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

Ámen.

A n é m e to r
s z á g i út.

Hódoló tiszteletiéi és lelkese
déssel figyel ma az egész magyar 
nemzet Németország felé, ahol egy 
hatalm as birodalom hatalmas né
pe a megkülönböztetett tisztelet 
és szeretet minden jelével hal
mozza el Magyarország kormány
zóját. Ez a látogatás, amely tér- ' 
mészetes folyománya a két nem
zet történelmi barátságának, a vi- 
lágérdeklődes homlokterében áll. I 
Történelmi idők történelmi ese- ! 
ménye a magyar és német ál- I 
lamfő kézfogása s a németországi [ 
páratlan ünnepségek valóban hű j 

kifejezői a  német-magyar barát
ságnak.

A nagy külföldi világlapok foko
zott figyelemmel kisérik a magyar 
kormányzó diadalutját német föl
dön. A világpolitikának ma két 
esem énye van. Mind a kettő kap
csolatos a magyar kérdéssel. Az 
egyik a blédi konferencia határo
zata, amely elismerte Magyaror
szág fegyverkezési egyenjogúsá
gét, a másik vitéz nagybányai 
Horthy Miklós németországi láto
gatása s az a páratlan melegség, 
fény és pompa, amellyel a német 
nép és vezére fogadta a magyar 
kormányzót.

A nagy világlapok csaknem 
kivétel nélkül első oldalas ese
ménynek Ítélik meg a kormányzó ! 
németországi útját, bőven és nagy , 
figyelemmel méltatják a látogatás 
híreit s kivétel nélkül közlik a 
kormányzó és hitvese fényképét. 
Igen érdekes a Messagero tudósí
tása, amelyet a Prinz Eugén vizre- 
bocsájtásáról irt. „A hajó" — hang
súlyozza az előkelő olasz lap — 
a német K idben készült, egy 
olasz hős nevét viseli és kereszt
anyja Magyarország kormányzó
jának a felesége. Nem is lehetett 
volna jobban összegyűjteni a té
nyeket — állapítja meg a Mes
sagero — , amelyek egy régi és 
mindig uj történelem és három 
nép közös eszményeit jelentik. 
De éppen igy igen meleghangú 
hasábos tudósításokban számol
nak be Horthy kormányzó német
országi látogatásáról az angol la
pok is, amelyek különös részle
tességgel írnak a kiéli hajóhad 
bemutatásáról. A Daily Mail tisz
teletteljes életrajzot közöl a  kor
mányzóról, kiemeli, hogy izzig- 
vérig tengerész és a bolsevizmus 
egyik legelszántabb ellensége.

„Horthy Miklós kormányzó", — 
Írja a hatalmas angol világlap — 
„türelemmel, bátorsággal és okos, 
józan ésszel átvezette a magyar 
nemzetet a megpróbáltatások sú
lyos utján a jólét olyan színvo
nalára, amely húsz évvel ezelőtt 
elérhetetlennek látszott".

Es a lengyel, bulgár lapok és 
az egész világ sajtója a komoly, 
nagy eseményeket megillető suly- 
lyal és terjedelemmel foglalkozik 
a kormányzó németországi láto
gatásával. Ünnepük a kormány
zót és az ő személyében ünneplik 
,.a törhetetlen magyar nemzetet, 
amely ismét olyan kitartónak és 
vitéznek bizonyult, mint a török 
hódoltság idején".

A német sajtó természetesen 
elől jár Horthy Miklós és Hitler 
Adolf találkozásának méltatásá
ban s különös figyelmet érdemel

a Deutsche Diplomalisch Poli- 
tische Korrespondenz cikke, amely 
hangsúlyozza, hogy aligha volt 
magyar államférfiu, akit a sors 
oly nagy feladatok elé állított, 
mint Horthy Miklós kormányzót. 
..Az a tiszteletnyilvánitás", — Írja 
a német újság — ..amelyben a 
magas magvar vendégeket a Ve
zér részesítette, az egész német 
nép nagyrabecsülését es hódolatát 
fejezi ki".

A magyar kormányzót a sze
retet és a barátság fogadta és ki
séri német földön s ez a barátság 
és szeretet megerősítése annak, 
hogy Németország az ő szemé- j 
lyében nemcsak a német neppel 
együttérző nép képviselőjét látja, 
hanem előmozdítóját a Magyar- 
ország és Németország között ré
gen bevált megingathatatlan b a 
rátságnak. (s.)

Lengyel-Magyar Kulturnap 
Veszprémben.

A Turul Veszprémi „Bakony“ ; 
Bajtársi Egyesület rendezésében és 
az egyesület meghívására a krakkói 
Jagelló-egyetem tánc- és énekkará
nak 23 tagú csoportja múlt vasár
nap Veszprémbe érkezett és a len
gyel diákok és diáklányok egész na
pos ittlétükkel és szereplésükkel 
erősítették meg a magyar-lengyel 
barátságnak mélyen, a nép leikéig 1 
lenyúló érzését. A fellobogózott há- 1 
zak, a lépten-nyomon jelentkező ba
ráti megnyilatkozások valószínűleg 
lengyel testvéreinknél is hasonló ér
zéseket keltettek.

A kulturnap bevezetéseként a 
székesegyházi nagymisén a lengyel 
kar szolgáltatta az orgona- és ének- 
kiséretet, majd a lengyel vendégek 
a várost tekintették meg, ezután pe- ! 
dig a Korona-szálló éttermében volt I 
bajtársi diszebéd, amelyen Rosos 
Károly polgármester a város, dr. 
Priegl László ügyvéd, Turul-vezér a 
Bakony Bajtársi Egyesület nevében 
köszöntötte fel a vendégeket, amelyre 
dr. H arajda  János, a Jagelló-egyetem 
magyar lektora, a csoport vezetője 
és Czch Ilona válaszoltak magyarul 
és a lengyel-magyar barátságot han
goztatták.

Délután tartották a lengyel fő
iskolások a Betekints kerthelyiségé
ben táncbemutatójukat. A műsoron 
szerepelt azonban Romanowszki 
István operaáriákkal, Skolyszewski 
Ferenc Chopin: Polones A-dur zon
gora hangversenyével és az édes
anyja révén félig magyar Kaminszka 
asszony szül. Czch Elvira, az elő
adások főrendezője magyarul elő
adott magyar dalokkal. H arajda 
János pedig a krakkói egyetem 
magyar vonatkozású emlékeit ismer
tette. Óriási sikert arattak a főisko

lások eredeti nemzeti viseletben elő
adott nemzeti-népi táncai. A falusi 
eljegyzést feldolgozó tánckép, az ! 
oberek — a lengyel keringő, — a j 
trojak, a sziléziai bányászok komoly | 
munkájához simuló tánca, a kuja- | 
viak, az észak-lengyelországi arató- I 
lányok tánca és végül a mazur 
(nem mazurka!), a lengyelek nem
zeti tánca megérdemelten ragadta j 
tapsra a közönséget. A táncosokon j 
amig egyrészről látszott a műked
velők játékos közvetlensége, más
részről komoly művészi felkészült
ségről tettek tanúságot. A táncokat 
Garbusinska Zsófia kisérte zongorán.

Este 9 órakor a Korona-szálló 
teraszán kezdődött az esti műsor. A 
lengyel vendégek a magyar és len
gyel himnuszt énekelték magyarul, 
illetve lengyelül, majd dr. Lukinich 
Frigyes kultuszminiszteri tan
ügyi titkár: „Polonia Restituta“ c. 
alkalmi költeményét magyarul sza
valta Czch Ilona, Czeh Elvira pedig 
két lengyel dalt adott elő. Skoly- 
szewszki Ferenc zongoraművész 
Chopin: Nocturn Fis-dur hangver
senydarabját kitűnő előadásban, ra
gyogó tehnikával tolmácsolta. A 
délután bemutatott táncok közül a 
tánckar megismételte a kujaviakot, 
majd Romanowszki István, a len
gyel állami opera tagja mélyen 
zengő, tömör, érces hangján két 
lengyel dalt énekelt Skolyszcwszki 
zongorakiséretével. Dr. vitéz Nagy 
Iván miniszterelnökségi miniszteri 
titkár a „Lengyel-magyar barátság 
ezer éven át“ címmel tartotta meg 
előadását. A történelmi kapcsolato
kon kivül a lengyel nép között élő 
magyar vonatkozású legendákat is
mertetett. Megemlékezett arról, hogy 
Könyves Kálmán és Boleszláv kö

zött kötött első lengyel-magyar 
szerződés a csehek ellen irányult. 
Végül rámutatott az Árpádházi-ki- 
rályok külpolitikájára, mely a Róma 
—Buda— Krakkó tengelyen helyez
kedett el és például szolgálhat a 
késő utódoknak is. A nagysikerű 
előadás után a csoport lelke : Czeh 
Elvira dr. Rácz Gyula finom zon
gorakiséretével magyar népdalokat 
és csárdásokat énekelt tökéletes ma
gyar kiejtéssel, a közönség óriási 
lelkesedésére, végül pedig a tánc
csoport újra bemutatta a mazurt s 
ezzel fejeződött be a nagysikerű 
lengyel-magyar kultúrnap hivatalos 
programja, amely előadásain az 
egyes számokat ifj. Kremó Alajos 
konferálta be igen ügyesen és 
talpraesetten. A hivatalos program 
után még a késő éjjeli órákig kitűnő 
hangulatban maradt együtt a társa
ság vig poharazással, tüzes, ropo
gós csárdásokat táncolva, — ami
ben a lengyelek is előljártak, — 
baráti alapon ápolták tovább a 
lengyel-magyar testvéri érzéseket. A 
kulturnap megrendezéséért pedig 
úgy a városi idegenforgalmi, mint ál
talános nemzeti szempontból a leg
teljesebb elismerés illeti meg a 
Turul Bakony Egyesületet és vezérét, 
dr. P riegl Lászlót, aki ennek a ta
lálkozásnak megrendezésével haté
konyan hozzájárult a lengyel-ma
gyar kapcsolatok ki mélyítéséhez.

A ug. 22.-én a lengyel főiskolá
sok Balatonalmádiban szerepeltek, 
ahol a műsoruk megismétlésével a 
nyaralóközönség körében szintén 
óriási sikerük volt. (Dr. B .)

„A múlt és jövő 
határán".

Tizives kötet jelent meg a könyv
piacon „A múlt és jö v ő  határán” 
cim alatt és vitéz Imrédy Béla mi
niszterelnöknek kormányra lépésétől 
mostanáig mondott nagyobb beszé
deit tartalmazza. A magyar múlt és 
jövő határán állva, a magyar élet 
nagy kérdéseiről szól és elmélkedik 
— valóban nagy bölcsességgel — 
ezekben a beszédekben Imrédy Béla 
miniszterelnök.

