világhiradó vezeti be — Az 
előadások kezdete szerdán és vasár
nap 4, fél 7 és 9, csütörtökön és 
szombaton fél 7 és 9 órakor. Pénz
tárnyitás két órával az első előadá
sok előtt. Telefon: 363.

— A dunántúli reform átus egy
házkerület pápai nönevelö inté
zetében az 1938. XIII. te. értelmé
ben fokozatosan megszűnő tanitónő- 
képző helyébe megnyitja 1938. szep
tember 1.-én a négy évfolyama, érett
ségi bizonyítványt adó leányliceumot 
és 1942. szeptember 1.-én két évfo
lyamú tanitónöképzö akadémiát. A 
leányliceum 1. osztályába felvételért

j julius 15-ig, pótfelvételért augusztus 
15.-től a szeptemberi beiratkozásokig 

I lehet jelentkezni akár személyesen, 
i akár levél utján. Beadandó okmá

nyok : áll. anyakönyvi kivonat és a 
IV. o. gimnáziumi, vagy polgári is
kolai bizonyítvány. Magántanulás J  nincs. A fizetendő iskolai dijak évi 
összege 146 P, mely a beiratkozás
tól kezdve 20 P-ős havi részletekben 
fizethető. Az intézet internátussal 
kapcsolatos. Az ellátás évi dija 600 
P, mely 60 P-ös havi részletekben 
fizetendő. Minden egyéb tudnivalóról 
készséggel küld Tájékoztatót az inté- 

; zet igazgatósága. 179
— Leestek a fáról cseresznye

szedés közben. Szilasbalhás köz
ségben Kokas Józsefné cseresznye-

j  szedés közben a fáról leesett s jobb 
alsó lábszárán nyílt törést szenve- 

i dett. Litéren pedig özv. Torma 
Mihály né esett le cseresznyeszedés 

j közben a fáról és a hátgerince tö- 
' rött el. A veszprémi mentők mind- 
! kettőt az itteni kórházba szállították.

— M egszurta a  vasvillával.
| Az Enying községhez tartozó Nagy-

kustyán-pusztán a sommásmunkások 
összeszólalkoztak és összevereked
tek, miközben Kovács István Csobó 
Istvánt vasvillával megszurta. Csobót 
a szfehérvári kórházban ápolják.

— Felakaszto tta  m agát. Pin- 
I tér Józsefné lepsényi asszony a 
I község határában levő Goboics-he-

gyén egy fűzfára felakasztotta ma
gát és meghalt. Tettének oka isme- 

! rétién.
— Ahol szemmel tanulnak 

hallani. Az amerikai nagyothalló 
gyermekek számára külön iskolát

i rendeztek be, ahol elektromos erősí- 
l tökkel és különleges szájmozdulatok- 
; kai tanítják őket arra, hogy a kiej- 
I tett szavakat a száj mozdulataiból 

azonnal megértsék. Erről közöl ér
dekfeszi tő cikket és képet Tolnai 
Világlapja uj száma, amelyben kö
zel száz képet találunk. Egy szám 
ára 20 fillér.

— A gyonsujtotta a villamos
áram . Pápáról jelentik: Csősz Nán
dor itteni géplakatos műhelyében 
motort javított, de clfelejtkezett a 
villamos áram kikapcsolásáról. Amint 
keze a vezetékhez ért, az áram 
nyomban agyonsujtotta. A 62 éves 
iparos halála nagy részvétet keltett.

— M ár három  halálos á ldo 
zata  van a  bakonyszom bathelyi 
gombamérgezésnek.M egirtuk.hogy 
Kettős János kovácsmester felesége 
az erdőn talált gombát megfőzte. 
A gombától az egész család beteg 
lett s közülük a 4 éves Ágnes a 
győri kórházban meghalt. A végze
tes gomba a múlt pénteken újabb 
két áldozatot követelt a Kettős csa
ládtól, mert a győri kórházban meg
halt a 17 éves Éva és a 15 éves 
Lajos is.

— A rádióm űsor összes érde
kes eseményeit képekben és cikkek
ben ismerteti a Rádióélet uj száma. 
Cikk, elbeszélés, gazdag asszony-, 
gyermek-, sport-, színház-, film-, 
könyv-, rejtvény- és műszaki rovat 
stb. egészíti ki a Rádióélet legújabb 
számát, amely mindenütt kapható 
14 fillérért. A kiadóhivatal: Bpest, 
Vili., Sándor-u. 7., küld mutatvány- 
számot.

