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B é k e  v a g y  h á
b o rú ?

A cseh diplomácia helek óta 
ravasz taktikával, körmönfont 
agyafúrtsággal követ el mindent, 
hogy hazugságokra épített kárlya- 
várát, a cseh szlovák államot, a 
cseh fennhatóság alá kényszeri- 
tett nemzetiségek elnyomását fenn
tartsa. Az igazság álülő ereje 
azonban rövidesen felülkerekedik. 
Nagy barátaink, Hitler és Musso
lini. becsületes nyíltsággal keltek 
a béke és igazság védelmére. 
Beszédeik a békevágytól átfűtött 
valóságos szózatokként hangzot
tak el.

A Duce legutóbbi, veronai be
szédében, Hitler berlini hatalmas 
szónoklatában síkra kelt vala
mennyi nép önrendelkezési joga 
mellett. Mindkét beszéd irányve- 
zetése. okfejtése egyaránt szaba
tosan, félreértést kizáróan sürgeti 
a párizskörnyéki békediktátumok
ban elkövetett hibák helyrehozá
sát, Csehszlovákia összes nemze
tiségeinek felszabadítását. A ba
ráti olasz nép vezére, a Duce, 
többször hangoztatta, hogy a ha
zugságok köztársaságának, Benes 
ur mozaik államának nincs létjo
gosultsága, mert mai formájában 
puszta fennállásával is állandóan 
veszélyezteti az európai békét. A 
másik baráti népnek, a németek
nek a vezére és kancellárja, Hit
ler, ragyogó következetességgel 
felépített, igazi nagy államférfiura 
valló szónoklatéban újból köve
telte az elnyomott népek elcsato- 
lósát Csehszlovákiától. Történelmi 
jelentőségű megnyilatkozása al
kalmával százezrek ünnepelték 
hatalmas egyéniségét. Beszédéből 
kiérzett az erő. a német egység, 
amely önérzetes kijelentéseit alá
támasztja és az a fáradozás, 
amelyet a békéért folytatott.

Nem vagyunk egyedül. Ha 
Hitler magunkra akarna hagyni, 
mér elintézhette volna a cseh
szlovák kérdési, de újból hangoz
tatta. hogy csak akkor garantálja 
az uj cseh állam határait, ha a 
többi nemzetiségek igényei is ma
radék nélkül kielégítést nyernek.

Békés megoldást vár a világ. 
A  békés megoldás érdekében lé
pett fel Chamberlain, ezt sürgeti 
Roosevelt, Hitler és Mussolini. Ez 
a magyar álláspont is. De az 
Európa sorsát intéző felelős ál
lamférfiak tisztában vannak azzal, 
hogy részletmegoldás nem teremti 
meg az európai békét. A magyar 
kormány múlt héten felhívta a 
prágai kormány figyelmét arra, 
hogy r  német kérdés megoldása
kor azonos elbánást vár el a ma* 
gyár nemzetiségek részére is.

Békés megegyezés 
Münchenben.

Amikor mai vezércikkünk íródott, még nem volt szó arról a 
nényhatalmi tanácskozásról, amit Hitler meghívására Mussolini 
olasz, Chamberlain angol és Daladier francia miniszterelnökök tar
tottak Münchenben a cseh kérdés végleges elintézése céljából.

A csütörtökön éjfélig tartott tanácskozás, amelyen a cseh 
megbízott is résztvett, — a rádió jelentése szerint — megegyezés
sel végződött.

A megegyezés szerint Csehország már október 1.-én átadja a 
szudéta területet Németországnak, amely 10.-ig megszállja. A kisebb 
szudétanémet vidékekről pedig a tanácskozó öttagú bizottság dönt 
s addig ott angol és olasz katonaság tartja fenn a közbiztonságot.

A magyar és lengyel kisebbségek sorsáról a ma
gyar és lengyel kormányok fognak tárgyalni Csehország
gal s a megegyezésnek január 1.-ig meg kell történni. 
Amennyiben ez nem sikerülne, a négyhatalmi értekezlet 
fog dönteni e kérdésben is.

Amig ez a megegyezés a lengyel és magyar kérdés
ben meg nem történt, sem Hitler, sem Mussolini nem 
garantálja Csehország határainak biztonságát.

TÖntető naggyűlések a Fel
vidék visszacsatolásáért.

V e s z p ré m b e n , P é p é n , Z ire e n  és V é rp a lo té n  e z 
r e k r e  m e n ő  tö m e g  kö ve te lte  a m a g y a ro k  ö n re n 

d e lk e zé si jo g é t  é s  a  m a g y a r -le n g y e l h a té rt .

át csak beszélt a társadalom és lé
lekben felkészült az elkövetkező 
időre, amely most érleli meg gyü
mölcsét. Röviden ismertette a kül
politikai helyzetet és összefogásra 
iiivta fel a magyar társadalmat, 
amelynek ma kötelessége minden 
áldozatot meghozni, hogy a Felvidék 
mielőbb egyesüljön az anyaországgal. 
Szavait sűrűn megszakította a viha
ros tetszésnyilvánítás.

Ezután vitéz Kolossvdry László 
ny. ezredes, a Frontharcos Főcsoport 
elnöke mondott hazafias izzásu, lel
kesítő beszédet, amelyben költői szí
nezéssel festette felvidéki magyar, 
tót, rutén és lengyel testvéreink mai 
leigázottságát, majd a boldog jövőt, 
amit felszabadulásuk jelentene. „Igaz
ságot Magyarországnak** — ebből a 
húsz év óta hangoztatott jelszóból 
indult ki, rámutatva arra a világ
csalásra, amivel a csehek rávették a 
győztes hatalmakat, hogy a jelzett 
nemzetiségeket az ő államukhoz csa
tolják. A mai külpolitikai helyzet 
reánk kedvező voltára utalva emelte 
ki Hitler és Mussolini magyarbarát
ságát, valamint Chamberlain angol 
miniszterelnök békekészségét, akiket, 
de különösen az első kettőt az egy
begyűltek hosszasan, lelkesen meg
éljeneztek. Majd hangsúlyozva, hogy 
a felelős kormány is kijelentette, 
teljes erejével támogatja a felvidéki 
magyarságnak érdekeiért vívott küz
delmét, a csonka haza „szabad ma
gyarjaidnak, a háborús és mai nem
zedéknek odaadó, lelkesült támoga
tására buzdított.

Az Európa békéjét veszélyeztető 
cseh kérdés végleges felszámolásával 
kapcsolatban Veszprém város haza
fiasán érző lakossága az elsők kö
zött tüntető lelkesedéssel követelte, 
hogy a tőlünk elszakított Felvidéken 
élő magyar testvéreinket csatolják 
vissza az anyaországhoz. A tüntető 
naggyülést a Veszprémi Társadalmi 
Egyesületek megbízásából a Turul 
„Bakony" Bajtársi Egyesület, aMOVE, 
a VOGE és a Frontharcos Főcsoport 
rendezte s az múlt pénteken este a 
Petőfi-szinházban zajlott le. Az óriási 
érdeklődésre jellemző, hogy a vesz
prémi közönség, amely pedig min
den előadáson rendesen mégkésve

szokott megjelenni, már fél 8 óra
kor szorongásig megtöltötte a szín
ház hatalmas termét, ezenkívül az 
egész Óvári-utcát és a környező 
részeket, úgy, hogy a künnrekedtek- 
nek hangszórók közvetítették a te
remben elhangzottakat. A naggyűlé- 
sen számos közéleti előkelőség is 
megjelent, élükön dr. Mesterházy 
Ferenc főispánnal.

A naggyülést a Gaal Sándor ki
rálydíjas karnagy vezényelte helybeli 
dalárdák által elénekelt nemzeti „Hi
szekegy" után dr. Karsay Sándor 
járásbirósági elnök, a MOVE elnöke 
nyitotta meg lendületes, szép be
széddel. Rámutatott, hogy húsz éven

— Magyar testvéreim ! Ez a gon
dolat induljon ki — mondotta — 
Szent István ősi Veszprém városá
ból és hassa át az egész országot, 
hogy csonka hazánk összlakossága 
egy emberként álljon a felelős kor
mány mögött. És főméltóságu kor
mányzó urunk, egyetlen vezérünk csak 
azt lássa, hogy minden magyar egyet 
kíván: a Felvidék visszaszerzését, 
ha kell, fegyverrel is, de minél 
előbb, mert véget kell már vetni a 
megszállott területi magyar testvé
reink mérhetetlen szenvedésének és 
a Szovjet vezetés alatt álló csehek 
gyilkosságainak. Nem lehet a húrt 
a végsőkig feszíteni, mert elpattan.

Hétfőn, Hitler és Mussolini be- J 
szédének elhangzása napján, a 
csehszlovák külügyminiszter prá
gai követünknek kijelentette, hogy 
hajlandó a magyar kormánnyal 
barátságos tárgyalásokat kezdeni. 
Különös, hogy a homályos válasz 
barátságos tárgyalási szándékot 
jelent ki akkor, amikor a Felvi
déken elszakított véreinkkel ke- 
gyetlenkednek. amikor állandóan 
érkeznek hirek azokról a soroza
tos atrocitásokról, katonai intéz
kedésekről és a magvarok elleni 
kihívásokról, amelyek nyomán 
magyar vér öntözi az ezer esz

tendőn át Magyarországhoz tarto
zott területet.

Békét akarunk, békés megol
dást sürgetünk. A béke vagy há
ború kérdése most Benes kezében I 
van. állapította meg Hitler. Pél
dátlan türelemmel, önmegtartóz
tatással várta a német nép a rég 
húzódó csehszlovák probléma 
megoldásét, ami valamennyi nép
kisebbségnek megadja a szabad
ságot. Erre ajánlatot lett a vezér 
és kancellár Benesnek, de kije
lentette, hogy ha október l.-éig 
nem szabadítják fel a nemzetisé
geket, ők maguk megszerzik ma

guknak ezt a szabadságot.
Mi. magyarok, utolsó pillanatig 

bízunk a béke megmentésének le
hetőségében, de készen állunk 
minden eshetőségre. Fegyelmezet
ten. egységbe tömörülten, zárt so
rokban állunk a magyar kormány 
mögölt. várjuk belső utasításait, 
rendelkezéseit és aggódva lessük 
külpolitikai tárgyalásait, amelyek
nek révén — ha sikerül Benest 
jobb belátásra bírni — nagy ba
rátaink segítségével békés utón 
szabadíthatjuk fel elszakított fel
vidéki véreinket. (s.)