— Nehéz idők jönnek néha — 
mondotta a székesfehérvári vitézi 
avatáson a miniszterelnök — és ne
héz idők járnak felettünk. Állnunk 
kell az idők viharait és mostohasá- 
gát, bíznunk kell tűrhetetlenül a jobb 
jövőben. Ezt a hitet, ezt a szent 
meggyőződést kell árasztanunk ma
gunkból, hogy soha ez a nemzet a 
kishitűség rabja ne legyen.

így beszél nemzetéhez Imrédy 
Béla kormányelnök, aki bemutatkozó 
beszédében kibontotta egy egészsé
ges nemzeti közszellemért folyó küz
delem tiszta lobogóját; annak a 
küzdelemnek zászlaját, amely „nem
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T is z te l e t t e l  R I N G  I S T V Á N  v a s k e r e s k e d ő .

személyek ellen, hanem módszerek, 
jelentőségek és téveszmék ellen" 
folyik.

Ma is halljuk a rádiószózat tö
mör mondatait: „Tisztesség, becsü
let, virtus jellemezte a magyart min
dig és ezt a tisztességet érvényesí
tenünk kell a nemzeti élet területén, 
az állami és gazdasági életben épp 
úgy, mint a magánéletben".

Megtaláljuk a kötetben a jobb- 
oldaliság definícióját: „A jobbolda- 
liságnak" — mondja vitéz Imrédy 
Béla — „az ismertető lényeges ele
meit a következőkben vélem meg
pillantani: 1. a történelmi életszem- 1 
iéletben, 2. a társadalmi szervezet I 
messzemenő differenciáltságának, ta
goltságának posztulátumában, 3. az 
emberi természet dualizmusának ér
vényesítésében".

Megtaláljuk a magyar falu nagy 
problémáját rendkívül éles világítás
ban ; azt a nemzeti parancsot, hogy 
fel kell keresni és meg kell ismerni

a népet, különösen pedig a falusi 
földművelőt, mert a falu kezd el
idegenedni az inteligenciától. És 
megtaláljuk azt a klasszikus tételt is, 

| amelyet Imrédy Béla igy fogalmaz 
: meg: „Nincs társadalmi egyensúly, 
i  ha a társadalom nem igazodik az 
| igazi értékek négyes csillagzata: az 

igaz, a jó, a szép és a szent után". 
Betetőzi a négy csillagzathoz való 
igazodást az Euharisztikus Kong
resszuson elmondott beszéd a csa
ládról, mint a szeretet hajlékáról.

Olvasmánynak is szép, lélek
emelő, tanulságos ez a kötet. Egy 
istenhivö magyar férfi arcképe ez, 
aki parlamenti bemutatkozó beszé
dében az Egek Urához fordul, tőle 
kér törhetetlen akaratot, szent el
szántságot, a haza szeretetétől fűtött 
lendületet mindenkinek, aki a ma
gyar élet nagy problémáit a meg
oldás utján tovább akarja segíteni. 
Ezt p könyvet minden magyar em
ber az asztalán tartsa, s olvassa, 
olvasgassa, mint a Bib liát! (B. E.)

A „Himnusz" ünnepe 
V eszprémben.

Szerdán délben áldozott kegye
lettel Veszprém város közönsége 
Kölcsey Ferencnek, a „Himnusz" 
költőjének, halála 100 éves fordulója j 
alkalmából. Az ünnepséget, amely a 
kedvezőtlen idő miatt a Petőfi-szin- 
házban folyt le, a városi hatóság , 
rendezte és megjelent azon dr. Mes- j 
terhúzy Ferenc, vármegyénk föis- I 
pánja, dr. Bcrky  Miklós alispán, dr. 
Tekeres Lajos h*. polgármester is. j 
De ott voltak a hatóságok, testüle
tek, egyesületek képviselői és igen i 
szép számú közönség.

Az ünnepséget dr. Wébcr Pál j 
apátkanonok ünnepi beszéde vezette j 
be. A magyar égbolton kei ingó | 
üstököshöz hasonlította Kölcseyt, | 
aki állandóan lelkesíti, buzdítja, vi
gasztalja a megpróbáltatásokkal ktiz- 
ködő magyart. Majd a Páráinesisböl 
felolvasta halála előtt népéhez inté
zett intelmét, amely igy szól: „Min
den áldozat kicsiny azokhoz képest, j 
miket a hazának kívánni joga van. i 
Mindent, amit élted folyta alatt ar- ‘

cod izzadásában gyűjtött é l ; — min
dent, amit lángoló szerelemmel fűz
tél magadhoz, javaidat, kincseidet, 
házad népét és saját éltedet napon
ként és pillanatonként érette fel kell 
szentelned. Mert tudd meg, e szó
ban : haza ! — foglaltatik az emberi 
szeretet és óhajtás tárgyainak egész 
összessége. Oltár, atyáid által Isten
nek építve; ház, hol az élet első 
örömeit izleléd ; föld, melynek gyü
mölcse táplált; szülőid, hitvesed, 
gyermekeid, barátid, rokonaid s 
polgártársaid: egytöl-egyig csak
egészitö részei annak". Ezután igy 
folytatta:

— Hej, ha mindig igy gondol
kodott volna itt a Dunavölgyében 
lepergett ezeréves niagyaridök min
den magyarja ! — hol volnánk ma?! 
Nem megcsonkítva, kincsektől, érté
kektől megfosztva állna itt a ma
gyar ! Ha nem esett volna nem egy
szer tespedésbe, álomkórba, tunya
ságba, nemtörődömségbe a magyar, 
az erők milyen patinás egysége és

milyen megkövesedett összefogása 
jellemezné ma a magyart. Ha nem 
emésztették volna sokszor személyi ; 
harcok és tusakodások a nemzeti 
erőket; ha nem kisérte volna sok
szor a tömegek meggondolatlan 
tapsa a felelőtlen demagógiát; ha 
nem engedtük volna, hogy sokszor 
egyéni, önző célok és érdekek meg
alkuvásba, letargiába, szunnyadásba 
szenderitsék el a magyar akaratot; 
ha megsemmisítő vétót kiáltottunk 
volna, hogy ne ilyenekre fecséreljék 
el a szépséges magyar erőknek da
coló összességét — hol volnánk ma?! ! 
Nem volnának kiütve a szent koro- j  
nának drágakövei: Pozsony, Kés
márk, Kassa, Nagyvárad, Kolozsvár, j 
Brassó, Temesvár, Szabadka, de 
nem is szakadt volna reánk a sze- 1 
rencsétlenségek, a katasztrófák szinte 
végnélküli láncolatos sorozata. Ne 1 
okozzunk tehát a bajokért másokat 
— egyedül és kizárólag önmagunk- | 
bán a hiba!

Végül arra hivta fel magyar test- ; 
véreit, hogy a megpróbáltatások I 
nyomán ne káromkodásra, ne átko- 
zódásra nyíljék ajakuk, hanem a leg
nemesebb magyarok egyikének: 1 
Kölcsey Ferencnek példáját követve: 
alázkodjanak meg Isten előtt, tart
sanak bünbánatot, kérjenek nemes 
elhatározásukra égi áldást és mond
ják bizalommal: „Isten áldd meg a 
magyart! “

A gondolatokban gazdag és ha- 
zafiui lelkesedéssel elmondott szép 
beszéd utolsó szavaihoz kapcsolódva 
a közönség felállva elénekelte a 
„Himnusz" első versszakát, majd 
Radács Tivadar frontharcos a többi 
versszakot szavalta el nagy előadó
készséggel. Végül a közönség a 
nemzeti „Hiszekegy“-et énekelte, 
amivel azután a szép ünnepség vé
get is ért.

N irn seé Pál
beszám olói.

Ajkai Nirnseé Pál gazd. főtaná
csos, a nagyvázsonyi kerület ország
gyűlési képviselője Szent István nap
ján résztvett az ajka-csingervölgyi 
bányászok búcsúján. Megjelent a 
reggeli tábori misén, majd a bánya
munkásság, hivatalnoki kar és igaz
gatóság körében maradva, elbeszél
getett az aktuális, főként az ipari 
munkásságot érdeklő rendelkezések
ről és törvényekről. Ugyanezen nap 
délutánján résztvett Nagyvázsonyban, 
az ott rendezett ünnepségen.

Múlt vasárnap pedig felkereste 
Szentgál, Hárságy, Kőrisgyőr-pusztá- 
kat, ahol a polgárság nagy számban 
hallgatta meg fejtegetéseit. Beszélt

Folonia Resíituta.*
(Ünnepi köszöntő.)

Irta Lukinich Frigyes.
Mig dal csendül és zene zendül 
És vig kedvvel ropjunk a táncot 1 
Idézzük egy szent pillanatra 
A győzelmes Lengyelországot!

Vérzivatar dúlt a világban :
Nép a nép ellen zordul támad,
De egy fohász percre se szűnt meg: 
„Állítsd helyre Poloniánkat!"

S  ki a népek sorsát intézi,
S  ronthat-teremthet száz világot:

• 1920. aug. 15.-én volt a Viszlula- 
melletli csata, amelyen Lengyelország ma
gyar fegyverek segítségével győzte le a 
hatalmas orosz erőt. amely már csaknem 
megdöntötte a nemrég feltámadt Lengyel- 
országot Ezt akarja érzékeltetni ez n 
Veszprémben vasárnap elszavalt alkalmi 
költemény.

Visszaadta a lengyel népnek 
A hőn óhajtott szabadságot...

De az Ármány percre sem nyugszik,
S  bőszült hadaival a pokolnak 
Tör az ifjú, szabad hazára,
S határok és hősök omolnak. [

Jaj neked, ifjú Lengyelország,
Mint gyűrű, vesz körül az ellen, 
Sereged fogy, fegyvered pusztul... 
Van-e, ki melléd állni merjen ?

Kárpát alatt egy árva nemzet 
— Akkor dúlták fel ép, határit — j 
Maghallja a segélykiálltást 
S fegyvere rohamot megállít...

Augusztus volt, hő nyár-akkor is,
De hőbb az érzés, melyben égett 
És összeforrt két nemzet szive...
Mi téphet szét ily köteléket...?

Ó lobogjon is örök lánggal 
A lengyel és magyar szivek tüze!

S  e mosti szép találkozó is 
Szorosbbra barátságunk hadd fűzze...

Xöltözik a fecskemadár
Költözik a  fecskem adár  
Messze-messze délre.
C sak a  szürke veréb m arad  
Idehaza télre.
K ivárja a  m agyar tavaszt 
Kopottan, szegényen  —
E l se tudná viselni, hogy 
Idegenben éljen.

Nem vagyok én fecskem adár, 
Nem vagyok veréb sem,
De ideköt örökétig  
Minden szívverésem.
Itt keresek sirt m agam nak  
itt nyílik virágom —
Ne is legyek boldog, hogyha 
Más hazába vágyom.

V á r h e g y i  L m lL

az úthálózat kiépítéséről, közkútak 
fúrásáról és a gazdákat érdeklő kü
lönböző kérdésekről. A beszámoló 
után látogatásokat tett, majd Márkó 
községet látogatte meg, ami után 
hazautazott Zsófia-pusztai lakására.