IRODALOM, MŰVÉSZET.
(Moliére.) Balassa Imre regénye.

A kor, mely kitárul ebben a könyv
ben, az emberi szellem történetének 
fordulópontja, legszínesebb és leg
izgalmasabb pillanata. A Napkirály 
udvara ennek a kornak a fókusza, 

l vérkeringésének középpontja. Aki 
j olyan élesen s elfogulatlanul látja 
1 ezt az udvart, olyan finoman és a 
. korbahelyezkedve mérlegeli erényeit 
| és hibáit, mint Balassa, az ponto

san megéreztetheti ennek a szellemi 
fordulónak egész Európáját és 
egész századát egyetlen ember éle
tének tükrében is. Ez a könyv nem
csak regényes életrajz, hanem regé
nyes korrajz is; a hőse Moliére, de 
éppen olyan hőse XIV. Lajos és 
udvara is. A mese hatalmas és dús- 
szinű gobelinjébe, a kor csillogó és 
harsány színeibe a szerző finom 
színekkel, gondosan és megindultan 
szőtte be „egy szegény komédiás ; 
életét". A szerző nagy kultúráján és 
hitelén kiviil a két oldalról való 
szemléltetés teszi annyira plasztikussá 
a képet. Nincs ebben a műben 
semmi merev és önkényes ; a szerző ; 
fáradságot nem sajnáló történelmi 
búvárkodása s művészi lelkiismere
tessége segítségével elkerülte az élet
rajzregények veszedelmes zátonyait 
Singer és Wolfner kiadása, kapható 
mindenütt, ára fűzve 380, kötve 

j  5 P. H. Gy. |

(Ajándékkönyv lapunk olva
sói részére.) Képes, 208 oldalas, j 
nagyszerű úti könyvecskét bocsát ki, 
kisebb mennyiségben, lapunk olva
sói részére az Olaszországi Úti Ta
nácsadó szerkesztősége. Á kézikönyv 
tartalmazza az olasz városok és üdü
lőhelyek leírását, magyar—olasz uti- 
szótárt, vasúti menetrendeket és ! 
jegyárakat, olaszországi kedvezmé
nyeket s magyar műemlékek leírását, 
pengő—líra átszámítási táblázatokat, 
olasz étclkülönlegességek leírását, 
magyar útlevél megszerzésének mód
ját és még sokszáz fontos cikket és 
adatot, amely az utasnak nélkülöz- 

| hetetlen. Tartalmazza továbbá három 
kéthetes, ingyenes olaszországi uta
zás megszerzésének leírását. A nél
külözhetetlen könyvecskét, lapunkra 

! való hivatkozással, 20 fillér portó- 
| bélyeg beküldése ellenében, díjtala

nul megküldi az „Olaszorazági üti 
Tanácsadó" kiadóhivatala Budapest, 
IV., Váci-u. 36.

(D alárdáink sikere Székesfe
hérvárott. Vasárnap zajlott le Szfe- 
hérvárott az Országos Dalos Szö- 

| vétség hangversenye, amelyben Vesz
prém megyéből is több dalárda vett 

! részt és a versenyben a következő 
helyezéseket érték el: A Veszprémi 

i Szimfónikus Ének- és Zene Egyesü
let a kormányzó díjas vegyeskari 

I csoportjában a negyedik, második 
j  helyezési pontozással, ifj. Farkas 
i Ernő karnagy vezényletével; az 
j aranyérmes férfikari csoportban a 

Veszprémi Iparos Dalárda Gaál Sán
dor karnagy vezényletével a hatodik, 
a Veszprémi Polgári Dalegylet Rhos- 

; hóczy Rezső karnagy vezetésével a 
| nyolcadik; az ezüstérmes férfikari 

csoportban a Siófoki Dalkör Nyakas 
| József vezetésével az első, a rüzfő- 
I gyártelepi Kultur Egyesület vitéz

Gerley Mihály vezetésével a nyol
cadik; az ezüstérmes vegyeskari cso
portban a Füzfőgyártelepi .Kultur 
Egyesület negyedik, a Devecseri 
Róm. Kát. Daloskör Pauer István 
vezetésével kilencedik; a bronzérmes 
férfikari csoportban a Péti Kultur- és 
Sport Egylet Horváth István vezeté
sével hetedik helyen végzett. A ver
senyen dr. Berky Miklós alispánt, 
mint a Veszprém vármegyei Dalos 
Szövetség elnökét dr. Súly László 
várm. aljegyző képviselte.

