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A fe h é r ló 
legendája.

A Bodrog mellett, ahol most 
virégesőben já r a  magyar honvéd, 
évszázadok óta regélnek dérverte 
aggok barna fiataloknak a fehér 
ló misztikus magyar legendájáról. 
Ennek a legendának eredele visz- 
szanyúiík a Volga síkján elterült 
őshazáig, ahonnan a hetumogerek 
hosszú ezer év előtt elindultak 
bővizű tájat, dús legelőt, szélvédő 
bércet, új hazát keresni. Fehér 
paripákon, Szél isten havat fúvó, j 
hófehér ménjének ivadékain. Mert 
azt mondja az ősi törvény, hogy 
földet foglaló vezér csak fehér lo
von nyargalhat. Így szól a rege a 
Bodrog mellett és hivatkozik pár- 
ducos Árpád hófehér paripájára 
és a táltos fehér ménjére, am e
lyért az első vezér ezt a földet a 
régi gazdájától megvette.

Húsz esztendő óta megszilár- i 
dúlt a  fehér ló legendájába vetett 
hit. A magyar ember úgy érzi, I 
mintha lefoszlott volna erről o I 
legendától az őspogány vallás 
misztikuma és egyre közelebb ke
rülne a mese az eleven élethez, 
a krisztusi hithez. Húsz esztendő 
előtt találkoztunk a földet foglaló 
vezér fehér lovával Budapesten. 
Éppen olyan novemberi szél se
perte a hullott, sárga falevelet, 
mint most, amikor jött a vezér 
Szegedről és hófehér paripáját 
hozsannával fogadta az ország 
meggyötört fővárosa. Jött Horthy 
Miklós — földet foglalni, új hazát 
teremteni az elesett magyarnak a 
régi haza üszkös romjain. Jött. 
épített, rendet teremtett, alkotmá 
nyos életet, elindította a nemzeti 
munka nagy gépezetét, hogy húsz 
esztendő után ismét felüljön fehér 
paripájára és elindutjon — földet 
birtokba venni. Bitorolt földet, ősi 
magyar földet visszaszerezni.

Elindult I Magyarország kor
mányzója. a legfőbb Hadúr, fehér 
paripán vonult be a húszéves rab 
sógból felszabadult Felvidékre, 
megszemlélte a virógözönben me 
netelő honvédéit, akik az ő had
parancsa értelmében lépték ót a 
megnagyobbodott ország régi ha
tárait, hogy kitűzzék az új hatá
rokon a magyar lobogót.

íme, a  fehér ló legendája, mint 
eleven valóság. Amikor Horthy 
Miklós fehér paripája átlépte a 
mondvacsinált trianoni hatért, a 
földetfoglaló vezért vitte, „az or- 
szágmentó Horthy Miklósi, aki
ből országgyarapitó, szabaditó lett", 
így köszöntötte a Felvidék föld
jén a kormányzót vitéz Imrédy 
Béla miniszterelnök és azt mon
dotta, hogv a látomás beteljesült, 
a  Hadúr fehér lovon bevonult a 
felszabadult ősi földre. ..

A látomás I A Bodrog mentén

suttogott rege. a fehér ló legen
dájáról, a  vezérről, akinek fehér 
lovon kell ülnie, amikor földet 
foglal-.. A látomás, a beteljesült 
álom, a gyönyörű, édes, magyar 
álom ... Ebből az álomból lett 
eleven valóság most épp úgy. mint 
húsz esztendővel ezelőtt.

De vannak még magyar álmok, 
szép, nagy magyar álmok, ame
lyek nem váltak eddig valósággá.

Ezekről az álmokról beszélt a 
legelső magyar ember azon a 
forró estén, amikor a döntőbirói 
Ítélet után mámoros lelkesedéssel 
köszöntötte őt a főváros népe. Azt 
mondotta, hogy „térjetek most pi
henni és álmodjatok még szebb 
álmot annál, mint ami most tel
jesü lt- .

Ezt az álmot látjuk í Ma még 
látomás, ma még misztikus legenda

a hóverte Volga síkján száguldó 
Szél isten paripájának késői iva
dékáról. amelynek meg kell jelen
nie a magyar történelem színpa
dán Látjuk n paripát. Délcegen 
hordozza hátán az egy vezert. Azt, 
aki országmentőből országgyara- 
pito lett. Viszi, viszi sebesen, mint 
a forró sóhajtás, amely nem is
mer térbeli korlátokat és miként 
a dal, túlzengi a bérceket!

Hála- és örömQnnepélyek a Felvidékért.
Bár a Trianonban kegyetlenül í 

megcsonkított Magyarország meg
elégedettsége nem teljes és nem is 
lehet teljes mindaddig, amig minden 
rajtunk elkövetett igazságtalanság ! 
nem nyer maradéknélküli orvoslást, 
mégis az egész ország lakosságát ! 
boldog öröm tölti el, hogy legalább 
az elrablott területeknek egy része 
s velük oly sokat szenvedett magyar 
testvéreink visszakerülnek az anya
országhoz.

Ezért legelsősorban a jóságos 
Teremtenek tartozunk hálával s ez ! 
okból vármegyénk területén is — a 
legutóbb közölt püspöki rendelke
zések folytán — mindenütt hálaadó 
istentiszteleteket tartottak. Veszprém
ben múlt vasárnap délelőtt teltek 
meg a templomok a meghívott ha
tóságok, egyesületek képviselőivel és 
nagyszámú közönséggel s a püspöki 
székesegyházban dr. Tóth Tihamér I

Veszprém vármegye törvényható
sági bizottsága szerdán délelőtt rend
kívüli ünnepi közgyűlés keretében 
fejezte ki örömét felvidéki testvéreink 
visszatérése fölött s az ünnepi ke
retnek ünnepi tartalmat adott az a 
remekbekészült beszéd, amivel dr. 
Tóth Tihamér félsz, püspök, a vesz
prémi egyházmegye segédpüspöke 
okolta meg a kormányzó ur őfő- 
méltósága hódolatteljes üdvözlésére 
és a miniszterelnök ragaszkodó tá
mogatására tett indítványait. A köz
gyűlésen a th. bizottság tagjain kívül 
számos meghívott vendég, testület 
és egyesület is megjelent

A közgyűlést dr. Mestsrházy Fe
renc, vármegyénk főispánja nyitotta 
meg — a nemzeti „Hiszekegy** el
mondása után — hazafias leikéből 
előbuzogott nagyértékü, szép sza
vakkal.

— Húsz éve annak, hogy a világ
háború véres küzdelmeibe belefáradt 
nemzetnek kábultságát kihasználva, 
elraboltak tőlünk országrészeket és a

félsz, püspök, segédpüspök, a refor
mátus templomban Boda  József lelki- 
pásztor, az evangélikus templomban 
pedig Hering János alesperes-lel- 
kész végeztek hálaadó szertartást. Az 
izraelita templomban — amint ve
lünk közük — már múlt pénteken 
este tartott ünnepi istentiszteletei dr. ' 
Kán  Lajos főrabbi.

De a vallásos lélek hálaadásán 
kívül a világ előtt is kifejezésre akarta 
juttatni a vármegye közönsége örö
mét és háláját azok iránt, akiknek 
az isteni jóságon kívül a Felvidék 
visszanyerése körül hervadhatatlan 
és valóban örökös hálára kötelező 
érdemeik vannak. Az ecélból rende
zett tüntető-ünnepségekről, valamint 
a vármegyei törvényhatóság és bi
zottságainak ünnepélyes állásfoglalá
sáról alább számolnak be tudósítá
saink.

legelemibb népjogokat lábbal tipró 
önkény rabságra juttatta testvéreink 
milióit. Ez a húsz év számunkra a ke
serűség, a megaláztatások, a szenve
dések évei voltak, a tranoni határo
kon innen és túl egyaránt. Húsz 
évig szenvedtünk, tűrtünk, bizva a 
Mindenhatóban és soha fel nem 
adva a reményt igazságunk diadalra- 
jutásában, tudtuk, hogy annak napja 
el fog jönni, mert el kell jönnie. 
És megvirradt november 5.-ének 
napja, amikor katonáink átlépték a 
békediktátumok szabta határt.

— Szivem mélyéig megrendülve 
gondolok vissza Komárom felszaba- 
lásának ünnepére. Most is magam 
előtt látom az embereket, amint 
örömtől sugárzó arccal rámköszön- 
tenek, az ismeretlenre. Látom a felém 
nyújtott és a felszabadulás boldog 
izgalmában remegő kezeket. Láttam 
az utcán meglett férfiakat sirva-ne- 
vetve összeölelkezni. Láttam bevo
nulni kormányzó urunkat, hallottam 
az üdvrivalgást, amely utján kisérte.

Láttam Komárom városbiráját, az 
öszbecsavarodó, kemény férfit, amint 
zokogásbafuló hangon köszöntötte 
főméltóságu urunkat, aki könnyes 
szemekkel és megindultságtól remegő 
ajakkal szólt Komárom népéhez. 
Láttam államférfiainkat és a felvidéki 
magyarság vezetőit, amint arcukon a 
meghatottság és öröm könnyei pe
regtek alá. Végül tanúja lehettem a 
kitörő örömnek, a szavakkal le nem 
irható, mámoros lelkesedésnek, amely- 
lyel a város lakossága katonáinkat 
fogadta.

— Tek. törvényhat. bizottság! Ösz- 
szegyiiltünk mi is, hogy ünnepélyes 
formák közt adjunk kifejezést a Fel
vidék magyarlakta részének vissza
csatolása és egymilió testvérünk ha
zatérése felett érzett örömünknek. Ha 
egyelőre nem is kaptuk vissza mind
azt, ami ősi jusson bennünket illet, 
mégis minden kishitűséggel szemben 
mélységes meggyőződéssel hiszem 
és vallom, hogy örömünk teljes le
het, mert az a történelmi óra, ami
kor katonáink állépték a trianoni ha
tárt, egy meginduló folyamatnak csak 
első szakaszát jelzi, azét, amelyet 
feltartóztatni többé nem lehet, amely 
vissza fogja adni a Kárpátok büszke 
bérceitől koszoruzta ősi hazánkat: 
Nagy-Magyarországot, a magyar nép 
nevének régi fényét és ragyogását.

— Hogy ez e történelmet alakító 
folyamat első bölcs királyunk jubi
leumi évében indult el, abban szim
bólumot látok. Szimbólumát annak, 
hogy amint Szent István király ural
kodása történelmünk első ezer évét 
alapozta meg, ez a folyamat nemzeti 
létünk második ezerévének alapjait 
rakja le és biztosítani fogja továbbra 
is a Duna völgyében a magyar faj 
elvitathatatlan szupremáciáját. Erre 
kell felkészülnünk és ennek elérésére 
kell, minden pártoskodást félretéve, 
erőinket összefogni. Éhez kérjük a 
Mindenható Isten kegyelmét. Ezen 
gondolatokkal áthatva, nyitom meg 
mai rendkívüli, ünnepélyes közgyű
lésünket.