2. (XL.-LXIII. 40. szám.)___________________ VESZPRÉMVÁRMEGYE

Megszűnt u  öltözködés gondja!
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Igaz, hogy a szenvedések acélozzák 
meg a lelket, de ha a mostani sú
lyos helyzetben nem emeljük fel 
szavunk mellett az öklünket is, ak
kor kimerülnek felvidéki magyar 
testvéreink a sok szenvedésben és a 
velünk erősen rokonszenvező és hoz- 
zánk huzó tótok esetleg másfelé ke
resnek barátokat. Azoknak a tótok
nak unokái, akik diadalmasan lenget
ték annakidején a Kassán porladó, 
bujdosó nagy fejedelem Szűz Máriás 
lobogóját.

Riadó éljenzés és zuhogó taps
orkán kisérte a szárnyaló beszédet 
és a kormányzó nevének említésekor 
szavalókórusban zúgták: „Éljen
Horthy, éljen Horthy!"

Ezután Nagy Anni Sajó Sándor | 
„Magyar ének 1919-ben“ c. remek
szép költeményét szavalta el mély 
érzéssel, nagy hatással.

Dr. Gaál Sándor ügyvédjelölt a 
magyar ifjúság üzenetét tolmácsolta 
hallgatóságának s minden szava lo
bogó tűz volt, amely gyújtogatott a 
lelkekben.

— Nem veszed észre, — tette 
föl a kérdést —, hogy amig a hol
nap százféleképen rángatott paripá
ján loholsz a 30 miliós magyar 
nemzet álma után, addig itt nyújtja 
feléd kezét egymilió magyar test
véri kézszorításra ? Nem veszed 
észre, félnek a bakáidtól, fiaid elke
seredésétől, s hogy azok, akik eddig 
nekünk diktáltak, most félnek a kér
déseinktől ?

— És mi fiatalok kimondjuk a 
szót: vállaljuk a kihívást! Tisztában 
vagyunk ennek egész értelmével. 
Tudjuk, hogy lehet, nem adják in
gyen. Vért kérnek érte, a mi vérün
ket, a férfiak, a fiatalok vérét, életét, 
a miénket, akik még alig Ízleltük az 
élet izét. Akikben még csak vágy
ként élt a szabad, gondtalan élet 
ezer öröme. Akik csak Rákóczi ne
vén át ismertük meg a kassai dó
mot, akik csak Mikszáth fantáziájá
nak pajkos színeiből látjuk a Felvi
déket, magános tutajok gyanta sza
gából érzik a fenyőerdők illatát. És 
mégsem tudunk nyugodni a magya
rok, tótok, rutének hivó szava óta.

A kitörő tetszésnyilvánítás után 
dr. Priegl László tb. várm. főügyész, 
a Turul vezére, lelkes, önbizalomra 
és fegyelmezettségre is buzdító sza
vak kíséretében ismertette a nagy
gyűlés egyhangú lelkasedéssel hozott 
határozati javaslatát, amely „kívánja 
és követeli, hogy az ősi magyar 
Felvidéknek cseh rabságban sínylődő 
kisebbségei az egyenlő elbánás és 
az önrendelkezési jog alapján helyez
tessenek ősi jogaikba és csatoltas- 
sanak vissza anyaországaikhoz, a 
melyektől őket igazságtalan békedik
tátumok az önrendelkezés elvének 
alkalmazása és megkérdezésük nélkül 
szakítottak el. Kívánja és követeli, 
hogy a felvidéki magyarság e ren
delkezés alkalmával ugyanolyan el
bánásban részesüljön, mint a német
ség. Kívánja és követeli a baráti 
Lengyelországgal a közös határ 
megteremtését és Csehországnak régi, 
történelmi határai közé visszaszorí
tását". A határozati javaslat meg- 
okolása hangoztatja, hogy követelé
seik kivívása céljából Veszprém vá

ros hazafias nemzeti társadalma ál
dozatkészen áll és sorakozik fel az 
elkövetkezendő időkre, pártokra, fe- 
lekezetre, társadalmi állásra és fog
lalkozásra való tekintet nélkül. A 
határozati javaslatot a rendező egye
sületek elnökei Írták alá.

Szűnni nem akaró éljenzés és 
tapsvihar fogadta a határozati javas
latot, majd a szintén felolvasott, Hit
lernek, Mussolininek és Mosciesky 
lengyel köztársasági elnöknek szóló 
üdvözlő táviratok szövegét:

Őnagyniéltósága Hitler Adolf 
birodalmi vezér és kancellár úr
nak, Godesberg. A német népnek 
e sorsdöntő napjaiban a veszprémi 
hazafias egyesületek naggyülése 
őszintén átérezve a cseh megszál
lás alatt sínylődő német kisebb
ségnek az elszakított magyarság
gal való sorsközösségét, igaz há
lával és mély hódolattal gondol 
nagyméltóságodra, akinek bölcses
sége mutatja azt az utat, melyen 
haladva, az összes csehországi 
kisebbségek önrendelkezésüket ősi 
jogaik alapján megtalálják. A gyű
lés megbízásából a Turul, MOVE, 
Frontharcosok és VOGE veszprémi 
csoportjai.

Őnagyméltósága Benito Mus
solini miniszterelnök úrnak, Róma. 
A veszprémi társadalmi egyesüle
tek naggyülése igaz hálával és 
mély hódolattal gondol nagyméltó
ságodra, a magyar nép őszinte 
barátjára és szeretettel köszöni, 
hogy az egész világ előtt kegyes
kedett a magyar kisebbségek 
igaza mellett, az önrendelkezés 
elve alapján való rendezés szüksé
gét hangoztatva, a népek valódi 
békéje érdekében súlyos szavát 
felemelni. A gyűlés megbizásából 
a Turul, MOVE, Frontharcosok 
és VOGE veszprémi csoportjai.

Nagy méltóságú Moscicky Ignác 
köztársasági elnök urnák, Varsó. 
Felvidéki véreink önrendelkési joga 
érdekében tartott naggyülésünkről 
őszinte hódolattal köszöntjük nagy
méltóságodat, a baráti Lengyelor
szág bölcs vezetőjét, kívánva, hogy 
a közös akarat hozza vissza el
szakított véreinket anyaországaink
hoz. Nagyméltóságod és a testvér 
lengyel nemzet iránti nagyrabecsü
léssel, a veszprémi társadalmi egye
sületek megbizásából, a Turul, 
Frontharcos Szövetség, MOVE és 
VOGE veszprémi csoportjai.
A „Szózat" eléneklésével végző

dött a tüntető naggyülés, amelynek 
közönsége ezután, a leventezenekar 
indulójára, a főispáni palota elé vo
nult. Színes látvány volt a zárt me
netben élen fáklyákkal haladó Turul, 
a frontharcosok formaruhába öltözött 
disz-szakasza, a leventék, a cserké
szek, vasutasok, postások, a külön
böző társadalmi egyesületek zászlóik 
alatt, amelyek példás katonás rend
ben vonultak fel a mintegy négy
ezer főre tehető közönséggel együtt 
a főispánig lakás elé, amelynek erké
lyén Mesterhdzy Ferenc főispán a 
MOVE, a Turul és Frontharcosok 
kiküldötteitől kisérve fogadta a tö
meg köszöntését.

Dr. Wéber Pál apátkanonok, mint

j a TESz elnöke adta át a főispánnak 
a naggyülés határozatát, kérve egy
úttal annak a lelkesedéssel kimon
dott elhatározásnak tolmácsolását is, 
hogy Veszprém város népe ezekben 
a sorsdöntő napokban bizalommal 
viseltetik a magyar kormány iránt és 
egy emberként áll mellette. Majd igy 
folytatta :

— Szent érzés hozott ide ben
nünket, amely érzés nem ismer 
megtorpanást, sem csüggedést, sem 
lemondást, sem letargiát, sem bele
törődést, — hanem erőt, összefogást, 
kitartást, akaratot, követelést áldo
zatot, tettrekészséget.

— Jól tudjuk, hogy kard szerezte j 
meg és kereszt tartotta fenn e ha- \ 
zát. A kard a magyar vitézség, a 1 
magyar hősiesség kifejezője, — a 
kereszt a magyar hithűség, a magyar 
reménység szimbóluma. Ennek a 
nemzetnek ezer éven keresztül min
denkor önvédelmi harca volt és hogy 
sohasem törött le és hogy lelkének 
energiája, törhetetlen ereje megma
radt : hogy azt nem tudta tőle el
venni sem tatárjárás, sem törökdu- 
lás, sem a világháborúnak förgetege 
sem a kommunizmus kataklizmája, 
— vitéz erényein felül annak kö- 1 
szönte, hogy vele volt az Isten! j 
Aminthogy most is: önvédelmi har
cában, igazságának kikövetelésében, 
jogainak kivívásában rendületlenül 
hiszi, hogy van Isten! A kard erőnk
nek szimbóluma, a kereszt Istenbe 
vetett bizodalmunknak a kifejezője. < 
Akár harmatcsepp, akár villám, — 
akár napsugár, akár vihar, — akár 
gyertyafény, akár égő falu lángja : 
legyen is körülöttük, jól tudjuk: 
hogy velünk az Isten, mert szent a 
cél, amelyért harcolunk és szentek 
az eszközök is, melyekkel igazságun
kért küzdünk!

— Ha szélvész sodorna is el j 
szárnyaival, — ha lávafolyam höm
pölyögne is lábainknál, — ha vil
lámok tüze perzselné is le a húst 
testünkről, — erős akarattal, elszánt 
lélekkel kitartunk fogadalmunk mel
lett hogy visszaszerezzük a Felvi
déket, hogy felszabadítjuk cseh já
romban sínylődő és szenvedő ma
gyar testvéreinket, hogy imádságos 
akaratunkkal siettetjük a magyar 
föltámadás örömuapjának ránkvirra- 
dását!

A gyönyörű, mélyérzésű szavakra 
Mesterhdzy Ferenc főispán forró 
magyar érzéssel, meghatódottan igy 
válaszolt:

— Mélyen meghatva állok itt, a 
város közönségének hazafias meg
mozdulása láttán, amely mindnyá
junkat meggyőzött arról, hogy a 
sorsdöntő órákban mind egyek va
gyunk, hogy él még a szivekben 
lángoló hazaszeretet.

— Szavunkat felemeltük a tőlünk 
elszakított és agyonsanyargatott test
véreink szabadságáért, az elrabolt 
Felvidék visszacsatolásáért. Mi csak 
azt követeljük, ami a miénk volt, 
amit az Isteni Gondviselés reánk 
bizott és ezt követelhetjük nemcsak 
ősi jusson, hanem a véráldozat jo
gán is, amelyet az évszázadok során 
oly számtalanszor hoztunk tót és 
rutén testvéreinkkel együtt. Ettől a 
követeléstől nem téríthet el bennün
ket semmi fenyegetés. Nem tűrhet
jük tovább, hogy felvidéki testvé
reinket rabságban tartsák és ha kell, 
életünket is feláldozzuk igazunkért!