Filléres gyors a Nem
zeti Egység kaposvári 

naggyülésére.
A fővárosi lapokból köztudomású* 

hogy szeptember 4.-én, jövő vasár
nap a Nemzeti Egység országos 
naggyülést rendez Kaposvárott, ame
lyen Imrédy Béla miniszterelnök, 
Sztranyavszky  Sándor földművelés
ügyi és Bornem isza Géza iparügyi 
miniszter is résztvesznek és felszó
lalnak. Errevaló tekintettel, de meg 
magának, Kaposvárnak szépsége és 
érdekessége miatt is, értesülésünk 
szerint vármegyénkben és Veszprém
ben is nagy az érdeklődés a ka
posvári naggyűlés iránt és a kilá
tások szerint innen is nagyobb 
számú közönség fog Kaposvárra 
utazni, ami annál könnyebb lesz, 
mert a filléres gyors menetdija 
Veszprémből oda-vissza csupán  
3  50 P -be kerül s  ezenkívül 50  szá
zalékos kedvezményű vonatok is fo g 
n ak Kaposvárra indulni.

S z ö v e tk e z e tb e  tö 
m örü ln ek  a  v esz

p rém i cip észek .
Megemlékeztünk a közelmúltban 

a veszprémi cipésziparosoknak arról 
a továbbképző tanfolyamáról, amelyet 
az iparügyi minisztérium segítségé
vel a Veszprém és Vidéke Ipar
testület rendezett és amely a cipész
iparosokat a mai rohanó gazdasági 
életben a tudás fegyverével igyeke
zett felszerelni, hogy a nagy ver
senyben ők, a kisemberek is meg
állhassák a helyüket. A záróvizsga 
azt bizonyította, hogy ezzel a fegy
verrel mindegyik hallgató ellátta ma
gát, hogyha kell, tudjon vele har
colni a fogyasztóközönség megelé
gedésére és saját maga boldogulá
sára.

Örömmel értesülünk arról, hogy 
a veszprémi cipésziparosok nem áll
tak meg ennél az eredménynél, ha
nem, most a gazdasági élet terén 
igyekeznek a kis erőket összefogni 
és a sok becsületes, kérges iparos
kéz együttes erejével igyekeznek az 
egyéni eltagoltság által kevésbé 
megszerezhető sikert biztosítani.

Állomások.
Fején rég osont idők hó-szine. 
Botlik, megáll. A szeme könnybe fúl. 
Roskadt alakja rongy árnyként inog, 
Fakó vérében múlt parázsa gyúl.

...Áldott víziók. Könnyezett csodák: 
Holt fia árnya nyúltan megjclen. 
„Apám"... úgy érzi, rebben az ajka... 
s buggyan a szó már: „Édes gyer

mekem ".

Apadt ínye már a csókra készül. 
Vége... elfoszló, édes látomás.
Indul, forog az ócska agykerék,
Egy kattanás s egy újabb állomás.

...Szép fején mély gyász. Fekete
[kendő.

Egyszerre lépnek: férj és asszonya: 
„Kedvesem nézd..." és zizzen a

[szellő
S  az égből csurran áldott fénycsoda...

Szen tes K ároly.
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Arról van ugyanis szó, hogy a 
cipészipari szakosztály egy szövet
kezet megalapításán fáradozik, ab
ból a célból, hogy nyersanyagkész
letüket olcsóbban szerezhessék be, 
másrészt gyártmányaikat, a kereske
delem terére való bekapcsolódással, 
nyílt árusítási üzletben bocsássák a 
vásárlóközönség rendelkezésére. Az 
előkészületek már befejeződtek és 
értesülésünk szerint már bérbe is 
vette a szakosztály a Rákóczi-utcá- 
ban a volt Brádi-féle üzlethelyisé
gét, amely okt. 31.-én nyílik meg.

Reméljük, hogy ez a próba teljes 
sikerrel be fog válni és a cipész

iparosoknak eme dicséretes meg
mozdulása úgy az iparosok, mint a 
vásárlóközönség szempontjából elő
nyös lesz. Annál is inkább, mert ki
válóan képzett cipésziparosaink nem j 
tömegcikkek gyártására törekesznek, 
hanem arra, hogy megbízható és 
lelkiismeretes munkájuk gyümölcsét 
élvezhessék és egyúttal a vásárlókö
zönség elismerését is kiérdemeljék. 
És hisszük, hogy a veszprémi közön
ség megérti elgondolásukat és az 
eddigi támogatását most még fo
kozottabb mértékben kiterjeszti a 
minden pártfogást megérdemlő, dol
gos cipésziparosokra. — thj. —

A. B a l a t o n i  Sportjáét asz 
e lö k é s s z ü lc te k  J á s z á b a n .

— Tormay Géza
Dr. Tormay Géza, a Balatoni 

Intéző Bizottság elnöke és a Bala
toni Sporhetek legfőbb irány itója 
a Balatonnál személyesen ellenőrizte 
az ott folyó nagyszabású előkészü
leteket. Munkatársunknak tapaszta
latairól a következőket mndotta:

— Jó alkalmam volt a napok
ban Albreht királyi herceg őfensé
gével a helyszínen ismételten meg
győződni arról, hogy a „IV. Nem- j 
zetközi Balatoni Sporthét" minden ! 
vonatkozásban a legteljesebb rész
letességgel minden eddigi rendezést 
felülmúló attrakciókat fog nyújtani. 
Igen nagyjelentőségű, hogy 12 
sportág, közel 500 versenyzővel egy 
héten keresztül a nagyobb balatoni 
fürdőhelyeken méri össze erejét és 
talán a sportbeli eredményeknél 
fontosabb jelentőséget látok abban, 
hogy ezek az események a Balaton 
őszi igegenforgalmára nézve rend
kívüli, szinte szokatlanul kedvező 
befolyást gyakorolnak. A Sporthét 
felköltötte a magyar közönség érdek
lődését és értesülésem szerint a je
lentkezések száma igen nagy.

— A balatoni sporthét és bor
hét idegenforgalmi politikánk szem
pontjából igen eredményesnek látszik, 
fia elgondoljuk, hogy sikerül évről- 
évre a Balatont és annak fürdőit, a 
mi szépséges magyar tengerünket 
olyan előkelő és sportszerető kö
zönségnek bemutatni, egy nagyvi
lági fürdőélet keretében, akik talán 
eddig inkább előnyben részesítették 
a hasonló külföldi fürdőhelyeket. 
Így sikerül a Balatonnak évröl-évre 
jómódú, előkelő osztályhoz tartozó 
vendégeket gyűjteni, akik felejthe
tetlen élményekkel gazdagodva térnek 
vissza a mi áldott tengerünk szép
séges partjáról.

Olcsóbb beszerzés a jövedel
mező gazdálkodás kutforrása.

Minden gazdasági tevékenység jö
vedelmezőségének forrása: olcsón 
venni, jó áron eladni. Olcsó vétel 
alatt persze nem azt értjük, hogy 
selejtes árut szerezzünk be, látszó
lag olcsón, hanem azt, hogy a gaz
dának a bevásárlásnál is tervszerűen, 
előreláthatóan kell eljárni.

Egy példán azt jobban meg
értjük.

Most van pld. szezonja a mű
trágyák beszerzésének. A legtöbb 
gazda tehetsége szerint ad hoc vesz 
10 vagy 100 q vagy több szuper
foszfátot. Rendszerint azonban csak 
akkor rendeli meg, mikor a szuper
foszfátnak helyben kellene lenni. A 
következménye, igák elvonása más 
sürgős munkától, a műtrágyát heve
nyészve szórják el (amikor esetleg

nyilatkozata  —
— A balatoni borhét népies, 

egyszerű, de megkapó eseményei- ! 
vei igen vonzó látványosság és kü- | 
lönösen külföldiek körében nagy ' 
népszerűségnek örvend, amihez tér- : 
inészetesen hozzájárulnak a Balaton- 
vidék kiváló minőségű borai is. A 
Balaton mellett élő lakosság szem- 1 
pontjából pedig rendkívül fontos, I 
hogy főterményét, borát jó áron 
hasznosítsa és annak hírnevet biz
tosítson. A borhetek gazdasági ha
tása kétségkiviil jelentkezik már s 
igy lehető, hogy az itt élő lakósság 
részesedjék az idegenforgalom révén 
jelentkező nagyobb utasforgalom ; 
okozta haszonban. így lesz foko- j 
zatos, szívós munkával, a sajtó lel
kes támogatásával, a balatoni utó
szezonból, évek kitartó tevékenysé
gének eredményeként, fő sz ez on ! j

— Az augusztus 28.-i megnyi- | 
tási ünnepségeken ismét összegyü- 1 
lünk, hogy újra bizonyságot adjunk 
a kis nemzet élniakarásáról, hogy : 
tanúsítsuk újra az idegenforgalom j 
kihatásainak komoly nemzetgazda
sági lehetőségeit.

A Balatoni Sporthét részletes | 
programját — mivel azt elkésve, j 
lapunk nyomása közben közölték j 
velünk, — részletesen nem áll mó
dunkban ismertetni. Idejegyezzük 
azonban, hogy az ünnepélyes meg- | 
nyitás aug. 28.-án, holnap vasárnap 
lesz, éspedig vármegyénk fürdőhe- I 
lyein Siófokon d. e. 11 órakor a 
Rózsa-parkban s ugyanazidőben Ba
latonalmádiban a Pannonia-villa J 
előtt. Ugyancsak ünnepélyes meg- j 
nyitók lesznek a többi balatoni 
fürdőhelyen is.

kevésbé hat), a végén kisül, hogy 
keveset rendeltünk. Van, aki ilyen
kor drágábban (darabáru) utánren- i 
dél, de még inkább hagyják azt a j 
darab földet szuperfoszfát nélkül és 
elesnek megfelelő jövedelemtöbblet
től. Az ilyen vétel drága vétel.

Olcsó a vétel ellenben, ha a 
szuperfoszfátot idejében rendeljük 
meg. Ha előre kiszámítjuk, mennyi 
kell belőle, s nemcsak az őszieket 
vesszük figyelembe, hanem pld. a 
lucernásokat, réteket, szőlőt is. Ha 
tudjuk azt. hogy kötöttebb talajon 
jobb eredményt érünk el, ha a szu
perfoszfátot tavasziak alá már ősszel 
szórjuk el, úgy a tavaszi szükség
letet is már ősszel vesszük meg. | 
(A kamatveszteség a jobb hatásban 
bőven megtérül.) Igy egyszerre töb
bet rendelve, olcsóbb a fuvarköltség, 
esetleg papirzsákokban rendelve, 
megtakarítást érhetünk el és a vető- ! 
tervünk esetleges változása esetén is | 
van megfelelő készletünk. 228 '
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H Í R E K .
— M esterházy Ferenc főispán 

a Balatoni Sporthét m egnyitásán.
Augusztus 28.-án, vasárnap Siófo
kon lesz a Balatoni Sporthét ünne
pélyes megnyitása, amelyen értesü
lésünk szerint megjelenik dr. Mes
terházy Ferenc, vármegyénk fő
ispánja is.

