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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazaban 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyaron zag feltamadasaban.

Ámen.

A  S z e n t  K o r o n a
A Szent Korona előtt hódol 

három napig M agyarország népe. 
Hűvösen fénylő, h ideg  aranyából 
egy dicsőséges ezredév emlékei su
gározn ak felén k s  az előtte zarán
dokló százezrek lelkében csendes 
halottaiból feltám ad, ez a  hősi és 
fá jda lm as emlékekben egyaránt g a z 
d ag  múlt. Látjuk Á rpád száguldó 
lovasait, honfoglaló ősök  hősi küz
delmét és látjuk a  szent király alá
zatos papjait, ak ik  II. Szilveszter 
p áp a  drága ajándékával a  keresz
tény kultúra üzenetét és parancsát 
hozzák a  m agyarságnak nagy hiva
tása betöltésére.

•És látjuk a  korona fényében  
mint harcol, mint vérzik és hull a 
m agyarság  századokon át. D e á ll a  
korona és él a  m agyar nép. Hatal
m át és tekintélyét nem tudta meg
törni Világos és hivatásától nem 
tudta megfosztani Trianon. Az örök
s ég  parancsa itt dobog  szivünkben, 
az  elhivatottság hite itt lobog  sze
münkben és ha börtönfalakat is 
ostromol hitünk, a  világnak tudnia 
és látnia k e l l : m i élünk és élni f o 
gunk.

A mi koronánkon Krisztus ke
resztje a  legszebb ék. Mi tudjuk en
nek a  beteg, megromlott világnak is 
tudnia kell, mit jelent a  magyar 
koronán a  kereszt. Ez a  nemzet a  
keresztény kultúra védelmében vérzik 
ezer esztendeje és a  kereszténység 
idéáljainak védelme hivatása most is. 
Amikor százezernyi szem alázatos  
rajongással sim ogatja végig a  m a
g y ar  történelmi hivatás ragyogó, ék
kövekkel díszes szimbólumát, akkor  
a  m agyar élet minden artériáján vé
g ig lobog  az újjáéledt h it : mi készen 
állunk az u j küzdelemre. A magyar
ság , amely Trianon rácsai között 
is megőrizte a  Szent Koronát, újabb, 
szent és megtörhetetlen fogadalm at 
te sz : minden erejével, hite egész 
lángolásával, rendíthetetlen elhatá
rozottsággal arra tör, hogy újra 
eggyé kovácsolja a  Szent Korona 
országait.

Ennek a  koronának a  fényében  
itt valaha békében és boldogságban  
éltek az ember miliők. Amíg itt béke 
volt, add ig  béke volt Európában is. 
A m íg itt áhítattal tudott az oltár 
e lé  borulni az ember, addig szerte 
Európa téréin hivő békességben él
tek az embermiliók. Európának tud
nia kell, hogy ak i elhom ályosítja a  
Szent Korona fényét, az elűzi 
Európa egéről az  áldó napot, hogy  
aztán vihart és pusztulást idéz
zen fel.

Mi azzal a  hittel vonulunk e l 
lélekben a  Szent Korona előtt, hogy  
abból fe lén k  ég i biztatás á r a d : 
Lesz m ég egyszer ünnepe ennek a  
m agyar világnak is ... Lesz m ég  
egyszer ünnep, amelyen boldog égi 
fén y  árasztja cl a bánatos magyar 
mezőket, kom or hegyeinket és hall
gató  városainkban szenvedő m agya-

Az a magasztos ünneplés, ame
lyet Szent István halálának kilenc- 
szazados emlékére Magyarország 
ül hatalmas, fölemelő tüntetéssel, 
a Szent Jobbnak veszprémi írtjá
val fog befejeződni. Meg ha vélet
len körülmény szólt is volna 
közbe: a  veszprémi ünnepnek ké
sőbbi időre való hagyását, lelki 
hatását tekintve, szerencsés, szim
bolikus jelentőségűnek tekinthetjük.

Szent István emlékét az egye
temes országos ünneplésen i:'i| 
különös melegséggel, kivált pedig 
nem a külső fényben, hanem a 
lelki érzésben megnyilvánuló, 
messze világító hévvel kell meg
ünnepelni Veszprémnek, méllóké- 
pen Esztergomhoz és Székesfehér
várhoz, még ha az ünneplés je 
lentősegét nem is emeli oly ma
gasra. mint az említett királyi szék
helyeken rendezett országos ün
neplés.

Mert — Veszprém is a szent 
király városa volt, sőt királyi törzs- 
birtoka. lakóhelye Gizella király
nénak, s talán (ami ma nincs még 
határozottan eldöntve) telemének 
nyugvóhelye is, Imre királyfi ne
veltetésének, fogadalmának szín
helye. amiért joggal illethető a 
Szent Imre-városa névvel.

A veszprémieknek ezt át kell 
érezniök, büszkén kell magukat 
vallaniok Szent István népének, 
amint őselei valóban várnépei 
vollak a nagy királynak.

Midőn az esztergomi várhegy
ről, a kiásott palota mellől áttekin
tek a Várhegy, mondhatni a ba
zilika lábánál hömpölygő Dunán, 
elfog könnyezésig a keserűség. Az 
a párkányi házsor a parton nem 
a miénk, a régi primési hid helyén 
annak idején épült nagyszerű hidra 
már nem léphet szabadon sem túl
ról, sem innen a magyar. Pedig ott 
szemben, azon a mezőségen gyü
lekezett az ifjú István fejedelem
nek az a serege, amellyel Vesz
prém fölmenlésére vonult.

Koppánvban a történelem szel
lemébe be nem hatoló ábrándos 
magyorkék a nemzeti szabadság 
hősét akarják lalni. Viszont a régi 
hibés hagyomány egyszerűen lé-

rok orcáin kivirul az öröm s lel
kűnkben felgyű l a  boldogság tüze. 
Lesz m ég egyszer ünnep a  világon. 
Ünnep, amelyen az égi tűz felgyújtja  
a korhadt határokat. S  ezen az ün
nepen a  Szent Korona fényében  
béke árad  Európa minden tája
f i i é -  ( - - )

zadónak hirdeti. Fellázadt unoka
öccse ellen, igaz ; de nem mond 
haljuk egyszerű lázadónak. Trón* 
követelő volt elsősorban s a  keleti 
jogszokás szerint követelése nem 
is volt egészen jogtalan. De mikor 
a hatalomra tört, ugyanakkor meg 
akarta semmisíteni Géza fejedelem 
szerencsés politikájának minden j 
vívmányát, a  meghonosodó kérész J 
lénységgel együtt, aminek vége, 
ma különösen ti ztán láthatjuk, a 
mé*» egészen eggyé nem forrott | 
nemzet pusztulása, az avaroké- j 
hoz hasonló beolvadása, eltűnése 
lett volna.

A veszprém i g y őz elem n ek  e z  a  | 
n agy  jelen tősége. Történelmi mű- 1 
vek nem siklanak el fölölte ; de 
úgy látom, hogy az országos ün- j 
neplés során ezt a  körü lm ényt 
figyelm en  kívül hagyták . A Szent 
Jobbnak veszprémi útja tehát nem 
mérhető azzal a mértékkel, mint 
végighordozása a Dunántúl és az 
Alföld városain. Igen. Szent István 
az egész nemzeté, jobbjának ál
dását, nemzettámasztó erejét várja 
az egesz nemzet : de történelmi 
jelentőséget épp úgy ád neki Vesz
prém, mint Székesfehérvár és Esz
tergom. Hódolva az ottani ünne
pek eszményisége előtt, ki kell 
mondanom, hogy c  veszprém i \ 
g y őz elem  nélkül m a n em  ü nn e
p elh etn é  a  szent királyt Esztergom , ! 
n em  épült volna föl az  a lap ja iba n  
fö lszin re került eg y kor  n evezetes  
székes feh érv ár i bazilika . Helyes és 
jogosult történelmi triásszá Vesz
prém bekapcsolásával emelkedik 
Szent István ünneplése.

Budapest ma középpontja a 
Szent István-kultusznak. Ez termé
szetes folyamai, nemcsak a város 
metropolis jellegénél fogva, hanem 
azért is. mert a  budai várban őr
zik a nagy király ereklyéjét. Az 
ősi Pest ugyan szintén az Árpád
törzs birtoka v o lt; de az Árpád
ház királyai IV. Béláig nem tették 
ide széküket. Mikor azonban ma 
ide száll az ország ünneplő lelke : 
ne feledkezzenek meg arról, hogy 
a Szent Jobb három hely ideve- j 
lódő sugarában fénylik : az a Szent 
Job b  a veszprém i g y őz ő , a  sző- 1

kes feh érvári ép ítő , a z  esztergom i 
á ld ó  kéz.

Ezt különösen a veszprémiek
nek kell átérezniök. Nem hivalko
dás ha erre büszkék akarunk 
len n i; — hanem inkább tálán lelki 
büszkeség. S ha eddig nem történt 
meg mindaz, aminek Szent István 
kultusza érdekeben történnie kel
lett volna, ez a jubileumi év le
gyen kiinduló pontja nem csupán 
a nemzetszervező nagy király meg 
hithirdető apostol illő fokú tiszte
letének. hanem erkölcsi elvei, 
nemzeti erényei követésének is.

Hogy a nemzet művelése is 
menynyire céljaihoz tartozott Szent 
Istvánnak, azt alapításain kívül 
bizonyítja a kultúrát oly rendkívüli 
eredménnyel művelő és terjesztő 
Szent Benedek rend támogatása, 
amelynek éppen Veszprém szom
szédságában, a Bakonyban volt 
egyik nevezetes. Szent Gellért em 
lékével kapcsolatos kolostora. És 
a  n őn ev elés  e ls ő  tű zhely e  szintén  
V eszprém  völgyében lángolt föl 
Gizella királyné bőkezűségéből ; 
a veszprémi apácakezek munkája 
ma is ott diszlik a kilencszáz éves 
koronázási paláston. Midőn ma 
Veszprém eleg jelentős gócpontja 
a nőnevelésnek, ebben szinte az 
ős« hagyomány megújulását látjuk.

Veszprém lakosaiban nagy ős- 
erő lakozik. Több még. mint lo
kálpatriotizmus. Ez az erő nyerjen 
még nagyobb lendületet Szent Ist
ván lelkének megértése által. Ne 
csak jö jjön, hanem már legyen is 
ott az minden veszprémi szivében 
Szent István ünnepén.

Lengyel—Magyar 
Kulturnap.

Az utóbbi időben többszörösen 
meglátogatták Veszprémet lengyel 
testvéreink. Lengyel cserkészek, len
gyel repülők, lengyel dalosok láto
gattak el hozzánk, hogy kicsiny, de 
a múlt emlékeiben annál gazdagabb 
székvárosunk történelmi nevezetes
ségeit megtekintsék és a csonka
ország végigjárása során az első 
magyar királyi családnak erről az 
ősi, kedvelt fészkéről is ismereteket 
szerezzenek. De valamennyiüknek 
veszprémi látokatása alkalmi jelen
tőségű, hogy úgy mondjuk, ötlet
szerű volt.