(E rié S. G a rd n er: „A ká rtyás  
asszony"). A híres védőügyvéd eb
ben a regényben is körmönfont ra
vaszsággal igyekszik segítségére lenni 
a nagymamának, aki unokája, a „kár
tyás asszony" megmentéséért folya
modott hozzá. Vele együtt harcol
nak a hűséges titkárnő és a detek
tív. Munkájuk sikerét titokzatos gyil
kossági ügy teszi kétségessé és az 
ügyvéd is gyanúba sodródik. Izgal
mas történet és alakok nagyszerű 
ábrázolása teszi élvezetessé ezt a 
pompás detektivregényt. Palladis 
kiadás, ára 1 P, kapható mindenütt.

T E S T E D Z É S .
o Leventeünnepély V eszprém 

ben. Nagyszabású évzáró ünnepélyt 
rendezett a Veszprém Városi Levente 
Egyesület Péter-Pál napján a MOVE- 
pályán. Az ünnepély, amelyre nagy
számú közönség sereglett egybe, 
d. u. 4 órakor a nemzeti „Hiszek- 
egy“-gyel vette kezdetét, majd gyors 
egymásutánban peregtek le az ügyes 
katonai gyakorlatok, atlétikai számok, 
a szemet gyönyörködtető szabadgya
korlatok, talajtorna, boxoló és bir
kózó gyakorlatok. Majd az eredmé
nyek kihirdetése és a díjkiosztás, 
végül a „Himnusz" következet. Az 
ünnepélyt színesebbé a Levente 
Zenekar jólsikerült zeneszámai tet
ték. Este 9 órakor gyűlt ki a pályán 
a tábortűz, amelyet szintén nagyszámú 
közönség nézett végig. A város kép
viseletében dr. Tekeres Lajos h. 
polgármester is megjelent, inig a 
testnevelési felügyelőséget bihari Fa
ragó Ödön alezredes képviselte. A 
tábortűz programját a honvédelmi 
minisztérium piros regős csoportja 
és a veszprémi Assiszi Szent Ferenc 
iparos cserkészcsapat szolgáltatta. 
Mig a regősök szebbnél-szebb régi 
magyar dalokkal és zenével, addig 
a cserkészek ügyes tábortűzi tánccal 
és jólsikerült cserkésztréfákkal szóra
koztatták a hálás, sokat tapsoló kö- 
zönzéget. Tábortűz közben dr. Wéber 
Pál apát-kanonok, a Levente Egye
sület elnöke nagyhatású, hazafias be
szédet intézett a leventékhez. Igen 
szép volt a tábortűz közben fel-fel 
röppenő rakéták szinpompás tíizjá- 
téka is. Tábortűz után a Zuschmann 
kertben táncmulatság volt.

o Tekeverseny. Péter Pál nap- 
! ján zajlottak le óriási érdeklődés 

mellett Veszprémben, a MOVE- 
pályán Veszprém város csapat- és 

; egyéni tekebajnokságai. Az eredmé- 
, nyék a következők : Csapatbajnok a 

MOVE Alsóváros TE 696 fával és 
ezzel végl^geesn megnyerte a dr. 
Iklódy-Szabó János kincst. főtaná- 

< esős által adományozott ezüst ván- 
dorscrleget. II. Jeruzsálemhegyi Tár
saskör 671 fa, III. MOVE főcsoportja 

! 667 fa, IV. Hajmáskéri Alt. SE 
637, V. VOGE 625, VI. Petőfi Kör 
610, VII. Péti KSE 596, Vili. Rá
kóczi Kör 575 fával. Egyénileg 
I. Hcrgovies Gyula 94, II. Nagyvári 
Sándor 89, 111. GosztolaiJózsef85, IV. 
Mészáros István 84, V. Tóth János 
81, VI. Korpáczi Béla 78, VII. Lon- 
tai László 77 fával. A dijakat Obetkó 
Vilmos ny. püőri főfelügyelő, a 
MOVE társelnöke osztotta ki szép 
és hazafias beszéd kíséretében.
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Országos vásárok a  Dunántúlon.
Jul. 4.-én Bodajk (Fehér m.), . .