A megnyitót követő lelkes taps
után Tóth Tihamér püspök emelke
dett szólásra és két indítványt olva
sott fel arról, hogy; 1. a legmélyebb 
hódolattal üdvözöljék Horthy Miklóst, 
a megnagyobbodott Magyarország

A megye hódolata & . 
kormányzónak.

Tóth Tihamér püspök Indítványára 
még Imrédy Bélát Is üdvözölték



2. (X I.—LXI11. 46. szám.) VESZPRÉMVÁRMEGYE 1938. november 13.

SalQó tar  jani
tűzhelyek
k á l y h á k

n a g y  v á la s zté k b a n  
l e g o l c s ó b b  á rb a n

K ulcsár Károly
265 v a sk e re sk e d ő n é l.

kormányzóját, akinek céltudatos és 
erőskezii országvezetése reánkvir- 
rasztotta a magyar feltámadás első 
fénysugarát; és hogy : 2. lelkesedés
sel köszöntsék Imrédy Béla minisz
terelnököt, akinek köszönjék meg az 
elrabolt országrészek visszaszerzésé
ért folytatott emberfölötti munkáját 
és biztosítsák, hogy a boldogabb 
Magyarországért elinduló keresztény 
és szociális újjáépítő munkájában 
egy emberként állanak mögötte.

Ezután megokolta az indítványát 
olyan ékesszólással, amilyen ritkán 
hangzik el a megye dísztermének 
falai között. A gondolat és kifejezés 
szépsége, képeinek költőisége, logi
kájának vaskövetkezetessége s legfö- 
kép igazságának ereje egyaránt le
bilincselték a magával ragadott hall- 
gatóságát. A legelején arról szólott, 
hogy olyan most a magyar élet, 
mintha kinzó álom lidércnyomásá
ból ébredtünk volna föl. Azután igy 
folytatta :

— Végtelen a mi örömünk, hogy 
húsz év óta hangzó iniánk : „Hiszek 
Magyarország feltámadásában", elin
dult a dicső beteljesedés felé. Vég- 
télén a mi hálánk az isteni Gondvi- ' 
selés iránt, hogy végetvetett szenvedő 
véreink embertelen elnyomatásának. 
Nagy a mi köszönetünk és ragasz
kodásunk országunk bölcs kormány
zója és határozottkezü miniszterel
nöke iránt, akik finom, munkás esz
közöknek bizonyultak a népek sor
sát intéző Gondviselés kezében.

— De vigyázzunk, a nagy ese
mény nagy kötelezettségeket is ho
zott magával. Lelkesedésünk el ne 
lobbanjon görögtüz fénye gyanánt, 
hanem igyekezzünk ennek lángjánál 
magasra szítani azt a két magasztos 
eszményt, amelyen felépült ezer éves 
múltúnk és amelyből egyedül tud ki
fakadni uj ezeréves jövőnk : a szent- 
istváni világszemléletet és az áldoza
tos hazaszeretetet.

A szentistváni világszemléletet fej
tegetve, rámutatott azután, hogy a 
vörös hóhérok bomlasztó munkája 
után bekövetkezett Trianon fölött ér
zett kétségbeesésünkben ébredtünk 
tudatára annak a hatalmas erőnek, 
amit nekünk a Szent Korona és a 
szentistváni világszemlélet és állam
berendezés jelent.

— Egy halálba taszított nemzeti 
lét fellobbant máglyájánál tanultuk 
újra megbecsülni — úgymond — ! 
magunkban, ami múlt, szent, magyar 
bennünk, mert most láttuk be, hogy 
jövőt csak a múlttal lehet csinálni és 
ha ezt megtagadjuk, bizonytalanná 
válik a magyar jövő is. Úgy ér
zem, ennek a meglátásunknak han
goztatására szükség lesz az előttünk

Felveszünk régi nagy vál
lalat részére

ü zletszerző ket (n ő k et is).
Mindenkit betanítunk, uti- 
317 költséget fizetjük. 
Jelentkezés hétfőtől reggel 
9-ig, Vak-Bottyán-u. 3. sz.

álló uj feladatok között is, mert ha 
igaz a történelembölcseletnek az a 
megállapítása, — amint kétségtelen 
igaz — hogy minden intézmény 
csak addig szilárd és csak addig tud 
dacolni a pusztító viharokkal, mig 
ugyanazon fundamentumon áll és 
ugyanazon erkölcsi erőkből táplál
kozik, mint ahogy alapitói eredetileg 
elindították és létrehozták, akkor 
hallja meg az egész ujjongó magyar 
nép a figyelmeztetést : Nincs máshol 
biztos jövője a magyar nemzetnek, 
amelyen erős maradhatna, csak a 
szentistváni alapokon; nincs más 
világnézet, amelyhez nyugodtan áll
hatna, csak a Szent István világné
zete ; nincs másféle kereszt, amely
hez —  mint erős sziklához — hor
gonyát köthetné, csak a Szent István 
koronáján fénylő kereszt. Nem agyon
rajzolt, néni agyonstilizált, nem el
torzított keresztek, hanem a megvál
tásnak az az egyszerű keresztjele, 
amit az országalapitó nagy király 
eredetileg Pannonhalma tornyára fel- 
tüzött. Ez a kereszt! (S itt a megye- 
teremben elhelyezett keresztre muta
tott a püspök.)

— Amikor húsz évvel ezelőtt 
Trianonban szárnyszegetten hullott 
alá tépett tollú, bús turulmadarunk, 
ebbe a keresztbe vetett bizodalinunk 
nem engedett összeroppanni. Amióta 
az elveszett Kárpátok rengetegje zo
kogva sírt fel holdvilágos éjszaká
kon, amióta a Gyergyói hegyekből 
láng csapkodottt-.fel a magas égig, 
amióta az elrabolt Erdély bércei ja- 
jonva sikoltoznak, csak a keresztbe 
vetett végső reményünkkel, csak a 
keresztbe kapaszkodó görcsös ra
gaszkodásunkkal tudtuk elmondani 
két évtized óta reménytelennek lát
szó imánkat: „Hiszek egy Istenben, 
liiszek egy hazában, hiszek egy is
teni örök igazságban".

— Most, hogy nov. 2.-án a 
gyászfátyolos Hungária arcán fel
villant az isteni örök igazságnak 
első sugara, mi lehetne rá más vá
lasza az örvendező magyar szívnek, 
mint a szent Ígéret: Azon az utón 
akarunk haladni, amelyen Szent 
István, Szent László, Mátyás és 
Rákóczi haladtak; amelyet drága 
ereklyénk: a Szent Jobb mutat ne
künk; amelyen Szent István ezer
éves koronája fénylik előttünk. E 
koronán megdőlt ugyan a kereszt, 
de feladatunk újra felegyenesiteni azt 
a magyar nép lelkében. Feladatunk 
kitartani Szent István államrend
szere és világszemlélete mellett.

Szivbemarkolóan szép volt, aho
gyan a hazaszeretet érzését megvilá
gította.

— A földön — mondotta — 
különféle népek és fajok vannak és 
ezek mind a Teremtő tervei sze
rint alakultak és mindegyik számára 
sajátos feladatot irt is elő a világot 
kormányzó Gondviselés. Amint a 
világon minden egyénnek megvan a 
maga rendeltetése, éppúgy minden 
nemzetnek megvan a különleges fel
adata és célja, tehát megvan a maga 
helye és joga a nap alatt.

— A keresztény világnézet, mely 
fönséges biztonsággal hirdeti min
den ember egyenlőségét Isten előtt, 
mégsem helyteleníti a népek külön
állását s nacionalista gondolkodását, 
hanem ellenkezőleg: fölemeli azt és 
megneniesiti. Hirdeti, hogy a nem- I 
zetek közti különbségek és sajátos
ságok lerombolása megbontása lenne 
a természet rendjének, mig viszont a : 
nemzetnek, fajnak és a haza szent j 
földjének áldozatos szeretetét egye- I 
nesen az erény fényében magasz- | 
talja föl.

— Apa és anya, testvér és nő- ! 
vér, játszótársak és kis házunk, szü- J 
lővárosunk és környéke, hegy, völgy, , 
rét és patak, mindez együtt adja a 
haza fogalmát. A hazában együtt- I

érző, egyformán gondolkodó embe- I 
rek laknak, akik éppúgy emberek, 
mint bárhol máshol a földtekén, de 
akiknek mégsem mindegy, hol élnek, 
mert ahoz a kis földdarabhoz, ame
lyet „magyar hazá“-nak neveznek, 
szivük különös meleg érzelemmel 
láncolja őket. Csodálatosan alkotta 
a Teremtő az emberi szivet: bár
hova veti az életsors, hazájába, szü
lőföldjére, mindig visszavágyik. Ez 
a nemes, magasztos érzelem ben- i 
nünk, — ez a hazaszeretet.

— De a hazaszeretet nemcsak í 
érzelem. Ennél sokkal több: akarat 
is. A hazának erejét u. i. gyerme- | 
keinek száma és gazdagsága nem ; 
adja egyedül. Éppennyire fontos, i 
sőt sokkal fontosabb gyermekeinek ’ 
kultúrája, erkölcsisége, kötelesség- 
teljesítése, emelkedett lelki felfogása.

— Szeretem a hazámat, ha mint 
fizikai munkás úgy dolgozom, hogy 
a magyar munka termelése megbe
csült legyen az egész világon. Sze
retem a hazámat, ha mint szellemi 
munkás úgy dolgozom, hogy leg
nagyobb hasznára váljék az a 
nemzettest nagy közösségének. Mert 
egy ország nagysága nem termé
szeti kincseitől, régi történelmének 
dicsőségétől, vezetőinek ügyességé
től függ elsősorban, hanem polgá
rainak derekasságától, munkakedvé
től és erkölcsös jellemétől. Tehát 
nem az a jó hazafi, aki teli torok
kal szavalja március 15.-én a 
„Talpra magyar"-1, hanem az, aki 
azon a helyen, ahova őt hivatása a 
jelen helyzetben épp állította, min
dent elkövet, hogy az ott reávára- 1 
kozó feladatot minél tökéletesebben 1 
teljesítse

— Igen, az igazi hazaszeretet az 
áldozatos szeretet. És hogy az egész 
magyarság ezt újra megtanulja, erre

. lesz égetően szüksége a megnagyob- 
! bodott magyar hazának. Mert a haza 
i nem térkép, nem hegy és völgy. 

Nem bánya és ipartelep. Nem elekt
romos hálózat és vasútvonal. A haza 

í erejének ki nem fogyó, mély forrása 
gyermekeinek lelke, A magyar jö
vendő uj ezeréve polgárainak emel
kedett erkölcsiségében lüktet, kél 
életre, válik eleven valósággá, vagy 
az ő alantas ürességük miatt pusz
tul el.

Végül versidézetekkel is színe
zett beszédében azt hangoztatta, 
hogy nov. 2.-án a magyar igazság 
még csak az első lépést tette meg 
a feltámadás felé, tehát a megpró
bált hazának továbbra is szüksége j 
van minden fiának teljes erkölcsi és 
fizikai erejére, majd Isten kegyel- ! 
mét és áldását kérte Magyarországra. !