Most azonban egy egész napra 
terledö ünnepség helyéül választot
ták ki Veszprémet lengyel testvé
reink, amikor az itteni Turul Egye
sületnek hazafias szempontokat és a 
város idegenforgalmi érdekeit szol
gáló s éppen ezért minden elisme
rést megérdemlő meghívását elfo
gadták. És hogy éppen a mi váro
sunkat választották ki erre a célra, 
azt különösen megtiszteltetésnek 
vesszük s annak az őszinte, vendég-

Szent István és Veszprém.
Ir ta  d r .  S z ik la y  Já n o s  

m . k ir .  k o rm á n y fő ta n á c s o s .
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Ü z l e í á í h e l y e z é s .
Tisztelettel értesítem kedves vevőközönségemet, hogy

üzletemet
augusztus végén a volt S z U c s - b a n R I i á z  
helyére helyeztem át.
T is z te l e t t e l  RING ISTVÁN v a s k e r e s k e d ő .

Tóth T ih am ér s e g é d p ü s p ö k  
e ls ő  s z e n tm is é je .

szerető barátságnak tulajdonítjuk, i 
amivel a város hatósága és közön- j 
sége az ideérkezett idegeneket, de kü
lönösen a lengyel testvéreket min
denkor fogadta. Mi nem felejtjük el 
azokat a reánk, magyarokra, mint a 
lengyelekre egyarányt előnyös törté
nelmi kapcsolatokat, amelyek a két 
népet a múltban összefűzték és e i 
város hazafiasán érző közönsége 
teljes mértékben átérzi azt a sors- i 
közösséget is, ami a másfélszázados 
bilincsből szabadult lengyel nép és 
a trianoni rabigába hajtott magyar
ság között fennáll.

Ezért szerető szívvel várjuk len
gyel vendégeinket székvárosunk ódon 
falai közé és őszintén kívánjuk, 
hogy egynapi ittartozkodásuk legyen 
legkedvesebb emlékeik egyike.

A Lengyel-Magyar Kultur- 
nap műsora.

A Turul Veszprémi „Bakony" Baj
társi Egyesülete — amint már je
lentettük — aug. 21.-én, holnap i 
vasárnap Lengyel-Magyar Kulturna- 
pot rendez, amely iránt az érdeklő
dés az egész vármegyében óriási.
A kultnrnapon a krakói Jagelló- 
Egyetem tánc- és énekkarának 23 
tagú csoportja vesz részt s a bpesti 
lengyel követség is képviselteti ma
gát. Jelen lesz dr. vitéz Nagy Iván 
min. titkár is, akit a napokban tün
tettek ki a lengyel „Polonia Restituta" 
középkeresztjével, s itt lesznek a fő
városi napilapok kiküldött munka
társai is. A kulturnap d. e. 10 óra
kor kezdődik, amikor a lengyel kar 
fogja a helybeli székesegyházban az 
orgona- és énekkiséretet szolgáltatni.

A magyar ifjúsághoz!
Irta F e je s  Aladár.

Szavaljatok! . . .
Keressetek, kutassatok 
a sok szép költemény között... 
Egyik a hit palástjába öltözött.
Másik a természet csodáit hirdeti. 
Van, mely honszeretettel teli...
Ifjú vággyal ifjú s z ív  virágzik: 
rímbe szedve lelke édes álmit.. 
...Mindegyik nevel, épit és vezet 
oda, hol virágzik a szeretet.
A hit és remény szent tüzét éleszti, 
s lelki táplálékkal lelkedet élteti, 
megismerteti Istent s alkotásit, 
a csillagos ég titkos ragyogásit, 
a más, a jobb és szebb látomást: 
halál után a feltámadást.
Az áldást osztó isteni kezet, 
mely kéz bennünket e földön vezet... 
Vagy, madárdalos, vadvirágos térben, 
gyönyörködtet a föld szépségében.
A négy évszaknak megmutatja báját: 
elénk varázsolja minden szent csodáját. 
A családi élet szentségét feltárja 
s boldogságért eped lelked minden 

(vágya.]
Tiszta szerelmet fest: zabolázott, égit, 
mindegyik sorával nemesit és épit... 
Vagy, megtanít szeretni e földet, 
melyet őseink nekünk szerezték meg, 
mit megtartani a mi feladatunk: 
ezzel élhetünk, ezzel bukhatunk! 
Gyűlölni azokat, akik reánk törtek 
s széjjel darabolták ezt a drága földet! 
Vissza szerezni a régi határt, 
ha életünkkel fizetünk is á r t !...

Délben 1 órakor a Korona-szálló 
teraszán (rossz idő esetén az étte
remben) bajtársi diszebéd lesz, 
amelyen előzetes jelentkezés esetén 
bárki résztvehet. Részvételi dij 1 80 
P (bor nélkül). — Délután a Be
tekints kerthelyiségében (rossz idő
ben a színházban) este pedig a 
Korona-teraszán (rossz időkor az 
étteremben) lengyel táncok bemu
tatása, illetve hangverseny lesz. 
Részletes műsor a következő:

Délután negyed 5 -kor. Magyar 
és lengyel himnusz, énekli a kar. 
2. Moniuszkó: Ária a „Halka" c. 
opérából, énekli: Czeh Elvira ta
nárnő. 3. Eljegyzés lengyel faluban, 
(tánckép.) 4. Moniuszko: „Öreg
káplár" és „Katona dal", énekli: 
Romanowszki István operaénekes.
5. Oberek. (Lengyel keringő-tánc.)
6. Tróják. (Sziléziai tánc.) 7. Chopin
Polones A-dur, előadja : Skolyszewski 
Ferenc zongoraművész. 8. Kujaviak. 
(Kujáva Észak-Lengyelország tánca.) 
9. Csárdás, táncolják: Czeh Elvira 
és Wisniewska Borbála. 10. Mazurka. 
(Lengyel nemzeti tánc.) Főrendező : 
Czeh Elvira. Az énekszámokat Skoly
szewski Ferenc, a táncszámokat Gar- 
businka Zsófia kíséri. — Este 9  óra
kor. 1. Magyar és lengyel himnusz. 
2. Dr. Lukinich Frigyes : „Polonia 
Restituta", szavalja Czeh Ilona. 3. 
Lengyel nép- és müdalok, énekli a 
kar. 4. Dr. vitéz Nagy Iván min. 
titkár: „Lengyel-magyar barátság
ezeréven át" c. előadása. 5. Chopin': 
Nocturn Fis-dur, előadja: Skolyszewski 
Ferenc. 6. Gall: „Megigézett királynő" 
énekli: Romanowszki István. 7.
Magyar népdalfüzér, énekli: Czeh 
Elvira.

...Nyelvezeted szépül, Ízlésed is épül 
a költemények tiszta szépségétől... 
Minden magyar vers áldás csak reátok: 
Magyar testvéreim hát csak szavaljátok!

És még daloljatok!...
Vannak szebbnél szebb, bájolóbb da- 

|lok:j
imádságos dallam hit-hű a szöveg, 
zengheti ifjú, zengheti öreg.

. Van, mely szerelemről, szeretetröl szól.
Van, mely boldogít, van amely dacol,

I van, mely szülőt, hitvest, mátkát em- 
|legel,|

van, melyből sugárzik a szeretet:
I a honszeretet nemes lángja árad, 

mely megtanít szeretni hazádat...
I  ...H a magad vagy dalolj! Elmédet el- j 

(vonja]
í attól, mi sokszor életedet rontja...

Ha bánatod van, szemedből könny 
(csordul:)

i Dalolj! s megszabadulsz a keserű I 
(gondtól!. .]

Ha öröm ér, daloj! Kétszerezve érzed, 
hogy az ért öröm milyen drága i 

[néked...]
Kicsi bölcső felett altató dal szóljon: 
Hálatelt imádság Istenhez, dalszár- 

(nyon!..)
Koporsó felett hangzó szent zsolozsma 
legyen a telkednek bú emésztő dala!
. .Minden szép magyar dal áldás csak 

(reátok.|
Magyar testvéreim hát csak daloljá

tok!]

Amint már előzetesen is meg- I 
irtuk, aug. 15.-én, Nagy-Boldog- 
asszony napján mutatta be dr. Tóth 
Tihamér az ujonan kinevezett segéd- j 
püspök első ünnepélyes szentmiséjét j 
a veszprémi székesegyházban.

Hétfőn délelőtt 9 órára zsufolá- | 
sig megtöltötték a hívek a nagy
templom széles hajóját, mikor az 
„Ecce saderdos magnus . .“ hangjai 
mellett dr. Rótt Nándor megyés
püspök jobbján nagy papi kísérettel 
bevonult Tóth Tihamér a székes- 
egyházba. A padokban ekkorra már 
helyet foglaltak a hatóságok és hi
vatalok küldöttségei, a szentélyben 
pedig a székeskáptalan tagjai és dr. 
Mesterházy Ferenc, Veszprémvárme- 

■ gye főispánja, valamint Nirnseé Pál 
l gazd. főtanácsos, országgy. kép- 
I viselő is.

A c. olbiai püspökké és vesz- | 
prémi segédpüspökké történt kine-

Szerdán délelőtt tartotta a vesz
prémi egyházmegye évi rendes köz
gyűlését a református templomban, 
miután megelőzőleg kedden az egy
házmegye bizottságai és a lelkész
egyesület tartották meg gyűléseiket.

A közgyűlés, amelyen az ehm. 
tanácsbirák között dr. Kenessey Pong
rác ny. főispán, dr. Cseresnyés József 
eü. főtanácsos, ny. menhelyi igazgató 
és még több közéleti előkelőség is 
jelen volt, istentisztelettel kezdődött. 
A „Jövel Szentlélek" eléneklése után 
Szőke  Károly köveskáli lelkipásztor 
hirdette Isten igéjét meggyőző erő
vel. A közös istentisztelet után, 
melyen a helybeli ref. gyülekezet 
tagjai is résztvettek, a kezdő fohászt 
Szűcs József esperes, alsóörsi lelki- 
pásztor mondta el s kérte Isten ál
dását az egész gyűlésre, hogy annak 
minden tagját az egy örök Isten 
iránti örök szeretet hassa át. A szív
ből fakadó imádság áhitatos szavai 
mély visszhangot keltettek a jelen
lévők lelkében.

Csajághy  Károly kúriai biró, tör
vényszéki elnök, egyházmegyei gond
nok mély tartalmú, lelkiséget sugárzó, 
klasszikus szépségű, az egy isten
hitről bizonyságot tevő megnyitóbe
szédében költői lendületű szavakkal 
emlékezett meg a minden magyar lelkét 
átfogó nagy örömről, amely eltölti 
a szegény, nyomorult, eltaszitott ma
gyarságot ebben az évben, István 
király évében. Mi is az ö utódjai 
vagyunk, a mi lelkűnkben is hálaima 
száll fel Istenhez, aki adta őt nekünk 
s akit mi is magunkénak vallunk, 
mint minden jó magyar ember.