Felsösegesd (Somogy ni.), Halászi | ni?st erősebbnek, 
(Moson ni.), Lepsény (Veszprém m.),
Ozora (Tolna m.), Pécs (Baranya 
m.), Sármellék (Zala m.), Sopron 
(Sopron m.), Vásárosmiske (Vas m.),
Zalabaksa (Zala m .); 5.-én Pápa 
(Veszprém m.), Sásd (Baranya m.),
Villány (Baranya m .); 6.-án (Iván- 
egerszeg (Vas m.), Kaposvár 
(Somogy m.), Mány (Fehér m.),
Monoszló (Zala m.), Pápa (Vesz
prém m.), Zalaszentgrót (Zala m .);
7.-én Keszthely (Zala m.).

Anyakönyv.
Születés: Vörös Sándor fm. napsz. és 

Mecséri Lujza fia László, ref. — Kővári 
Antal városi tözoltó és Eppinger Mária 
leánya Mária, rk. Nagy János fin. napsz. 
és Nairy M ária leánya Ilona Klára, rk. 
Németh János bérautó-fuvarozó és Kis 
Ilona leánya Ilona. ref. — Fejes Károly 
várni, altiszt és Kaufnian Mária fia Károly 
László, rk. — Varga József napsz. é s  Lohn 
Margit fia halva született. — Horváth 
Gyula utkaparó és Lehner Rozália fia 
Gyula, rk.

Halálozás: Ányos Károlyné M észáros 
Julianna 25 é., ref. — Vörös László ti n., 
ref. — Fülöp Mária 30 é„ rk. Murányi 
Gyula m. kir. postaellenör, 47 é., rk.

Hazasséfl: Nyers-Andor László tejgazd. 
ellenőr és Hadarits Anna, rk.

V í z i ó k .

Irta Szokolszky Jenő. 2.
Tibor mosolyt kényszerített ar

cára s hellyel kínálta meg barátját, 
aki nem győzve eleget ürülni a vi
szontlátásnak, boldogan ült le és 
mondott egyet-mást müncheni ta- 
nulmány-utjáról.

Tibor még mindig hallgatott, 
egykedvűen szürcsölgetve gőzölgő 
teáját. Majd, hogy mégis megtörje a 
feszült csendet, odavetette:

— Hja, nekem az ilyesmikről le
kell mondanom. Tanulmányút?... 
Azt hiszem, nekem arra már nincs 
szükségem. De minek is lehetne rá 
szükségem ?! — folytatta fáradt
unottsággal.

Kalocsay, aki nyomban észrevette 
barátjának lehangoltságát, ridegségét, 
kutatni kezdte annak okát. Más 
tárgyra tért.

— Hallom, azóta megnősültél. 
Hát én csak utólag, de igaz baráti 
szivemből kívánok hozzá minden 
elképzelhető jót...

Vértessy fanyar mosollyal fogadta 
a feléje nyújtott kezet, miközben alig 
hallhatóan mondotta :

— Köszönöm... köszönöm Pali.
— Azonban — folytatta Kalo. 

csay — jól tudod, hogy mindig 
őszinték voltunk egymással szem
ben... Most is az vagyok, amikor 
azt mondom, hogy én a te helyed
ben, a niai viszonyok között még 
nem tettem volna...

— Hagyd kérlek... — vágott a 
szavába Tibor. — Uj, rcményteljc- 
sebb életet akartam kezdeni. Ennyi 
az egész...

— Uj ? ? Reményteljesebb ? ? Nem 
értem. Te, akinek tehetsége, hírneve 
a legfényesebb jövő biztosítéka??... 
Hát azáltal, hogy megkötötted a ke
zedet, talán ragyogóbb jövő vár rád ? 
Ifjúkori vágyaid netovábbja mindig , 
a függetlenség...

Gúnyosan szakította meg Tibor: !
— Tehetségem ? Vágyaim ? Meg- ' 

nevettetsz! Amikor még e fellegvá- ' 
rakat építgettem, vagy — a te sza
vaiddal élve — függetlenségről áb- | 
rándoztam, padlásszobában, szalma
ágyon aludtam, napjában csak egy- I 
szer ettem. S most? Gondtalan, I 
boldog életet élek!