— Magyar testvéreim ! Jelenteni 
fogom elhatározástokat és büszke 
örömmel fogom jelenteni, hogy Vesz
prém város közönsége mélyen át- 
érzi azt, amire ezeréves magyar 
múltja kötelez, de jelenteni fogom 
azt is, hogy az utódok méltók elő
deikhez. Isten óvja Hazánkat, Isten 
óvja testvéreinket és Isten áldja a 
magyart!
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Itt is hosszantartó, lelkes tüntetés 
kisérte mindkét beszédet, majd a 
közönség elénekelte a „Himnusz“-t. 
Azután pedig a gyűlésnek mintegy 
kétezer részvevője, a Turul vezeté
sével, a Hősök Emlékművéhez vo
nult, ahol néma tiszteletadással hó
dolt a világháborúban elhaltak em
lékének. Majd Magyarország Kor
mányzóját, Hitlert, Mussolinit és a 
lengyel-magyar barátságot éltetve, 
rendben szétoszlottak.

Pápáról jelentik: Pápa város ha
zafias közönsége múlt pénteken este 
a várkastély előtti téren revíziós 
népgyülést tartott, amelyen legalább 
négyezer ember veti részt. A gyűlés 
szónokai voltak vitéz Karcsay Béla 
ny. ezredes, Molnár István róm. kát. 
hitoktató lelkész, Szűcs Dezső ref. 
kollégiumi tanár, Varga István egyet, 
hallgató (Emericana), dr. Fadgyas 
Béla (Turul) és Szalay Lajos kér. 
szoc. pártlitkár. A gyűlés rendkívül 
lelkes hangulatban folyt le, a szó
nokokat gyakran viharos tetszés-zaj 
szakította félbe. Végül határozati ja
vaslatot fogadtak el, melyben ki
mondották, hogy szivvel-lélekkel 
csatlakoznak ahoz az országos 
mozgalomhoz, amely a Felvidék 
visszacsatolását irta zászlajára.

Zircröl jelentik : Múlt vasárnap 
délelőtt Zirc társadalma és a járás 
közönsége Zircen, az ürszágzászló 
előtt nagy tüntető gyűlést rendezett 
a felvidéki magyarsággal és testvér 
kisebbségekkel való együttérzés ki
fejezésére. A mintegy 2000 lélek 
előtt dr. Golenczky Kandid apátsági 
jegyző tartott izzó hazafiságtól átita
tott, lelkesítő beszédet, amelyet gyak
ran szakitott meg a közönség viha
ros helyeslése. Hangoztatta, hogy 
minden magyar, aki Szent István 
országát tekinti egyedüli hazájának, 
él és küzd a felvidéki testvérek fel
szabadításáért és — ha a sors ren
delése úgy hozná — kész meghalni 
is ezért. Magyar Aliz egy alkalmi 
verset adott elő, majd dr. Hajdú 
Zoltán ügyvédjelölt a magyar ifjúság 
nevében mondta el hazafiasságtól 
lüktető hitvallását. Dr. Rimaszombati 
Imre ügyvéd a frontharcosok nevében 
mondott buzdító beszédet, végül felol
vasta azt az egyhangúlag elfogadott 
három táviratot, amelyet Zirc község 
társadalma és a járás nevében Mus- 
solinihez, Hitlerhez és Moscziczkyhez 
intézett a helyi bizottság, megkö
szönve a magyarság érdekében ki
fejtett hathatós támogatásukat. A 
közönség lelkesen tüntetett a ma
gyarság barátai mellett s hosszasan, 
viharosan éltette kormányzó urunkat. 
A dudari férfi dalárda énekelt el még 
egy hazafias dalt, majd a „Himnusz- 
eléneklésével ért véget az ünnepség.

Várpalotáról jelentik: Szombaton 
este Várpalota közönsége tiltakozó 
naggyülést rendezett a Frontharcos 
csoport előkészitésében, a felvidéki 
magyarság visszacsatolásáért. A „Jó
szerencsét" Olvasókörben gyülekez
tek a frontharcosok, leventék és az 
összes egyesület, ahonnan zeneszó
val, zászlókkal, fáklyás menetben 
vonultak a Frontharcos-térre. Itt a 
banvász-zenekar a „Szózat“-ot ját
szotta el. Ezután dr. Zwickl Pál or
vos, a frontharcos csoport elnöke 
mondott nagyhatású beszédet, amely
ben rámutatott, hogy az elszakított 
felvidéki véreinkkel milyen kegyetle
nül bánnak el a csehek. Az össze
gyűlt többezer, főnyi közönség lelke
sen megéljenezte és tapsolta a szó
nok egyes kijelentéseit. Végül a 
zenekar a „Himnusz“-t játszotta el.
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LÉGOLTALOM.
Légitámadrf bombák.

Irta és felolvasta:
Molnár László

városi tűzoltóparancsnok.
A légiháboru fogalma nem isme

retlen. Nem lehet ismeretlen, mert a 
napjainkban is dúló japán-kinai há
ború, valamint a spanyol polgárhá
ború légiharcairól az újságokban 
nap-nap után olvashatunk.

Ha Magyarország háborúba ke
veredik, a légiháborunak hatásait 
saját bőrünkön is tapasztalhatjuk. A 
légi támadások eszközei a külön
böző repülőgépek, amelyekkel ellen
ségeink az ország bármely részét 
úgyszólván percek alatt elérhetik és 
a ledobott romboló, gyújtó- és gáz
bombák által a polgári lakósság 
életbiztonságát veszélyeztetik. Cél
juk a polgári lakósság erkölcsi ere
jét megtörni, nagyfontosságu intéz
ményeinket tönkretenni s ezzel a j 
győzelmet megszerezni.

Akarjuk ezt? A válasz csak egy j 
lehet: nem, nem és nem ! Ha pedig 
nem akarjuk, ismerjük meg a ve- I 
szélyt, de még jobban az elllene | 
való védekezést.

A légitámadások romboló bombái 
különböző súlyban 2000 kg. nagy- ] 
ságig kerülhetnek felhasználásra. ! 
Ezek nem az egyszerű lakóházak ! 
elpusztítására, hanem fontos intéz- | 
mények megsemmisítésére szolgál- j 
nak, éppen ezérl, de meg az elle
nük való védekezés nagyon költsé
ges lehetősége miatt, a polgárság ' 
szempontjából nem vehetők figye
lembe. Ennek a bombafajnak van 
másik faja, a repeszhatásu bomba. 
Élő célok ellen kerül alkalmazásra. 
Ilyen alkalmas célpontok: nagyobb 
embercsoportok és állatcsordák. Vá
sárok, piacok keresett célpontjai j 
lesznek a repeszhatásu bombáknak. 
Ez a repeszhatásu bomba érzékeny 
gyújtóval van ellátva, tehát nem ha
tol a földbe, hanem a talaj érintése 
után azonnal robban. A bomba , 
könnyen repedő, vastag falát számos j 
szilánkra szaggatja, melyek a talaj 
mentén lapos ívben repülnek szét | 
és a becsapódás helyétől még 400 , 
méter távolságra is súlyos sérülése
ket okozhatnak.

A repeszhatásu bombák ellen a 
polgári lakosságnak a legszükösebb 
viszonyok között is adva van a vé
dekezés lehetősége.

A második és a polgári lakosság 
szempotjából legveszélyesebb bomba- 
faj a gyujtóbomba. Két-három deka- 
gramos súlytól legfeljebb 20 kg-os 
súlyig százával szórhatják le az el
lenséges repülők a városra, amikor 
is többszáz helyen egyszerre okoz
hatnak tüzeseteket. A gyujtóbom- 
báknak keresett célpontjai lesznek a 
lakóépületek és minden egyéb ég
hető tárgy. A gyujtóbomba szintén 
csapódó szerkezettel bir. Anyaga: 
nagyon magas hőt fejlesztő anyag, 
amely minden éghető anyagot képes 
felgyújtani.

A gyujtóbombáknál ugyancsak 
azt mondhatjuk, hogy a védekezés 
lehetősége a legcsekélyebb anyagi ál
dozatok] mellett is meg van adva.

A harmadik bombafaj a gázbomba, 
illetőleg a gáztámadásnak egyik 
használatos módja: a gázpermete
zés a világháború óta nem került 
alkalmazásba, de semmi sem gátol
hatja meg annak egy elkövetkezendő 
háború eseténi használatát. A gáz
bombák vékonyfalú, rendszerint csepp- 
alakú edények, amelyekben folyé
kony, vagy szilárd alakban van a 
gáz tárolva. Repülőgépről ledobva, a 
talajjal vagy tárggyal érintkezve, 
úgy mondhatnánk, szétpukkannak,

Elmaradnak a veszprém i 
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minek következtében a folyékony 
vagy sűrített gáz a talajon szétter
jed. A gázpermetezés a repülőgép 
törzsében elhelyezett gáztartályból 
történik.

Harcgázak gyanánt ingerlő, folytó, 
mérgező és hólyaghuzó gázakat 
használnak a légitámadások sikere 
érdekében. A polgári lakosság szem
pontjából talán a legveszélyesebb 
bombafajnak tűnik fel, mégis azt 
mondhatjuk, hogy a legkevesebb 
veszélyt rejti magában, ha ellene az 
úgyszólván költség nélküli védeke- 
kezési módszereket megismerjük és j 
fel is tudjuk használni.

Mondhatnánk még egy bomba- 
fajt, az úgynevezett baálusbombát, 
amely azonban a legnagyobb való
színűség szerint nem kerül légitá
madáskor alkalmazásba, mert két
élű fegyver lévén, kórokozó baci- 
lusoknak bizonyos lehetőséget nyúj
tanak a támadó ország lakosságának 
megfertőzésére is.

(Folyt, köv.)

Első segélynyújtás
Irta és felolvasta:

Dr. Haidekker Nándor
vm. tb. főorvos.

A háborús sérülések oly sokfélék ! 
lehetnek — nem értve ezalatt a kü- j 
lönféle fajtájú fegyverek, illetve lö- | 
vedékek, gázok által okozott sérü- ! 
lést, hanem az elszenvedett sérülés 
milyenségét a különböző szervek- j 
ben —, hogy azok részletezése 
messzemenően meghaladná egy elő
adás keretét. Itt egy rövid áttekin- j 
tést kívánok adni a háborús sérülé
sek kezeléséről, vagyis a sebellátás- ! 
ról, a törések és ficamok elsősegély- ' 
nyújtásáról, az égési sebek kezelésé
ről és a harcgázok elleni védekezés
ről, illetve a gázsérültek ellátásáról.