Az egész közgyűlés felállva hall
gatta végig ezután megnyitójának 

j  azt a részét, amikor Horthy Miklós 
kormányzónak hódolt 70. születés
napja alkalmából. Mindenkit magá
val ragadott az egyházáért és hazá
jáért égő lelkű egyházmegyei gond
nok megnyitóbeszéde s önkéntelenül 
kitört az éljen a jelenlévők leikéből, 
mikor a XLVI. zsoltár szavaival be
fejezte megnyitóját. A közgyűlés 
Szűcs József esperes indítványára 
egyhangú lelkesedéssel elhatározta, 
hogy a megnyitóbeszédet teljes egé
szében ki nyomatja s jegyzőkönyvé
ben megörökíti.

A közgyűlés kiemelkedő része 
volt még Szűcs József esperesi je
lentése, mely az egyházi élet min
den területét átfogta a tőle megszo-

vezésről szóló latinnyelvü pápai 
bullának felolvasása után, amelyet 
magyar nyelven is ismertettek, Tóth 
Tihamér lépett a szószékre.

Megemlékezett arról, hogy az 
1938. év nemcsak a budapesti 
Euharisztikus Kongresszus eszten
deje és nemcsak Szent István éve, 
hanem ezen a napon volt 900 esz
tendeje annak is, hogy Szent István 
Magyarországot Szűz Mária oltal
mába ajánlotta. Az a magyar nép 
leikéből fakadó elnevezés, hogy 
Nagy Boldogasszony Szűz Máriának 
nem a fájdalmát, de életének örömét, 
boldogságát helyezi előtérbe és mu
tatja a magyar katolikusok mélysé
ges Mária-kultuszát. Ezután a Mária- 
kultusz hatásról beszélt.

Szentbeszéd után a főpapi szent
misét is Tóth Tihamér püspök mu
tatta be fényes papi segédlettel.

kott alapossággal és részletességgel. 
Az esperes a bevezető részben a tőle 
megszokott fenkölt szellemben és 
ékesszólással emlékezett meg István 
király ünnepéről és mélyérzésü, izzó 
hazafiasságtól átszőtt szavakkal ecse
telte az első nagy királynak minden 
keresztény és magyar ember előtt 
elévülhetetlen érdemeit. A személyi 
vonatkozású részt pedig a Magyar- 
ország kormányzójának 70. születés
napjáról való megemlékezéssel kezdte 
el és a gyönyörű, elismerő szavakból 
kiérezhetö volt a mélységes tisztelet, 
hűség és ragaszkodó szeretet nemes 
érzése. Majd a református egyház 
más kiválóságairól, úgyszintén ha- 
lottairól emlékezett meg az esperesi 
jelentés, amely az egyháznak az ál
lamhoz, valamint más felekezetekhez 
való viszonyáról is hű képet tárt fel.

Tárgyalta továbbá a jelentés az 
egyházmegye hit- és erkölcsi életét, 
az anyagi ügyeket stb. Mindenki 
nagy figyelemmel hallgatta az igazán 
tanulságos esperesi jelentést, mely
nek egész terjedelemben a jegyző
könyvben való kinyomását elrendelte 
a közgyűlés.

A 90 pontból álló tárgysorozat 
befejezése után C sajághy  Károly 
gondnok pár szóval bezárta a gyű
lést, majd Szűcs József esperes imája 
után szétoszlott a gyülekezet.

A  m ag-yar „Him - 
nu sz“ ünnepe  
V  eszp r emben.
Amint jeleztük, a veszprémi 

dalegyesületek augusztus 24.-én az 
ország valamennyi városával, falujá
val egyidőben kegyeletes ünnepen 
emlékeznek meg Kölcsey Ferencről, 
a „Himnusz" költőjéről, halálának 
100. évfordulója alkalmából. Az ün
nepségre a dalárdák és a levente
zenekar 24.-én, szerdán d. e. fél 12 
órakor a városház udvarán gyüle
keznek, ahonnan, a leventezenekarral 
élükön, a Rákőczi-térre vonulnak. Itt 
az ünnepség jelentőségét dr. Wéher 
Pál apátkanonok fogja méltatni, majd 
pontban 12-kor felhangzik a dalár
dák és az ünneplő közönség ajkáról 
a magyar „Himnusz" első versszaka, 
mig utánna a többi verszakot R a-  
dács Tivadar frontharcos-bajtárs fogja 
elszavalni. Az ünnepséget a nemzeti

A veszprémi református 
egyházmegye közgyűlése.
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„Hiszekegy" fejezi be amelynek 
hangjai után a dalárdák a nemzeti 
zászló előtt elvonulnak. Az ünnep
ségre a városi hatóság külön meg
hívót nem bocsát ki, ezúton és a 
falragaszok utján hivja meg arra a 
város egész közönségét. Kedvezőtlen 
idő esetén az ünnepség a Petöfi- 
szinházban lesz a jelzett időben.

EGYESÜLETI ÉLET.
Jeney Ferenc lett a Dunán

túl sakkbajnoka. Most fejezték be 
Székesfehérvárott a Dunántúl sakk- 
bajnokságait, melynek eredménye- 
képen bajnok lett Jeney Ferenc 7 és 
fél, 2 — 3. Szijjártó Szabó Benjámin 
és Tóth József 6  és fél—6 és fél 
ponttal. Mindhárom első helyezett 
várpalotai.

Magyar nóta-est Pápán.
P ápáról jelentik: A pápai hazafias 
ifjúság rendezésében jól sikerült 
nótaestet tartottak Pápán. Bodán 
Margit és Kulinyi György voltak az 
est fénypontjai, akik szebbnél-szebb 
magyar nótákkal szórakoztatták a 
nagyszámú hallgatóságot. Dallos 
Magda pápai műkedvelő fellépése is 
sikerült.

Kik kaphatnak adó
amnesztiát ?

Az egyszeri vagyonadóról szóló 
rendelet amnesztiát biztosit azoknak, 
akik bevallásukban olyan vagyon
tárgyakat is bevallanak, amelyeket 
az előző évekre szóló jövedelem- és 
vagyonadó bevallásukban elhallgat
tak.

Az amnesztia kiterjed arra az 
esetre is, ha egyes vagyontárgyakat 
az adózó értéküknél alacsonyabban 
vallott be és most a különbözetet 
bevallja, vagy ha vagyont csökkentő 
tőketartozását magasabbra vallotta be 
és ezt most helyesbiti.

Az amnesztia kiterjed az eddig 
elhallgatott vagyonnal kapcsolatban 
az 1938. évet megelőző időkre kivet
hető vagyonadóra és az után a jö
vedelem után, amelyből az elhall
gatott vagyon keletkezett, sem jö
vedelemadó, sem kereseti adó, sem 
más közadó pótlólag nem vethető 
ki és sem adócsalási, sem jövedéki 
kihágási eljárás nem indítható.

Az 1938. évre azonban a va
gyonadót ez után a vagyon után 
pótlólag kivetik és ezért az 1938. 
évi jövedelem- és vagyonadó kive
tésre illetékes adóhivatalnak, illető
leg adófel ügyelöségnek a pótlólag 
bevallott vagyont kell bejelenteni.

Társulati adó alá eső jogi sze
mélyeknek a rendelet által előirt mó
don a különbözetet minden kivetés 
nélkül le is kell róni, különben nem 
élhetnek az amnesztia által nyújtott 
előnyökkel.

Amint látható, az amnesztia csak 
bizonyos föltételek betartása mellett 
vehető igénybe és ezért nagy fon
tossága van annak, hogy akik azzal 
élni óhajtanak, minden előírást be
tartsanak és nagy körültekintéssel, a 
legnagyobb alapossággal készítsék el 
vallomásukat.

A nagy alaposság általában szük
séges az egyszeri vagyonadóval kap
csolatban, nehogy tévedések fordul
janak elő, ami súlyosabb megterhe
lést jelenthet.

Az üzleti könyveknek fontos sze
rep jut, mivel az adóhivatalnak jo
gában áll az üzleti könyveket a val
lomás ellenőrzéséül megvizsgálni. A 
rendelet értelmében fölértékelendő 
vagyontárgyak elkönyvelési módja is 
fontos, mert ezek a tételek nagy 
szerepet fognak játszani a következő 
évek nyereségeinekamegállapitásánál.

H Í R E K .
— Mesterházy Ferenc főispán 

és más előkelőségek a fehérvárt 
Szent István-ünnepségeken. Dr.
M esterházy Ferenc, vármegyénk fő
ispánja csütörtökön délután Szfehér- 
várra utazott s ott résztvett az or
szággyűlés felső- és képviselőházá
nak Szent István emlékét megörö
kítő együttes gyűlésén, a Szent István- 
bazilika feltárt romjainak felavatásán, 
valamint Szent István lovasszobrának 
leleplezésén. Veszprémből ugyancsak 
résztvett a felsőházi országgyűlésen, 
mint a felsőház tagja, dr. Rótt Nán
dor megyéspüspök, aki dr. Tóth T i
hamér c. püspök, segédpüspök és 
dr. Langm ár  Lipót c. kanonok, 
püspöki titkár kíséretében utazott el, 
Szfehérvárott voltak még az ország
gyűlésen dr. Simon György prelátus- 
kanonok és Purgly Pál gazd. főta
nácsos, Veszprém megye törvényha
tóságának felsőházi tagjai, valamint 
dr. vitéz Benárd  Ágost ny. miniszter, 
dr. Schandl Károly titkos tanácsos, 
ny. államtitkár, gróf Festetics Sándor. 
Holitscher Károly és ajkai Nirnseé 
Pál gazd. főtanácsosok, Kolossváry 
László és dr. Sulyok Dezső megye
beli országgyűlési képviselőink is.

— Kapi Béla püspök prédi
kációja István királyról. D. Kupi 
Béla titkos tanácsos, dunántúli ev. 
püspök István király napján Bpesten, 
a Deák-téri ev. templomban a rádió 
által is közvetített istentiszteleten 
mond alkalmi beszédet.

Szent István-r.api isten
tiszteletek. Aug. 20.-án, István ki
rály napján a püspöki székesegyház
ban reggel 9  órakor kezdődik az 
ünnepi szentmise. — A református 
templomban ugyanaznap d. e. 10, 
az evangélikus templomban szintén 
10-kor lesz ünnepi istentisztelet. 
Valamennyi istentiszteletre a hatósá
gok is meghivattak.

— Úrvacsora a reformátusok
nál. A veszprémi ref. templomban 
aug. 2 i.-én, vasárnap délelőtt az 
istentisztelet után urvacsoraosztás 
lesz az uj kenyér megszentelésére.

— Egyházi hirek. A veszprémi 
megyéspüsök Tűz Ferencet szápári 
plébánossá nevezte ki. Petrák Mihályt 
pedig Ősibe káplánnak küldte.

— Templomszentelés. A sió
foki plébánia-templomot teljesen át
renoválták és Leszkovszky  György 
festőművész új, a magyar szentek 
életéből vett freskókkal látta el. A 
templomot fényes ünnepi szertartás 
mellett dr. Simon György prelátus- 
kanonok, felsőházi tag szentelte fel.

— Nyolcezer pengő államse
gélyt kapott az enyingi reformá
tus iskola. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter, főispánunk pártoló 
felterjesztésére, az enyingi ref. elemi 
iskolának 8000 P államsegélyt 
utalt ki.