Ez utóbbiak kijelentésénél 
érezte ugyan, mennyire tiltakozik i

belsejében a ’mondottak ellen valami, 
amit szinte kéjjel fojtott vissza, s 
amelynél csak büszkesége bizonyult

....................  mégsem akarta
lefesteni helyzetét, mert azt hitte, 
hogy ezáltal lealacsonyítja magát 
barátja előtt.

És amikor Kalocsay — abban a 
j tudatban, hogy helyes nyomokon 
j jár — konokul folytatva érveléseit,
I igyekezett őt meggyőzni, — közbe- 
| szólt:

— Teljesen hamis utakon ha- 
j ladsz. ügy látom, a mi elveink,
| életfelfogásaink nagyon eltértek egy- 
| mástól. Egyébként — tette hozzá —

nem lehetetlen, hogy a tieid tértek 
helyesebb útra.

Magához intette a pincért, fize
tett, majd felöltötte kabátját.

— Bocsáss meg, — búcsúzott 
j Kalocsaytól - ma valahogy olyan 
! lehetetlen hangulatban vagyok... Ta- 
| Ián... inkább... legközelebb...

Kalocsay nem titkolt meglepő- 
: déssel szorította meg a feléje nyuj- 
j tott kezet.

— Te pedig ne haragudj, ha azt 
mondom : nem vagy boldog ! Öszin-

! tén kívánom, hogy az lehessél!
Vértessy végtelen szomorúsággal 

a szivében távozott. Barátjának sza- 
! vai méhkas módjára zúgtak még 
; mindig a fülében : ,.A mai viszo

nyok között!“ ... Ezeket ismételgette 
i magában egész utón. És érezte,
1 hogy igaza volt Kalocsaynak. Képei

nek javarésze befejezetlenül állt mű
termében. S ha néha hozzá is fogott, 
hogy folytassa komoly munkáját, a 
pénz, nem az ihlet késztette erre. 
Legutóbb hosszas küszködése árán 
megfestett képével, a „Látomással"- 
sal, amit a Velencében rendezett 
nemzetközi tárlaton állított ki, — 
nem törődött. Érdeklődése teljesen 
megszűnt munkái iránt. „Majd ké
sőbb visszatérek a komoly művé
szethez" — gondolta.

De az idő száguldva repült. I 
Adósságok örvényébe jutott. A hite- I 
lezök örökös zaklatásai, majd fele- ! 
ségének szemrehányásai között, sen- , 
kit sem érzett maga mellett, akihez 
segitségért, tanácsért fordulhatott 
volna. Mély bánat s keserűség töl- I 
tötte be lelkét. Fejét kezébe temetve, J 
tanácstalanul ült órákhosszat.

Egy napon, amidőn kétségbe
esése a tetőfokon érte el, teljesen el- j 
vesztette lelki egyensúlyát és a • 
Kalocsay nevét hamisította az előtte 
heverő váltóra. „Majdcsak vissza- ' 
fizetem" — próbálta ébredező lelki- I 
ismeretét elaltatni.

A lejárat napja rohanó léptekkel ; 
elérkezett, ö azonban újra pénz nél
kül tehetetlenül állt. Bűnének kínzó 
tudatában szökésre szánta el ma
gát. — „De hogyan ?... Feleségem... 
gyermekem ... jó hírnevem !!! ..."
— A lelkiismeret kegyetlen furdalá- 
sai marcangolták.

— Valamit tennem kell!!! — 
mondogatta véresre harapott ajak

torai, mint izzó fény-nyalábok, va
dul táncolni kezdtek... Pillanatokig 
még kétségbeesetten küszködött, hogy 
megtartsa önuralmát, de aztán egy
szerre összefolyt előtte minden, s a 
közeli karosszékbe roskadva, csak
hamar ránehezedett erőtlen érzékeire 
a zavaros eszméletlenség nyomasztó 
álomérzése, mely az előbb még fan
táziáit képeket most már gyors 
iramban kezdte előtte felsorakoztatni.