— Szem élyi hírek. Dr. Rótt 
Nándor megyéspüspök szerdán tit
kára : dr. Langmár Lipót c. kano
nok kíséretében Hévizén volt, ahol 
a Papi Otthon Egyesület közgyűlé
sén elnökölt. Csütörtökön pedig, 
ugyancsak titkára kíséretében, rövi- 
debb tartózkodásra Sümegre utazott. 
— Dr. Derky Miklós, vármegyénk al
ispánja szabadságáról hazatérve, a 
multhéten átvette hivatala vezetését. 
Holnap, vasárnap pedig a Balatoni 
Sporthét siófoki megnyitó ünnepén 
vesz részt, mint a sporthét elnöke.

— Szent István-napi ünnepély 
N agyvázsonyban. Nagyvázsony bői 
jelentik : Szépszámú közönség előtt 
múlt szombaton folyt le az első 
nagykirály emlékének szentelt ünne
pély a Hösök-terén. A nemzeti 
„Hiszekegy*4 eléneklése után L aka  
József főjegyző mondott megnyitót, 
majd. dr. Wéber Pál apátkanonok 
mondott szivhezszóló, igen szép ün
nepi beszédet. Egy cserkész alkalmi 
költeményt szavalt, azután felszólalt 
még ajkai Nirnseé Pál gazd. főta
nácsos, a nagyvázsonyi kerület or
szággyűlési képviselője is. Rámuta
tott Szent István király örök alkotá
saira, megemlékezvén Nagyvázsony 
árpádkori maradványairól. Párhuza
mot vont az akkori és a mostani 
nemzedék között és színes szavak
kal szólította fel a közönséget, hogy 
áldozzon az országalapitó nagy ki
rály emlékének, aki megmutatta azt

az utat, amelyen haladnia kell a 
nemzetnek, ha fenn akar maradni. 
Az ünnepélyt hazafias énekszámok 
is tarkították, amiket a Nagyvá
zsonyban táborozó battonyai cser
készek adtak elő Hargitai József ig.- 
tanitó vezetésével.

— Szentiványi Károly prépost 
prelátusi kinevezése. A pápa 
Szentiványi Károly rátóti prépostot, 
a veszprémi egyházmegye papját, 
pápai prelátussá nevezte ki. A kitün
tetett, 70 éves prépost pályája kez
detén karkáplán volt Szfehérvárott, 
majd plébános Bodajkon, azután 
hosszabb ideig működött a főváros
ban, mint a Katolikus Egyesületek 
Orsz. Szövetségének vezetője. Egy
házi kitüntetése a veszprémi egy
házmegyében és a politikai megyé
ben is örömet keltett, ahol mint 
nagytudásu főpapot és kitűnő szó
nokot ismerik és tisztelik.

— Áthelyezés a várm egyei 
szám vevőségnél. A belügyminisz
ter Jeszenszky  Antal Aurél szám
vevőségi főtanácsost, a vármegyei 
számvevőség főnökét hasonló mi
nőségben Sopronba helyezte át. He
lyére Óriás Oszkár, a belügymi
nisztériumba ideiglenesen berendelt 
számv. főtanácsos került, akit a mi
niszter megbízott a Veszprém megyei 
számvevőségi hivatal vezetésével.

— Káplánáthelyezések. A vesz
prémi megyéspüspök a következő 
káplánokat helyezte á t : Szijjártó
Antalt Csótről Bakonyszombathelyre, 
Kardos Lajost Nemestördemicröí 
Csótra, Sulyok Jenőt Nyárádról 
Csurgóra. Parraghy Bélát Noszlopról 
Dégre, Horváth Cirillt Kéthelyről 
Felsőiszkázra, Hautzinger Pált t u 
lokról Márkóra, Weinhoffer Jánost 
Kiskomáromból Noszlopra, Kovács 
Ferencet Hetesről Nyárádra, Taál 
Jánost Felsöiszkázról Tapsonyba, 
Pongrácz Tibort Bakonyszombat- 
helyről Zalapetendre, Osztermann 
Istvánt Kővágóőrsről Peremartonba 
és a szülőhelyén, Nagygannán tar
tózkodott dr. Maliig Jánost Szulokra.
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E L A D Ó :
Matyó mintával kivarrott 

konyhagarnitura, teljes 
készlet, beszegve nincs, 

jutányos áron.

Egy 178 
házilag készített 
babakelengye,

esetleg elfelezve nagyon 
olcsón, teljesen uj.

Szívességből továbbit érdek
lődést a kiadóhivatal.

— Lelkészbeiktatás. Pápáról 
jelentik: A pápai evangélikus gyü
lekezet újonnan választott lelkészét: 
Bácsy  Sándor eddigi celldömölki 
lelkészt szeptember 4.-én fogják ün
nepélyesen beiktatni hivatalába. A be
iktatás istentisztelet keretében fog 
végbemenni, utána díszközgyűlés 
lesz, majd üdvözlések következnek.
A beiktató-ünnepélyt szeretetvendég- 
ség zárja be.

— Rendi áthelyezések. P ápá
ról jelentik: Az Irgalntasrend tarto
mányi főnőké Villányi Zsigmond 
kórházi gondnokot Pápáról Vácra,
— Leitgeb Vilmos Tibor kórházi 
gondnokot pedig Vácról Pápára he
lyezte át.

— Pénzügyigazgatói kineve
zés. A kormányzó dr. Róbert Lajos 
min. tanácsosi címmel felruházott 
s a veszprémi pénzügyigazgatóság 
vezetésével megbízott pénzügyi főta
nácsost veszprémi pénzügyigazgatóvá 
nevezte ki.

—  Kinevezés. A kormányzó 
Szigethy  Ferenc Veszprém városi 
számvevőségi II. oszt. főtanácsot I. 
oszt. főtanácsossá nevezte ki.

— Kinevezés a bíróságnál. A 
kormányzó dr. vitéz Sotory jenő 
II. fizetési csoport jellegével felru- , 
házott tatai kir. járásbirót a deve- 
cseri kir. járásbíróság elnökévé ne
vezte ki.

—  „Borosa Amerikában" ma
gyar filmvigjáték magyar szereplők
kel szombat—vasárnap a moziban.
— Szerdán—csütörtökön, filléres elő
adásban, csak 16 éven felülieknek, 
Inkognitó francia vígjáték.

— lljabb  felajánlások a Horthy 
repülő-alapra. D. Werner Adolf 
Zirci apát saját és a cisztercita rend ne
vében 10 000 P-t ajánlott fel a Horthy- 
repülő-alap támogatására. A szép 
adományért a miniszterelnök meleg
hangú levélben mondott köszönetét.
— A várpalotai Unió Bányászati és

Tankönyvek
szep tem berre

m á r  m o s t

k ö n y v e k  l é  t á r o n
k a p h a t ó k

FO D O R  F E R E N C  köny vkereskedésébep.

VESZPRÉMVÁRMEGYE

Ipari RT. tisztviselői és munkás
sága 1500 P-t gyűjtöttek a repülő- 
alapra. A tisztviselők és segédtisz
tek egy havi fizetésük 2 ®/r-át, a bá
nyászok félnapi keresetüket aján
lották fel. -  Ajka község képvi
selőtestülete Badáczy Lajos főjegyző 
javaslatára 100 P-t szavazott meg a 
repülöalapra, a község tisztviselői 
pedig egyhavi fizetésük 1 százalékát 
ajánlották fel. — A szép és hazafias 
cselekedetek dicséretet érdemelnek.

— Névmagyarosítás. Gruber 
Emil füzfőgyártelepi lakos, lapunk 
munkatársa, nevét belügyminiszteri 
engedéllyel Várhegyi-rt magyarosí
totta.

— Községi kisegítők tanfo
lyama. A belügyminiszter az általa 
újonnan kinevezett községi kisegítő 
munkaerők részére Zalaegerszegen 
kéthetes tanfolyamot nyitott, amelyre 
a vármegyei előadókat is meghívta. 
Veszprém megyéből mint előadó dr. 
Kenessey Zoltán várm. főjegyző vesz 
részt a tanfolyamon.

—  H e rin g  Já n o tn é  a
zongora- és énektanítást 
szept. 5.-töl ismét meg
kezdi. Beiratkozások na
ponta délelőtt és délután 
Kossuth L.-utca 10. 230

— A Magyar Uriasszonyok 
Lapja minden számában össze
gyűjti a világirodalom legszebb al
kotásait, a tudományos élet újabb 
eredményeit, pompás gyermeklapot 
ad, beszámol a női divat minden 
változásáról és tanácsot ad az élet 
ügyes-bajos dolgaiban. A lap kiál
lítása páratlan. Tessék ingyenes mu
tatványszámot kérni. A kiadóhivatal: 
Bpest, VI., Jókai-u. 37. I. 5.

— Gyermeknyaraltatási záró- 
ünnep. Pápáról jelentik : Az öreg
hegyi gyermeknyaraltatási akció záró- 
ünnepélyét múlt vasárnap tartották 
meg. A polgármester képviseletében 
dr. Tömör Dezső jegyző volt jelen, 
aki arra hívta fel a gyermekek fi
gyelmét, hogy hálájukat az akciót 
lelkesen támogató polgármester iránt 
azzal mutassák ki, hogy nem bánt
ják a fákat, virágokat, sőt inkább 
azoknak védelmezői lesznek. Idén 
negyven leány és negyven fiú ré
szesült a nyaraltatás áldásaiban.

— Tűzoltó tanfolyamok. A 
vármegyei tüzrendészeti felügyelőség . 
szept. 11 — 15.-ig törvényhatósági 
altisztképző tüzoltótanfolyamot ren
dez Veszprémben. Ugyancsak az 
ősz folyamán rendezik Győrött a 
kerületi tisztképzö tűzoltó tanfolya
mot is.

— Veszprém idegenforgalma.
A múlt héten a következők fordul
tak meg Veszprémben: aug. 20.-án 
lengyel műkedvelők 28-an ; 22.-én 
kirándulók Tolnamőzsről 16*an ; 23.- 
án Sopronból 32-en és Balatonfü- 
redről 26-an ; 24.-én Balatonalmá
diból 26-an; 25.-én Révfülöpről 24-en. 
Összesen: 152 személy.