— A mezőföldi református 
egyházmegye uj gondnokának 
beiktatása. Szfehérvárról jelentik: 
A mezőföldi református egyházme
gye multhéten ünnepélyes keretek 
között iktatta be a közelmúltban 
megválasztott uj világi gondnokát: 
<\r. 'Kovács Gyula enyingi kir. járás- 
birósági elnököt. A beiktatás a 
szfehérvári ref. templomban tartott 
évi rendes közgyűlésen történt. A 
közgyűlésen B akó  Lajos balatonfő- 
kajári lelkipásztor, mezöföldi esperes 
elnökölt, aki a közgyűlésre küldött
ség utján meghívott uj gondnoktól 
a szokásos esküt kivette, majd me

leg szavakkal köszöntötte. Kovács 
Gyula köszönő szavaiban az egy
háza iránti hűség, a más vallásfele
kezetek iránti béke és türelem hívé
nek vallotta magát. Erre a munkára 
kérte az Isten áldását és az egyház
megye tagjainak a támogatását. A 
közgyűlésnek még egy ünnepélyes 
aktusa volt, amikor dr. G áspár  László 
szfehérvári kir. törvényszéki biró, 
mint egyházmegyei uj tanácsbiró, 
letette az esküt.

— Szent István-Unnepély Nagy- 
vázsonyban. Nagyvázsonyból jelen
tik : Augusztus 20.-án, István király 
napján a község védöszentjének ün
nepén a község ünnepéllyel hódol a 
nagy király halála 900 éves forduló
jának. Az ünnepélyen felszólalnak dr. 
Wéber Pál apátkanonok és ajkai 
Nirnseé Pál gazd. főtanácsos, orszgy. 
képviselő is. Az ünnepély többi szá
mát a Nagyvázsonyban tartózkodó 
battonyai cserkészek adják, akiket 
Hargitai József igazgató készít elő. |

— Hivatalfőnökök szabad
sága. Rosos Károly, Veszprém város | 
polgármestere szerdán négyheti sza- ' 
badságra ment. Helyettese dr. j 
Tekeres Lajos közig, tanácsnok, h. 
polgármester. — Homoky  Béla vesz- j 
prémi vezető rendőrtanácsos szabad- , 
ságáról megérkezett és átvette hiva
tala vezetését.

— Áthelyezés a rendőrségen.
A belügyminiszter vitéz Tarnóczay 
István rendörföfelügyelöt Veszprém
ből Budafokra helyezte át és helyére 
Fülöp  Nándor rendörfelügyelőt ne
vezte ki Pécsről.

— Veszprém megye küldött
sége a Szent István- és Kölcsey- 
ünnepségeken. A Szfehérvárott 
végbement, Szent István-emlékét meg
örökítő országgyűlésen és egyéb 
Szent István-ünnepségeken, valamint 
a Szent István-napi bpesti Szent 
Jobb körmeneten Veszprém megye 
képviseletében való megjelenésre 
vármegyénk alispánja id. B ékeffy  
István, gróf Esterházy Károly And
rás, gróf Esterházy Tamás, Hankó 
Ernő, Hunkár Béla ny. főispán, dr. 
Iklódy-Szabó  János kincst. főtaná
csos, dr. Jókay -thász  Miklós gazd. 
főtanácsos, Szabadhegy  Elemér gazd. 
főtanácsos, Walla Ferenc gazd. fő
tanácsos és vitéz Walla Tibor föld- 
birtokos, törvényhat. bizottsági tago
kat kérte föl. — A Bpesten lezajló 
országom Kölcsey Ferenc-emlékünne- 
pélyen pedig vármegyénket való
színűleg dr. Berky  Miklós alispán és 
dr. Kenessey Zoltán várm. főjegyző 
fogják képviselni.

— Ezüstmennyegző. Kálmán  
István, a veszprémi régi, közismert 
Pósa Endre könyvkereskedő cégtu
lajdonosa és felesége: szül. P ósa  
Hona múlt vasárnap ünnepelték há
zasságuk 25. évfordulóját. A gyer
mekeik és unokájuk körében meleg 
szeretettel ünnepelt házaspárt Bala
tonalmádiban, a Szent Imre templom
ban Pintér Sándor róni. kát. lelkész 
áldotta meg és számos jóbarátjuk és 
ismerősük is felkereste szerencseki- 
vánataival.

— A kormányzót németor
szági utján elkíséri a rádió. A
jövő hét eseményeinek homlokteré
ben a kormányzói pár németországi j 
útja álj és ebből a nagyjelentőségű j 
eseménysorozatból természetesen részt 
kér a magyar rádió is. A Rádióélet 
legújabb száma részletesen ismer
teti a Németországon közvetítésre j 
kerülő eseményeket. Beszámol a lap 
az ezidei tárgysorsjáték húzásával j 
kapcsolatos vidám esetről, közli Dal
los Sándor egy novelláját és Ger- 
gelyfi Gábor dalát kottában. Fény- ; 
képes riportok teszik teljessé a R á-  ■ 
dióélet uj számát. A kiadóhivatal: ; 
Bpest, Sándor-u. 7., küld mutatvány- 
számot.

j

— Iskolai államsegélyek. A
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a csetényi ref. iskolának 1500, a ba- 
konycsernyei-külterületi iskolának
10.000 építési, a bakonycsernyei ev. 
iskolának 1500, a fenyőfői r. k. is
kolának 1500 P tatarozási államse
gélyt utalt ki.

— Áthelyezés a tanfelügyelő
ségen. A kultuszminiszter Munkácsy 
Sándor tanügyi titkárt hasonló mi
nőségben Veszprémből Zalaeger
szegre helyezte át.

— Kulturházat kapott Csót.
Csőt községben Csóthy Géza pre- 
látus. murakereszturi apát kulturhá
zat építtetett saját költségén. Hálából 
a csótiak most megfestették jótevő
jük arcképét és azt ünnepélyesen 
helyezik el a kulturház dísztermében.

— Egészségügyi viszonyok a 
vármegyében. A szabadságon lévő 
várm. kir. tiszti főorvos helyett dr. 
H aidekker Nándor várm. kir. tb. t. 
főorvos tett jelentést a közigazgatási 
bizottságban a vármegye közegész
ségügyi viszonyairól, amelyek július
ban úgy általánosságban, mint a 
multévi julius és az idei junius hó
naphoz viszonyítva kedvezőknek 
mondhatók. A nyári csecsemő és 
gyermek gyomor-bélhurut szem sze
repelt nagyobb számmal, annak elle
nére, hogy júliusban csapadék nél
küli meleg idő volt. Hozzájárult ehez 
a rossz gyümölcstermés okozta ke
vés gyümölcsfogyasztás. A várme
gyében elszórtan kezd mutatkozni a 
szamárhurut, bár nagyobbszámu 
megbetegedést nem jelentettek be. A 
fertőző megbetegedések összáma is

% e c e /iű t ó fiy iy  _

Axi/ieá P, ^  “
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kedvezőbb, amennyiben júniushoz [ 
viszonyítva (229— 127) 102 a keves- 
bedés, szemben a inultév julius havi 
150 megbetegedéssel. Járványszerü- 
leg nagyobbszámu fertőző megbete
gedés nem fordult elő, a zirci és 
devecseri járásban is a kanyaró csök
kenő irányzatot mutat. A fertőző 
megbetegedések számszerűleg a kö
vetkezőképen alakultak: emelkedett 
a skarlátina: 10 (1), a dizentéria: 9 
(0), a tbc.: 21 (8), a malária: 5 ! 
(5), a tífusz: 16 (3), a Heine-Me- , 
din: 1 (1 ); csökkent a diftéria: 5 
(7), a pertusszisz: 29 (58), a tra- j 
honia: 7 (8), a morbilli: 21 (132) , 
és a varicella: 3 (5). Sajnálatos j 
emelkedést mutat a tbc. és a tífusz, 
bár az utóbbi alatta marad a mult- 
év júliusi számának (69). Fertőző 
betegségben elhaltak 7-en, vagyis j 
5 5 % . Az egyetlen gyermekbénulási ; 
esetet Ausztriából hurcolták be.

— „Első mámor4*, Gigli idei i 
első filmje szombat, vasárnap a mo- j 
ziban. — Szerdán, csütörtökön, rep- ; 
rizben, Hotel kikelet, magyar film.

— Az Én Ujságom-Tündérvá-
sár regényének kis hőseivel együtt 
küzdünk. Örülünk a sok mesének, 
versnek, játéknak. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., j
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyedévre 
ajándékkönyvvel 2 P.

— Magánvizsgák és beiratá
sok a gimnáziumban. A veszprémi 
kegyestanitórendi gimnáziumban a 
magán- és különbözeti vizsgálatok 
Írásbeli része szept. 2.-án és 3.-án,
a szóbeli vizsgálat szept. 5.-én lesz. i 
A javitóvizsgálatok szept. 2.-án ; 
lesznek. Beiratások szept. 6 .-án és
7. -én, a Veni Sancte pedig szept. j
8 . -án lesz.

— Háziasszonyok! 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 ag yár: Dr. Oetker 
A. Bpest, Vili., Conti-u. 25 . 226

— Találtak Veszprémben, a 
Weisz-Barna fakereskedő telepen egy 
rézrudat, az utcán egy kulcs-csomót 
és egy ridikült. Igazolt tulajdonosaik 
a rendőrségen átvehetik.

— A tanítóság köréből. Her- 
kovits Imre naggyimóti r. k., Dobos 
Lajos siófoki r. k., Almási Károly 
külsövati r. k., Zalka István tósok- 
beréndi r.k., Ormosi Ernő hántai ev., 
Rónai Kálmán somlószöllösi ev. ta
nító szept. l.-i hatállyal nyugalomba 
helyeztetett. — A kultuszminiszter 
Laczó Sándor pápadereskei ref., Bott-

A m erika i exportminőségii

dobozolt konzervsonkák
a pápai

P o e ls  és T á rsa
bacon és husárugyár 

h e ly b e li  b lzohányl 
le rak aláb an  !
1—2 kg-os, ( w e e k e n d -  
typus), valamint 3, 4, 5, 
6  kg-os dobozokban 
1 Kg P 4 SO. 227

lik Imre sólyi ref. és Földessy Lajos 
tótvázsonyi segédtanító választását 
jóváhagyta. — Jung Antal az ősi r. 
k., Moharos József a mezőszent-
györgyi ref. elemi iskolához segéd
tanítói minőségben megválasztatott.

-  Veszprém város idegenfor
galma. Aug. 12.-én kirándulók Ba
latonalmádiból 50-en, 14.-én turisták 
Salgótarjánból 30-an, egyéni átuta
zók 230-an, aug. 15.-én l40-en, „Sza
bad líceum“ Budapest 24-en, cser
készek Battonyáról 35-en, aug. 16.-án 
kirándulók Szegedről 35-en, Almádi
ból 28-an, aug. 17.-én ugyaninnen 
26-an, angol, francia és lengyel ki
rándulók Balatonföldvárról 25-en és 
kirándulók Siófokról 25-en. Össze
sen : 684 személy.