Papirt vett elő és remegő kézzel 
szántva azt végig néhányszor a ce
ruzájával, az asztalra tette. Majd 
magára rántva kabátját, nesztelenül 
kinyitotta feleségének kis szekrényét. 
Lázas sietséggel gyűrte zsebre a 
benne talált ékszereket és — mint 
egy gyermek, ki rossz fát tett a 
tűzre — lábujjhegyen kiosont az aj
tón. Az udvaron többször vissza
fordulva megállt és még egy utolsó, 
fájdalmas tekintetet vetve az ajtóra’ 
gyors léptekkel igyekezett a zálog
ház felé.

Délután jegyet váltott a berlini 
gyorsra s vonatra ült. Felesége 
gyermekével majd követi — gon
dolta. Szinte biztos tudattá vált 
benne a gondolat, hogy megmene
kült az igazságszolgáltatás sújtó keze 
alól, s ez eleinte teljesen megnyug
tatta.

Tíz órakor már az ausztriai 
hegyláncok alatt röpítette a gyors a 
sötét éjszakában s ő mellére hajtott 
fővel, dideregve húzódott meg a ! 
fülke sarkában. Mintha a vonat ke- ; 
rekeinek nyikorgása és a váltók ki- , 
sérteties csattogásai mind azt zaka- ! 
tolták volna a fülébe : Csaló !... Tol
vaj!... Csaló!... Tolvaj!...

Idegesen törölgette homlokáról a j 
rajta kiülő hideg verejtékcseppeket, | 
s leselkedve figyelte a fülke ajtaja 
előtt időnként megújuló léptek ne- ' 
szét. (Folyt, köv.)

Budai kesergő.
Irta Radványné Ruttkay Emma.

III.

Hála Isten, menekülhetek. De 
még félóra múlva is izgatott a be
szélgetés az ötödiken. Tovább is 
tartana, ha az űrből nem bődülne 
fel a papa.

— Várnak a lift. Mamaaa, vár
nak a lift !

— Meg kell örülni, meg kell örülni. 
Megyek m ár!

Te drága, türelmes, jó Lélek,— 
sajnálom, hogy nem lehetek szem- 
töl-szembe veled. Most megkér
dezném : — ugyan, mond meg
őszintén, érdekel téged ez a zene
bona ? Mert ha nem, én tüstént 
abbahagyom a leírást, bár érzem, 
hogy ez a kibeszélés többet ér a 
fejemnek, mint egy gram aszpirin.

kai és szinte akaratlanul n\ült zse- F^lajzott idegekkel úgysem megy az 
g agyának a,vas- hiába próbálom. Mert — fiam, Ibébe, hol revolvere hideg agy; 

érintésétől pillanatnyilag mintha meg
nyugodott volna. Elővette, ideges 
reszketéssel tartva kezében. „Le
hetne-e még más választásom ?“ — 
suttogta lázasan, mialatt a fegyver 
csövét szemére irányította. Ez őrjítő 
pillanatban már hallani vélte a dör
renést... érezte mint folyik arcán vé
gig a vér... Még egy-két görcsös 
rázkódás és... Most hirtelen mintha 
egy arc halvány körvonalai tűntek 
volna elő a gyilok csövéből: egy 
nevető kedves fejecske. Majd a fe
leségének képe mosolygott felé. 
Felugrott, görcsösen szorongatta ke
zével homlokát, attól tartva, hogy 
szétpattannak a fejében lázasan lük
tető erek. Az ablakhoz vánszorgott, 
de a kinyitásához nem volt már 
elég ereje. Szeme előtt a szoba bu-

— ha én neked mindent megírhat 
nék! ügy ahogy van. Reggeltől 
estig, óráról órára, percről percre!

Pokol ez barátom, pokol. Gyil
kolnak a hangok s te hiába sziszegsz, 
ordítasz, káromkodsz magadban, 
mert teljesen ki vagy szolgáltatva, 

i  No tessék, elfelejtettem... Nem 
bánom, holnap én leszek az első 
lakó, aki lerobog a házmesterhez. 
Túl kell esni ezen is. Meg kell kér
dezni, állványozzák-e a ház déli ol
dalát, vagy függő állványról fog
nak dolgozni. Utóbbi esetben tud
nom kell előre, mert ki kell üríteni 
a padlást. Legutóbb arra vezették a 
gerendát.