— Halálozás. Több, mint egy- 
í esztendeig tartó betegeskedés után,
I életének 82. évében, örökre lehunyta

szemeit a veszprémi kórházban 
Köves Béla. a veszprémiek közis
mert, kedves „Béla bácsi"-ja. Vala
mikor virágzó kávéház tulajdonosa 
volt, majd főnyereményt csinált s 
könyvkereskedést és nyomdát nyitott; 
de nen volt benne üzleti szellem, 
ellenben úri gavallérság annál több 
s igy rövidesen teljesen tönkrement. 
Ettől fogva, majdnem három évti
zeden át, egyedül rótta kicsiny, 
sovány alakjával Veszprém utcáit s 
csupán vérrokonai, ezek között is 
elsősorban néhány éve meghalt fi
vére : dr. Köves Jenő ügyvéd és en
nek hozzátartozói, meg néhány hű
séges barátja tartotta fenn vele a 
kapcsolatot. Az utóbbiak is azonban

újabbak s nála sokkal fiatalabbak 
voltak, akik azonban tisztelték benne 
a nemesen gondolkozó, jószivü em
bert és szerették az igaz jóbarátot. 
Mert Köves Béla a sors legnagyobb 
megpróbáltatásai között sem tudott 
más lenni, mint tisztalelkii igaz em
ber, akinek most halála után is 
csak jóemléke marad vissza.

— Beiratások Veszprémben. 
Az áll. fiú  felsőkereskedelm i isko
lában a beiratások szept. 1 . és 2 .-án 
d e 9 — 12 .-ig, a javitóvizsgálatok 
aug. 30. és 31.-én d. e. 8— 12 lesz
nek. Ünnepélyes tanévnyitás szept. 
3.-án. — Az áll. p o lg  fiúiskolában  
a beiratások szept. 2. és 3.-án d. e. 
8 —12 .-ig, a javitóvizsgálatok és 
a magánviszgálatok aug. 31.-én és 
szept. 1 .-én lesznek. Az iskolai év 
ünnepélyes megnyitása szept. 4.-én 
lesz. — A társulati kereskedő ta
nonciskolában a beiratások szept. 
I. és 2 .-án d. e. 1 0 -  12 .-ig lesznek. 
Tanévnyitás szept 5.-én d. u. 3-kor. 
— Az Irgalm as Nővérek nőiparis- 
kolájában  a beiratások szept. 1 .-én 
és 2 .-án d. e. 8 - 12 .-ig lesznek. — 
A városi fiú  és leányiparosos-tanonc- 
iskolában  a beírások szept. 1 ., 2 . 
és 3.-án tartatnak d. u. 4-től 7 
óráig. Beíráskor fizetendők a fel
ügyelő bizottság által megállapított 
tanszerdijak. A tanítás szept. 5.-én 
kezdődik.

Sok vevője lesz, 
ha h i r d e t é s é t  

a
VESZPRÉMVÁRMEGYE ben 

t e s z i  k ö z z é !

— A MOVE lövészek sikere 
Budapesten. Az aug. 19—21.-én 
Budapesten rendezett országos MOVE

! lövészbajnokságokon a Veszprémi 
MOVE lövészei a kővetkező kima
gasló eredményeket értek e l : Nem
zetközi céltáblára csapatversenyben 
a Korcsiák, dr. Rácz, Lontai, Tóth, 
Nagy összeállítású csapat 2386 pont
tal III. lett ; a fölövészek számára 
kiirt hadipuska-versenyben a dr. 
Rácz, Lontai, Nagy, Korcsiák, Szabó 
összeállítású csapat 337 ponttal II. 
lett. Az egyéni bajnokságokban dr. 
Rácz II., ugyanő a gyorslövésben | 
szintén a II. helyezést érte el. — A 
szakosztály szept. 4.-én megrendezi 
Veszprém város csapat- és egyéni 
bajnokságait, valamint a „Roland 
Vilmos-  emlékversenyt.

— Lezuhant a kazalról — hát- 
gerincét törte. Devecserból jelentik : 
M odori Géza borszörcsöki cséplő
gépmunkás nyársalás közben, mi
vel még járatlan volt, egy körülbe
lül 6  méteres kazalról a földre zu
hant és hátgerincén súlyos törést 
és zuzódást szenvedett.

— A mozi műsora. A megin
duló évad első kimagasló, nemzet
közi vonatkozású népszínműből ké
szült magyar filmvigjátékát a bpesti 
Fórum-mai egyidőben mutatja be a 
városi Hungária-mozgó. A pompá
san gördülő dialógusokat, a nép
színmű romantikus szépségeit, a 
magyar falut a valóság színeiben 
adja ez a film, amelynek külső fel
vételeit Amerikában, New-Yorkban 
készítették és azok nagyban emelik 
a film vonzóerejét. A Borcsa am e- 
rikábcin főszerepét Dayka Margit tö
kéletesen alakítja. Feltűnően jók a

i felvételei, elragadóan szép, helyen- 
! kint meglepően bájos, hangja pom- 
| pásan érvényesül. A siker többi 
! részesei: Hámori Imre, Mály Gerő,
! Gózon Gyula, Vaszari Piri, Góth 
1 Sándor, továbbá Pethő Atilla, Simon 

Marcsa és Kis Manyi. A kisérő mü- 
i  sorban egy amerikai színes rajzfilm : 

a Négylábú Tingli-Tangli és Ma-

gyár Világhiradó, amely hírei kö
zött a Balaton kékszalagjáért lefolyt 
küzdelmekről és a Balaton-átuszás 
bajnokságáról hoz felvételeket. — 
Szerdán és csütörtökön (31. és szept. 
1.) filléres helyárakkal, csak 16 éven 
felü lieknek , Flers és Gaillavet kitűnő 
francia vigjátéka : az Inkognitó egy 
teljes előadást kitölt. Párizs nem
zetközi életéből merített tárgyú, fi
nom homorú szerelmi történet. Fő
szerepekben a franciák kedvencei: 
Gaby Morley, Elvira Popesco, Victor 
Francén és Raimu. A műsort a Fox 
Világhiradó vezeti be. — Az előadá
sok kezdete szerdán és vasárnap 4, 
fél 7 és 9, csütörtökön és szomba
ton fél 7 és 9  órakor. Pénztárnyitás 
két órával az első előadások előtt. 
Telefon 363.

— A kormányzót sértegette.
Wagner Balázs budapesti zenész, aki 
Veszprémben a Betekints-csárdában 
játszik, hétfőn éjjel italos állapotban 
a kormányzót és a magyar nemze
tet sértegette. Wágnert, aki hasonló 
bűncselekmények miatt már két Íz
ben volt büntetve, az ügyészség 
nemzetgyalázás és kormányzósértés 
miatt letarlóztatta.

— Gyári tűz. Pápán a Perutz 
gyár pamutraktárában tűz támadt és 
elégett 500 P értékű áru. A kár 
biztosításból megtérül. A tűz v é t 
lenségből keletkezett.

— Amikor leszállt a kerékpár
ról, eltörött a Iába. Devecserból 
jelentik: Buti Istvánná, sz. Varga Anna 
apácatornai asszony Karakószörcsök 
községből kerékpáron haza igyeke* 
zett. Amikor a kerékpárjáról leszállt, 
jobb lába megroppant és térden alul 
eltörött. A körorvos részesítette első 
segélyben.

— Felakasztotta magát. F ejes  
József tósokberéndi gazda saját paj
tájában a mestergerendára felakasz
totta magát és meghalt. Tettét ideg
baja miatt követte el.

— Baleset köszörülés közben. 
Németh István 10 éves dabronyi 
pásztorfiú gazdája megbízásából ké
seket köszörült egy köszörükövön. 
Hajtás hözben a hajtókar a fiú ka
bátját elkapta, eltaszitotta és a lá
bán súlyosan megsérült.

— Beleesett lábszárába a vas
villa. Devecserból jelentik: Berkes 
Gábor 21 éves dabronyi gépmun
kás, amint egy zsákot akart felemelni,

I a szalmakazalon felette dolgozó 
| Kövi Kálmán villanyele eltörött, le- 
I csúszott és az ö jobb lábszárában 
! állt meg. Sérülése néhány hétig el- 
I tart.

— Hasba szúrták. P ápáról je
lentik: Nyulasi Lajos nyárádi 22

' éves napszámos összeveszett sógo- 
1 rával, Fejes  Gyulával, aki őt zseb- 
Í késével hasba szúrta. Súlyosan sé- 
i rülve beszállították Pápára, az Ir- 

galniasok kórházába, ahol rögtön 
műtétet hajtottak végre rajta, de ál
lapota igy is reménytelen. A szur- 
káló sógort letartóztatták.

— Eltörte a traktor a lábát. 
Zircröl jelentik : Omász József 11 
éves bakonynánai gyerek, a szántást 
végző trakor után szaladt, de a gép 
alá került, amely jobb lábát eltörte.

— Halálos kerékpárszeren
csétlenség. Zircról jelentik: Eplény 
pusztán ifj. Podlozsánszki József né 
2 éves Jó z s e f  és 4 éves M ária nevű 
gyermekeivel a boltba igyekezett. 
Mikor az országúton haladtak, éppen 
akkor rohant arra nagy sebességgel 
kerékpárján Jan u s  Kálmán 19 éves 
bányász, aki belerohant Podlozsánsz- 
kiékba, de maga is lezuhant kerék
párjáról és koponyaalapi törésben 
másnap reggel a zirci kórházban 
meghalt. A gyalogosan haladó csa
ládból csak a kisfiú sérült meg

■ súlyosabban.

__________ 1938. augusztus 28.
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__ Kölcsey centenáriumáról
is megemlékszik a M agyar Lányok  
ünnepi száma. Folytatásos regények, 
sok szép vers, jelenet, kép, stb. 
egész héten át elszórakoztatja a va
kációzó leánysereget. Kiadóhivatal: 
Bpest, VI. Andrássy-ut 16. Előfize
tés negyedévre 4 P.

—  Elgázolta az autó. A haj
máskéri műúton a sólyi bejárónál 
egy B. 4455. rendszámú román autó 
elgázolta Pintér Sándor sólyi föld
művest, aki kerékpáron akart Vesz
prémbe jönni. A gázoló autós kéz- 
rekeritésére megindult az eljárás.

— Agyonütötte a kocsija. 
M adarász Károly veszprémi mész
kereskedőt hétfőn este Veszprémben 
a Kisovics-utcában halva találták 
mésszel megrakott kocsija alatt. A 
szerencsétlen a Szentgálról hozott j 
meszet akarta raktárába szállítani, 
miközben kocsija felborult s agyon
ütötte.

— Nyolc hatalmas krokodilust
tart pestkörnyéki villájában Koczka 
Lajos, aki meg akarja szeliditeni a 
fenevadakat. A velük folytatott élet- 
veszélyes birkózásairól közöl szen
zációs képpel illusztrált cikket Tolnai 
Világlapja uj száma, amelyben kö
zel száz pompás képet talál az ol
vasó. Tolnai Világlapja egy száma 
20 fillér.

— Halálra forrázta magát.
Kutska  Mária 6 éves városlődi kis- j 
leány a tűzhelyről egy fazék forró- j 
vizet rántott magára. Súlyos égési 
sebeivel a győri kórházba szállítot
ták, ahol meghalt.