Háborús vonatkozást értve, az 
elsősegélynyújtásnak tömeges sérü
lésekkel kell számolnia, mert annyi 
szakember, aki a sérüléseket a szűk- !

! ségnek megfelelően, gyorsan ellátni 
tudná, természetesen rendelkezésre 

! nem állhat, tehát minden ember 
I kell, hogy tudjon segítséget nyújtani 
i sérült bajtársának. Csak igy csök- 
i kenthetjük családunknak, embertö

megeknek életét veszélyeztető bal- 
; eseteket, sérüléseik következményeit. .

Az első fontos teendő a fegye- j 
lem megtartása. Az életösztön nyo
mán keletkezett rémület fokozott 

1 megnyilvánulása határtalan követ- 
í kezményekkel jár. Tömeges sérülé

seknél mindenekelőtt a jajveszékelő 
í tömeget kell szétoszlatni. De egy 
j  fegyelmezett nép nem is fog jajve- 
í  székelve kíváncsian összetorlódni, 
í  miáltal veszélyeztetné részint a sérült 

életét azzal, hogy tőle elvonja a le
vegőt és siránkozásával a sérült ba
ját még súlyosabbá teszi, abba ije
delmet keltve fel.

A tömeges baleseteknél a leg
súlyosabb sérültet részesítsük elő
ször elsősegélyben. Megállapítjuk, 
hogy milyen testrésze szenvedett sé
rülést. Ha a sérülés súlyosabb ter
mészetű, a sérültet lefektetjük, ha 
könnyebb természetű, leültetjük és

ruházatát eltávolítjuk. Az első teendő 
a ruházatnak a testet szorító részét 
megoldani, tehát a gallért, ingnyakat, 
nadrágszijat, alsónadrágot, hogy a 
vérkeringés ne legyen akadályozva.

A levetkőztetés kimélettel történjen.
A vetkőztetést az ép végtagon kell 
megkezdeni. Előbb például az ép 
karról vagy lábról huzzuk le a ru
hát és csak azután a sérültről. Ki
vételes esetekben, mikor nem lehet j 
a balesetest kimélettel levetkőztetni, | 
ruháit a varrások mentén fölvágjuk. ! 
Ezzel természetesen háború esetén ; 
takarékoskodnunk kell, mert a ruha, 
bőrneinü, különösen háború idején i 
nagy érték.

Ha a balesetesnél az élet meg- i 
szokott jeleit látjuk (mozgás, nyö
szörgés, stb.), könnyű megállapítani, 
hogy még él, de ha az mozdulatla
nul és az élet minden jele nélkül j 
fekszik, csak a légzés és a szivmű- I 
ködés vizsgálata döntheti el, hogy 
él-e, vagy meghalt.

A belégzést úgy vizsgáljuk, hogy 
a sérült leinesztelenitett mellkasán 
és hasán megfigyeljük, hogy van-e 
légzési mozgás. A szívműködést pe
dig úgy, hogy megtapintjuk, hogy 
dobog-e a szive.

Ha a balesetes a segélynyújtás 
dacára sem jön magához — amit 
aként alkalmazunk, hogy friss levegő
ről gondoskodunk, a beteg ruházatát 
megoldjuk, a beteget vízszintes hely
zetbe fektetjük, hogy a vérkeringés 
könnyebben történhessen —, mell
kasát hidegvízzel megföcskendezzük, 
a s z ív  tájékát tenyérrel, vagy kifa- I 
csart vizesruhával csapdossuk és ha 
a balesetes ezek alkalmazása dacára 
sem jön magához, vagy még mindig 
nehezen légzik, alkalmazzuk a mes
terséges lélegeztetést.

Mesterséges lélegeztetés kivitele- | 
zését a következőképen végezzük :
A balesetes száját, orrát megvizs
gáljuk és ha iszap, homok, müfog- 
sor, vagy más valami van a száj
ban, azt onnan eltávolítjuk, a bal- i 
esetest hátára fordítjuk és a lapoc
kák alá vánkost, vagy ruhadarabot 
teszünk, hogy a feje kissé hátralóg
jon. A lélegeztetést végző egyén a 
balesetes feje mögé térdel és keze
szárát a könyökéhez közel úgy fogja j 
meg, hogy hüvelykujja kezeszára 
felső felére kerüljön. Az igy meg
fogott kart teste súlyával is segítve 
odanyomja a mellkashoz. Ezzel a 
nyomással ki lélegezteti a felélesz- 
tendőt. Kis idő múlva testét hátra
dobva, a felélesztendő karjait, kis 
kört leirva, hátrarántja. Ezzel a moz
gással kitágítja a mellkast és a tüdő 
beszivja a levegőt: belélegeztetés. 
Ezeket a mozgásokat percen kint 
körülbelül 15—20-szor kell elvé
gezni az ember normális lélegzési 
számának megfelelően.

A mesterséges lélegeztetést nem 
szabad hamar abbahagynunk, ha
nem még sikertelenség esetén is 
legalább félóráig folytatnunk kell és 
előbb csak akkor szabad abbahagy
nunk, ha a balesetes lélegezni kezd, 
vagy pedig a balesetesnél már a 
halál beálltát bizonyosra állapíthatjuk 

1 meg. (Folyt, köv.)

az cC fju z n Á lt

k ü l ö n l e g e s  n e m e s g á z  v A f r j
BEN N E. EZÉRT AZ E L H A S Z N A L T J  
GOM BAALAKU KRYPTON LÁ M PÁ IN  

HFMFSOAZTAPTALOM É R T £ K t 8 E « f J

w yK aA M U tú  't ié ja *

A honvédelmi 
miniszter rendelete 
a családi segélyről.

A Magyar Távirati Iroda jelenti:
A honvédelmi miniszter a honvéd

ve g yesd a n d á r- parancsnokságokhoz, 
valamint a vármegyei és városi tör
vényhatóságokhoz intézett rendeleté
ben elrendelte, hogy a fegyvergya
korlatra bevonult legénység családja 
(feleség és gyermekek) a férj katonai 
szolgálatának tartama alatt családi 
segélyben részesüljön. A családi se
gély összege a feleség után havi 15 
pengő, minden gyermek után pedig 

| havi 10 pengő.
A családi segélyt mindenki meg- 

, kapja, aki rászorultságát igazolja. Se
gélyezésre rászorultnak tekintendő a 
család akkor, ha a jövedelem (kere
sete) kis- és nagyközségekben havi 
60 pengőt, megyei és törvényható- 

1 sági jogú városokban havi 80 pen- 
| gőt, Budapesten pegig havi 100 
| pengőt meg nem halad. A családi 

segélyért a fegyvergyakorlatra bevo-

Önnek is meg kell már venni a

. NIKOPALL
S Z I P K Á T ,

ha egészsége ér egy fabatkát . . .
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nultaknak illetékes csapatparancsnok
ságuknál kell jelentkezniük. A csa
patparancsnokság a jelentkezés alap
ján készített névjegyzékeket leküldi 
a család állandó tartózkodási helyé
nek községi elöljáróságához, váro
sokban a polgármesterhez, Budapest 
székesfővárosban az illetékes kerületi 
elöljárósághoz. A községi elöljáróság 
(polgármester, kerületi elöljáró) a se
gélyre való igényjogosultságot meg
állapítja s azután a segélyt a fegy
vergyakorlatot teljesítő családja ré
szére közvetlenül és a legsürgőseb
ben folyósítja.

A honvédelmi miniszter egyúttal 
intézkedett aziránt is, hogy a rendes 
tényleges szolgálatot teljesítők (tehát 
nem fegyvergyakorlatra bevonultak) 
családjai az eddigi személyenkint 5 
pengő családi segély helyett szintén 
felemelt összegű családi segélyben 
részesüljenek. Ez évi október l.-étől 
kezdődően tehát a feleség ezeknél is 
havi 15 pengő, a gyermekek pedig 
havi 10 pengő családi segélyben fog
nak részesülni.

EGYESÜLETI ÉLET.

főkincstáros Rolland Ferenc, kincs
tárőr Sipos István, főiródeák dr. Len
géi László, Íródeák Szelényi Dezső, 
könyvtáros Csiszár Gyula, főlövész-
mester Kropf László, darúfőnök Tóth 
Sándor, udvarnagy Szabó József, re
gős Sebők Károly, gyulaszéki tagok 
dr. Gaál Sándor, dr. Horváth Ferenc, 
dr. Hajdú Zoltán (Zirc), Szokolszky 
Jenő, Lontai László, dr. Biczy Ká
roly, b. Varga Sándor (Hajmáskér), 
számvizsgáló bizottság dr. Gaál Ele
mér, Náray Lajos, Fegyveres Ferenc 
(Zirc). A közgyűlés ezenkívül örökös 
tb. főiródeákká választotta Szokolszky 
Jenőt, örökös tb. főállományvezetővé 
pedig Náray Lajost, több éves oda
adó, példaként szolgáló bajtársi ér
demeik elismeréséül. A tisztujitást 
Kremo Alajos patronus vezette le. A 
megválasztott tisztikar egyöntetűen 
oly határozatot hozott, hogy meg
bízatásukat csak ideiglenesnek te
kinti, mert a bajtársi egyesületnek 
25 tagja katonai szolgálatát teljesíti, 
és igy ezek szavazati jogukat nem 
gyakorolhatták.

Itt emlitjük meg, hogy a Turul 
dominuszi törzse október 1.-én, ma 
szombaton este fél 9 órakor tartja 
tisztújító táborozását a Turul-Otthon
ban, amelyre okvetlen és pontos 
megjelenést kér a vezetőség.

Uj helyiségbe költözött a Lég
oltalmi Liga. A Légoltalmi Liga 
Veszprémi Csoportja hivatalos helyi
ségét Horgos-utca 23. szám alá he
lyezte át. A Ligának ezekben a vál
ságos napokban most igen nagy és 
fontos szerep jutott, ezért mindenki 
nemcsak a nemzeti közösség, hanem 
a saját jólfelfogott érdekében cselek
szik, ha belép a Liga tagjai közé és 
annak működését tagdijával támo
gatja. A Légoltalmi Liga telefonszáma: 
393.