— Képviselőválasztók névjegy
zékének kifüggesztése. Veszprém 
város polgármestere hirdetményileg 
közzétette, hogy az 1939. évre szóló 
lajstromos és egyéni választókerület- j 
bdi országgyűlési képviselőválasztók 
névjegyzék-tervezetét a polgármesteri 
hivatalban aug. 21.-től 31.-ig köz- : 
szemlére tették ki.

— Éleslövészet. A veszprémi ) 
állomásparancsnokság alakulatai aug. 
16 ., 17., 18., 22., 23., 24., 25., 29., 
30. és 31. napjain reggel 6  órától 
este 9 óráig a rátóti nagymezőn éles
lövészetet tartanak. Ezidötájt a kö
zelben tartózkodni vagy a található 
lövedékekhez, stb. nyúlni tilos és 
életveszélyes.

— A pápai P o els  és T ársa  
Bacon és H usárugyára megkezdte 
az eddig csak tengertuli exportra 
gyártott kiváló minőségű dobozolt 
konzervsonkáknak belföldön való áru
sítását is. A konzervsonkák 1, 2 kg 
(week-end típus), továbbá 3, 4, 5,
6  kg-os nagyságú dobozokban ke
rülnek forgalomba. Kaphatók a gyár 
itteni bizományi lerakatában. A gyár 
ezen lépésével azon célt is kivája 
szolgálni, hogy a külföldön annyira 
elterjedt és jól bevált konzervhus- 
árukat Magyarországon is a közön
ség minél nagyobb rétegeivel ked- 
veltesse meg. 227

— Októberban av atják  fel a 
nagyvázsonyi állam segélyes új 
házakat. Nagyvázsony búi jelentik: 
Ajkai Nirnseé Pál gazd. főtanácsos, 
a nagyvázsonyi kerület országgyül. 
képviselője a héten Nagyvázsonyban 
volt és megtekintette az államsegé
lyen épülő 50 új házat. Az új házak 
ünnepélyes felavatása október folya
mán lesz s azon valószínűleg a kor
mány is képviseltetni fogja magát.

A nyaralás is véget ér és 
újra vissza kell térni a családi ott
hon falai közé. Ilyenkor nélkülözhe
tetlen a Magyar Uriasszonyok Lapja, 
mert annak minden egyes száma 
hiánytalan gyűjteménye a család 
minden tagja szellemi szükségleté
nek. Divat és háztartás, szépiroda
lom és gyermeklap, kézimunka és 
tudományos cikkek találhatók benne. 
Tessék mutatványszámot kérni a lap 
kiadóhivatalától (Bpest, VI. , Jókai
id 37.)

— „Himnusz*4 centennnárium át
ünnepeljük. A „Himnusz" költőjét, ! 
Kölcsey Ferencet nagy eszméiben ! 
idézi meg az Uj Idők, amelyben ! 
maga Kölcsey Ferenc szólal meg. 
Az Uj Idők  gazdag tartalmából ki
emeljük még Harsányi Zsolt és vitéz 
Somogyváry Gyula nagysikerű re
gényfolytatásait. Bónyi Adorján fi
nom elbeszélése, Trencsényi Wald- 
apfel Imre tan .Imánya, kínai elbe
szélés, Haász Imre egzotikus cikke, 
művészi versek, képek „Ceruzajegy- 
zetek“, a közhasznú rovatok gazda
gítják még a müveit középosztály 
kedvelt hetilapját. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyedévre 
6 4 0  P, egyes szám 50 fillér.

— Krokodilfarm ok világa a 
trópusokon. A Nílus felső folyásá
nál egy angol farmernek valóságos 
krokodilköltö telepe van már, amely- | 
röl krokodilusbőrrel látja el az angol 
bördiszműgyárakat. Erről közöl Tol
nai V iláglapja legújabb száma rend
kívül érdekes, képekkel illusztrált 
cikket. Száz pompás képet is talál 
az olvasó a népszerű képeslapban, 
amelynek egy száma 20 fillér.

— K erékpárbaleset. Horváth 
Sándor a VTC futballpálya felől a 
Fenyves-utca felé vezető erősen lej
tős utón kerékpárjával lefelé jövet a 
kőkerítésnek szaladt és koponyáján, 
valamint mindkét kézfején megsérült 
A mentők elsősegélyben részesítették 
majd a városi kórházba szállították.

— V áltozatos, szebbnél szebb 
olvasnivalóval gondoskodik a Ma
gyar Lányok  a fiatal lányok szünidei 
szórakoztatásáról. Versek, képek, 
posta, rejtvény egészíti ki az uj szá
mot. Mutatványszámot küld a kiadó- 
hivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. | 
Előfizetés negyedévre 4 P.

— Elvágta a to rkát. Özv. K o- ! 
csis Andrásné 76 éves balatonfőka- 
jári asszony beretvával elvágta a 
torkát és meghalt. Tettének oka is
meretlen.

N ándor-telepen 
3 szobás lakás

november I-ére
k i a d ó .  207

Érdeklődni lehet:

R e z e d a -u . II. s z .  a la t t .

— M iért pusztulnak az alm a
fák ? Erről ír a Növényvédelem  és 
Kertészet most megjelent legújabb 
száma. Cikkeket közöl még a szü
reti tennivalókról, az alma férgese- I 
déséről, a málna egy uj betegségé- ! 
röl, a pajor irtásáról, a levél és' a 
gyümölcs hullásáról, a boroshordó
ról, a gyümölcsfák nyári kezeléséről, I 
az alvószemzésröl stb. A dúsan il- | 
lusztrált, színes gyümölcsképet is 1 
közlő két szaklapból a „Növényvé
delem" kiadóhivatala (Budapest, V., 
Vécsey-u. 4.) egy alkalommal díjta
lanul küld, e lapra való hivatkozás
sal, mutatványszámot.

— Két pápai asszony trag i
kus halála P ápáról jelentik : Freu 
Andrásné 22 éves és Haás Miksáné 
43 éves pápai asszonyok egészsé
ges gyermeknek adtak életet. Szülés 
után Freuné elvérzett, Haásnét sziv- 
bénulás ölte meg.

— Felakasztotta m agát. Hege
dűs József 48 éves szápári földmű
ves kedden éjjel apjának pajtájában 
felakasztotta magát és meghalt. Tét- 1 
tét gyógyíthatatlan betegsége miatt 
követte el. Hegedűs már egyszer 
öngyilkossági szándékból elvágta a ! 
torkát, de akkor nem sikerült meg- , 
halnia.

— A mozi m űsora. Operai él
ményt jelent a Hungária-mozgó szom- ! 
bati Szent István napi és vasárnapi 
(20., 21.) műsora. Az első mámor 
(Bölcsődal) a film keretében hall
hatjuk Benjamino Gigli, Maria Ce- 
botari és Mihaet Bohnen világhírű 
operaénekeseket, a humorról pedig 
Hans Moser és a szivhezszóló jele
netekről a kis gyermekmüvész Péter 
Bőssé gondoskodik. A történet me
séje komoly zenei értéke mellett 
megható, kedves tárgyú úgy, hogy 
osztatlan tetszésre tarthat számot. 
Kisérő műsor: Kis szökevény c. Po- 
peye-rajzfilm és a Magyar Világhi- 
radő. — Szerdán-csütörtökön (24.,

E L A D Ó :
Matyó mintával kivarrott 

konyhagarnitura, teljes 
késztet, beszegve nincs, 

jutányos áron.

Egy i78 
házilag készített 
babakelengye,

esetleg elfelezve nagyon 
olcsón, teljesen uj.

Szívességből továbbit érdek
lődést a  kiadóhivatal.

25.) kedves magyar vígjáték repriz- 
ben, filléres helyárakkal, teljesen uj 
kísérő m ű sorra l: Hotel kikelet. Tu- 
ray Ida, Koinár Júlia, Tőkés Anna, 
Páger Antal, Kabos Gyula, Uray 
Tivadar, Mály Gerö remekül sikerült 
vigjátékalakitása ez a film. A mű
sort a Fox Világhiradó vezeti be. — 
Az előadások kezdete szombaton, 
vasárnap és szerdán 4, fél 7 és 9, 
csütörtökön fél 7 és 9  órakor. Pénz
tárnyitás két órával az első előadás 
előtt. Telefon 363.

— K ificam ította a vállát. Cső- 
g ör  Imre nemesvámosi gazda Vesz
prémben kocsijáról burgonyát rakott 
le, közben az udvaron megcsúszott, 
elesett és jobb felsökarja kificamo
dott. Mentőink a városi kórházba 
szállították.

— H arm inckettedszer is e líté l
ték. Liebenau  József pápai baromfi
kereskedő kölcsönkérte Tapolcán 
Sándi József kerékpárját és azt 
Bpesten eladta. A zalaegerszegi tör
vényszék 7 hónapi börtönre Ítélte. 
Liebenaunak ez volt a harminckette- 
dik büntetése.

— T űz. Öskü községben vasár
nap éjjel kigyulladt Bódis István ud
varán lévő széna- és szalmakazal. 
A tűz átterjedt szomszédai: Szloboda  
Mihály, özv. Szabó  Imréné és Hor- 
nyák András széna- és szalmakaz
laira is, amelyek elégtek. A kár 
1500 P, amely biztosításból részben 
megtérül. A tüzet valószínűleg gyúj
togatás okozta.

— A vonat elé feküdt egy 
pápai szerelm es pár. P ápáról 
jelentik: Ács István 20 éves és 
Ihász  Terus 24 éves pápai fonógyári 
munkások éjjel 11 — 12 óra között 
a Győr felől jövő gyorsvonat elé ve
tették magukat. Ács szétdaraboltatta 
magát, a leányt haldokolva vitték a 
kórházba, ahol jobb lábát levették. 
A leány állapota javult annyira, hogy 
az orvosok hisznek felépülésében.

mm mm

Tankönyvek
szep tem berre

m á r  m o s t

Könyveli t é  t á r o n  
k a p h a t ó k  

FODOR FERENC könyvkereskedístbeu
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T E S T E D Z É S .
o Labdarugó m érkőzések sor

solása. Aug. 21.-én, holnap a nyu
gati kerületben megkezdődnek a baj
noki labdarugó mérkőzések. Az első 
osztályban vármegyei csapataink kö
zül a FÁK, az Unió és a Perutz in
dul és ezek mérkőzéseinek sorso
lása a következő : Aug 21. SV SE— 
Perutz, Unió—FÁK; aug. 28. FÁK 
— II. kér., Unió—Perutz; szept. 4. 
Flubertus —Unió, DAC— FÁK, Perutz 
— SzFC; szept 11. FÁK— Perutz, 
Unió KFC; szept. 18. DAC—Unió, 
Perutz—SVSE, GyAC—FÁK; szept. 
25. SVSE—Unió, Hubertus—FÁK, 
Perutz—GyAC; okt. 9. II. kér.— 
Perutz, FÁK—KFC, Unió—SzSE; 
okt. 16. Unió —II. kér., ETO - Pe
rutz, E lő re -F Á K ; okt. 23. SVSE— 
FÁK, ETO -  Unió, Perutz -  DAC ; 
okt. 30. Perutz -  SzSE, GyAC Unió, 
FÁK —SzFC ; nov. 6. Perutz —Előre, 
FÁK—SzSE, Unió —SV SE; nov. 20. 
Hubertus —Perutz, ETO —FÁK. Előre 
— Unió; nov. 27. Perutz — KFC, FÁK 
— CVSE, SzFC— Unió.