— Evés közben megfulladt. 
S zabó  Imréné 54 éves kisberzsenyi 
asszony ebéd közben összeesett és 
meghalt. Orvosi megállapítás sze- j 
rint halálát fulladás okozta, ami va
lószínűleg a gyors étkezés következ
tében állott elő.

— Szent István-király ünne
péről szép mesékkel, versekkel em
lékezett meg Az Én Ujságom -Tiin- 
dérvásár. Sok kép, játék, rejtvény- < 
posta stb. van még benne. Kiadó- 
hivatal: Bpest, VI , Andrássy-ut 16. 
Előfizetés negyedévre ajándékkönyv
vel 2 P.

— Leszakította a lábát a 
cséplőgép. Somlóvecsén Györfi 
Sándor cséplőmunkás saját vigyá
zatlansága miatt a cséplőgép dob
jába esett, amely a jobb lábát lé- 
szakitotta. A devecseri kórházban 
ápolják.

—  Eltörte a lábát. Balaton- 
fökajáron Tímár Gyula hatvani cser
kész, aki ott volt táborozáson, tá- 
borépités közben jobb lábát eltörte.
A szfehérvári kórházban ápolják.

— Halálragázolta a bánya
csille. Szarvasi László urkuti bánya
tisztviselő az Úrkút községen ke
resztülvezető bányavasuton egy csil
lén utazott. A községi közkutnál 
játszadozó Tayermayer Teréz a kut- 
nál itatott tehenektől megijedt és 
keresztül akart futni a síneken, 
amikor Szarvasi a csillével a kis
lányt halálragázolta. Gondatlanság 
miatt az eljárás megindult.

— Halálos játék a pisztollyal. 
Lovas János, a veszprémi Radovits- 
mészáros-üzlet tanonca múlt szom
baton délután az egyik mészáros
segéd által gondjaira bízott From- 
mer-pisztollyal Radovitsék konyhájá
ban Karáth  Teréz szakácsnőt ijeszt
gette. A leány figyelmeztette, hogy 
tegye el a fegyvert, de a fiú nevetve 
azt válaszolta, hiszen nincs meg
töltve. Ebben a pillanatban a pisz
toly eldördült és szivén találta a 
szakácsnőt, aki holtan rogyott össze. 
A mészáros-tanoncot a rendőrség 
őrizetbe vette, majd átadta a kir. 
ügyészségnek, amely a vizsgálat ér
dekében elrendelte az áldozat fel
boncolását.

Közli Demjén Márton
gyüm. termelési intéző.

10. körzet: Balaton északi part
vidéke : Balatonkenese, Felsöörs,
Akaii, Balatonüred, Szentantalfa, 
Szepezd és Köveskál vidéke. Cseres- 
nyefajtákból: májusi korai, bada
csonyi óriás, glokker óriás és Ger- 
mersdorfi óriás. Mandulafajtákból: 
Diósdi félpapirhéjú, Burbank ma- 
goca, Tojás mandula. Őszibarack- 
fajtákból : Fehérhusu duráncifajták: 
Győztes (jun. vége), Amsden, Alex
ander (jun. II. fele.), Mezőkomáromi j 
duránci (szept. II. fele). Fehérhusu I 
magvaváló fajták: Miss Loló, Ford j 
(aug. II. fele). Sárgahusu magva
váló fajták: Elberta (szept. I. fele). 
Kajszibarack fajtákból: Magyar kaj
szi, Rakovszky kajszi. Szilvafajták
ból : Besztercei szilva, Besztercei 
muskotály szilva, Althann ringló, 
Ageni szilva (száraz helyekre). Dió
fajtákból : Sebeshelyi gömbölyű és 
más helyi jól bevált fajták. Körte
fajtákból : Avranchesi jó Lujza, Vil
mos körte, Júliusi esperes, dr. Guyot 
Gyula. Almafajtákból: Piros Asztra- 
káni, Charlamowszky, Baumann Re- 
net, Jonathán, Gravensteini, Sárga 
szépvirágu. Meggyfajtákból: Fekete 
spanyol meggy. Nagy gobet. Gesz
tenyefajtákból : Nemes fajták. Füge: 
Korai fajták (Badacsony, Révfülöp, 
Szigliget, Szentgyörgyhegy, Csobánc).

11. körzet: Zalaszcntgrót, Sümeg, 
Tapolca, Keszthely, Devecser vidéke. 
(Tűrje, Tüskevár, Nyirád, Zalaapáti). 
Almafajtákból: Londoni pepin, Jonat
hán, Baumann renet, Téli arany 
parmén, Ribston pepin. Körtefaj
tákból : Diel vajkörte, Vilmos körte, 
Hardenpont téli vajkörte, Bőse ko
bak körte, Avranchesi jó  Lujza, Jú
liusi esperes, Árpávalérő, Esperes 
bergamottja, Téli esperés. Szilvafaj
tákból: Besztercei szilva, Besztercei 
muskotály szilva, Olasz kék szilva, 
Althann ringló. Cseresnyefajtákból: 
Májusi korai, Badacsonyi óriás,Gloker 
óriás, Korkoványi, Cserszegi mézes. 
Diófajtákból: Sebeshelyi gömbölyű és 
a vidéken bevált más helyi fajták. Man
dulafajtákból: Diósdi félpapirhéjú, 
Burbank magoca, Tojás mandula. 
Kajszibarackfajtákból: Magyar kajszi,

| Nagyombati kajszi. Mogyorófajták
b ó l: Nemes fajták. Meggyfajtákból:

! Fekete spanyol meggy, Pándi üveg 
meggy, Füredi spanyol meggy.

I Öszibarackfajtákból: Fehérhusu du- 
i ráncifajtákból: Győztes (jun. vége),I Amsden, Alexander (jul. II. fele), 
j Mezökomáromi duránci (szept. II.
! fele). Fehérhusu magvaváló fajták: 
l Miss Loló (aug. II. fele). Sárgahusu 

magvaváló fajták: Elberta (szept. I. 
fele). Gesztenyefajtákból: Nemes

I fajták.

KÖZGAZDASÁG
O w ig o s  vásárok a Dunántúlon.

Aug. 29.-én Báté (Somogy m.), 
Bonyhád (Tolna m.), Hosszúhetény 
(Baranya m.), Majs (Baranya m.), 
Mór (Fehér m.), Perkáta (Fehér m.), 
Zalalövő (Zala m .); 30.-án Bony
hád (Tolna m.), Háromfa (Somogy 
m.), Istvándi (Somogy m.), Iván 
(Sopron m.), Kőröshegy (Somogy 
m.), Szentgál (Veszprém m.), Tata 
(Komárom m .); 31.-én Tata (Ko
márom m .); szept. 1.-én Badacsony
tomaj (Zala m.), Celldömölk (Vas 
in.), Csurgó (Somogy m.), Duna- 
szekcső (Baranya m.), Igái (Somogy 
m.), Hémes (Baranya m.), Mike 
(Somogy m.), Nádasd (Vas m.), 
Tabajd (Fehér m.), Villány (Baranya

m ); 2.-án Barcs (Somogy megye), 
Miszla (Tolna m .); 3.-án Győr 
(Győr m .); 4.-én Alsópáty(Vas m.), 
Győr (Győr m.).

*  A szőlő jó közepes termést 
igér. A szabadságon lévő arácsi 
szől. és bor. kerületi főfelügyelő 
helyett dr. Wettstein Béla felügyelő 
adta ki a legutóbbi terméjelentést. 
Eszerint a fürtök, illetőleg a bogyók 
fejlődése és érése elég kedvezően 
halad, miután meleg, majd esős na
pok elég szabályosan követték egy
mást. A középérésű fajták érése is 
már folyamatban van. A gombabe
tegségek közül a peronoszpóra és a 
lisztharmat okozott jelentéktelen kárt 
a kerületben, ami 5 — lO°/o-ra te
hető. Elemi csapásokat sehonnan 

! sem jelentettek. A munkálatok nagy- 
1 jából befejeződtek, kevés szőlőben 

még hónaljazás, permetezés (főleg 
oltványiskolákban) és termés alá 
való kapálás van folyamatban. Az 
átlag napszámbérek: férfiaké 1 4 0 —
2, nőké 1 20 — 1 40, gyermekeké 1 P.
A korábbi érésű csemegeszőlő ára 
a kerületben átlag 30 — 60 fill., a 
közepes érésiieké pedig 2 0 —30 fillér.
A jobb minőségű borok ára 0 5 0 — j 
100 fillér, az asztali tömegboroké | 
0  25 — 0 4 0  P között ingadozik. A 
terméskilátás jó közepesnek vehető. ! 
A kereslet a szőlő iránt általában 
élénk. A borkereslet a kerület egyes i 
helyein lanyha, néhol szilárd. A ki- | 
nálat általában élénk, különösen a ; 
tömegboroknál. A borfogyasztás mér
téke közepes.

IRODALOM.
(„Rex ungarorum statura pu- I 

silus corde magnus“.) Szent Ist- | 
ván lovaggá avatásakor jegyezte fel j  
a történetiró ezeket a sorokat. Más | 

, adatunk nincs is Szent István kül- 
j  sejéről. Lukinich Imre az Uj Idők- I 

ben magasszárnyalásu tanulmány- 
! bán rajzolja meg Szent István alak

ját. A Szent Istvánra vonatkozó tör
ténelmi kútfőkről Gombos Albin, a 

; kiváló történettudós nyilatkozik Her- \ 
czeg  Ferenc szépirodalmi hetilapjá
ban, amelynek gazdag tartalmából j 
kiemeljük még Gulácsy Irén drámai 
erejű elbeszélését, Harsányi Zsolt és ; 
vitéz Somogyváry Gyula népszerű I 
regényét. Hevesi Sándor elmés cikke j 
Shaw-ról, Ernőd Tamás szép verse, | 
angol elbeszélés, Harsányi Gréte mu- j 
latságos nyári riportja, „Ceruzajegy- ! 
zetek", hasznos rovatok és időszerű ; 
képek gazdagítják az Uj Idők-et. j 
Mutatványszámot küld a kiadóhiva
ta l: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. 1 
Előfizetés negyedévre 6.40 P, egyes i 
szám 50 fillér.

T E S T E D Z É S .
L a b d a rú g á s .

A Magyar Labdarugó Szövetség 
Nyugati Alosztályában múlt vasár
nap elsöosztályu csapataink már az 
1938—39. évi bajnoki labdarugó
szezon őszi fordulójának első mér
kőzéseit játszották.

Várpalotán az Unió 3:1 (1:1) 
arányban győzött a FÁK ellen. Fűz
főnek balszerencsés mérkőzése volt 
az első bajnoki, mert sérülés követ
keztében már a játékidő első per
ceiben egyik legjobb játékosa harc- 
képtelenné vált, igy a bányászcsapat 
fölénybe került és Pápai (2), Eiler 
góljaival győzött. Fűzfő gólszerzője 
Deák. Játékvezető: Németh.