Tisztujitás a Turul „Bakony" 
Egyesületben. A Turul Szövetség 
Veszprémi „Bakony" Bajtársi Egye
sülete vasárnap tartott plenáris tábo
rozásán ejtette meg a tisztujitást, 
melyen jellemzéséül az összeforrott 
bajtársi életnek — egyhangú válasz
tás volt. Nagy lelkesedéssel az eltá
vozott dr. vitéz Jékey Ferenc főispán 
helyébe patronus magisternek dr. 
Mesterházy Ferenc főispánt, vezérnek 
dr. Priegl László ügyvéd, megyei tb. 
főügyészt választotta meg a plenáris 
tábor. A többi tisztséget a követ
kező bajtársakkal töltötték be: al- 
vezér Vörös László, nádor dr. Tóth 
Géza, főállományvezető Kampós 
Géza, állományvezetö Réger Mihály,
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A MANSz közgyűlése. A Ma
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetsé
gének Veszprémi Csoportja csütör
tökön délután a vármegyeház kister
mében gyűlést tartott, amelyen a 
szépszámban résztvett tagokon kívül 
több érdeklődő vendég is megjelent. 
Dr. Mesterházy Ferencné főispánná el
nöki megnyitójában szívélyesen kö
szöntötte az egybegyűlteket, köztük 
Vájná Gábor ny. őrnagyot, aki a 
szövetség hazafias munkáját támo
gatni jelent meg, majd nemesveretü 
szavakkal kérte magyar asszonytest
véreit a szövetségre háruló nemzeti 
irányú feladatok önzetlen támogatá
sára. Dr. Szeifarth Vilmosné ügyv. 
elnöknő a főispánnénál Veszprémben 
látogatóban volt gróf Zichy Rafaelné 
országos elnöknő üdvözletét tolmá
csolta, amely szép buzdító szavakkal 
serkentette a MANSz tagjait e nehéz 
időkben a kormányzat és a szövet
ség vezetősége iránt való őszinte 
bizalomra. Ezután Vájná Gábor ny. 
őrnagy tartott nagy érdeklődéssel 
hallgatott, szép elgondolásokat tar
talmazó, komoly tárgya mellett is 
derűs előadást azokról a nagy, 
hazafias feladatokról, amik a MANSz- 
ra várnak. A lelkesedéssel fogadott 
előadásért Mesterházy Ferencné fő
ispánná mondott köszönetét, majd 
özv. Angeli Mártonná alelnöknő fel
kérésére a tagok jelölték meg azt a 
működési kört, amit a gyűlésen ki
jelölt hazafias cél érdekében betöl
teni óhajtanak.

A Piarista Diákszövetség tiszt
újító közgyűlése. A Veszprémi 
Piarista Diákszövetség október 16.-án, 
vasárnap tartja XII. évi rendes tiszt
újító közgyűlését. D. e. fél 11 óra
kor szentmise a piaristák templomá
ban. Utána a gimnáziumi hősök em
léktáblájának megkoszorúzása, majd 
11 órakor közgyűlés a gimnázium 
dísztermében a következő tárgyso
rozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi

jelentés. 3. Zárszámadás és költség- 
vetés előterjesztése. 4. A számvizs
gáló bizottság jelentése. 5. Választá
sok. 6. Iinditványok, melyek az 
alapsz. 21. §-a értelmében az elnök
séghez előre írásban nyújtandók be. 
— Okt. 15.-én, szombaton este 8 óra
kor a gimnáziumi diákmenzán tag
összejövetel, előtte fél 8-kor pedig 
választmányi ülés lesz. Kéri a szö
vetség, hogy a most készülő évkönyv 
részére a cimváltozásokat, valamint 
új tagokat jelentsék be.

Műsoros estély. A veszprémi 
kegyesr. gimnázium október 16.-án, 
vasárnap délután a városi színház
ban műsoros ünnepélyt rendez, me
lyen dr. Tóth Tihamér püspök be
széde mellett dr. Sik Sándor költő 
is közreműködik.

S ző lő sg a zd á k  figyelm ébe!
Gazdaságomban nemesített 54 fajta szölö- 
oltványrol szóló legújabb nagy képes ár
jegyzékemet kérésre mindenkinek meg

küldöm díjtalanul.
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Hiizek egy Istenben, hiszek egy hazában 
Hiszek egy isteni űrök igaztagban, 
Hiszek Magyarország feltámad teában 

Ámen.

H Í R E K .
— Személyi hírek. Dr. Rótt 

Nándor veszprémi megyéspüspök 
múlt vasárnap Kaposvárott megál
dotta a kettős szentév emlékére léte
sített s a plébániatemplom falában 
elhelyezett Szent István-kutat. A fő
pásztor titkára: dr. Langmát Lipót 
c. kanonok kíséretében, kedden Bu
dapestre utazik és résztvesz a püs
pökkari értekezleten. — D. Kapi 
Béla titkos tanácsos, dunántúli ev. 
püspök múlt szombaton Körmenden 
az ottani ev. templom félszázados 
jubileumán ünnepi prédikációt mon
dott.

— Tóth Tihamér segédpüspök 
— általános püspöki helytartó.
Dr. Rótt Nándor veszprémi megyés
püspök dr. Tóth Tihamér felszentelt 
segédpüspököt általános helytartó
jává nevezte ki, Kauzli Dezső apos
toli főjegyző, székeskáptalani nagy
prépostot pedig e tisztsége alól fel
mentette. — Itt emlitjük meg, hogy 
Tóth Tihamér püspök a Bakonyban 
befejezte bérmakörutját és a kísére
tében volt Serük József prépostka
nonok, veszprémi plébánossal és dr. 
Pfeiffer János püsp. főlevéltárossal 
szerdán este hazaérkezett Veszprémbe.

— Eljegyzés. Hollós llust (Sop
ron) eljegyezte Gőzön Ferenc urad. 
intéző (Lőrinte.) Minden külön érte
sítés helyett.

— Címadományozás. A kor
mányzó Dvorszky József hajmáskéri 
gyógyszerésznek a közélet terén 
szerzett érdemei elismeréséül a m. 
kir. kormánytanácsosi cimet adomá
nyozta. — Ez a legfelsőbb helyről 
jött kitüntetés nemcsak Hajmáskéren, 
hanem Veszprémben is őszinte örö
met keltett, mert Dvorszky József 
itt született, itt végezte középisko
láit s mint gyógyszerészgyakornok 
és segéd is itt működött egy dara
big. Ismeri mindenki egyenes jelle
mét, lelkes magyar hazafiságát és 
tettrekészségét, ami különösen Haj
máskér község közéletében nyilvá
nult meg s őszinte megbecsülést, 
tiszteletet, most pedig az államfő 
legmagasabb jól megérdemelt kitün
tetését szerezte meg számára.

H itler Ü dvöz
lé se .

Hitler német birodalmi vezért és 
kancellárt a tüntető gyűléseken kívül 
még a következő táviratokkal üdvö
zölték :

Hitler vezér és kancellár Ber
lin. Ősi Veszprém város közönsége 
soha el nem múló hálával üdvözli 
excellenciádat történelmi nagy be
széde alkalmából, melyben újból 
állást foglalt felvidéki magyar test
véreink ügyében. Isten áldását kéri 
az igazság diadalra juttatására 
végzett heroikus munkájára Rosos 
polgármester.

Führer Adolf Hitler Berlin. 
Igazságos ügyünk győzelmét jelenti 
excellenciád hatalmas beszéde. 
Kérjük további támogatását Felvi
dékünk visszacsatolására. Vesz
prémi Társadalmi Egyesületek Szö
vetsége.

— Lelkész-fogadtatás. Pápáról 
jelentik: Bácsi Sándor, a pápai 
evangélikus egyház újonnan válasz
tott lelkésze, vasárnap délelőtt láto
gatta meg első Ízben a takácsi leány- 
gyülekezetet, ahol istentiszteletet tar
tott. A felesége társaságában érkezett 
lelkészt a vaszari állomáson meleg 
szeretettel fogadták, istentisztelet után 
pedig küldöttségek sokasága üdvö
zölte. Az új lelkész frappáns vála
szaival szónoki készségének és nagy 
készültségének adta tanujelét, s ta
kácsi híveit egyszeriben meghódította. 
Tiszteletére 75 terítékes közebéd volt 
a Bendes-féle vendéglőben.

— Iskolai államsegélyek. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a halimbai róm. kát. iskola részére 
1000, a nagykamondi róm. kát. is
kola részére 4000 P államsegélyt 
utalt ki.

— Az uj M. Kir. Osztálysors
játék október 15.-én kezdődik.
88.000 sorsjegy közül 44.000 dara
bot, tehát az összes sorsjegyeknek 
a felét kisorsolták. A nyeremények 
összege közel 10 milió pengő, melyet 
azzonnal készpénzben fizetnek ki. 
Egy sorsjeggyel szerencsés esetben
700.000 pengő is nyerhető. A juta
lom 400.000 P, a főnyeremény
300.000 P; azonkívül 100.000,
70.000, 60.000, 2 drb. 50.000, 2 drb.
40.000, 30.000 P stb. stb. pengő.
Nyerési esélyek tekintetében az 
összes sorsjátékok élén áll. Ezen 
körülményben és a feltétlen megbíz
hatóságában leli magyarázatát ezen 
kitűnő állami intézmény napról- 
napra fokozódó közkedveltsége. A 
sorsjegyek árra: '|, 28, V« 14, *|* 
7, '|8 350  pengő az összes hivata
los főárusitóknál, kiknél biztosítva 
van a titoktartás és a figyelmes ki
szolgálás. 269

— Egészségügyi viszonyok a 
vármegyében. Dr. Bélák Imre várm. 
kir. tiszti főorvosnak a közigazgatási 
bizottságban előterjesztett augusztus 
havi jelentése szerint a vármegye köz
egészségügyi viszonyai a múlt hónap
ban általában kielégitöek voltak. Aug. 
első felében a száraz és meleg idő
járás következtében inkább a gyo
mor- és bélhurut dominált, míg a 
hónap második felében hirtelen be
állott hűvös időjárás inkább influen
zás jellegű megbetegedést okozott 
tömegesebben. Ugyancsak kielégitöek 
voltak az egészségügyi viszonyok a 
fertőző betegségek tekintetében is, 
bár vérhas és tifusz-eset szórványo
san többfelé és a megelőző haviak-
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nál nagyobb számban fordult elő, 
járványos jelleget azonban nem öl
töttek. Tömegesebben fordult elő 
tífusz Pápán, megállapithatólag a 
Tapolca vizének fertőzésétől, annak 
ellenére is, hogy a patak medrét ki
tisztították s az esetleg beleömlő 
szennyvizeket klórozással fertőtlení
tették. A fertőző betegségek szám
szerűleg a következőképen alakul
tak. (A zárójelben lévő számok a j 
megelőző hónap adatai): Összmeg- 
betegedés : 90 (127), halálozás: 6; 
6'5°/o (7; 5-5°/o). Csökkent a difté- 
ria: 2 (5), a morbilli: 9 (21), a per- 
tusszisz: 9 (29), a varicella: 2 (3), 
a tbc.: 8 (21), a trahoma: 1 (7), a ■ 
Heine-Medin: 0 (1), a malária: 0 
(2). Emelkedett a skarlátina : 14 
(10), a tífusz: 22 (16), a dizentéria: 
14 (9) és a febrisz puerperálisz: j 
5 (0). A tífusszal szemben védőoltá
sokat alkalmaztak és Balatonvilágos- ! 
pusztán az egész lakosságot, össze
sen 202 egyént oltottak be. Ebma
rást 5 esetben jelentettek be.