o A FÁK ju b iláris  m érkőzései. 
A Fűzfői AK múlt vasárnap ünne
pelte működésének tiz éves jubileu
mát. Az ünnepséggel kapcsolatban 
három csapat is játszott barátságos 
mérkőzést. Az első a budapesti 
Salgó Imre szerszámgyár cégligacsa- 
patát látta vendégül és 4:2 (1:1) 
arányban győzött. A csapat biztató 
formát mutatott. Ugyancsak győzött 
a tartalékcsapat is Hajmáskér ellen 
6:1 (2:1) arányban. Ezen a mérkő
zésen is kielégített a csapat minden 
egyes tagja. A harmadik mérkőzésen 
az ifjúsági csapat 1:0 (0:0) arány
ban győzött a veszprémi diák-válo
gatott ellen. (t. I.)

o Uszóversenyek. Péten és Vár
palotán múlt vasárnap a leventék 
és az idén tanult úszók külön-külön 
versenyben mérték össze erejüket és 
az 5-5 legjobb eredményt elérőt a 
MASz ezüstkoszorus jelvényével dí
jazta a vármegyei testnevelési fel
ügyelőség. — Fűzfőn a jubileummal 
kapcsolatosan meghívásos uszóver- 
seny volt a helyi úszók és a vesz
prémi királykuti úszók között, amit 
28:26 arányban Fűzfő nyert meg. A 
meghívásos versenyben legjobb ered
ményt elérő, kis 12 éves várpalotai 
leány, valamint a leventék között 
legjobb eredményt elérő Fejérdy 
(VKUE) részére értékes tiszteletdijat, 
valamint a helyezettek részére az 
érmeket a várm. testnevelési felü
gyelőség nevében bihari Faragó 

dön alezredes osztotta ki buzdító 
beszéd kíséretében. — Az uszóver
senyek után a VKUE—Fűzfő vizi- 
polócsapata egy félidős barátságos 
mérkőzést játszott, melyet Veszprém 
nyert meg 6:0 arányban. (t. I.)

o M OVE-lövészverseny. A 
MOVE VSE lövész szakosztálya 
múlt vasárnap délelőtt a szakosztály 
alapítójának, Róland Vilmosnak em
lékére házi lövészversenyt rendezett. 
Eredmények : Igazolt versenyzők cso
p o r t ja : (15 induló) I. Lontai 269, 
II. Nagy 261, III. Tóth U. 258, IV. 
Kápolnási 249, V. Jády József 247. 
Hölgyek csoportja :  I. Vörös 200. 
Igazolatlan lövészek csoportja : (15 
lövés) I. Kőszeghy 103, II. Felvidéki 
92, III. Sebők 88, IV. Magyar Ferenc 
83 ponttal. — A szakosztály hetes 
csapata aug. 19—2 0 —21.-én részt- 
vesz a Bpesten és Esztergomban 
megrendezendő országos MOVE baj
nokságokon.

o Tekeverseny. A MOVE VSE 
teke szakosztálya Nagyboldogasszony 
napján tekeversenyt rendezett 7 első
fára. Eredmények: I. Burdon (MOVE

H ir d e s s e n  ■
„V E S Z P R É M  V A R H E G Y É ” -B E N  1

ATE) 13 fa, II. Tóth (MOVE VSE) 12 
fa, III. Mórocz (Petőfi Kör) 12 fa, 
IV. Kollát (MOVE VSE) 11 fa, V. 
Lukács (MOVE ATE) 11 fa.

o Levente uszóverseny. Aug. 
20.-án levente uszóverseny lesz Nagy- 
vázsonyban. A versenyen a most ott 
táborozó battonyai cserkészcsapat is 
indulni fog.

o Labdarugó m érkőzés. N agy- 
vázsonyból jelentik : A Nagyvázsony- 
ban tartózkodó battonyai cserkészek 
vasárnap délután játszottak barátsá
gos mérkőzést a helybeli fiukkal. Az 
eredmény 9 : 1 lett a helybeliek ja
vára. A mérkőzést Hargitai jót ve
zette.

KÖZGAZDASÁG
Országos vásárok a Dunántúlon.

Aug. 22.-én Büssü (Sopron m.), 
Döbrököz (Tolna m.), Gyöngyös
mellék (Somogy ni.), Halászi (Győr 
m.), Kádárkot (Somogy ni.), Köves- 
kál (Zala m.), Lovászpatona (Vesz
prém m.), Mikosszéplak (Vas ni.), 
Nagykapornak (Zala m.), Nagylózs 
(Sopron m.), Zalaszentbalázs (Zala 
m.); 23.-án Jánosháza (Vas m.), 
Letenye (Zala in .); 24.-én Babocsa 
(Somogy ni.), Görcsöriy (Baranya 
m.), Harka (Sopron m.), Sümeg 
(Zala m.), Szil (Sopron m.), Vesz- 
prémvarsány  (Veszprém in.), Zaia- 
szentgrót (Zala m .); 25.-én Cseszt- 
reg (Zala m ), Rum (Vas m.), Sza- 
badhidvég (Tolna m.), Vásárosbéc 
(Somogy n i.); 27.-én Zala (Somogy 
m .); 28.-án Csököly (Somogy m.).

Mit mutatnak a ter
mésátlagok ?

Sokan azt gondolhatnák, hogy a 
mezőgazdasági jellegű Magyaror
szág vezet a mezőgazdaság elöha- 
ladottsága terén is, holott ez nem 
igy van, mert sajnos, nálunk csak 
a közép- és nagybirtok volt eddig 
az, amely a mezőgazdasági terme
lés fokozásában elsőrangú szerepet 
játszó szuperfoszfátot rendszeresen 
használta, mert csak a vagontétel 
vásárlásnál volt legtöbbször gazda
ságos annak az alkalmazása.

Ezzel szemben a kisgazdaréteg, 
amely nagyon sokszor szeretett volna 
használni, nem volt mindig abban 
a helyzetben, hogy a vagonfuvar 
előnyeit élvezhesse, mert a neki 
szükséges néhány mázsánál, a vasút 
mindenkor a magas darabáru fu- 

i vardijat számította fel.
Pedig Hazánk szántóterületének 

1 ma már több mint kétharmada kis- 
| gazdák kezén van, elsőrangú 

fontossággal bir tehát az, hogy min- 
i den kisgazda könnyen és olcsón 
I hozzájuthasson a neki szükséges 

kisebb mennyiségű szuperfoszfát mü- 
i trágyához.

Éppen ezért a műtrágyázási szer
vezetet úgy igyekeznek átdolgozi, 
hogy minden forgalmasabb vidéki 
helyen legyen szuperfoszfát lerakat, 

i ahol a kisgazda vásárkor, vagy más 
! alkalomkor, amikor neki éppen pénze 

van, vagy a vetéshez neki éppen 
szükséges, saját szükségletét besze
rezhesse. Különösen fontos ez azért, 
mert tudvalevő, hogy éppen ezekre a 
vidéki piacokra szállítják a gazdák 
a terményeiket, minthogy úgyis üres 
fuvarral kellene visszatérniök, igy a 
szuperfoszfát egyidejű hazaszállításá
val igájukat is jobban kihasználhat
ják.

Ezzel a lerakati rendszerrel a kis- 
1 gazdáknak régi kívánsága valósult

meg és igy semmi akadálya sincs 
annak, hogy a kisgazda is a ma
gasabb termésátlag eléréséhez szük
séges műtrágya mennyiséget könv- 
nyen beszerezhesse, ezzel termésát
lagait a jól kezelt közép- és nagy
birtok színvonalára emelje. 224

*  Dióterm esztésünk legn a
gyobb problém ája, hogy a nemes 
fajtákat oltás utján szaporítsuk. Erről, j 
valamint az őszibarackfák ifjításáról | 
és átoltásáról, a köszméte legújabb i 
termelési módjáról, a szőlő harmat- ! 
gyökereztetéséről, a körte Lorette- ; 
metszéséről, stb. ír képekkel illuszt
rálva a Magyar Gyümölcs, amelyből, i 
lapunkra való hivatkozással, egy al- j 
kálómmal ingyen mutatványszámot ! 
küld a kiadóhivatal: Bpest, IV., ; 
Gerlóczy-u. 11.

*  Borham isító szélhám os. Az
országban egy magát állami pince
mesternek nevező egyén a tapasz
talatlan és hiszékeny szőlősgazdák- j 
nak és italniéröknek valami mübor- 
szerö készítményt akar árusítani, ! 
mely állítólagos borkivonatot tartal
mazó készítményt a beugratottak az j 
egyes bpesti borászati szaküzletekben j 
akarnák beszerezni. Felkérünk min- j 
denkit, akinél ez az egyén megje- ! 
lenik és a borhamisításra tanácsot j 
adna vagy tiltott borkezelési szere- | 
két akarna árusítani, hogy az ille- | 
tékes rendőri büntető bíróságnál j 
(főszolgabírónál) haladéktalanul je- 1 
lentse fel. M. kir. Szőlészeti és B o- i 
rászati Kerületi Felügyelőség.

*  Szállodás és vendéglős kon
gresszus Székesfehérvárott. Aug. 
23.-án, kedden a szállodások, ven- | 
déglösök, kávésok és korcsmárosok 
Székesfehérvárott országos kong
resszust tartanak. A kongresszuson 
való részvétel dija 2 P. Jelentkezni 
lehet a rendezőbizottságnál: Bpest, 
VI., Csengery-u. 51. I. em. 7.

*  Szilvafajta-verseny. Az Or
szágos Pomológiai Bizottság (Bpest, j 
XI.. Nagyboldogasszony-utca 45.) | 
augusztus végétől szeptember vé- ' 
géig Bpesten szilva-fajtaversenyt j 
rendez. Négy Besztercei, Besztercei í 
muskotály, Olaszkék és Ágeni szilva
fajtával lehet résztvenni s a legki- I 
válóbb fajtákat magas dijakkal ju- í 
talmazzák. A vidékenkint eltérő érési 
idő miatt a beérkező mintákat szep
temberben minden csütörtökön, va
gyis 1., 8., 15., 22. és 29.-én bí
rálják felül. A beküldendő mennyi
ség fajtánkint 5 kg. postacsomag 
(ládával vagy kosárral együtt.) A 
csomagba egy kisebb burgonyába 
szúrt leveles-hajtás is melléklendő. 
A versenyen való jelentkezési ivet a 
Balatoni Gyümölcstermesztők Egye
sülete Balatonfüred, vagy a Pomo
lógiai Bizottság szolgáltatja ki az 
érdeklődőknek.