Devecserből jelentik : Dr. Schandl 
Károly titkos tanácsos, a kerület or- 
szággyül. képviselője Somló vidékén 
a polgárság lelkesedése közben mél
tatta Tüskevár, Karakószörcsök és 
Apácatorna községekben a nemzet 
sorsfordulatát.

— Szent István esztendejében 
— mondotta — a magyar összetar
tás és fegyelem győzelme elindította 
a nemzeti föltámadást. Nemcsak a 
11 város, 800 falu és 1 milió ma
gyar ember fölszabadítása történt 
meg, hanem azáltal, hogy a prágai 
kormány a visszamaradt és többsé
gében szlováKok által lakott területre 
a magyar kormány részéről fölaján
lott népszavazást elutasította, nyil
vánvaló lett az egész világ előtt, 
hogy önrendelkezés esetén az egész 
Felvidék Magyarországhoz csatla
koznék.

— Ha levonjuk az örvendetes 
fordulat tanulságait s egy táborban,

Orkánszerü taps zúgott fel a gyö
nyörű beszéd elhangzása után és 
percek teltek bele, amig elcsendese
dett. Ekkor Purgly  Pál gazd. főta
nácsos, felsőházi tag azt indivá- 
nyozta, hogy a „remek" beszédet 
egész terjedelmében foglalják a köz
gyűlés jegyzőkönyvébe. Úgy ezt, mint 
a püspök indítványait egyhangú lel
kesedéssel elfogadták, majd a fő ispán  
a hitelesítésről intézkedett s bezárta 
a közgyűlést. Az ünneplő közönség 
a „Himnusz" eléneklése után osz
lott szét.

A  k isg y ü lésen  és  
a  köz. biz.-ben.

A Felvidék visszacsatolásáról a 
a törvényhatósági kisgyülésen és a 
közig, bizottság ülésén is megemlé
keztek napirend előtt.

A kisgyülésen vitéz Karcsay  Béla 
ny. ezredes vetett visszapillantást az 
elmúlt nyolc hét eseményeire és 
a magyar katonaerényeket méltató, 
hazafiasán lángoló beszédében azt 
hangoztatta, hogy a visszanyert te
rületekkel még nem tekinthetjük vég
legesnek hazánk határait. Ez ellen
keznék a müncheni egyezmény szel
lemével is, amely Európában tartós 
békét akart megállapítani. A szavait 
követő tetszésnyilvánítás viharos tün
tetéssé fokozódott, amikor az elnöklő 
dr. Mesterház)’ Ferenc főispán kije
lentette, nem hiszi, hogy volna olyan 
magyar ember, aki a magyar igazság 
végleges győzelméről lemondana. De 
erre nem lehet időt szabni, a kor
mány mindent elkövet, hogy azt mi
előbb érvényre juttassa.

A közig, bizottságban pedig dr. 
Iklódy-Szabó  János kincst. főtanácsos 
mutatott rá hazafias lendületű, szép 
szavakkal, hogy bár rokontalanok 
vagyunk, nem vagyunk elhagyatot
tak, amit — hála diplomáciánk éber
ségének — a tengelyhatalmak leg
utóbbi állásfoglalása is bizonyít. Ha 
továbbra is kitartunk a Róma -  Ber
lin tengely mellett, az nekünk is, de 
eme nagyhatalmaknak is értékes 
lesz. Azt a rosszhiszemű beállítást, 
mintha a németek nem támogattak 
volna őszintén, a miniszterelnöknek 
egy német lapban tett nyilatkozatá
val cáfolta meg. Elismeréssel adózott 
kitűnő honvédségünknek, végül kérte 
a főispánt, tolmácsolja a bizottság 
üdvözletét Imrédy Bélának.

Az indítványt egyhangú lelkese
déssel elfogadták, dr. Kenessey  Pong
rác ny. főispánnak azzal a módosí
tásával, hogy Kánya és gróf Teleki 
minisztereket is üdvözöljék.

fegyelmezetten és kötelességtudással 
áll az egész ország a nemzet babér- 
koszoruzta vezére és kormányzója 
mögött: Szent István birodalma újra 
élni fo g !

Tüskeváron a nagyválasztmány 
nevében K asza  Vilmos plébános, 
Karakószörcsökön, ahol Nirnscé Pál 
gazd. főtanácsos, országgyül. képi- 
viselő is megjelent, dr. H avas Kor
nél pártelnök és Kiss József tanító, 
Apácatornán pedig Kató  Géza tanitó 
tolmácsolta a falvak egész lakossá
gának rendületlen bizalmát a kép
viselő iránt. Egyben mindhárom 
község népe szeretetét s háláját 
nyilvánította Horthy Miklós kor
mányzó iránt, majd üdvözölte a 
magyar kormány fejét: Imrédy Bélát, 
Kánya Kálmán és Teleki Pál mi
nisztereket, továbbá Mussolini olasz 
miniszterelnököt, a lengyel és a né
met kormányt a magyar igazság 
támogatásáért.

Schandl Károly a felvidéki 
népszavazásról.
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A Felvidék visszacsatolása fölött 
érzett hazafias örömnek nagyszerű 
megnyilatkozása volt az a zenés
fáklyás ünnepség, amit hétfőn este, 
a TESz-el karöltve, a Turul Bakony 
Bajtársi Egyesülete és a felsőkeres
kedelmi iskola rendezett a veszprémi 
Rákóczi-téren. Az ünnepélyre a ke
reskedelmi tanulók több csapata, 
hazafias énekeket énekelve, a város 
különböző részeiben toborozta a kö
zönséget, amely 8 órára óriási, ez
rekre menő tömegben vonult fel a 
fellobogózott, ablakaikban kivilágí
tott és kivirágozott utcákból az ün
nepély színhelyére. Felemelő látvány 
volt, amint egymásután, a keresz
tény templomok harangjainak zúgása 
közben, érkeztek meg a zászlóik 
alatt felvonult egyesületek, lámpák
kal a Nemzeti Munkaközpont sütő
szakosztályának tagjai, majd lam
pionokkal és fáklyákkal a kereske
delmi iskolások, akik magukkal hoz
ták Horthy Miklós kormányzó, Mus
solini és Hitler nagy arcképeit. 
Mindegyiket a rendező Turul Ifjak 
igazították el helyeikre.

Az ünnepségen résztvett dr. Mes- 
terházy Ferenc is a feleségével és 
dr. Simon  György prelatuskanonok, 
felsőházi tag, dr. Wéber Pál apát
kanonok, Rosos Károly polgármes
ter, dr. Priegel László ügyvéd, a 
Turul vezére társaságában dr. Szász 
Ferenc takarékpénztári igazgató
ügyész takaréképületbeli lakásának 
erkélyén — ahonnan a szónokiatok 
elhangzottak — jelent meg.

Az ünnepély a nemzeti „Hiszek- 
egy“-gyel kezdődött, amelyet az er
kély alatt elhelyezett királydijas 
Veszprémi Dalegyesület adott elő 
G aa l Sándor karigazgató vezénylé
sével.

Dr. Priegel László, a Turul ve
zére mondott nagyhatású megnyi
tót, amelynek elején szép, érzésteljes 
szavakkal adott hálát a Mindenható
nak, aki megengedte érni ezt az 
örömteljes pillanatot, majd hálával 
emlékezett meg a baráti német, olasz 
és lengyel nemzetek bölcs vezetői
ről, s a magyar sorsot intéző állam
férfiakról, elsősorban Horthy Miklós 
kormányzóról. A kormányzó nevé
nek említésekor riadó éljenzés tört 
ki a tömegből, s percekig hangzott 
a szavalókórus: „Él-jen Hor-thy!"

— A magyar ifjúság — folytatta 
ezután szavait — úgy érzi és meg
győződéssel vallja, hogy az elért 
eredményért az első köszönő szó 
azé az egymilió magyaré, akik most 
visszatérnek hozzánk. Mi nem is 
sejthetjük, mert sohasem próbáltuk, 
mit jelent levetni a diszmagyart, 
letenni a biztos fizetést jelentő ál
lami hivatalt, eldugni a magyar 
zászlót, elrejteni a magyar könnyet, 
dalt, szót és kenyeret keresni akkor, 
amidőn a a kenyeret idegen ellen
séges hatalom kiüti a szájból és 
lopva, titkon, erdők mélyén, jól be
zárt szobákban, kémektől és árulók
tól rettegve tanulni tovább húsz 
éven át a magyar történelmet, ma
gyar hagyományokat és a magyar 
himnuszt. Ez az egymilió magyar 
mind hős, nevezzék őt Jaross An
dornak vagy Hámory Lajosnak, 
Esterházy János grófnak vagy Kis 
Péternek. Hősei a magyar munká
nak és az élni akaró magyar haza- 
fiságnak. (A felvidéki magyarság 
említett vezetőinek nevét is viharo
san megéljenezték.)

Végül a belső revízió szükséges
ségéről szólott s hangoztatta, hogy 
a tizmilióra megnövekedett Magyar- 
ország újjáépítését úgy kell elvégezni, 
hogy itt minden magyarnak meg le

gyen a mindennapi kenyere, a 
munka becsületes bére és soha 
többé egyetlen magyart se szakít
hasson el sem idegen fegyver sem 
kivándorlóbot.

A megnyitót lelkes tetszéssel fo- ! 
gadták.

Most Ján osy  Andor IV. é. keresk. j 
isk. tanuló lépett az erkélyre s Bárd 
Miklós „Vae victis!“ (Jaj a legyő
zőiteknek !) c. költeményét szavalta 
el forró hazafias lendüíettel, amire 
csattanó visszhang volt a dalosok 
ajkán felzendülő „Nem, nem soh a!“ 
irredenta dal.

Gyarmathy Jenő IV. évf. keresk. 
iskolai tanuló mondott szintén az 
ifjúság nevében lobogó beszédet, 
amelyben a magyar szabadságot, 
mint a magyar nép életfeltételét 
hangsúlyozta és a Felvidék vissza
csatolásának öröme alkalmából a 
kormányzó, Mussolini, Hitler és a 
lengyelek iránt fejezte ki a viharo
san tüntető tömeg háláját.

„Bús magyarok imádkoznak" 
Révfy-dalt énekelte el a királydijas 
dalárda ezután.

Majd az ünnepi szónok, dr. Wé
ber Pál apátkanonok kezdett beszélni. 
Miután hangsúlyozta, az isteni Gond
viselést látjuk abban, hogy Szent 
István-jubileumi évében, Szent Imre 
herceg ünnepén lépték át honvédeink 
a magyar határt, hálát adott a jó 
ságos Istennek, hogy adott vezért 
Horthy Miklósban, jóbarátokat Mus
solini, Hitler és Moscicky, erős lelkű 
vezetőket Imrédy Béla, Kánya Kál
mán és gróf Teleki Pál személyé
ben és hogy győzött a magyar igaz
ság akkor, amikor már-már a le- ; 
mondás és beletörődés lett úrrá 
egyesek lelkén. Majd igy folytatta :

— Jogos a követelés, hogy „min
dent vissza!“ — mert tőlünk min
dent igazságtalanul és jogtalanul 
raboltak el. Jogos, mert a külföldet 
félrevezető tervszerű hazugság cson
kította meg és darabolta fel a ma
gyar hazát! Nem a kereszténység! 
— nem! — hanem a keresztnek 
legrafináltabb és legallatomosabb 
ellenségei: még a hazaszeretet és a 
honfibánat szent érzéseit is kigu- 
nyoló szabadkőműves páholyok fe
kete lovagjai ütötték ki a magyar 
szent koronából a drágaköveket : 
Pozsonyt, Nyitrát, Komáromot, Kas
sát, Ungvári, Munkácsot, Nagyvára
dot, Kolozsvárt, Brassót, Aradot, 
Temesvárt, Szabadkát!