— Tanító választás. Pápáról 
jelentik: A nagygyimóti evangélikus 
leányegyház elhalálozás folytán meg
üresedett tanítói állásának betöltése 
tárgyában vasárnap délután választó- 
közgyűlést tartott, Takács Elek kor- 
mányfötanácsos, esperes elnöklése 
alatt. Az állásra két tanító pályázott 
kedvező kilátások között, mivel azon
ban a pályázók részéről — állítólag 
— szabálytalanságok merültek fel, a 
közgyűlés úgy határozott, hogy a 
tanítói állást most rendes tanítóval 
nem tölti be, s helyettes tanítóul 
megválasztották Csizmadia Lászlót.

— Névmagyarosítás. A bel
ügyminiszter megengedte, hogy ne
vüket következőképen megváltoztas
sák a alábbi veszprémi lakosok: 
Marx Ferenc szerzetes „Mérő"-re, { 
Schönherr Béla gyalogos „Sólymosi"- j 
ra, Schvanner József lovascsendőr , 
„Soproniéra, Iványik József sza- I 
kaszvezető „lrmai“-ra, Gotthard Jó
zsef szakaszvezetö „Ga ram völgyi
re, Zappert Ernő építőmester „Zsolt
ra, Brükner Elvira Margit és Brük- 
ner Terézia Mária „Bugaczi“-ra.

— Megtiporta a bika. Zircröl \ 
jelentik: Retzer Imre bakonybánki 
mezőgazdasági cselédet a kihajtott 
bika megtámadta, felöklelte, több
ször rátiport mellére, lábára és tes
tén súlyos zuzódásokat okozott. Sze
rencsére komolyabb sérülés nem 

történt.
— A vonat elé vetette magát.

Szélig Mária kispesti műhimzőnő a 
balatonkenesei vasútállomáson ön
gyilkos szándékból az induló vonat 
elé dobta magát s koponyasérülést 
szenvedett. A veszprémi mentők 
szállították az itteni kórházba.

— Megijedtek a lovak a vo
nattól. A vilonyai vasútállomás 
melletti utón Hartmann Géza lovai ! 
a vonattól megijedtek, megugrottak 
és gazdájuk a kocsiról leesve, jobb 
alsólábszára eltörött. Mentőink része
sítették első segélyben s utána a 
a veszprémi kórházba szállították.

— A tanítóság köréből. A 
vallás- és közokt. miniszter Grábler 
Rezső tótvázsonyi ref., Vendelné 
Láng Gabriella devecseri róm. kát., 
Bántav Tivadar Hárságypuszta köz- I 
ségi és Szakáts Imre gyertyánkuti 
közs. tanítót szept. 1.-től nyugdí
jazta. — Somfai János és Szabó 
Pál a bakonybéli róm. kát., Barabás 
Ilona a tapolcaföi ref., Zsemberovszky 
Judit az ösküi ev., Dornbach Károly 
a bakonycsernyei r. k., Holló Jolán 
a pápateszéri r. k., Rubányi Henrik

■ i n d á n  g a z d a  o lv a a a a
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a bakonyszentkirályi r. k., Laki Jó
zsef a bakonynánai r. k. iskolához 
segédtanítóul megválasztatott. — 
Lovas János a gyertyánkuti községi, 
Vass László a hárságypusztai köz
ségi, Ferenczy József a veszprém- 
pinkóci községi, Világhy Ilona a 
kislődi róm. kát. iskolánál alkalmaz
tatott helyettes tanerőül.

— A vérátömlesztés csodája.
Körülbelül 60 esztendeje, hogy egy 
angol orvos először alkalmazta a 
vérátömlesztést s egy félig halott 
asszonyt megmentett az életnek. A 
vérátömlesztés alkalmazásának kü
lönböző eseteiről közöl képes cikket 
Tolnai Világlapja uj száma, amely
ben közel száz pompás képet is ta- | 
lálunk. Ára 20 fillér.

— „Kitépett regénylap“ cim- 1 
mel hirdetett újszerű és nagyon ér- j 
dekes pályázatot a Magyar Lányok, I 
Tutsek Anna népszerű leányifjusági 
lapja. A nyár folyamán főzési pályá
zat is volt. A lejárt pályázatok ered
ményét hamarosan közük. Kiadóhi
vatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. 
Előfizetés negyedvévre 4 P.

— Felrobbant töltény. A Va- j 
nyola községhez tartozó Alsószalma- 
vár pusztán Kapcsánál László 11 
éves fiú egy, a katonák által elvesz
tett élestöltényt talált, amelyet kala
páccsal ütögetni kezdett. A lövedék 
felrobbant és a fiút sziventalálta, aki 
meghalt.

— Magával vonszolta a tehén.
Alsógörzsöny községben Jánosa Sán
dor 77 éves gazdálkodó tehenét le
geltette, amely megbokrosodott. A 
tehén az idős gazdát a kötélen j 
mintegy száz métert magával hur
colta. Á gazda olyan súlyos sérülé
seket szenvedett, hogy pár óra múlva 
meghalt.

— Z. Tábori Piroska „A kis |
madárijesztő" c. regényét fejezi be 
Az Én Ujságom-Tiindérvásár, a 
kedves és népszerű gyermeklapban. 
Kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy- 
ut 16. Előfizetés negyedévre aján
dékkönyvvel 2 P.

— Baleset az útépítésnél. Li- 
tér községben az útépítésnél rob
bantás közben egy repülő kődarab 
eltalálta Eppinger Lőrinc gyulafi- 
rátóti munkást és karját eltörte.

— Halálragázolta a kocsike
rék. Karakószörcsökön terménybe- 
takaritás közben egy kocsi halálra 
gázolta Kovács István kisfiút. Gereb- 
lyézés közben véletlenül egyik ló 
lábát érintette, amely megijedt, meg
rántotta a kocsit s a förhécz a sze
rencsétlen kisfiút elkapva, a kocsi 
alá rántotta.

— A mozi műsora. Ünnepi 
hangulat fog ma, szombaton, va
sárnap és hétfőn (okt. 1., 2. és 3.) 
uralkodni a városi Hungária-mozgó 
nézőterén. Előadásra kerül a katoli
kus vallási vonatkozású, komoly si
kerű magyar film: Az örök titok. A 
film megőrizte a történet keretét és 
korhüségét, francia miliőben játszó
dik, a múlt század 80-as éveiben. 
Filmre irta dr. Czapik Gyula és vi
téz Somogyváry Gyula. Á gyilkos
ság gyanújával meghurcolt ártatlan 
pap kálváriája döbbenetesen meg
rázó és felemelő. A filmben sze
replő művészek mintha saját életü
ket adnák, oly természetesek. Har- 
sányi Rezső, Lehotay Árpád, Gár- 
day Lajos, Fedák Sári, Vértes Lajos 
alakítása tűnik ki, de a többi sze
replő is mind a színjátszás értékei 
közé tartozik: Greguss Zoltán, To
ronyi Imre, Kürthy György, Földé- 
nyi László, Mihályfy Béla, Fáy Béla, 
Makláry Zoltán stb., a gyermek
szerepekben Dévényi Gyuri és Ör
kényi Éva. A film magával ragad és 
mindenkit érdekel. A kiegészítés 
ugyancsak a közönség osztatlan és-

deklödésére tarthat számot: az
Aranyvonat útja s a vele kapcsola
tos országos ünnepségekről készült 
film: Szent István 1038 — 1938., va
lamint Magyar Híradó. — Szerdán 
és csütörtökön (5. és 6.) filléres 
helyárakkal a veszprémi vonatkozá
saiban ismert kitűnő magyar víg
játék, a 120-as tempó kerül repriz- 
ben. Muráti Lili, Básthy Lajos, Ka- 
bos Gyula stb. alakítása újra élvez
hető. Ezenkívül a Majomszerelem c. 
színes rajzfilm, a Drina vize c. ér
dekes ismeretterjesztő film és a Fox 
Világhiradó. — Az előadások kez
dete szerdán és vasárnap 4, fél 7 
és 9, hétfőn, csütörtökön és szom
baton fél 7 és 9 órakor. Pénztár 
nyitva két órával az első előadások 
előtt. Telefon : 363.

— Halálos autó-kerékpár ka
rambol. Pápateszér község közelé
ben Vcgh Vendel soffőr által veze
tett személyautó ki akart kerülni egy 
kerékpárost. Tülkölésre a kerékpáros 
jobboldalra akart húzódni, midőn 
azonban az autó baloldalra tért — 
ő is baloldalra tért vissza. Az autó 
elkapta és fejét betörte. A pápai 
kórházban az ismeretlen nevű kerék
páros meghalt.

Nyilttér.*)
A  tó tvá zs o n yi te le p íté s  

m a rg ó já ra .
A tótvázsonyi vagyonváltsági föl

dek kérdését erre illetékes fórumok 
a folyó év elején a „helyi" jogos és 
érdemes igények kielégítésével és a 
magyar élet szükségei szempontjából j 
a törvényes keretek között megöl- | 
dották, tudomásom szerint közmeg- I 
nyugvásra. Legalább is erről tesz I 
bizonyságot az 1938 júniusban ki- I 
szállott minisztériumi küldöttek és a j 
helyi bizottság jegyzőkönyve. A 
„Veszprémi Hírlap" két előbbi cik- j 
kében a törvényes keretek között 
elintézett földkérdés megoldásával 
foglalkozott. Érvelései kihívták egy 
„fanatikus" magyar lélek válaszát, 
mely a „Magyar Ut“ c. hetilapban 
jelent meg.