Sopronban a Perutzgyár 4:1 (2:0) 
arányban győzött a Vasutas fölött. 
Szép csatárjáték után megérdemelt 
győzelmet aratott nagynevű ellen
felével szemben és bebizonyította,

hogy az elmúlt szezonban elért 3. 
helyre megérdemelten került. Gól
szerzői : Ács (2), Antalescu és Ma
gyar!. Játékvezető: Palkó.

Másodosztályú csapataink leg
nagyobb része barátságos mérkőzést 
játszott a vasárnap sorrakerülő baj
noki mérkőzésekre való felkészülts^í 
céljából.

Veszprémben a VTC a Mezőtúri 
Vasutas ellen győzött 5:2 (3:1) 
aranyban. A vendégcsapat tehnikai 
és taktikai tudása —  tekintve, hogy 
elsöosztályu csapat — messze ma
radt a VTC képességei mögött. Ha
bár a helyi csapatban is voltak hi
bák, de tekintve, hogy első komoly 
mérkőzése volt, ezen hibák még 
mind kiküszöbölhetők. Játékvezető: 
Radács.

A volt Kinizsi játékosokkal meg
erősített P. Vasutas 5:0 (2:0)
arányban győzött a győri Gyapjú- 
szövő ellen.

Az ARAK tartalékcsapatától 5:0 
(3:0) arányban vereséget szenvedett 
Pét.

Az 1938—39. komoly bajnok
jelöltje : Siófok 4:2 (2:0) arányban 
győzött az újpesti Chinoin ellen.

(t. /.)

o Tennisz-verseny. A Vesz
prémi Korcsolyázó és Tennisz Egye
sület tennisz-csapata István-király 
napján adott revánzsot Enyingen az 
ottani tennisz-csapatnak a tavaszi 
10:l-es vereségükért. A mostani ver
seny is igazolta a veszprémiek tu
dásbeli fölényét, mert a szokatlan 
agyagos és erősen napfoltos pályá
kon is ismét győzelmet arattak 8:1 
arányban. A veszprémi csapat tagjai 
közül dr. Hollós Sándor, Csiszár 
Gyula, Nyárády Lajos, Hets Pál, a 
hölgyek közül Homoky Gabi kép
viselték az egyesületet, akik között 
különösen az utóbbi szép győzelme 
és állandó jó játéka már nem is 
számit meglepetésnek. — A vesz
prémi csapat aug. 28.-án, vasárnap 
Fűzfőn játszik barátságos mérkő
zést. (t. I.)

o Úszás. A Veszprémi Király- 
kuti Úszó Egyesület aug. 28.-án, 
vasárnap a bfüredi úszók meghívá
sára, különféle uszószámokban ren
dezendő versenyen vesz részt. A 
„Veselényi" Bfüred—Tihanyi bala- 
tonátuszó emlékversenyre is az egye
sület külön nevezte csapatát.

o A másodosztályú bajnok
ság sorsolása : Aug. 28. Kűhne— 
Perutz II., P. Vasutas— Hubertus II., 
Pét—Hajmáskér, Móri B .~ U n ió  IL, 
Ajka—Siófok, VTC—Móri Levente, 
Enying—FÁK 11. Szept. 4. TSC II. 
— P. Vasutas, Perutz II.—Tóvárosi 
SE. FÁK II.—VTC, Móri Lev.— 
Ajka. Siófok—Móri Bányászok, Unió 
IL— Pét, Hajmáskér—ARAK II., 
Előre II.—Enying; szept. 11. győri 
Újtelepi SE —Perutz II., P. Vasutas 
— Almásfüzitő, Hajmáskér— Előre II., 
ARAK II.— Unió II., Pét—Siófok, 
Ajka— FÁK II., VTC—Enying ; szep t  

\ 18. Móri Lev.—Enying, FÁK 11.—
; Előre IL, S iófok-V T C , Unió IL— 

Ajka, Hajmáskér—Móri B., ARAK 
IL— Pét; szept. 25. Perutz II.— 
Gyapjuszövö, Hegyeshalom— P. Vas
utas, FÁK II.—Móri B., Móri Lev. 
—Pét, Siófok—ARAK II., Unió II. 
— Hajmáskér, Enying—Ajka, Előre 

I IL—VTC. Okt. 2. Újtelepi T E — P.
Vasutas, Perutz IL—Almásfüzitő, 

i Unió 11.—Előre I I . ; okt. 9. GyTC—
I Perutz II., P. Vasutas—Bánhida, 

Hajmáskér—Siófok, Pét—FÁK II.,
| Móri B .-E n y in g , Ajka—VTC ; o k t  
: 16. P. Vasutas—DAC II., Bánhida — 

Perutz II., FÁK II.—Móri Lev., Ajka 
—Hajmáskér, VTC—Unió II., Enying 

I —Siófok, Előre II.—P ét; okt. 23. 
| Perutz II.—DAC II., Kapuvár—P. 
I Vasutas, FÁK II.—ARAK II., Móri
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Lev.—Hajmáskér. Siófok—Unió II., 
VTC—Móri B., Enying—Pét, Előre 
II.—Ajka; okt. 30. Perutz II.— He
gyeshalom, GyTC—P. Vasutas, Sió
fok-FÁ K  II., Unió II.—Enying, 
Hajmáskér—VTC, ARAK II.—Ajka, 
Pét—Móri B. Nov. 6. Perutz II.— 
Kapuvár, Kűhne—P. Vasutas, Siófok 
— Előre II., Unió II.—Móri Lev., 
Hajmáskér— FÁK II., ARAK II.— 
Enying, Pét—VTC, Móri B .—Ajka ; 
nov. 13. Hubertus II.— Perutz II., 
P. Vasutas—Tóváros, FÁK II.— 
Unió II., Móri Lev.—Siófok, Ajka— 
Pét, VTC—ARAK II., Enying—Haj
máskér ; nov. 27. Perutz II.—TSC 
II. játszanak bajnoki mérkőzést. A 
párosításokban az elől Írottak a pá
lyaválasztók.

o Labdarúgás Nagyvázsony- 
ban. Nagyvázsonyból jelentik : Vil
lámtorna keretében játszotta le a 
nagyvázsonyi futbal-csapat a vesz
prémi diákokkal és a veszprémi 
KTE-vel lebonyolított mérkőzéseit. 
Holtversenyben eleső lett Nagyvá
zsony és a KTE 2:1, illetőleg 4:2 
arányban. Mindhárom mérkőzést Har
gitai vezette kifogástalanul.

o Elhalasztották a dégi sport
napot. A Dégi Polg. Lövész Egye
sületnek aug. 28.-ára tervezett s la
punkban is közölt sportnapját, több 
versenyző kérésére, szept. 8.-ára 
halasztották. Kérik most már a ne
vezések sürgős leadását.

Budai kesergő.
Irta Radványné Ruttkay Emma.

VII.

Mingyárt arra is figyelmeztet
lek. hogy el ne felejtsem, — ne várd 
meg az őszt, jöhet a lekvár, jöhet a 
tarhonya, jöhet a dió meg a gyü
mölcs, jöhet akármi, de áncváj. Sok 
száj sokat fogyaszt, Sok kéz 
hamar kész, — mondanád utánna, 
csak éppen nem igy van. Itt nem 
lehet készen lenni, mig az ördögök 
hadserege birtokában tartja a házat, 
meg az idegeinket.

A lejjebblakók meg még irigy
kedve néznek a felsőbb emeletekre:

— Azoknak jó, de nekünk felülről 
léig tűrnünk kell az összes hulladé
kot, port meszet, mindent.

Jó volna nem emlékezni az el
múlt hetekre, jó volna elfelejteni a 
gangok egyszeri, kétszeri meszelését, 
a pótmeszelést, meg a felülvizsgálatot, 
ami pedig mind emberi üvöltésekkel 
jár. Jelzőm, az már nincs, kifogyott, 
sőt talán a szótárban sem található, 
— annak jellemzésére, ami itt egész 
nyáron csattog, zuhog, dübörög, si- 
vit és nyikorog.

Erősnek kell lenni, — irod. Ki 
kell tartani. Ki hát, mert muszáj. 
De az erő, az már odavan, nem te
hetek róla. Elfelejtettem minden szé
pet és jót, elfelejtettem az imádsá
got is, mert estére olyan megsemmi- 
sülten roskadok össze, mintha soha 
többé nem tudnék ebből felébredni. 
Reggelre mégis felébredek s néha 
még mosolyogva is, mert szépet ál
modtam. Talán gyógyulásul küldi 
Isten ezeket az álmokat, de küldi, 
csupán a régi teljes rend nem jön 
vissza még álmomban sem, mióta a 
menekülések kínos borzalmain át
estem.

Azóta még az álombéli utazásaim 
sem sikerülnek. Soha, még véletle
nül se. Visszajárnak kisérteni a me
nekülő-vonatok, azok a futások, ázá
sok, fogvacogások, dermedt várako
zások, — lekésés, poggyász lemara
dása, vaksötét pályaudvarok, zsúfolt 
teherkocsik, fegyveres őrség, idegen 
uralom. Vagy azt álmodom, hogy 
jajgató, véres emberroncsokat emel
getnek. Hordágyak légiója, én is ott

vagyok, — betegen, vagy egészsé
gesen, de nyugodtan soha.

Megálmodom a sornyi tágas 
szobát, miket el kellett hagyni má
ról holnapra. Megálmodom a sietést, 
kapkodást, rettegést, azt, amikor a 
küszöbről visszanéztem arra a sok 
minden szépre, kedvesre, amit ott 
kellett hagyni, mert a parancs azt 
sivította, hogy futni kell, megy az 
utolsó vonat, jön az ellenség.

Megálmodom a gyönyörű csipke- 
függönyöket, — hová lettek? Talán 
alom lett belőlük lovak patái alatt. 
Megálmodom azt az áldott, békés 
szobasarkot, ahol legtöbbet időztem:
— a kényelmes, nagy Íróasztalt, — 
vele szemben a hatalmas könyvszek
rényt. Minden a helyén, csak érte 
kell nyúlni, akár sötétben is. Meg
álmodom az ablakban nyíló virágo
kat, az ablak előtt az üvegállványt 
temérdek fényképpel, amiket elnéze
getni több volt a békességnél és 
több volt a szeretetnél, mert fájdal
mas boldogság volt. — Megálmo
dom, — de minek mondjam neked 
tovább ? A következő pillanat alatt 
már elvillan az álom s látom a 
feldúlt ágyakat, tépett takarókat, 
lánggal égő könyveket, zúzott tükröt, 
letaposott képeket, széthullt ezüstöt, 
örökre eltűnt, megsemmisült értéke
ket. És megálmodom, hogy jön a 
szeretve várt vendégsereg s én két
ségbeesetten, zokogva kapkodom a 
romhalmaz épen maradt tárgyait, 
hogy megteremtsem a régi meleg, 
előkelő rendet... repülnek a percek, 
órák, — azonnal nyiük az ajtó, jön
nek, akiket hívtam, akiket szeretek s 
nincsen egy épen maradt szék, ahova 
leültethetném őket....