— Az első értékes drágakövek 
visszakerültek. Nem nyugodott addig 
kassai kriptájában a vezérlő fejede
lem, mig újból nem hangzott fel 
pihenő hamvai fölött a magyarok 
fogadalma, amelyet ő irt egykoron 
kuruc zászlajára: „Pro Patria et 
libertate vincere aut m óri! A ha
záért és szabadságért győzni vagy 
meghalni!“

— A hazának a szabadság ugyan
az, ami a madárnak a repülés, a 
folyónak a meder, a fának a virág
zás, — mert repülés nélkül siralom 
a madár élete, meder nélkül mo
csárrá dagad a folyó, virágzás nél
kül terméketlen marad a fa, — 
igen! — szabadság nélkül temető a 
haza, siránkozás a népe, borongás 
az égboltja, rögdübörgés az éneke! 
Nekünk a haza és annak szabad
sága is olyan szent, hogy azokért 
készen vagyunk meghozni a legna
gyobb áldozatot i s : az életet!

— A haza fogalma szent! Tanít, 
parancsol, izzít, tetteket sürget, meg
nyugtat, lelkesít, dalra indít I A haza 
dicsőséges történelem, véren vett és 
véren szerzett otthon, melynek földje i

a legjobb levegője a legtisztább! A 
haza otthon, ahol a madár is éde
sebben dalol, a patak is fürgébben 
csobog, a virág is előkelőbb szin- 
pompába öltözik ! Nekünk magyarok
nak a haza szent föld, mert annak 
minden rögét ezeresztendőn keresz
tül vitéz magyaroknak vére öntözte!

— A szabadság az ég ajándéka, 
melyei élni kötelesség, de vele visz- 
szaélni vétek és bűn. A szabadság 
májusi eső, melynek nyomában élet 
és virágzás fakad, az ellentéte: a 
szabadosság pusztító árvíz, melyet 
romlás, rothadás követ.

Ezután föltette a kérdést magyar 
testvéreink, hogy ellent fognak-e állni 
a jövőben a romboló nemzetietlen 
és kereszténytelen irányzatnak s hí
vek maradnak-e Árpád honszerző 
kardjához és Szent István hazafenn
tartó keresztjéhez. Az ünneplő sokaság 
pedig visszaharsogta: „Fogadjuk,
fogadjuk !“

Végül a „Himnusz" szavait idézve 
kérte az Egek Urát: „Isten áldd 
mag a magyart!", majd a szárnyaló 
szép beszéd után, a gimnázium 
fúvós-zenekarának intonálására, fel
zengett az ajkakon a nemzeti imád
ság örökszép dallama s legeslegvé- 
gül mégegyszer fergetegesen meg
éljenezték Magyarország kormány
zóját.

Az ünnepség végeztével az ifjú
ság és egyesületek előbb a 31-es em
lékműhöz vonult, ahol a talapzathoz 
tűzött zászlók előtt diszmenetben 
tisztelgett, azután pedig a Hősi Kapu 
előtt fejezte ki tiszteletadását néma 
megállással. A szép rendezésért a 
Turul-vezérségén kivül a keresk. is
kola igazgatója: dr. Wallner Ernő 
egyet. m. tanár és tanári kara is 
dicséretet érdemel.

Ü n n ep élyek  a  
vidéken.

P ápáról jelentik : Pápa város ha
zafias közönsége múlt vasárnap dél
ben a Felvidék visszacsatolása al
kalmából nagyszabású ünnepélyt tar
tott az országzászló előtt. Az ünnepi 
beszédet vitéz Karcsay  Béla ny. ez- ! 
redes mondotta, aki lelkes szavakkal 
tolmácsolta az örömöt, amely min
den igaz magyar kebelét általjárta 
felvidéki testvéreinknek húsz évi 
rabság alól való felszabadulása s a

felvidéki magyar-lakta területeknek 
az ezer éves hazához való vissza
csatolása alkalmából. Varga István 
joghallgató az Emericana, Tóth Sán
dor tanár a Turul nevében szólaltak 
fel, lelkes visszhangot keltve az 
óriási közönség soraiban. Bertalanics 
Tibor szavalatával ért el gyújtó ha
tást. A szép ünnepélyt a „Himnusz"- 
szal nyitották meg és a „Szózat"-tál 
zárták be. A Frontharcos Szövetség 
fúvós zenekara a „Szép vagy Ma
gyarország" c. irredent-dalt játszotta.

Devecserbol jelentik: Devecser
nagyközségben kedden este 7 órakor 
a községháza előtt volt lelkes lefo
lyású hazafias ünnepély a Felvidék 
visszacsatolásának örömére. A Le
vente Zenekar a „Hiszekegy“-et ját
szotta el, majd dr. Laczay  Antal 
kórházi főorvos mondott magyar ér
zéstől átfűtött beszédet, ami igen 
nagy tetszést keltett. Ezután a több
ezer főnyi közönség a „Himnusz“-t 
énekelte el, majd fáklyásmenetben 
végigjárta a várost, lelkesen éltetve 
a kormányzót, Mussolinit, Hitlert, 
Imrédy miniszterelnököt. Kánya Kál
mánt és gróf Teleki Pált.

Enyingröl jelentik: Enying nagy
község múlt vasárnap este nagysza
bású ünnepélyt rendezett, a Felvi
dék visszacsatolása örömére, a ref- 
rektorokkal megvilágított ország
zászló előtt, ahol szakadó eső elle
nére több ezer ember gyűlt össze. 
Csuka Lajos ref. lelkész mondott 
magas szárnyalásu ünnepi beszédet. 
Közreműködött a R. Kát. és Ref., 
valamint az Iparos Dalárda énekszá
mokkal és dr. F aa  Géza szavalattal, 
tál. A tömeg lelkesen éljenezte a 
kormányzót,a kormány tagjait, Olasz-, 
és Németországot s követelte a len
gyel-magyar közös határt. Majd

DÁ MA
női-divatszalon
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F E L H Í V Á S .
Felhívjuk a n. é. közönség figyelmét 
raktáron lévő „ÁRPÁD" férfi, női és 
gyermek cipőkülönlegességeinkre. Mé
ret után a legkényesebb igényeket is 
kielégitö GYÓGY és LUXUS, vala
mint ANGOL LOVAGLÓ tiszti és 
POLGÁRI csizmák készítését első

rendű kivitelezésben vállaljuk.
316 Tisztelettel :
Veszprém  é s  Vidéke C ipőkészítők S zöv etkezete  nevében 
Stáhl Ádám W ágn er Károly 
Szabó Já n o s  Ifj. Som ogyi Gyula

fáklyás menetben vonultak el a hő
sök szobrához, ahol Schrikker Sán
dor földbirtokos, frontharcos mon- ' 
dott könnyekig megható beszédet, 
kiemelve, hogy „hősi halottaink vére 
nem folyt hiába". Az ünnepély a 
„Himnusz" eléneklésével véget ért I 
ugyan, de a tömeg még mindig 
hosszú ideig tüntetett.

Nagyvázsonyból jelentik: Múlt ■ 
szombaton d. u. 6 órakor az állami 
iskolából az iskolás gyermekek, le
venték, egyesületek lámpionos me
netben, zászlókkal végigvonultak a 
községben, éltetve a kormányzót, 
Imrédy, Kánya és Teleki miniszte
reket, továbbá Hitlert és Mussolinit.

A veszprémi MANSz szerdán dél
után tartott választmányi ülésén szá
molt be annak a nagy és dicséretre- 
méltó hazafias mozgalmának az ered
ményéről, amit a Felvidék rászoruló 
lakosságának megsegítése céljából 
kezdett és lankadatlan szorgalommal 
folytat most is.

Dr. Mesterházy Ferencné főispánná 
elnöki megnyitójában általánosságban 
vázolta a később számszerűleg is kö
zölt eredményt és neniesveretü sza
vai az elismerés mellett további buz
dításul is szolgáltak.

— Husz évvel ezelőtt — mon- j 
dotta —.amidőn a MANSz megala- 1 
kult, nemzetünk legsúlyosabb nap
jait élte. Nagyszerű alapítóink, haza
fias érzésüktől és szivük nemes su
gallatától vezettetve, tudatában vol
tak annak, hogy a válságos időkben 
a női társadalmat is fokozottabb 
munka terheli. Első és legfontosabb 
teendő volt nemzeti érzésű asszony
testvéreinket társadalmi és vallás
különbségre való tekintet nélkül egy 
táborba tömöríteni, majd az arra 
rászorulók segélyezését, támogatását 
megszervezni. A MANSz veszprémi I 
csoportja eme célkitűzéseket igen i 
szépen megoldotta. A veszprémi I 
asszonyok valóban példaadó egyet
értésben, összetartásban és szerve
zettségben éltek és dolgoztak. A ka
rácsonyi segélyezéssel, a népkony
hákon és napközi otthonban való 
közreműködésükkel, a szegénysorsu 
iskolásgyermekek támogatásával és 
sok mással a város karitatív mun
kájának eredményességét nagy mér
tékben elősegítették.

— A MANSz hazafias, áldozatkész 
nemzetépítő munkájának szükséges-

Egy egészen uj sötétcsikos

női szőrmebunda
3io e l a d ó

Kossuth Lajos-utca 10. sz. alatt.

A tömeg ezután a hősi szoborhoz 
vonult, ahol Molnár György plébá
nos hazafias érzéstől duzzadó, gyö
nyörű beszédet mondott a közönség 
meg-megujuló lelkesedése közepette. 
Az ünnepélyen Hámori Margit a 
„Hitvallását szavalta el nagyon szé
pen. Áz áll. iskola növendékei ha
zafias énekekkel és költeményekkel 
egésziteték ki a szép ünnepélyt, 
Hargitai József igazgató vezetésével. 
Ünnepély után a templomokban há
laadó istentiszteletek voltak.

Ú ja b b  h a ra n g z ú g á s  és  
h á la a d á s.

Dr. Rótt Nándor veszprémi me
gyéspüspök rendelete folytán nov.
11.-én, pénteken d. e. 11 órakor, 
amikor a kormányzó ünnepélyesen 
bevonult Kassára, negyedóráig zúg- 
got az egyházmegye összes harangja.