Hogy kinek van igaza, azt most 
nem vitatom. A kérdés helyes és ! 
becsületes megoldása már elintézett I 
dolog. Mivel azonban az említett j 
cikk az én nevemet is említi és ezt j 
a cikket velem kapcsolatban olyan 
beállításban adták illetéktelen egyé- i 
nek a tótvázsonyi közönség tudomá- j 
sára, hogy az nyugtalanságot és sze- i 
mélyem ellen a legnagyobb felhábo
rodást keltette, kénytelen vagyok a ; 
következőket kijelenteni: 1. A „Ma
gyar Ut“-ban leközölt cikket nem 
én irtani, ahoz semmi közöm nincs.

•) E rovatban közlőitekért nem vállal 
felelősséget sem a szerkesztőség, sem a 
kiadóhivatal.

AZBESZTCEMENT NAGYLEMEZ. 
• Könni/en tisztán tartható ->

ETERNIT MÜVEK
Budapest, VI., Andrássy-út 33.

2. Azok ellen az ismeretlen egyének 
ellen, akik 1938. szeptember 25.-én 
a tótvázsonyi róm. kath. templom 
előtt a földkérdés törvényes megol
dása és személyem elleni támadást 
vezették, illetékes hatóságok előtt 
feljelentést tettem.

Még csak annyit, hogy én minden 
ez ügyben tett lépéseimben nyíltan 
és becsületesen jártam el, életemet 
és minden erőmet a pusztuló magyar 
élet mentése szolgálatába állítottam, 
de sohsem törtem igazságtalanul 
egyetlen embertársam anyagi érdekei 
ellen sem. Véleményemet a kérdés 
megoldása előtt elmondottam a tót
vázsonyi Nemzeti Egység Pártjának 
egy tavaszi értekezletén, melyet min
denki megnyugvással fogadott. Azok 
pedig, akik ezt a dolgot napirendre 
hozták és a falu népe nyugtalanitá- 
sára használják fel, nagyon rossz 
szolgálatot tesznek a magyar ügynek 
ezekben a vészterhes időkben.

Tisztelettel 
Szabó Géza 

tótvázsonyi ref. lelkipásztor.

IRODALOM.
(Az emberi szellem két óriásá

ról) irt feltünéstkeltő, pompás cikket 
két kiváló magyar műkritikus az Uj 
Idők-be. Petrovics Elek Albrecht 
Altdorfer halálának 400. évfordulója 
alkalmából a „tájképfestés atyjá“-ról, 
Hevesi Sándor pedig Cervantesről, a 
világirodalom egyik legeredetibb 
lángelméjéről. Más sikon vetekszik e 
két tanulmánnyal dr. Zombory Ber
talannak, a földműv. minisztérium 
szőlészeti és borászati osztálya ve
zetőjének időszerű cikke a Noah 
szőlőfajtáról. Szépirodalmi közlemé
nyekben is igen gazdag az Uj Idők. 
Zzigray Julianna, Nagy Lajos, Lénárt 
Ilona, Farkas Katalin stb. elbeszé
lései, Karafiáth Jenő, Ülbey Irén, 
Radnóti Miklós, Inecs Béla, Faludy

gMsk  Az uj 41. M. Kir. Osztálysorsjáték a A A
m é r  o k tó b e r  15.-én k e zd ő d ik .

Játékterve, a sorsjegyek ára, nyerési esélye változatlan.
A hivatalos főárusitók az eddig játszott sorsjegyeket üzletfeleik
nek. amennyire lehetséges, felajánlják a következő első osz
tályra a folytonosság biztosítása végett. Nagyon ajánlatos, hogy 
az eddigi résztvevők sorsjegyszámaikat tartsák meg és erről 
értesítsék a főárusitójukat. Akik azonban nem akarják megtar

tani, szíveskedjenek azonnal visszaküldeni a sorsjegyeket.
UJ VEVŐK pedig minél előbb rendeljenek sorsjegyeket, mert 
sorsjegy nélkül nincs nyerési lehetőség, sőt még reménységük 
se lehet, hogy gyorsan, váratlanul gazdagok lehessenek. 
Megfizetni van idő, — legkésőbb — az október 15.-én kezdődő 

húzás előtt. 269
Az I. osztályú sorsjegyek hivatalos ára az összes főárusitóknál

'!. P SVs, •/. P 7 •/. P 14 V, P 28 -
Misdeekinek és minden egyes sorsjegynek egyénid • nyerési esélye'



6. (XL.—LXHI. 40. szám.) VESZPRÉMVÁRMEGYE 1938. október 2.

György és Győri-Juhász Jenő köl
teményei, valamint Ebeczky György 
színházi cikke teszik teljessé a 
szépirodalmi részt, amelyet méltón 
egészítenek ki a mulatságos „Ce
ruzajegyzetek" s a népszerű rova
tok. Mutatványszámot küld a kiadó- : 
hivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. 
Előfizetés negyedévre 6 40  P, egyes 
szám 50 fillér.

KÖZGAZDASÁG
* Hatóságilag megállapított 

húsárak. Az 1. fokú iparhatóság ki
küldöttje a helybeli mészárosok és 
hentesek közreműködésével megtar
tott tárgyalás eredményekép Veszprém 
város területén a helybeli mészáro
sok és hentesek közös megegyezése 
alapján a húsárak a következőképen 
állapitattak meg szeptember 26.-tól 
kezdődőig: Marhahús: eleje kg. 
140, hátulja 160, bélszín 1.80 P. 
Borjúhús: pörköltnek való kg. 160, 
karaj, lapocka 2 —, comb 2 40 P. 
Sertéshús: oldalas, vagy eleje kg. 
160, comb, váll 180, pálcás karaj 
2 —, vésés karaj 2 20, olvasztott 
zsir vagy háj 1.80, zsirszalonna bő
rös 1.70, zsirszalonna bőr nélkül 
180, füstölt szalonna 2 20—2 40 P. 
Megállapittatott, hogy egynéhány 
mészáros szeptember 20.-tól már a 
marhahúst kg.-kint 120—1-40 P-ért 
adta.

* A mustbesürités engedélye
zése. A balatonarácsi szőlészeti és 
borászati felügyelőség közli: A kor
mány 6.600 1938. M. E. számú ren
deleté előírja, hogy az 1938. évi 
termésű mustból besűrített mustot 
csak a földművelésügyi miniszter en
gedélyével szabad előállítani. Terme
lők a saját termésű mustot saját 
üzemben, saját termésű mustjaik és 
boraik feljavítására, engedély nélkül 
is besűríthetik. Ezek mustbesüritő 
berendezéseiket üzembehelyezés előtt 
az arácsi szőlészeti és borászati fel
ügyelőségnek jelentsék be. A beje
lentésnek tartalmaznia kell: 1. hogy 
az illető hány hl., 2. milyen cukor
tartalmú mustot kíván besűríteni, 3. 
ebből a mustmennyiségből hány hl. 
4. és milyen cukortartalmú besűrített 
mustot kíván előállítani, 5. hány kát. 
hold termő szőlője van, 6. kát. hol- 
dankint milyen minőségű, 7. milyen 
cukorfoku musttermést vár. Az ada
tok helyességét az illetékes községi 
elöljárósággal igazoltatni kell. A ter
melők által készített besűrített must 
el nem adható, csupán miniszteri 
engedéllyel. Aki a bejelentést elmu
lasztja és a besűrített mustot nem 
megfelelőig használja fel, az ellen 
eljárást indítanak.

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

Katasztrófálís, 10:2 (2:0) arány
ban szenvedett vereséget Magyar- 
óvárott Fűzfő a Hubertustól. Telje
sen egyenrangú ellenfelek játszottak 
addig, amig Fűzfőből a játékvezető 
a védelem egyik erősségét ki nem 
állította az első félidőben. Később 
természetesen visszaestek az egyen
lőtlen küzdelemben. Góljaikat Wink- 
ler és Kukla szerezte. Játékvezető: 
Szalay.

Vereséget szenvedett Pápán a 
Perutzgyár is a GyAC-tóI 3:1 (3:1) 
arányban. A kedvtelenül és mélyen 
formája alatt játszó pápaiak meg
érdemelték a vereséget a lelkesen és 
kis szerencsével is játszó győriek
től. Egyetlen góljukat AntaTfi sze
rezte. játékvezető: Zeitler.

Siófok, folytatva győzelmi soro
zatát, Siófokon 8:0 (4:0) arányban

I győzött az ARAK ellen. Nagyszerű 
1 csapatjáték után nagy gólarányu 
I győzelem, amit még egy góllal 
! sem engedett rontani a szilárd vé

delem. Gólszerzők: Kardos (2), Biró 
(2), Zsely (2), Sárközi és Nagy. 
Játékvezető: Kamarell.

Ugyancsak győzött Hajmáskér is 
Várpalotán a tartalékcsapat ellen, | 
2:1 (1:0) arányban. Szép és erős- 
iramu küzdelmet vívott Hajmáskér j 
a teljesen egyenrargu hazaiakkal, j 
Gólszerzők: Gulyás, Molnár, illetve 
Eperjesi. Játékvezető: Szitykai.

Fűzfőn a tartalékcsapat 5:0 (3:0) 
arányban győzött a Móri BSE ellen ; 
és a mérkőzést is végig irányí
totta. Gólszerzők: Gyümölcsös (3), 
Németh, Angyal. Játékvezető: Tolnay.

Nem várt vereséget szenvedett a ) 
VTC Szfehérvárott az Előre tarta- j 
lékjaitól 2:1 (1:0) arányban. A VTC 
egyik csapatrésze sem elégített ki 
és a lelkes hazaiak támadásait nem 
tudták feltartani. Mentség a VTC-nek 
tartalékos volta. Góljukat Simon 
szerezte. Játékvezető: Feldmann.

Pét is vereséget szenvedett 3:1 
(1:0) arányban Móron a bányászok
tól. Balszerencse üldözte, mert 
tehnikai és taktikai tudásban felette 
állt ellenfelének. Becsületgóljukat 
Horváth szerezte. Játékvezető: Csáder.

Pápán a Perutz-tartalék 2:1 (0:1) 
arányban szenvedett vereséget a 
Gyapjuszövőtől. Szünet előtt még 
a hazaiak vezettek, de később mind 
keményebb lett a játék, amiben a 
győriek jártak elől. Gólszerzőjük: 
Major II. Játákvezető: Raffai. (/. /.)

o Vasárnapi labdarugó sor
rend. Perutz II.—P. Vasutas, Unió 
II.-Előre II. és Siófok-Móri BSE 
játszanak bajnoki mérkőzést.

o Kereskedelmisták atlétikai 
versenye. A veszprémi áll. fiú felső
kereskedelmi iskola I. és II. évfolyama 
múlt szombaton atlétikai versenyt 
rendezett, amelynek eredménye 48:43 
volt az I. évfolyam javára. Kitűntek 
még a következő eredmények: a 100 
m-es futásban 1. Klein (II. é.) lett 
12 másodperccel, a 400 m-es futás
ban 1. Kenessey (I. é.) 57 mp.-el, 
800 m-es futásban 1. szintén Ke
nessey 2.23 perccel, magasugrásban 
1. Pesti (1. é.) 1'47 méterrel.