Itt töprengek magamban az éjfél 
utáni csendben. Latolgatom a le
hetőségeket. Tervezni kell hozzám

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

teljesen idegen, ellenséges komédiá
kat. Majdnem olyanok az érzéseim, 
mint — gólya váráskor. Kikerülhe
tetlen a minden velejáró. Nincs me
nekvés. Csak, mégis, szelídítsük le 
ezt, amit lehet, annyit, amennyit 
lehet. Hangfogót a fortissimora.

A fizikum fokozatosan gyengül 
Télutói orvosi vizsgálat iszapkúrát 
rendelt részemre. — Hát gondolha
tok én most a magam egészségére? 
Még a fogamat sem csikorgathatom, 
sokamba van a tavalyi fogorvosi 
„konzultáció". Fájdalmas volt nekem 
is, meg a szegény zsebemnek is. 
Félve figyelek befelé a fogaimra is. 
Nem fogom elkerülni, aminek újra 
be kell következnie, de addig csak 

j had húzzam az időt ezzel a sok 
| kellemességgel.

Ne nevess ki, de összerezzenek, 
i valahányszor előttem valaki fogor- 
i vosról beszél.

Mostanában olyan rettenetes fan
csali képekkel hirdetik a fogkréme- 

; két. Majdnem revolvert szegeznek 
í az emberre: — „Ne várjon, mert

késő lesz" — vagy: — „Ha fogkövei
vannak"----  Szeretnék ott-tartani,

i hogy csak fogköveim okoznának 
i gondot.

Álmatlan éjszakáimon sokszor 
áldom intézeti fogorvosunkat, Lak- 

i ner bácsit. Azt hiszem, valameny- 
I nyien megkeserültük, hogy jósorsunk 
i összehozott vele.

Ha hiszed, ha nem, ezek a tata- 
rozási fúrás- faragások, ezek a vésé- 

! sek, kopácsolások is a fogorvost 
juttatják eszembe.

Emlékszel ugye, milyen fantasz
tikusak voltak az elképzeléseim min
dig s mennyire nyomon követte el
képzeléseimet az álom.

Nos, most azt álmodtam, hogy 
a fogorvosom itt ütött tanyát az ud~ 
varon s a leglárniásabb kőműves 
volt az asszisztense. Ott ültem a 
kinzószékben megadással, izzadva 
és fogvacogva. Soromravárva. Jött 
az aszisztens az óriás malteros ka
nállal, szinültig ringott benne a ha
barcs, — s azt mondja az orvos, 
nyissam ki a számat, fogtömés lesz, 
— és viszi a malteros kanalat a 
szájam felé. Nagyot sikitottain ál
momban és — felébredtem.

Másnap hallatlan respektussal 
kerültem el messze az összes habar- 
csos és meszeshordókat és kerülő 
utón, a földalattival mentem koniisz- 
sziózni a belváros felé, holott pe- 
gig autóbusszal közelebb értem 
volna célt. Hja, de az autóbusz vég
állomása ott van a fogorvos ablakai 
előtt. Nem is szép, hogy elkerülöm.
A felesége, Böske igaz barátom, a 
kutyájukat, Bobit szívesen megsimo
gatnám, de ehhez meg kellene 
nyomni az ismerős hangú csengő 
gombját, el kellene mennem a váró
szoba ominózus ajtaja előtt, eszembe 
jutnának összes elmúlt és elkövet
kező szenvedéseim ...

Ó, szent odontológia, hadd ke
rüljelek meg, ameddig lehet!

Látod, édes fiam, megint elka
landoztam. Közben már hajnalodik. 
Benne vagyunk a júniusban. Három 
óra az idő, a keleti ég citromsár
gába sávozódik, nemsokára elindul
nak a tejeskocsik s boldogító dü
börgésükkel elhessegetik a csendet.

Háromtól hatig. Három óra azért 
még az enyém. Hat órától lesem a 
percmutatót s keresztet vetek három
negyed hétkor, mert akkor már itt 
reggeliznek falaink alatt a kőműve
sek. A reggelizés hangos szóval 
megy. Keresztet vetek: — Uram, 
védj meg a gonosztól, ámen.

Drágám, Isten veled. Ha egy 
kis ráérő időt hagy a tanyai nyár, 
jussak eszedbe, szánj és írj.

(Vége.)
Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.