A felvidéki területek felszabadí
tásának befejezése alkalmából nov.
! 3.-án, vasárnap újabb hódoló 
szentmise is lesz a veszprémi szé
kesegyházban, amit, valamint dr. 
Tóth Tihamér szentbeszédét a rádió 
is közvetíteni fogja.

Értesülésünk szerint a dunántúli 
ref. és ev. püspökök is hasonlókép 
rendelkeztek.

sége és pótolhatatlan értéke azon
ban csak most bontakozik ki iga- I 
zán, amidőn egy újabb nagy háború 
küszöbén állottunk. Most láttuk 
csak, mennyi teendő vár reánk. Egye- | 
sületünk azonnal munkához látott, j 
hogy a várható események ne érje- ; 
nek bennünket készületlenül.

A továbbiakban rámutatott, hogy 
szeptember végén, Bpestet is meg
előzve, megszervezték a MANSz is- 1 
meretes gyűjtési mozgalmát, tanács- j 
adó irodáját, fehérvarró és ápolónői 
tanfolyamait, majd a kormányzóné 
„Magyar a magyarért" akciójába 
kapcsolódtak bele mozgalmukkal, ami 
a gyűjtésre az egész vármegyében 
mintaképül szolgált. Ezután így 
folytatta :

— Őszinte örömmel jelentem be, 
hogy nagy munkánkhoz igaz hazafias 
lelkesedéssel csatlakoztak veszprémi 
iparos asszonytársaink is, akiket 
ezúttal is felkérek, hogy továbbra 
is tartsanak velünk, lépjenek be 
egyesületünkbe és így valósítsuk 
meg a veszprémi magyar asszonyok
nak valóban minden réteget felölelő 
közösségét és dolgozzunk továbbra 
is abban a testvéri egyetértésben, I 
amely bennünket összeköt ezekben 
a nehéz napokban. A nov. 2.-án 
meghozott bécsi döntés folytán fel
vidéki magyar testvéreink visszatér
nek, csapataink pénteken már 
Kassára is bevonulnak, majd boldog 
ünnepeink után következnek a szürke 
hétköznapok. Az ünnepből a hét
köznapba való átmenetet lesz hivatva 
megkönnyiteni a mi eddigi munkánk 
eredménye. Boldogok vagyunk, hogy 
szerény tehetségünkkel mi is hozzá
járulhattunk kifosztott véreink felse
gélyezéséhez.

Hálás köszönetét mondott végül 
az egyesület ama buzgó tagjainak, 
akik fáradságot és áldozatot nem 
kiméivé segitettek a hazafias mun
kában, de sajnálattal megállapította 
azt is, hogy a tagok között még so
kan vannak, akik c válságos idők

ben sem érzik a nemzettel és em
bertársaikkal szemben fokozott köte
lességeiket és sehol sem láthatók, ha 
munkára és áldozatra van szükség. 
Kérte ezeket, áljának be a sorba ha
zafias lelkesedéssel, mert még hosz- 
szu, kitartó munka vár reájuk.

A fenkölt szellemű megnyitót az 
egybegyűltek lelkesen megtapsolták. 
Ezt követőleg a gyűjtő csoportok és 
a tanfolyamok vezetői számoltak be 
az eredményről, amit dr. Szeifarth  
Vilmosné ügyv. elnöknő jelentésében 
szintén összegezett s amelynek ered- 
ményekép a vál. ülés időpontjáig 
836013 P volt a takarékban a 
MANSz folyószámlájára betéve. A 
gyűlés az ügyv. elnöknő javaslatára 
hálás köszönetét mondott Vájná 
Gábor ny. Őrnagynak, aki a MANSz 
hazafias mozgalmát elindítani lelkes 
önzetlenséggel segítette, dr. Czukrász 
Aladár kórházi főorvosnak, aki a 
Vöröskeresztes ápolónői tanfolyamot i 
tartotta, özv. Angeli Mártonnénak, 
aki a MANSz katonáknak adomá
nyozott szép zászlóját kihimeztette, 
a múlt vasárnap urnával és per
sellyel gyűjtött MANSz-asszonyok- 
nak és Turul-leányoknak, aminek 
eredménye 765 52 P volt, a pénzt 
gyűjtő hölgyeknek, akik közül Ben- 
köné és Báthory Lujza maguk 900 
P-n felül, az iparosasszonyoknak, 
akik közül Libisné és Bányayné 300 
P-t gyűjtöttek; köszönetét szavazott 
az Izr. Nőegyletnek, amely 335 P 
gyűjtésén kívül 80 db fehér- és 
ruhaneműt, valamint élelmiszert tar
talmazó szeretetcsomagot is gyűjtött; 
és örömteljes köszönettel vette tudo
másul, hogy a MANSz áldozatos lelkű 
asszonyai már eddig 11, 120m-esvég 
vásznat szabtak fel katonai fehérne
műre s azt most is folytatják ; hogy 
a fém és egyéb hulladék gyűjtéséből 
egy vagonravaló van eddig a vil
lanytelepen ; hogy a MANSz októ
beri teájának tiszta jövödelme 130 P 
volt a hazafias célra stb. Dr. Kcnes- 
sey  Tibor titkár pedig bejelentette, | 
hogy az eddig beérkezett adatok 
szerint a vármegye járásaiban is 
mintegy 8 — 10 ezer P fog egybe- i 
gyűlni ugyanerre a célra, ami szin
tén nagy örömet okozott. Még jegy- 1 
zőkönyvi köszönetét mondtak dr. 
Lengyel József pü. fogalmazónak, 
aki a Mussolinihez intézett üdvöz
letükre érkezett s a vál. ülésen is 
felolvasott választ olaszból lefordí
totta.

A választmányi ülés ezután egy
hangú helyesléssel magáévá tette 
Mesterházy Ferencné főispánnénak 
azt a meleg szívre valló elgondolá
sát, hogy a tél folyamán székháza \ 
egyik helyiségében 8 —12 éves sze
gény gyermekek részére napközi ott
hont nyit, amelynek felügyeletét, — 
úgyszintén a Szent Vince napközi 
otthonban is — tagjai vállalják. El- I 
határozták még, hogy a novemberi ! 
teaestét 22.-én a Kaszinóban rende
zik meg s annak tiszta jövödelmét a 
szegény iskolásgyermekek karácsonyi 
felsegélyezésére fordítják, majd még 
néhány belső ügyet tárgyaltak le.

Adom ányok a  „M agyar a  
m agyarért” m ozgalom ra.

A veszprémi MANSz-hoz a fenti 
célra újabban a következő adomá
nyok érkeztek: Pénzt adtak  (Folyta
tás) : Özv. Pakrócz Károlyné, Nikiás 
Károlyné, Kiss Zsigmondné 150  — 
150, Orsolya Mária, özv. dr. Kovács 
Lászlóné, dr. Pulay Lajosné, Pethő 
Istvánné, Kalmár Mária, özv. Sz. 
A.-né, F. R., Vági Gyula, Grosz 
Béláné, özv. Borbélyné, Keglovics 
Sándorné, Zámbó István, özv. Ber
zsenyi Gusztávné, Kálmán József, | 
Franki Miklós, Bezerneczky, Kupccz 
Mihályné, Szabó István, Spáncz Ká
rolyné, özv. Juraszek Jánosné, Ha- 
vasy József, N. N., Mikolás Imre,

Magyar a magyarért!
Mintegy tiz-tiz ezer pengő készpénz helyből és a já rá 
sokból és sokezer ruha- s fehérnemű gyűlt eddig össze.

A veszprémi MANSz beszámolója.

MERCEDES - 
RHEINMETALL 
ROYAL ■

ÍRÓGÉPEK
a le g jo b b a k !!

R é sz le tfiz e tésre  Is  kaphatók 
FODOR FERENC 
kön y vk eresk ed ésében  Veszprém .