*  M agántisztviselők, munkások 
és tanoncok szabadsága. Az al
kalmazottak szabadságidejét illetőleg 
közöljük a kamarától kapott tájékoz
tatást, hogy minden olyan munkás
nak, aki már 1937. január 1.-én 
szolgálatban állott, annak 6 napi 
fizetéses szabadság jár. Ez a szabad
ságidő 5 év után 8 napra emelke
dik, azután pedig három évenkint 
emelkedik, mig el nem éri a 12 na
pot. A hosszabb szolgálati időre 
való tekintet nélkül minden alkalma
zottnak szolgálati ideje 1937. január 
l.-töl számítandó. Azonban, ha va
lakinek már előzőleg hosszabb sza
badságideje volt, akkor az továbbra 
is fenntartandó. Tisztviselőknek 12 
napi szabadság jár, mely ugyancsak 
1937. január 1.-től számítandó, azon
túl évenként egy-egy nappal emel
kedik, amig majd el nem éri a 24 
napot. Tanoncnak 14 napi szabad
ságidő jár.

Közli D em jén Márton
gyüm. termelési intéző.

Az egy évtizede hatalmas fejlő
désnek indult hazai gyümölcster
mesztésünkben Veszprém megye kezd 
fokozatosan beleilleszkedni. Mind 
többen és többen telepítenek kisebb- 
nagyobb haszongyümölcsöst, látva 
annak a gyokorlatban nagy jövedel
mezőségét.

Még mindig vannak azonban 
számosán olyan telektulajdonosok 
akik a telepítéseket nem végzik 
olyan körültekintéssel, megfontolt
sággal, mint az kívánatos lenne, 
aminek az az eredménye azután, hogy 
számításukat nem találják m eg: el
ültetett gyümölcsfáik betegesek, rosz- 
szulfejlődők lesznek, termést nem, 
vagy csak igen sokára hoznak. Ez
zel szemben a szakszerűen telepitett 
gyümölcsösök, melyek szakszerűen 
is ápoltatnak, aránylag gyorsan 
termőre fordulnak és a mezőgazda
ságnak legjövedelmezőbb üzemágát 
képezik.

A gyümölcstermesztésnek négy 
fontos kelléke van. Úgymint 1. a 
helyes fajtamegválasztás, 2. a gon
dos elültetés, 3. az elültetett gyü
mölcsfák szakszerű ápolása és az 
összes kártevőkkel szemben való 
megvédése, 4. a megtermesztett gyü
mölcs szüretelése, válogatása, csoma
golása, esetleg tárolása és értékesí
tése.

A helyes gyümölcsnem és fajta
megválasztás talán a legfontosabb, 
mert ezen múlik, mennyire lesz ren
tábilis, jövedelmező gyümölcstermesz
tésünk. A gyümölcsneni- és fajta he
lyes megválasztásához jól kell ismer
nünk az adott terület talajtani és éghaj
lati viszonyait, továbbá meg kell is
mernünk azoknak a piacoknak a kí
vánalmait, ahol majdan gyümölcsein
ket értékesíteni akarjuk. A fajta 
megválasztásánál fontos tényező a 
termesztési hely és a vasútállomás, 
illetve a termesztési hely és piac 
közötti kocsiutnak jó vagy rossz 
állapota. Ezeknek ismeretében hatá
rozzuk el, hogy milyen gyümölcsne- 
niet s ezen belül milyen fajtákat fo
gunk telepíteni, figyelemmel arra, 
hogy a fajták piacosak, általánosan 
keresettek legyenek, hogy majdan a 
gyümölcsünk értékesítése nehézség
gel ne járjon.

Az ország gyümölcstermesztői
nek megsegítése céljából az Orszá
gos Pomológiai Bizottság kiadta a 
múlt év decemberében átjavitott 
„Gyümölcstermesztési körzeti beosz
tás" cimü füzetét, melyben az or
szágot 65 gyümölcstermesztési kör
zetre osztva, minden egyes körzet 
területére általában ajánl gyümölcs
nemeken belül fajtákat tömegter
mesztésre. Ennek a füzetnek főcélja 
az, hogy vidékenkint kevésszámú és 
a nevezett körzetek területén általá
ban legjobban fejlődő gyümölcsfajta 
telepítését, illetve termesztését ajánlva, 
a leendő nagymérvű értékesítés és 
export megkönnyítését szolgálja ez- 

| által.
Azalábbiakban közlöm Veszprém- 

! vármegye területéhez is tartozó kör- 
! zeteket és az odaajánlott gyömölcs- 
j nemeket és fajtákat.

4. körzet: Rdbamente, Körmend, 
Kemenesalja, Celldömölk és Jú nos- 
háza vidéke (Bükk, Bő, Pákóc, Mar- 
caltö, Mezőlak, Pápakovácsi, Somló- 
szöllős, Káld, Vasvár, Nádasd, '.Vas- 
szécsény, Ölbő és Hegyfalu). Alma
fajtákból : Téli arany parmen, nemes 
masánszki, Jonathán, Török Bálint, 
Körtefajtákból :Vilmos körte, Aran- 
chesi jó Lujza, Bőse kobakja, Es- 
peren bergamóttja, Herdenfont téli 
vajkörte, Jozefina.
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Szilvajajtákból: besztercei, besztercei 
muskotály és alfán ringló. Cseres- 
nyefajtákból: májusi korai, Germers- 
dorfi óriás. Kajszi fajtákból: nagy- 
szombati és magyar kajszi. Meggy
fajtákból : Pándi üveg és Latos
meggy.

9. körzet: Balaton déli partvidéke 
Siófok, Fonyód, Balatonszentgyörgy, 
Lepsény , Balatonszabadi, Bataton- 
endréd, Tótszentpúl. Körtefajtákból : 
Avranchesi jó Lujza, Vilmos, Bőse 
kobakja, Árpával érő és dr. Guyot 
Gyula. Cseresnyefejtákból: Bada
csonyi óriás, cserszegi mézes, má
jusi korai és glokker óriás. Diófaj
tákból : Sebeshelyi gömbölyű és más 
helyi jól bevált fajták. Szilvából : 
Althánn ringló és Besztercei mus
kotály. Kajszifajtákból: nagyszom
bati és magyar kajszi. Almafajták
ból : Baumann ranett, Jonathán, Pi
ros asztrakáni, Charlamovszky, Sárga 
szép virágú. Meggyfajtákból: fekete 
spanyolmeggy és füredi spanyol
meggy. (Folyt, köv.)

Ví z i ók .
Irta Szokolszky Jenő. 9.

Másnap a késő délutáni órákban 
ébredt fel zavaros, nyugtalan álmá
ból. Fáradtnak, elcsigázottnak érezte 
magát. Sajgó agyában pillanatokra 
még fel-felvillant a tegnapi est ször
nyű emlékezése. De a felkorbácsolt, 
észbontó tépelődésekből most már 
csak a megadás, bánat és egy hal
ványan éledező, homályos vágyako- ! 
zás szunnyadozott lelkében, hogy: j 
csak még egy rövid órát, egyetlen 
röpke kis percet visszaszerezhetne a 
felesége s gyermeke oldalán érzett 
régi boldog, sugárzó melegségből. I

A következő napon különös 1 
gondolat csendült fel benne, amely 
mintha döntő fordulathoz hozná ' 
életét, valami belső sugallatot hal- | 
lőtt, amelynek gyámolitó, biztató j 
hangja egyre sürgetőbb, majd egyre 
parancsolóbb követeléssel érlelte meg 
hatalmas elhatározását: festen i fo g !
— Vásznat vásárolt, festéket ecse
tekkel és szállodai szobájában fes- 
tegetni kezdett, oly ideges hévvel 
dolgozott, mint egy hosszú, nehéz 
betegség utáni lábadozó. Mikor kész 
volt képével, hosszasan nézegetve 
állt meg előtte: Vájjon jó-e ? Ér-e 
valamit? — Elvesztette már kritikai 
érzékét is. — Egyébként bármilyen
— szőtte gondolatait — Vértessy 
már meg szűnt lenni!

E gondolatnál megborzongva 
hökkent meg egy pillanatra, ügy

Anyakönyv.
Születés: Szarka Lajos kőműves-s. és 

Tóth Margit leánya Éva Eizsébet, rk. 
Papp Eszter npsznó fia Ferenc, rét. — 
Sinkay Pál törv. hatósági központi utbiz- 
tos és Próder Piroska fia Pál. János,

Íózsef, rk. — Horváth Anna npsznö leánya 
íozália, rk. Tóth Béla npsz. és Barta 

Mária leánya Maria íren ref. — Villand 
Károly npsz. cs Bittera Irén fia Tibor, rk. 
— Vilics Mária artistanő fia László, rk. 
— Arnhoffer János npsz. és Ébel Margit 
leánya 11 én Magdolna

Halálozás: Korai Adolf lisztnagykerek. 
77 é., izr. Mészáros Lajos fim. 55 é., 
ref. Kovács László kanászbojtár 13 é., 
ref. Kántor Elvira 10 é , rk. — Csányi 
Zoltán 3 h., ref. — Fluer Miklósné szül. 
Vidosa Ilona 43 é., ág. h. ev. — Finta 
István szeretetházi ápolt 74 é., rk. — 
Szalai István 1 h , ref. — Kieska Sándor 
2  h., rk. Cseh Erzsébet 4 h., rk. La 
kos István cukorkaárus 68 é., rk. — Nedó 
Ádárn 11 h„ rk. — Vadas György npsz. 
31 é., rk. — Molnár József 5 é., rk.

Házasság: Mórocza Sándor villanvsze- 
relö és Csatári Vilma, ref. — Dóczi Dezső 
borbély-*. ref, és Barka Lujza, rk. — 
Cziráky Gyula gyári-m, ág h. ev. és Hor
váth Mária bejárónő, rk. — Lukesch László 
műszerész éz Korn Ilona, rk. — Kertai 
János npsz., rk. és Panyi Terézia, ref.

érezte, mintha egyszerre megpattant 
volna benne valami. Mintha szem
rebbenések alatt mind távolabb ke
rülne önmagától és már csak egy 
mérhetetlen távolság homályából fi
gyelhetné a saját énjét, aki azon
ban már nem a régi Vértessy többé, 
hanem egy egészen ismeretlen ide
gen, más valaki...

Érezte, hogy homlokán végig
gyöngyözik a hideg verejték.

— Vértessy — — h a l o t t ! !  — 
suttogta némán mozgó szájjal.

S  ekkor hirten furcsa gondolat 
süvített az agyába. Remegve vette 
kezébe ecsetjét és a Kalocsay nevét 
irta a kép alá, majd hóna alá kapva 
a vásznat, a városba sietett.

Sokáig ácsorgóit a képkereske
dők kirakatai előtt. Nézegette a 
festményeket. Uj, előtte ismeretlen ne
veket látott. Itt-ott régi, ismert név
vel is találkozott. Némi ébredező 
büszkeséggel gondolta: az én te
hetségem különb volt, mint itt ezeké, 
akiknek képeit dicshimnuszok ve
szik körül.

így járt, habozva, egyik kirakat
tól a másikig. Végül mégis belépett 
egy üzletbe. Az elfogódottság érzése 
azonban annyira erőtt vett rajta, 
hogy nem talált hirtelen szavakat a 
nyelvére.

i —A... festményemet... szeretném... 
eladni...