Visszaálmodása ez a sok átélt 
szörnyűségnek.

Csoda-e, hogy semmi más vá
gyam nincs, csak a béke és a csend ?

Csoda-e, hogy megtanultam félni 
az embert és kerülni az emberi 
hangot? Keserves iskolát kellett vé
gigjárnom s egy hosszú élet is rö
vid volna arra, hogy az idegek el
csituljanak.

De, akár mosolyogva ébredek, 
akár kimerültén az álomban újra át
szenvedett borzalmaktól, nem lehet 
egy hideg zuhannyal segíteni ma
gamon.

Most a külső világ parancsol 
és rendelkezik. Az szabdalja apróra 
minden szándékomat. Elparancsol a 
fürdőszobából,, a reggeliző asztal 
melől, hozzá sem enged az íróasz
talnak, meghalatja a zenét, a virág
illatot, selyemzizegést, még a szellő- 
suttogást is.

Tegnap a létrákat, állványokat 
szedték le az ajtóim előtt, ennek el
lenében a liftház csinoskodik. Koz
metikának mindenképen. Mésszel 
és ólajfestékkel, előbb vörös mini- 
ummal. A műterem ajataja mellett 
falat kell lebontani, hullnak a törme
lékek, — sikoltás haitik lentről, —

— Félre onnan, nem mondtam! 
Mért járnak ott, azonnal jöhetnek a 
mentők, azt akarják? Házmester, 
házfelügyelő! Ne engedjen járkálni 
az udvaron: Ablakcsörrenés. —
Mért nem engedik le azt a rolót?
— Befödni a maltert meg a meszet, 
tele lesz szeméttel, üveggel 1

Menekülés! 1;
Lent a házmesterné rendelkezik: 

— Hamar tessék visszajönni, mert 
kezdik az állványozást a túlsó olda
lon.

Most végre megtudtam, hogy ál- 
ványozás lesz az ablakaim előtt. 
Tehát nem függő-állvány, nem kell 
a padlást kiürittetni, csak, — jön 
helyette majd más. Állok elébe.

Benne vagyok, fiam, a sűrűjé
ben nyakig. Aludni kellene, de 
nem megy. Valószínűleg olvasni fo
gok reggelig. Isten veled.

(vége.)

V í z i ó k .
Irta Szokolszky Jenő. 10.

— Nos,... mit gondol ?  — Meny
nyit kér érte ?

Vértessy értelmetlenül emelte rá 
kivörösödött szemeit. Elkeseredett 
küzdelmet vívott magával. Előszedte 
zsebkendőjét, nem azért, hogy ve
rejtékező homlokát törülhesse le, 
hanem mert igy vélte leplezni iz
gatottságát, amelytől arcának min
den egyes izma remegett.

— Még... nem... tudom... — re- 
begte, hosszú, kínos percek eltelte 
után. — Majd... esetleg... később... 
visszajövök... akkor...

— De kérem... az ön érdeke is! 
... Hagyja itt a képet. Megteszem 
önért, amit Vértessyért sem tettem 
meg! — Gondolja meg jól, kérem 
és ne utasítson vissza!

— Adja kérem vissza a képe
met ! — mondotta kemény, paran
csoló hangon Vértessy, s szemében 
haragos fény csillant meg.

Képével a kezében lépett az ut
cára.

Este lett. A háztetők felett kö
zelgő vihar fellegei tornyosultak. S 
valahonnan, egy távoli nyitott abla
kon át Liszt rapszódia-akkordjai 
szűrődtek a lenge esti szellőbe.

Az egyik rávilágító lámpa fé
nyénél Vértessy elővette képét. „Lá
tomás" volt a cime. Végtelenül fájó 
tekintetet vetett rá. Szemei egy pil
lanatra odatévedtek Kalocsay nevé
nek a kép aljáról felé lángoló be
tűire. Arca a vonagló fájdalom élő 
tükre lett. Görcsösen felzokogva ka
pott forrón lüktető homlokához, mi
közben a hirtelen támadt forgószél 
kiszakítva kezéből képét, tompa zu
hanással terítette el az utca köve
zetén.

— A k é p e m ! !  — kiáltotta ve- 
lőtrázóan.

Mire magához tért, már a villa
mos kerekei érték a földön heverő 
vásznat. Aztán egy arra száguldó 
gépkocsi hatolt keresztül rajta.

Felemelte az összeroncsolt, rongy- 
gyátépett vászondarabot. Szivére 
ölelte. Tekintete most az üzlet ki
rakatában megvilágított képekre esett. 
Az egyik előtérben levő aranyozott 
kereten megcsillant a neve : V é r 
t e s s y .  Hosszan nézte, leirhatatla- 
nul fájdalmas gyöngédséggel... Egy
szerre elvonult előtte egész élete, 
ifjúsága s egykori álma. Eszébe ju
tottak atyjának szavai:

— „.. De ne feledkezzél meg 
nevünk tisztaságáról sem, becsüld 
meg azt, mert a V é r t e s s y  névhez 
szenny sohasem férkőzhetett! ! “

Szemei színtelen üveggé változ- 
toztak, s arcára egy forró könny
csepp hullott.

— Szegény... Vértessy... — hö
rögte.

Este lett. Odakint tomboló vihar 
dühöngött. Irtózatos csattanások ráz
ták meg a levegőt. Mintha félelme
tes erejű harsonáikkal a világ végé
nek közeledtét jelezték volna. A va
dul cikázó villámok gyakran nap
pali fénnyel töltötték be a kis szo
bát és élesen rávilágítottak egy ka
rosszékben ülő, mozdulatlan alakra : 
a feleségétől és Kalocsaytól körül
vett Vértessyre. Arca sápadt volt és 
beesett. Szeme alá mély, kékes ka
rikákat véstek az átélt lelkikínok és 
a lázas víziók gyötrő képei, amiket 
az eszméletlenség szeszélyes játéka 
peregtetett le kuszáit agyában.

— Szegény... Vértessy... — is
mételte suttogva, sápadt, remegő 
ajkával. És most lassan, fáradtan 
kinyíltak a szemei. De ezek e pilla
natban színtelenek, üresek voltak és 
értelmetlenül szegeződtek a szobá

nak egy láthatatlan pontjára. Mintha 
magyarázatát várták volna az előt
tük kifürkészhetetlen, rejtelmes titok
nak.

Megrázkódott hirtelen és furcsa 
kereső szemmel jártatta körül tekin
tetét a gyéren megvilágított szoba 
bútorain. Különös, érthetetlen érzé
sek motoszkáltak benne. Mintha va
lami ismeretlen helyen ébredt volna 
fel, ahol valami hirtelen megszakadt, 
megszűnt körülötte. Táncoló fények] 
tompa hangfoszlányok, szavak, gon
dolatok vibráltak most előtte, de 
semminek sem érezte a súlyát, ér
telmét s mintha maga is súlytalanul 
lebegett volna egy ismeretlen, tá
tongó mélység fölött.

Erőt vett magán. Gondolkozni 
próbált... De a szegény meggyö
tört agyban még egymás hegyén- 
hátán tántorogtak a gondolatok.

— Mi az... hol... vag yo k ?... 
Mi történt... velem? — rebegte. — 
Alig percekkel előbb még forró 
nyüzsgéssel zajlott benne megkín
zott életének gyötrelmes átérzése és 
már is olyan messzire távolodott 
tőle m inden??

(Folyt, köv.)

Anyakönyv.
Születés: Paltesz János kőmives-s. és 

Schniidt Anna fia István, rk. — Mesterházi 
János npsz. és Nagy Rozália leánya halva- 
született. — Hortoványi Kálmán asztalos-s. 
és Kolonies Rozália leánya Rózsa Mária, 
rk. — Szalai Pál lőporgvári munkás és 
Varga Vilma leánya Vilma, rk.

Halálozás: Kövess Béla magánzó, 80 é , 
izr. Holczinger Lászlóné szül. Gaál 
Mária 40 é , rk. Özv. Tóth Jánosné 
szül. Győri Anna, 81 é., rk. — Bándi Már
ton ács, 34 é., rk. — Horváth Ilona, 13 n., 
ik. — Bajna józsefné szül. Péter Margit, 
29 é., rk. — Zapletal István szabó-s., 59 
é., rk. — Bertalan István, 14 h., rk. — 
Karáth Terézia szakácsnő, 32 é., rk. — 
Rozman Júlia, 78 é., rk. — Madarász Károly 
kereskedő, 66 é., rk.

Házasság; Kész János tüszerkereskedő-s. 
és Lugosi Mária nöiszabó s., rk. — Sok
hegyi János npsz és Hohl Katalin, rk. — 
Balassa László uid. intéző és Péterdi Ilona, 
rk. Neulánder Zoltán kántortanitó és 
Kun Éva polg. isk. tanárnő, izr.

Veszprém m. város polgármestere. 
4763/1938. szám.

K iv o n a to s  v e r s e n y tá r 
g y a lá s i h ird e tm é n y .
Nyilvános írásbeli versenytárgya

lást hirdetek a Veszprém megyei 
város hivatalai és intézményei ré
szére 1938. október 15.-től 1939. 
október 4.-ig szükséges, cca

500 tonna hazai szár
mazású szén, brikett 

és koksz
szállítására lehivás szerinti részle
tekben.

A részletes versenytárgyalási hir
detmény és ajánlati költségvetési 
nyomtatvány a városi mérnöki hi
vatalban díjtalanul beszerezhetők.

Ajánlatok csak a hivatalos aján
lati űrlapon, a Közszállitási Szabály
zat előírásai szerint kiállítva legké
sőbb f. évi szeptember hó 17.-én 
déli 12 óráig adhatók be a polgár- 
mesteri hivatal iktatójánál.

A beérkezett ajánlatokat ugyanaz
nap 12.30 órakor fogjuk felbontani.

Elkésett vagy távirati utón ér
kező ajánlatokát nem veszünk fi
gyelembe.

Veszprém, 1938. augusztus 25.
Rosos,

230 polgármester.

E r e d m é n y e s e n  h ir d e t h e t  m„ V E S Z P R É M  V A R M E G  Y É “ -b e n  I

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

A z összes veszprémi  
iskolákban elrendelt

TflNKÚHVVEK
uj állapotban, rendes 
bolti árban, valamint

HaSZNÜLT
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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Szülők és tanuló ifjúság figyelmébe! 

Az összes iskolákban elrendelt

f ü z e t e k ,
k ö r z ő k ,

vonalzók, festékek,  

rajztáblák, rajztöm

bök, isk o latásk ák ,

valamint az összes szQkséglendő

iró- és rajzszerek
óriási nagy választékban beszerezhetők

FODOR FERENC
papíráru-, iró- és rajzszerkereskedésében

Veszprém, Szabadság-tér 3. sz.