özv. Somsics Jánosné, Répássy Fe
rencné, özv. Gyenes Istvánné, özv. 
dr. Csorba Györgyné, özv. Rosos 
Jánosné, Marosvölgyi Ferenc, Liszt- 
ner Antal, Horváth István, özv. Bog
nár Kálmánná, özv. Nagy Sándorné, 
Rozsnyóczki Lajos, Füst Istvánné, 
Petróczy Vilmosné, Pénzes Istvánné, 
Feketéné, Lehner Józsefné, Tiszinger 
Istvánné, Tiszinger Károly, Seregé
lyes Mártonná, Soltész Lászlóné, 
özv. Kohl Antalné, özv. Galambos 
Istvánné. özv. Nagy Lajosné, özv. 
Raft Dezsőné, Varga Istvánné, Né
met Péter, Cseh József, dr. Molnár 
Imréné, özv. Krehnyay Béláné. Eng- 
lert Ambrusné, Barna József, N. N., 
N. N., Bánhidi Ferenc, Nyers An
dor, id. Békefy István 1 — 1 P-t; Do- 
mánszky Mária, Stabi József, Hu- 
nyadváry Ignácné, Mátyás János, 
ifj. Ferenczy István, Keller Antal, 
Kőváry A., Weisz Józsefné, Végh 
Aladár, Steiner Vera, Vári Nagy 
Lajos, Kóhn Miklós, Németh Nándor, 
Izsákovics János, Vágner Károly, N. 
N., Kész Jánosné, Maroch Jánosné, 
Mecséri Lajos, ifj. Pethő József, 
Linzmayer Imre, Linzmayer István, 
Kovács József, Simon Károly, Láng 
Rudolfné, Füleky A., Gergely L., Lo- 
vass József, Grábler £Rezsö, özv. 
Nagyné, Ihász Margit, Hajtó Győző, 
Mécséi Gyula, Nagy N., Széles Mi
hály, Hornung Jánosné, Móricz Fe
rencné, Fodor Kálmán, özv, Lányi 
Gyuláné, Flacsek Mihály, Horváth 
Ferenc, vit. Beleznai Istvánné, Bun- 
dics Józsefné, özv. Blasky Józsefné 
5 0 —50 f.; Pacher Sándor, Tóth La
jos, Torma Antal, Benedek Viktorné 
40 — 40 f.; Zámbó Gyula, Neubauer 
István 60—60 f.; M. M., Belley Já
nosné, Ecker Ferenc, özv. Kék J., 
N. N., Szentes Gábor, Tóth Sándor, 
Hajagos János, Gondol Dániel, Léb 
Mihály, Bella Péterné, özv. Szlobo- 
dáné, Rózsa Károlyné 30—30 f.; N. 
N., Horváth Gyuláné, N. N., Gróf 
Istvánné, Herczeg Józsefné, Dülk 
Márton, özv. Deliné, Jeney Károly, 
Dabronoky Pálné, Körmendy jánosné, 
özv. Czipszer Károlyné, özv. Mol- 
nárné, Simon József, Simcsi János, 
Varga Mihály, Steiner Zoltánné, Ba
kos János, N. N., özv. Szabó La
josné, Rolandné 2 0 —20 ff.; N. N., 
özv. Lenner Józsefné, Érsek István, 
Tósok Sándorné 10— 10 f. Az Izr. 
Nő- és Krajcáregylet pénzgyüjtése: 
Fischer Antalné 25, Kulcsár Károly 
15, dr. Spitzer Józsefné 12, dr. 
Bognár Jánosné, özv. Vogl Józsefné, 
Révész Ödön, dr. Lantos Andor, 
Steiner Jónásné, Ncy Jakabné, dr. 
Steiner Andor 1 0 -1 0 ,  Darvas Lajos, 
Rechnitzer Sándorné, Darvas József, 
Szalai Mórné, Mauthner Gyula, Rot- 
hauser Jenő, Kollár Adolf, dr. Barta 
Aladár és neje, Benedek Pálné, Len
gyel Sándorné, Róthauser Zsigmond
né, dr. Kun Lajos, dr. Steiner Ele
mér, Pillitz Ármin 5 5, Szántó 
Imréné, özv. Szenes Izidorné, dr. 
Pillitz Pál 3 —3, Weinberger Her- 
mann, Engel Imre, Mandler Sándor, 
Komlósné, Schwarz Imréné 2 - 2, 
Kalmár Ernőné, Forstner Vilmosné, 
Róna Béláné. Neu Márkusné 1 — 1 P, 
Singer Jenő, Gissinger N. 50—50 f. 
Szeretetcsomagot adtak: Az Izr. Nő- és 
Krajcáregylet "egyesületi gyűjtésében 
Hamburger Sándor és Fia, Steiner 
Manóné, dr. Rosenthal Sándor, Lan-
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tos Lajos, Abelesz István, Lengyel 
Imréné, Heinrich Jenő, Weisz Ja- 
kabné és Barna Gábor, Krausz An- 
dorné, Spitzer Árpádné, Guttniann 
Jenőné, Koréin Józsefné, Schwarz 
Andorné, Popper Miklósné, Spitzer 
Margit, Weisz Rezsöné, Rotschild 
Zoltán, Rothauser Zsigmondné, Reisz 
Áruház, Popper László, Szabó Osz
kár, Steiner Lajosné, Szigetvári La- 
josné, Oblatt Manó, Böhm Oszkárné, 
dr. Sziklai Imréné, Erdélyi Ignácné, 
Rosenberg Mór, Krausz Józsefné, 
Pillitz Ármin, Polgár Gézáné, Hac- 
ker Emilné, László Pálné, dr. Aczél 
Istvánné, dr. Réthi Edéné, dr. Kun La
josné, Hamburger Zsigmongné, Singer 
Sándorné, Steiner Jónásné, Stern 
Emil, Stern Fülöp és Büchler Gyula, 
Krausz Ferenc, özv. Popper Sománé, 
Glaser Rezsöné, Krebsz Mártonné, 
Frank Istvánné, Szente Arnoldné, 
Weltner Pálné, Bárdos Lajos Weisz 
H. Mórné, Bárdos Imre, Kaszás 
Nándor, özv. Tauszig Manóné, Vég 
Izidorné, Oblatt Béla, Deutsch Jó- ! 
zsefné, Fodor Ferencné, Braun Fe- 
rencné, Deutsch István, Kemény 
Lipótné, Fischer Sándor, özv. Korai 
Adolfné, N. N., Ernst Dezsőné. Ru
haneműt adtak: Léber Divatház, dr. 
Cságoly Sándor, László Pál, Kiszely 
Jánosné, Speier-Duránd őrnagy, özv. 
dr. Káldy Gyuláné, dr. Weidlich La
josné, Szabó Mihályné, Hamburger 
Sándor, Farkas Dezső, dr. Fojt Je 
nőné, Lantos Divatház, Fodor Fe
renc, özv. Vadászy Ambrusné, özv. 
Finke Józsefné, Pekárdy Pálné, Nagy 
Istvánné, Rosenberg Mór, dr. Papp 
Sándorné, ifj. Matkovich Lászlóné, 
Traub Lászlóné, Weil Edéné, Hol- 
lender Antalné, özv. Fekete Gyuláné, 
dr. Wallner Ernőné, Báthory Lujza, 
Benkő Sándorné, vitéz Kukorelliné, 
dr. Rhédey Antalné, özv. Weninger 
Istvánné, Szmoilény Gyuláné, özv. 
dr. Kováts Lászlóné, vit. Kozma 
Józsefné, Rietmüller, Kiss Zsig
mondné, Beöthy Dezsőné, Schiberna 
Júlia, Legát Jánosné. Könyvet adtak: 
Fojt Jenőné, Nagy Istvánné, dr. Papp 
Sándorné, ifj. Matkovich Lászlóné, 
Hets Gyuláné, Angolkisasszonyok 
polg. növendékei, Kaufmann Mi
hályné, Pósa könyvkereskedés, Se
rényi Istvánné, Ferenczy István, özv. 
Berzsenyi Gusztávné, Lengyel End- 
réné, Nagy Desző, Beöthy Dezsőné, 
Beck Pál. Élelmiszert adtak: Stie- 
rand Kálmánná, Mészáros Gyula, 
Dobronoky Pálné, Pirinayer Ignác. 
Egyéb adom án yok: A Veszprémi 
Szociális Misszió Társulat körülbelül 
200 kötetből álló könyvtárát engedte 
át a fenti célra. Dr. Berky Miklósné 
és özv. Kukorelly Nándorné egy tál 
ételre adakoztak. (Folytatjuk.)

*

Itt említjük meg, hogy Veszprém 
megye th. közgyűlése 2000 P ado
mányt szavazott meg a „Magyar a 
magyarért" mozgalomra. — Ajkai 
Nirnseé Pál országgy. képviselő 300 
P-t adományozott, a főispánná ke
zéhez. — A Veszprém városi mozi
nak kedden rendezett előadásai pe
dig 673 83 P-t jövedelmeztek tisztán 
a nemes célra.

A Gazdasági Egyesü
let választmányi és 

közgyűlése.
A Veszprémvármegyei Gazdasági 

Egyesület kedden Holitscher Károly 
gazd. főtanácsos, országgy. képviselő 
elnöklése alatt igazgatóválasztmányi 
ülést, majd közgyűlést tartott.

Az igazgatóválasztmány a szarvas
marha-export, a téli gazdasági tan
folyamok kérdését és az ezévi nyári 
esőzések okozta károkkal kapcsola- 
tos ügyeket és több folyó ügyet tár
gyalt. A GEOSz-naggyűlésére öt ta

got delegált. Elhatározta, hogy a 
Légoltalmi Ligát és a „Magyar a 
magyarért" mozgalmat támogatja. 
Elfogadta Kari Józsefnek azt az in
dítványát, hogy a mezőgazdasági 
érdekképviseletekről szóló 1937. 
XVII. te. alapján a Felsődunántúli 
Mezőg. Kamarába hivatalból rendes 
tagokul Holitscher Károly elnök és 
Töpler Ernő ügyv. igazgató megvá
lasztását javasolják a közgyűlésnek.

A közgyűlést Holitscher Károly 
lelkes, hazafias beszéddel nyitotta 
meg, aminek során megemlékezett a 
húsz évig rabságban szenvedett és 
az elnyomás alól most felszabadult 
felvidéki magyarságról. A közgyűlés 
az igazgatóválasztmány javaslata 
értelmében kamarai rendes tagokul 
egyhangúlag Holitscher Károlyt és 
Töpler Ernőt választotta meg.

íme, a csodás forradalom
A nagy nemzeti örömünnepek j 

mámoros napjai nem ragadhatnak el ' 
bennünket annyira, hogy tisztán ne j 
lássuk az események fejlődését, ki
bontakozását. Látjuk azt a nagy 
munkát, amelyel az Imrédy-kormány 
európai problémává fejlesztette a 
csehszlovák kérdést s ezzel dűlőre ' 
juttatta egymilió leigázott magyar 
testvérünk várva-várt felszabadulását.

Imrédy Béla miniszterelnök kö
szönettel adózott mindazoknak, akik- j 
nek részük van a siker kivívásában, ' 
akik vállvetve dolgoztak a magyar 
igazság diadalrajutása érdekében. 
Mintha el akarná hárítani magától 
az érdemeket, mintha ki akarna térni 
a közvélemény elismerése és hálája 
elől, úgy tűnnek fel szavai. A köz
vélemény azonban tisztán lát. Tudja, 
hogy a miniszterelnök kezeiben volt a 
sorsdöntő napokban a legfőbb irányí
tás, hogy a nehéz kérdés valamennyi 
szála nála futott össze. Ez a közvé
lemény az izgalomtól fűtött, már-már 
bizonytalanná váló légkörben is nyu
godtan, a nagy időkhöz méltó ko
molysággal viselkedett, mert tudta, 
hogy odafenn a miniszterelnökség 
palotájában olyan felelős kormányfő 
ül, aki messzire lát, tisztában van 
intézkedéseinek várható következmé
nyeivel, s aki az egész ország előtt ; 
bármikor nyugodt lelkiismerettel vál
lalhatja a felelősséget minden tettéért 
és intézkedéséért.

Jólesett látni, hogy ez a nagy j 
ember, a magyar sorsnak ez a fárad- l 
hatatlan munkása és irányítója mi- j 
lyen férfias határozottsággal, milyen 
gyorsan s amellett megfontoltan ha
lad a kitűzött cél felé. Minden hely
zetet azonnal átlátott és tudta, mit 
kellett tennie, ügyünk élőbbrevitele 
érdekében. Úgyszólván pillanatok 
alatt döntött a nehéz órákban s in- ; 
tézkedései mindig helyeseknek bizo- í 
nyúltak.

Nehéz küzdelem volt az utóbbi ; 
idők diplomáciai munkája, de hogy j 
ezt a harcot sikerrel vívtuk meg, 
abban az oroszlánrész Imrédy Bélát 
illeti meg. A világ szeme heteken át 
Imrédyre figyelt és bámulta a törhe
tetlen egyéniségéből szinte hihetetlen 
könnyedséggel áramló utasításait, 
amelyeket az események által igazolt 
helyes érzékkel adott ki.

Kaposvári beszédében „csodás 
forradalom“-ról beszélt a miniszter- 
elnök, az egész ország minden ré
tegét átfogó hatalmas, szociális re
formterveket jelentett be és most, 
alig két hónappal a kaposvári szó
zat elhangzása után azt látjuk, hogy 
csodával határos munkát vitt végbe 
elszakított testvéreink egy részének 
felszabadítása terén is.

A nagy tettek véghezvitelére hi
vatott férfi, a belső rend és fegye
lem embere, a békés forradalom

munkálója megtalálta a helyes utat 
az ország külpolitikai fegfontosabb 
érdekeinek olyan megvédésére, ami 
pozitív magyar sikert jelent. Ez a 
pozitív magyar siker csak úgy volt 
kivívható, hogy az ország népe egy 
emberként, egységbe forrottan állott 
az Imrédy-kormány mögött és biza
lommal viseltetett iránta. Ez a fel
becsülhetetlen értékű bizalom meg
acélozta a felelős kormányférfiak 
erejét és elősegítette magyar ügyünk 
bátor munkálását.