— Szabad a nevét...?— ? ? ?  —
— Ka . .  lo . .  csa .. y ...
Itt mintha megrándult volna va

lami a Vértessy lelkében; ajka re
megni kezdett s arca eltorzult.

— Igazán sajnálom... annyira el 
vagyok látva képekkel, hogy momen
tán...

— Könyörgöm... uram . nézze
meg.......... nyújtotta képét esdöleg a
kereskedő felé.

A kereskedő elővette. Majd, hogy 
jobban láthassa, az ajtóhoz állt. — 
Nézte, hosszasan szemlélte... — — 
S egyszerre az elragadtatás hangján 
kiáltott fe l:

— Pompás!... N agyszerű!!!...
— — Ez a ritka erejű, tiszta forma
érzék!... Ezek a markáns ccsetfuta- 
m ok!... Ez a drámai feszültség!... 
Mesteri! — Rem ek!! — Tudja-e, 
hogy nagyon hasonlít a Vértessy hí
res, lelki hangulatokat erőteljes 
meggyőzéssel kifejező vonalaihoz. 
Önnél azonban már tökéletesen ki
forrottak az ő expersszionizmusának 
művészi jellegzetességei. Valóban! Ön 
kimondottan ritka művésztehetség!

Vértessy, ki merev szótalansággal 
állt az ajtónál, halkan mondotta :

— Oh, ez nem lehet jobb, mint 
a Vértessy képei, ő ...

— Ismerte talán Vértessyt?
— Nem... — csuklott fel ajkán 

a tiltakozás — nem ismertem !
A kereskedő még mindig cso

dálattal gyönyörködött képében, de 
ö nem figyelt oda. Az előbbi sza
vak, amelyek valaha boldogságát je
lentették volna, most a fájó múltat 
ébresztették fel újra benne. Mert 
amit szeretett, becsült magában, 
ami szent volt előtte, az az „egykori" 
Vértessy tehetsége volt. Amit most 
öltek meg előtte. S amit ő maga is 
megtagadott.

Szentségtörőnek érezte magát 
ezekben a percekben.

— Hagyja itt, uram a vásznát,
— szólt hozzá a kereskedő — jól lát
ható helyre kiteszem. Vértessy képei
nek helyére... Egy ideig ugyan in
kább az ő képeit fogják keresni, de 
biztosítom, hogy rövid időn belül 
elfeledik.

Vértessy még mindig szótlanul 
állt. Képzelete ismét a múltban ke
ringett. S  könnyezett, ahogy meg
szoktuk könnyezni utolsó remény
csillagunk szertehullását.

(Folyt, köv.)

Budai kesergő.
Irta Radványné Ruttkay Emma.

VII.

Jónéhány nap elmúlt, talán két 
hét is, mióta nem adtam hirt ma
gamról. Sürgető levelezőlapjaid meg
jöttek, az események tarajozódnak, 
mint hullám a tengeren. Postán ér
kezett leveleim felbontatlanul, újsá
gokon sárgult cimszalagok, reklám, 
hirdetés azonnal tűzbe kerül.

— Hát, — a gittes nem jött, 
máig se. Egypárszor még megígérte 
Ágnesnek is, Zsuzsának is, — 
Gyurka is meginterjuholta, mert őt 
különüskép érdekelte volna ez az uj 
látványosság.

Az elmúlt hát a létrák hete volt. 
Gyurka néhányszor átment követ
ségbe Ida néniékhez. Hírekkel jött. 
Mennyire vannak odaát a túlolda
lon. Az állványok még állnak, mintha 
gyökeret vertek volna.

— Már befejezték Ida néniéknél 
a felspriccelést, jönnek a mázolok!

Másnap azt újságolja, hogy a 
mázolok egy „pitli“ olajfestéket a 
szalon parkettjére borítottak.

Csak részvétemmel repülhetek át 
a túloldali lakásba. A fizikumnak 
itt kell maradnia. Szemem pupillája 
kerekre tágul, rémülten nézek az el
kerülhetetlen jövendő elé s rémülten 
hallgatom két torok ordítását: Sán
dor, Sándooor!

Sándor nem jelentkezik hosszú 
percekig. Nyilván Sándor a láthatat
lan bognár, aki öt emelet magas
sága felett, a háztetőn nem hallja a 
földön üvöltőket.

Gyurka megkönyörül rajtuk, le
siet a létra tetejéről, abbahagyja az 
eddig soha nem élvezett szórakozást, 
felkiabál a világitő udvaron át és 

j megvan az összeköttetés. Morzsányi 
j epizód, ha nem járulna hozzá a lár

mához és nem fokozná azt.
Sándor lekuszik a tető peremére. 

A szemközti ablakok tükrözik visz- 
' sza a hajmeresztő manővert. Az em

ber haja égnek áll. — Sándor ku- 
| szik egészen a csatornáig, ott le

dugja a fejét pont a fejem felett. Jaj, 
ha ez lekalimpál onnan !

— No, mi az?
— A mindenségit magának, 

nem jól van az egész, görbe. Le
| kell szedni, mind, sorba, de ánc- 
I ví* j !

— Hm .. és amit Sándor tovább 
kiabál torkaszakadtából, azt nem le-

j hét papírra vetni, csak hallani kell 
a gyereknek is, talán a süket
nek is.

Közben lezuhan a kalapács. Sze- 
| rencse, hogy nem emberre esett,
; csak a lent kínlódó ecetfára s an- 
| nak töri le az ágát. Reccsen az ág,
; falevél hull, — mi az egy óriás ka

lapácsnak ? Pedig, — bár inkább 
ez törte volna a nyakát, hogy szü
net állna be a kegyetlen dönge- 
tésben.

Most aztán mi lesz ? A kalapács 
leesett. Spárga kellene, hogy felhuz- 

I zák vele, mert embernek körülmé- 
I nyesebb a magasbajutás.
I Spárga? De nincs, csak rövid.

Meg kell könyörülnöm rajtuk 
már csak azért is, hogy még több 

; szórakozása legyen Gyurkának.
— Várjanak, — segítek én !

Persze, — pillanatok alatt.
A gyorsan gondolkodók és gyorsan 
dolgozók fajtájából való vagyok s 
azok között is praktikus házi
asszony.

Hosszú szőnyegrud egyik végére 
felkötök egy egész gombolyag erős 
spárgát. Mehet. Adom fel az abla
kon át a tetőcsatorna felé, ahol a

E re d m é n y e s e n  h ir d e t h e t  a
„V E S Z P R É M  Y A R M E G Y É » -b e n !

bognárok ördöge, Sándor nyújto
gatja kezét érte.

Napok óta hivánom neki az ég 
minden „áldását", de most attól ráz 
a hideg, hogy hátha lezuhan.

— Ne tessék féln i! Megszoktam 
én már ezeket a dolgokat tizenkét 
éves korom óta.

Kézben a spárga, ereszkedik le
felé a mélybe, már kötik rá a ka
lapácsot, már húzzák fel. Az alsó 
emeleteken az ablakokra kell vi
gyázni. A kalapács lebegés közben 
végzetesen neki koeódhatik a hatal
mas ablaktáblának.

Gyurka sikongva örül az „érde
kes" eseménynek, az anyja ijedten 
figyeli: — Úr Isten, ki ne essen 
az a gyerek.

Majd éppen ő esik k i! Innen és 
túl vagy hatvan ablakon kukucskál
ják a gyerekfejek a kalapács útját. 
Kicsik és nagyok. Mind ragyogó- 
szemű, mind mosolyog és mind 
izgul.

— A spárgát dobja le. Adják 
oda a házmesternek. Majd onnan 
megkapom.

Sokkal „érdekesebb" volna, ha a 
pózna megint felnynlna a magasba, 
ha rákötnék a gombolyagot s igy 
kerülne vissza az ablakon át. De 
a pózna már bent van a kamrában, 
csukom az ablakot, hogy végét ves
sem az errevaló érdeklődésnek s 
bent nagyot sóhajtok. Nem történt 
baj.

Hanem a kalapácsok óriás fő 
ördöge már megint munkába állt. 
Betársult a fűrész és reszelő. Sze- 
kerce is csattog. „Sándor" a tető
ről a munka rekvizitumait dobálja 
a padlásra, a szegény, megviselt 
fürdőszobám fölé. Nyilván mérges, 
mert — „nem jól van az egész, 
görbe és le kell szedni, áncváj !*

Hát szedi, szedi a nyavalyás, de 
úgy szedi, hogy menten lezuhan a 
ház oldala, ha még egynéhány puf
fanás éri.

... de — nem zuhant le. Azóta 
majdnem szünet nélkül inzultálták a 
fenti gerendákat. Mi okból, minek, 
ez nem fontos, de mára csend állt 
be a felső frontokon s ennek örö
mére írom én hozzád, kedves ba
rátom, mai levelemet.

(Folyt, köv.)

H ird etm én y .
Ö skii község

v a d á s z 
te rü le te in e k

h a s z o n b é r b e  a d á s a  1938. évi 
szeptember hó 1 1 .-én d. u. 
3  órakor le s z  a  k ö z s é g h á z á n .  
Á r v e r é s i  f e l t é t e le k  a  je g y z ő i  i r o 
d á b a n  b e t e k in t h e tő k .

Ö s k i i ,  1 9 3 8 .  a u g u s z t u s  1 6 . 
224 Elöljáróság.

F e lh ív á s .
M e g v e t te m  P a ta k y  J ó z s e f n e k  

B a l a t o n a l m á d i b a n  a z  E r z s é b e t  
k i r á ly n é - u to n  lé v ő  mészá
ros és hentesüzle
tét. F e lh ív o m  a z o n  h i t e l e z ő 
k e t ,  a k i k n e k  v e le  s z e m b e n  á r u 
h i t e lb ő l  s z á r m a z ó  k ö v e te lé s e ik  
v a n n a k ,  h o g y  k ö v e t e lé s e i k e t  dr. 
Fritsc Jó z se f  veszprémi ( R á -  
k ó c z i - t é r  3 . )  ü g y v é d n é l  n y o lc  
n a p  a l a t t  j e l e n t s é k  b e .

B a l a to n a lm á d i ,  1 9 3 8 . a u g .  1 7 .
K les itz  Je n ö n é

223 szül. VizI Katalin.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.
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Tanuló ifjúság figyelmébe!

Az összes veszprémi  
iskolákban elrendelt

TANKONVVEK
uj állapotban, rendes 

bolti árban, valamint

t a n k ö n y v e k  f é l á r b a n ,  

k o r lá t la n  mennyiségben

Fodor Ferenc
könyvkereskedésében kaphatók.
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Az összes iskolákban elrendelt

f ü z e t e k ,
k ö r z ő k ,

vonalzók, festékek,  

rajztáblák, rajztöm

bök, iskolatáskák,

valamint az összes szükséglendő

író- és rajzszerek
óriási nagy választékban beszerezhetők

FODOR FERENC
papirárú-, iró- és rajzszerkereskedésében

Veszprém, Szabadság-tér 3. sz.