Budai kesergő.
Irta Radványné Ruttkay Emma.

XI.
Ágnes ott tart, ahol tegnap ilyen

kor én. Most ő kormos. Ha nem 
tudnám, hogy ő, bizony nem is
merném meg.

A bádogosokra nem vonatkozik 
a déli szieszta. Arra vall a kalapá
lásuk.

— Maguk ma nem ebédelnek? 
— kérdezem félve.

— Mink majd csak akkor, ha 
végeztünk. Rossz ám ide felmász
kálni. Még hátra van kilenc kampó.

Nem szólok semmit. Becsapom 
a redőnyt. Kilenc kampó! Hogy ez 
mit jelent 1 Mig ezt mind kiszedik 
és visszavarázsolják terrorisztikus 
eszközeikkel. — Nem használ itt 
rádió, zongora, cimbalom, — nem 
használ semmi. Tűrni kell és szedni 
a fejfájás elleni csillapítót.

A falak pattogva recsegnek. Ételt 
befedünk, bútort betakarunk, fejün
ket bekötjük s megyünk ebédelni. 
Az este egy nagy kondér gulyást 
főztem, abból meregetünk. Közben 
az jár az eszemben, hogy megin- 
terjuholom a vakoló kőművest, hátha 
megcsinálná a falakat ott, ahol a 
döngetések pokla alatt lehullt a va
kolat. Ihol már az egyik ablak hosz-

szában is levált a malter. Bent persze, 
a lakásban.

Eredmény: — a kőműves, kettő 
is, bemászik az ablakon, hogy meg
konzultálják a bajt. Kellő üstökva- 
kargatás és hümmögés után meg- 
megigérik, hogy majd fajramt után 
azonnal jönnek, csak kérni kell mal
tert a pallértól.

Na jó. Hátha jönnek. Szabad 
utakat csinálunk nekik, a parkettet 
beterítjük sűrűn papirossal s min
den munkánkkal úgy készülünk, 
hogy 6 óra után jönnek a vakolók,

Kár volt a készülődés, az izgu- 
lás, a hit, — kárbaveszett a gyer
mek várakozó öröme, — mert aki 
nem jött, az a kőműves volt. Állí
tólag azért, mert a mosókonyhán, 
vagy a pincében, tudom is én már, 
hogy hol, — de túlóráznak, siet- i 
niök kell. — Hanem majd, — talán,
— holnap, — délben.

Én már erről is lemondtam, de 
az előkészületeket idebenn azért 
fenntartom. Hátha mégis?

Ágnes majd délfelé jön a gye
rekkel.

Úgy gondoltam, hogy másnapra 
kimenőt adok magamnak, össze
gyülekeztek a tennivalók. Talán el
mehetek a varrónőhöz ? A fodrász
hoz is bekellene nézni, két villany- 
körtét kell venni, csomagot kellene 
feladnom, beteget kellene látogat
nom, kifogyott a levélpapír, napok 
óta nem mehettem a temetőbe. —
— — Én tervezek, de mások vé
geznek, mások rendelkeznek a dol
gaim felett.

Itthon maradok hát. Végigszen
vedem a kalapálásokat, dübörgése
ket, megvárom a kőművest, meg a 
„kolegáját", — így lesz, ha nem 
léhet máskép.

Édes jó barátom, aki most ott 
fekszel és alszol fehér, tiszta háló
szobádban, rádcsillognak az aranyos 
falak, rádveti fényét az állólámpa, 
talán halkan zümmög a rádió, — a 
nyitott ablakon benevet a hold, — 
reád ragyognak a csillagok és be
burkol, simogat a csend .. hogyan 
meséljem neked, hogy mit és meny
nyit szenvedek?

Éjszakába hajló késő este van, 
most vettem be két Beretvás-pasz
tillát, a fejemen vizes turbán s csak 
azért fóhászkodom, semmi másért, 
csak hogy jöjjön az álom, csilla
podjék a felzaklatott emberi gépezet 
arra a néhány órára.

Isten veled! Most már arra kér
lek, imádkozz a nyugalmamért, mert 
én már imádkozni sem tudok.

(vége.)

Országos vásárok a Dunántúlon.
Október 3.-án Balatonszabadi 

(Veszprém m.), Bodajk (Fejér m.), 
Csögle (Veszprém m.), Felsővadász 
(Tolna m.), Forró (Abauj-Torna m.), 
Gyöngyösmellék (Somogy megye), 
Hegykő (Sopron m.), Komárom 
(Komárom m.), Mágocs ..(Baranya 
m.), Moson (Moson m.), Ősi (Vesz
prém m.), Öskü (Veszprém m.), Pécs 
(Baranya m.), Seregélyes (Fejér m.), 
Sopron (Sopron m.), Vajszló (Ba
ranya m.), Zalaapáti (Zala megye); 
4.-én Bő (Sopron m.), Bükküsd 
(Baranya m.), Gyömöre (Győr m.), 
Gyöngyösmellék (Somogy m.), Kar- 
macs (Zala m.), Letenye (Zala m.), 
Nagykanizsa (Zala m.), Szombathely 
(Vas m.), Vásárosmiske (Vas m.), 
Zala (Somogy m .); 5.-én Iváneger- 
szeg (Vas m.), Kaposvár (Somogy 
m.), Somogyjád (Somogy megye), 
Szomajom (Somogy megye); 6.-án 
Fertőrákos (Sopron m.), Hahót (Zala 
m.), Kisbárapáti (Somogy m.), Kis- 
lőd (Veszprém m.); 7.-én Kötse 
(Somogy m.); 8.-án Győr (Győr m.).

Anyakönyv.
Születés: Takács János építészmérnök 

és Friedler Irén leánya Irén Mária Ilona, 
rk. — Tiszttartó Tibor városi gépkocsiv.
és Tóth Mária leánya Gabriella, rk. _
Lampert Ágnes bejárónő fia halvasz. __
Ágoston István borbély és Szuntheimer 
Anna leánya halvasz. Lampert Lajos 
cipész-s. és Prunczinger Mária fia László, 
rk. — Sarmon Ernő slitö-s. és Dani 
Rozália fia Ernő, rk.

Halálozás: Dr. Segesdy Ferenc nyug. 
kúriai biró 80 é., ref. — Dobrovics József 
9 h.. rk. — Tiszttartó GábrieMa 1 n., rk. 
— Brenner Mörinc bádogos 52 é., rk. — 
Turcsányi Béla géplakatos-s. 22 é., rk.

Házasság: Próder László asztalos-s. és 
Pálfy Terézia, rk. Kelemen István cipö- 
felsőrészk. és Kishalmi Erzsébet nóiszabó- 
s., rk. — Király Lajos köműves-s. és 
Stumpfhauser Mária, rk. — Menyhárt Já
nos bányász, rk. és Cziráky Irma, ref. 
Hack József ftítö és vépápoló, rk. és Mé
száros Teréz (özv.), rk. — Horváth József 
piaci árus és Csánvi Terézia (özv). rk. — 
Pintér Elemér pincér és Bruckner Borbála, 
rk. Sefischer János npsz. és Kuzma 
Anra, rk.

Veszprém vármegye közigazgatási 
bizottságának kisajátítási albizottsá

gától.
5.562/1938. kb. szám.

H ird e tm é n y .
A m. kir. Honvédelmi Miniszter 

Úr 34.449 eln. 18 1938. számú elha
tározásával a m. kir. kincstár részére 
a tótvázsonyi birtokosság legeltetési 
társulata és a vöröstói telkes gaz
dák legeltetési társulata tulajdonát 
képező és a vonatkozó kisajátítási 
összeírásban és tervrajzokban fel
tüntetett ingatlan területrészek meg
szerzésére az 1881. évi XL1. t. c. 1. 
§-ának 1. pontja és az 5. §-a alap
ján kisajátítási jogot engedélyezett s 
a kisajátítás alá vont ingatlanokra 
a kisajátítási eljárásnak a hiv. t. c. 
32. és a következő §§-ai értelmé
ben történő lefolytatását elrendelte.

Az ismertetett miniszteri elhatá
rozásban foglalt rendelkezésekhez a 
78901930. M. E. sz. r. 5. §-ának 
3. bekezdése értelmében alakult 
bizottság a kisajátítási tervrajz és 
összeírás megállapítása, az érdekelt 
felek között esetleg létrehozható 
békés egyezség előzetes megkísér
lése és az érdekelt felek részéről az 
1881. XLI. t. c. 1. fejezete alapján 
esetleg emelt igények és észrevéte
lek letárgyalása céljából a tárgyalást 
folyó évi október hó 10.-én d. e. 
9 órára Tótvázsony, a vöröstói 
legeltetési társulatra pedig e napon 
d. u. 2 órára Nagyvázsony köz
ségházához tűzi ki.

A vonatkozó kisajátítási tervrajz 
és összeírás, úgyszintén a hirdet
mény egy-egy példánya a szokásos 
hirdető helyeken folyó évi szeptem
ber hó 24.-től folyó évi október hó 
9.-ig  bezárólag terjedő 15 nap 
alatt közszemlén lesz, ahol azokat a 
hivatalos órák alatt bármelyik érde
keltnek módjában áll megtekinteni.

Felhívom ezért a kisajátítási 
összeírásban felsorolt ingatlanok tu
lajdonosait, a telekkönyviig érde
kelteket és mindazokat, akik ezen 
eljárásnál magukat bármily ok miatt 
érdekeltnek tekintik, hogy a kitűzött 
tárgyalási napon és helyen a bizott
ság előtt jelenjenek meg. Észrevé
teleiket akár szóban, akár írásban 
okvetlenül adják elő, mert a bizott
ság az 1881. évi XLI. t. c. 34. §-a 
értelmében a kisajátítási terv felett 
akkor is határozni fog, ha az érde
keltek közül senki sem jelenik meg.

Veszprém, 1938. szeptember 22. 
Dr. Mesterházy Ferenc s. k. 

főispán.
a kisajátítási albiz. elnöke.

A kiadmány hiteléül:
Csalló

vm. irodaigazgató. __________ _

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