Az elért siker és eredmény fo
kozza a közvéleménynek Imrédy 
Bélába és kormányába vetett bizal
mát. A magyar nemzet nyugodtan 
várja az örömünnepeket követő belső 
munkát, Imrédy terveinek megvaló
sítását, amelyek tovább viszik a ma
gyar sorsot és amelyek uj boldogabb 
és nagyobb Magyarország megte
remtését célozzák. (s.)

Hiszek egy Istenben,hiszek egyhazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában 

Ámen

H Í R E K .

M a g y a r  zászlót lenget 
a  szél . . .

Magyar zászlót lenget a  szél 
Kassa tornyán, Léva várán... 
M ajd húsz évig vártunk erre, 
Száz barát közt, mégis árván. 
Húsz esztendő .. — nagy idő az !  — 
Be sok  reményt összetépett, 
Elsöpörni mégse tudta 
Ezt a  hazát, ezt a  n épet!

40 .000  ar. P-ős
főnyereményének, 

összesen 18.729 kisebb-na- 

gyobb nyeremény húzása

d ecem b er 7 .-én .
Egész sorsjegy 3 P. Fél 1*50 P.
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— Uj Vitézi Székkapitány.
A Vitézi Rend főkapitánya a Vesz
prém várm. Vitézi Székkapitányság 
élére vitéz Kolossváry László ny. ez
redest, a Veszprém megyei Vitézek 
Társadalmi Bizottságának eddigi el
nökét nevezte ki. Az osztatlan tisz
teletben és szeretetben álló, derék 
magyar úriembernek székkapitánnyá 
történt kineveztetése az egész vár
megyében nagy örömet keltett.

— Törvényszéki szakértő ki
nevezés. A veszprémi kir. törvény
szék teljes tanácsa H radek Dénes 
gazd. felügyelőt, a várm. kir. gazd. 
felügyelőség vezetőjét törvényszéki 
állandó hivatalos gazdasági szakér
tővé nevezte ki.

Visszamegyünk..., hazatérnek... 
Ami volt, csak gonosz emlék. 
M egcsókoljuk lobogónknak 
Könnytől, vértől ázott selymét. 
Hintsétek be, hej, az  útat 
Árvácskaval, nefelejccsel...
Akik eddig tamáskodtak,
Hinniök kell most az egyszer!

V á r h e g y i  E m i l .

Usenet Sasa.

— „A kis összeesküvők" cím
mel irt Medveczky Bella kedves 
ifjúsági regényt Az Én Ú jságom - 
Tündérvásár számára. Kiadóhivatal: 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfize
tés negyedévre ajándékkönyvvel 2 P.

— Schrikker Sándor fajazonos
gyümölcsfa, rózsa és disznövénycse- 
mete lerakata Veszprém, Palotai-ut 
23. sz. Árak árjegyzék szerint. Szál
lítás és csomagolás díjtalan. Meg
rendelések ugyanott, hívásra házhoz 
jövök. 277

Füzes susog, hűvös őszi estén.
Vártán állunk, a  vén Duna mentén. 
Észak fe lé  van a  Qöncöl rudja .. 
Arra lesz a  m agyar baka útja.
Nyitra fe lö l idesir a  bánat, 
Csallóközből sóhajtások szállnak, 
Ungvár, Munkács, Léva, Losonc,

Kassa,
Alig várja, hogy keblünkön m agát 

kisírhassa.

Susogjatok sárga, fü zes erdők.
Dél fe lé  m eg szálljatok ti felhők. 
M ondjátok el, hogy vár: Pozsony, 

Nyitra...
Most lépünk a  komáromi h id ra ... 
Lesz m ég egyszer ünnep a világon... 
Elválik, hogy ki legény a  gáton.
Mig otthon tán édesanyák sírnak, 
Idekint a  f ia ik  most történelmet Írnak. .

K a r i I  G y u l a .

— Mesterházy Ferenc főispán 
a kormányzó komáromi bevonu
lásán. Dr. Mesterházy Ferenc, vár
megyénk főispánja — dr. Berky  
Miklós alispán, valamint Rosos Ká
roly veszprémi és Hamuth János 
pápai polgármesterek kíséretében — 
múlt vasárnap résztvett a magyar 
nemzetnek azon a felejthetetlen öröm
ünnepén, amikor Magyarország Kor
mányzója honvédéi élén bevonult 
Komáromba.

— A békités jutalma. Szent- 
gálon R ák  Károly suhanc egy kor
társával estéli bicskás verekedést 
rendezett a Varga-féle vendéglő 
előtt. A 19 éves Tömör István szét 
akarta őket választani, de Rák zseb
kését hasába szúrta. Életveszélyes 
állapotban beszállították a vesz
prémi kórházba.

-  A házassági tanácsadás 
fontosságával érdekes cikk kereté
ben foglalkozik Tolnai V iláglapja uj 
száma. Közel száz pompás képet ta
lál az olvasó a népszerű képeslap
ban, amelynek egy száma 20 fillér.

— A mozi műsora. 13 kislány  
mosolyog az égre a cime a ma szom
baton, vasárnap és hétfőn (12., 13.

í ták Babay József és ifj. Békeffy 
István, rendezte Ráthonyi Ákos. Á 
főszerepeket Turay Ida, Erdélyi Mici 

S Gózon, Ráday, Juhász. Vizváry Ma- 
> riska, Köpeczi-Boócz, Makláry, Pet- 
I hes és 12 szép kisleány játssza. A 
! tizenhármak klubjába tömörült lá- 
j nyok nemes elhatározásából eredő 

bonyodalom megoldásához minden 
| szinési készséggel alkotó szereplői 

járulnak a sikerhez. Bevezető: a 
M agyar búza c. ismeretterjesztő film 
és a Magyar Világhiradó, amely az 
ipolysági Országzászló avatásáról hoz 
ismertetést. -  Szerdán és csütörtö
kön (17. és 18.), filléres helyárakkal
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egy mulatságos német vígjáték: Hol 
voltál az éjszaka?  Páratlanul szelle
mes, kalandos meséje btlnügyi vo
natkozásainál fogva csak 16 éven 
felülieknek. Egy tempremantumos 
amerikai miliomos urileány fonák 
helyzetéből való megmenekülése egé
szen a boldog befejezésig, finom 
pikantériára emlékeztető filmmese, 
mely Gusti Huber és Willy Fritsch 
zenzációs alakilásában egyik legked- ! 
vesebb vígjáték. Bevezető: az É szaki 
tenger törzsvendégei c. ismeretter
jesztő film és a Fox Világhiradó. — 
Az előadások kezdete hétfőn csütör
tökön és szombaton fél 7 és 9, va
sárnap és szerdán 4, fél 7 és 9  óra
kor. Pénztárnyitás két órával az első 
előadások előtt. Telefon: 363.

— Megharapta a  macska. P á- \ 
páról jelentik : Nagytevel községben ; 
Szabadíts  Domonkos gazda portáján í 
a kutya meg a macska összemara- 
kodtak. Szabadíts szét akarta vá- ! 
lasztani a marakodó állatokat, mi- , 
közben a macska nekiugrott és ke
zét úgy összeharapdálta, hogy kór
házba kellett szállítani. Valószínűleg 
elszállítják a Pasteur-intézetbe.

—  Igaz ami igaz. Főnyeremény
nagy szerencse ! De hogy nyerjünk, 
ahoz sorsjegyet kell vennünk. 3 — 
P-ért egy egész, vagy 150-ért egy 
fél államsorsjegyet kaphat. Húzás 
december 7.-én. 312

— „Mit szólsz hozzá?" A M a- 1 
gyár  Lányok, Tutsek Anna népszerű j 
ifjúsági lapja uj rovattal bővült. 
Nemcsak az ifjú olvasó, de a szü
lők, nevelők, testvérek is elmond
hatják véleményüket egyről-másról. 
Kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy- 
ut 16. Előfizetés negyedévre 4 P.

— Fegyházba került a gyer
mekgyilkos anya. Megírtuk, hogy 
ezév augusztusában Ferenczy Mi- 
hályné noszlopi asszony újszülött 
gyermekét a földhöz csapdosta s 
amikor kiszenvedett, elásta. A vesz
prémi törvényszék a gyilkos anyát 
jogerősen két évi fegyházra Ítélte.

— Veszedelmes kézfogás. P á
páról jelentik : Furcsa baleset történt 
Bakonykoppány községben. Peidl 
Antal 19 éves napszámos-legény 
kezében borospoharat tartva bucsuz- 
kodott barátjától, aki búcsúzóul úgy 
megszorította Peidl kezét, hogy ab
ban a boros pohár szétzúzott s az 
üvegszilánkok sokasága fúródott a 
tenyerébe. Súlyos nyirokmirigy-gyul- 
ladást kapott, úgy, hogy kórházba 
kellett szállítani.

EGYESÜLETI ÉLET.
Turul-leányok táborozása. A

A Turul Szövetség Veszprémi Bakony 
Bajtársi Egyesületének Szilágyi Er- 
zsébet-leánytörzse elhatározta, hogy 
a MANSz-nak a Felvidék részére 
szervezett fehérnemű varrási akciójá
ban résztvesz és 50 pár fehérnemű 
megvarrását vállalta. Ezenkívül a 
november 6.-i, vasárnapi urnagyüj- 
tésre 19 tag vállalkozott. Az egye
sület társadalmi és vigalmi bizott
ságába tagokul delegálták Homoky 
Gabriellát, Máday Rózsit, Velty Klá
rát és Stierand Líviát, a sportbizott
ságba pedig Takács Klárát és Vörös 
Erzsébetet. — Elhatározta a törzs, 
hogy nov. 20.-án, vasárnap d. u. 5 
órai kezdettel teával és büfével 
egybekötött táncos délutánt rendez
nek az egyesületi otthonban, melyre 
vendégeket ezúttal is szívesen lát
nak. Belépődíj nincsen. A következő 
tábort november 17.-én, csütörtökön 
délután tartja az uj leánytörzs, ame
lyen Kremo Alajos patrónus meg
kezdi lengyel előadás-sorozatát, a 
melyre a többi törzsek tagjait és 
vendégeket szívesen látnak. A törzsi

táboron Kolossváry Józsa törzsfő- 
bajtárs elnökölt és az mindvégig 
példás rendben és hazafias szellem
ben folyt le. Az uj törzs eddigi mű
ködésével is bebizonyította, hogy a 
Turulban az alkotó női munka nél
külözhetetlen és friss, eleven lendü
letet visz a bajtársi életbe.

A Nemzeti Munka Központ 
Veszprémi Szervezete vasárnap 
Halász János elnöklésével rendkívüli 
közgyűlést tartott, aminek egyetlen 
tárgya az országos közgyűlésre ki
küldöttek kijelölése volt. A veszprémi 
szervezet Halász János elnököt, Ki- 
szely János alelnököt és Benkő 
József jegyzőt küldte ki az országos 
gyűlésre. Ezután Radács Tivadar 
villanytelepi tisztviselő tartott érdekes 
előadást a munkásság összetartásá- I 
sáról és fegyelmezettségéről, amit 
mindvégig nagy figyelemmel hall
gattak és tetszéssel fogadtak. A köz- ! 
gyűlésen résztvett dr.Priegel Lászlóné, ! 
a szervezet női csoportjának elnöke is.

TESTEDZÉS.
L a b d a rú g á s .

Pápán a Perutzgyár 3:1 (3:0) 
arányban győzött az Előre ellen. A 
bajnokjelölt hazai csapat ismét csak 
egy félidős játékban döntötte el a 
mérkőzés sorsát. Szünet után szinte 
teljesen leállottak. Gólszerzők: Vá
mos II., Bolla és Magyari. játékve
zető : Jáger.

Fűzfőn a hazaiak 1:0 (0:0) 
arányban vereséget szenvedtek a 
SzFC-től. Szerencsétlen körülmények 
között veszített ismét Fűzfő. A mér
kőzést végig irányította és csatár
sora mégsem tudott eredményes lenni, 
viszont kapusának egyetlen hibájá
ból szerezte meg Szombathely a 
győzelmet. Játékvezető: Schramm.

Hajmáskéren a hazai csapat és a 
FÁK II. 3:3 (1:2) arányban meg
osztozkodtak a pontokon. Hajmás
kér több tartalékkal dolgozott s igy 
nem tudta kijátszani rendes forrná- j 
ját. Fűzfő viszont lelkesedésével rá
szolgált a döntetlenre. Gólszerzők : 
Molnár (2), Pőcze, illetve Báli, \ 
Kukla és Gyümölcsös. Játékvezető: 
Ernei.

Az Előre II. Siófokon szenve
dett vereséget 4:0 (1:0) arányban. 
A nehéz talajú, sáros pályán a teh- 
nikásabb helyi csapat bizonyult jobb
nak és megérdemelten győzött. Gól
szerzői : Kardos (2), Zsely és Nagy II. 
Játékvezető: Somos.

A kisorsolt többi bajnoki mér
kőzés ismét elmaradt. (t. I.)

o Vasárnapi labdarugó sor
rend. P. Vasutas—TSE, FÁK II.— 
Unió II., Móri LE —Siófok, Ajka — 
Pét és VTC—ARAK II. bajnoki 
mérkőzések kerülnek lejátszásra, 
amennyiben a változott viszonyok 
megengedik.

IRODALOM.
(A téli színházi évad) legna

gyobb eseménye, Herczeg Ferenc 
uj vigjátéka, „Az utolsó tánc“-t no
vemberben mutatja be a Nemzeti 
Színház Kamaraszínháza. A vigjáték 
egyik csillogóan elmés jelenetét az 
U j Idők  közli. E számból kiemel
jük még Harsányi Zsolt regényének 
folytatását, S. Bokor Malvin folyta
tásos uj regényét, Benz József és 
Eszterhás István lelkes cikkét. Bó- 
dás János verse, Fendrik Ferenc no
vellája, Ruzitska Mária angol fordí
tása, Ebeczky György, Matolcsy An
dor színházi cikkei, számos idő
szerű közlemény, fényképek, Mühl- 
beck Károly ötletes fejlécei, „Ceruza- 
jegyzetek", s a népszerű rovatok te-

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

szik változatossá az U j Időket. A 
kiadóhivatal küld mutatványszámot. 
Előfizetés negyedévre 6 4 0 , egyes 
szám 50 fillér.

(A mindinkább fejlődő „Tükör")
novemberi szárra a Felvidéknek hó
dol. Schöpflin Aladár, Kampis Antal, 
Halász Gábor a Felvidékről Írnak, 
Szabó Zoltán a Balatonról, Dutka 
Mária a temető művészetéről, Bálint 
Sándor magyar népszokásokról. Go- 
golák Lajos, Vajta Ferenc, cikkei, 
Török Sophie, Dallos Sándor, Ko
lozsvári Grandpierre Emil és Rad
nóti Miklós versei és novellái adják 
még e szám tartalmát. A képekkel 
gazdagon illusztrált cikkeket a Tükör 
népszerű rovatai követik.

KÖZGAZDASÁG
Országos vásárok a Dunántúlon.

Nov. 14.-én: Csorna (Sopron 
m.), Halászi (Győr in.), Lovászpa- 
tonu (Veszprém m ), Perkáta (Fejéi 
m.), Sárbogárd (Fejér in.), Sopron 
(Sopron m.), Szigetvár (Somogy m .j;
15.-én: Jánosháza (Vas in.), Nagy
rákos (Vas in.), Sóskút (Fejér ni.), 
Szigetvár (Somogy m.); 16.-án: Bajna 
(Esztergom m.), Hegyfalu (Vas m ), 
Hőgyész (Tolna in.), Székesfehérvár 
(Fejér m.); 17.-én : Alcsut (Fejér m.), 
Bajna (Esztergom m.), Hőgyész 
(Tolna m.), Keszthely (Zala m.), 
Pátka (Győr m.), Vascsécsény (Vas 
m .); 19.-én: Győr (Győr m.), Há
romfa (Somogy m.), Rédics (Zala 
m.), Somogyszil (Somogy m.), Sü
meg (Zala m ), Szekszárd (Tolna 
ni.); 20.-án : Győr (Győr m.), Pö- 
löske (Zala in.).

*  A Faluszövetség a felvidéki 
gazdaifjak vendégül látásáért. A
„Falu“ Magyar Gazda és Földmives 
Szövetség fel hívást intézett a magyar 
társadalomhoz acélból, hogy a fel
vidéki magyar és szlovák gazda- 
ifjú testvéreink nálunk megismer
hessék a magyar nemzet történel
mét, a falu életét, erényeit, szoká
sait, hazaszeretetét, munkásságát, ál
dozatkészségét és testvériességét. 
Ezt a gazdaifjuságot lélekben is 
vissza kell vezetnünk ősi, magyar 
fajtánkhoz. Aki megérti a Faluszö
vetség hivó szavát és vállal vendég
ként egy-két hónapra egy gazda- 
ifjút, aki résztvesz a család minden 
munkájában épp úgy, mint otthon, 
az azonnal jelentse be címét: Bpest, 
V., Báthory-u. 24 sz. alatt a szövet
ségnél.

*  Vasárnapi munkaszünet a 
mezőgazdaságban. A földműve
lésügyi miniszter november 13.-án a 
vasárnapi munkaszünetet rendeleti
leg felfüggesztette.

Anyakönyv.
Születés: Lenkefi József cipőfelsőrész- 

készitő és Slavcnics Erzsébet leánya Er
zsébet Margit, rk. — Horváth Endre m. 
kir. tűzmester és Demc Irén Piroska leá
nya Piroska Éva, ref. — Nagy Lídia leánya 
Marianna Rozália, ref. -  Kertai János 
npsz. és Panyi Terézia leánya Erzsébet 
Aranka, rk. — Horváth Mária npsz.-nö fia 
Károly, rk. — Németh Kálmán mészáros-s. 
és Kalamász Máiia fia Béla Kálmán Fe
renc, tk. — Tátrai Ferenc püsp. altiszt és 
Szabó Mária leánya Angyalka Ottilia, rk.

W eisz Dezsft fuvaros és Bende Anna 
fia Pál, izr. — Jung Antal fm. és Vingl. 
mán Terézia fia János Sebestyén, rk. 
Kovács Sándor mav. űz. altiszt és Finta 
Rozália fia Árpád, ev. — Boncz László 
kocsis és Hajlik Karolina fia József Ferenc, 
rk. — Horváth István npsz. és Gubicza 
Maliid leánya Erzsébet, rk. Glück Antal 
fm. és Vojts Teréz leánya Mária, rk.

Halálozás: Nagy Lajos (elvált) npsz. 25 
é., ref. — Csizmadia Géza lakatos-s. 50 
é., rk. — Gárdos Ferencné Gruber Ilona 
39 é., rk. — özv. Riga Dánielné Zatu- 
reczky Irén 84 é , ev.

Házasság: Somlai Mihály mészáros-s. 
és Sólyom Mária rk.

I Legjobb minőségű, I  
megbízható j

t ö l t ő t o l l a k

I j u t á n y o s  árban I 
beszerezhetők |

F O D O R  F E R E N C
könyvkereskedésében Veszprém.

A veszprémi kir. törvényszéktől. 
2410(19381. sz.

H ird e tm é n y .
A veszprémi kir. törvényszék 

közhírré teszi, hogy a dégi szerve
zett birtokosság képviseletében Ma
gasföldi István birtokossági elnök 
által a dégi 51. sz. tjkvben 376 1. 
hrsz. alatt felvett, s állítólag még az 
1872. évben feloszlott közös legelő
területek felosztásának birói jóváha
gyása iránt beadott kérelme folytán 
a 20.526; 1890. I. M. sz. rendelet 47. 
és köv. §§-aiban szabályozott eljá
rást megindította és a feloszthatósá
got tárgyazó kérdés eldöntésére a 
szükséges nyomozás foganatosítása 
céljából határnapul az 1938. évi no
vember hó 18. (tizennyolc) nap
jának d. e. 11 óráját Dég község
házához kitűzte.

E határnapra a fent körülirt in
gatlanokból közös legelőre jogosul
takat azzal idézi meg, hogy az el
járás további folyamán személyen
kénti idézés vagy értesítés elvárása 
nélkül érdekeik képviseletéről gon
doskodjanak.

Veszprém, 1938. évi nov. 7.-én.
Dr. Ungváry s. k.

kir törvényszéki tanácselnök

A kiadmány hiteléül:
B e ö th y
irodatiszt. 313

Veszprém ni. város polgármesterétől. 

184 — 3/1938. szám.

A já n la t i fe lh iv á s .

Veszprém megyei város polgár- 
mestere versenytárgyalást hirdet a  
téli inségakció részére szükséges 
mintegy

120 pár gyermekcipő
szállítására.

Szállítandó a szegénysorsu is
kolásgyermekek, fiuk és leányok ré
szére 7— 13 éves korig (27—42 
számig) jóminőségü borjubőrből tar
tós, szolid kivitelben készült magas- 
szárú cipő, teljesen készen, fűzővel 
ellátva. Az ajánlathoz úgy a cipő
anyag, mint a talp mintáját mellé
kelni kell. A meg nem felelő minő
ségő árut a város nem veszi át. Az 
ajánlatban részletesen fel kell tün
tetni, hogy hányas cipő mennyibe 
kerül. Szállítási határidő a megren
deléstől számított 10 nap. A nyugta
bélyeget és forgalmiadót külön fel
számítani nem lehet, az az ajánlott 
árban bennfoglaltatik.

A város fenntartja magának a 
jogot, hogy a beadott ajánlatok kö
zül szabadon választ és a cipők 
szállítását esetleg több ajánlattevő 
között ossza meg.

Az ajánlatokat szabályszerű bé- 
lyeggel ellátva, zárt boritékban no
vember hó 21. napjának déli 12 
órájáig kell a polgármesteri hivatal 
iktatójába beadni. A később érkező 
ajánlatok figyelembe véve nem lesz
nek. Az OTÍ tartozásról a Közszálli- 
tási szabályzatban előirt igazolást 
mellékelni kell.

Veszprém, 1938. nov. 7.
314 Rosos, polgármester-

lésért felelős ifj. Matkovich László.


