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„Horthy — Horthy 1“ zengett 
százezrek ajakén ütemesen, lel
kesedő örömmel, nem csupán a 
kis magyar Alföldnek a Dunálól 
északra fekvő Csallóközén, a fe
hérre meszelt kis házakkal sze
gélyezett falvak magyarlakta ut
cáin, de a Felvidék palotasorok
kal szegélyezett városainak utcáin 
egybesereglelt szlovák és ruszin 
testvérek ajakén  is ez a varázs
latos erejű név: „Horthy— Horthy!"

Húsz esztendő : egy nemzet
életében a szempillantásnak idő
ben ki nem számítható parányi 
része. De egy ember életében, 
egy nemzedék életében : kiszámít
hatatlanul hosszú idő. mely az 
örökkévalóságba hanyatlik.

Húsz esztendő, telve kínnal, 
gyötrődéssel, tépelődó kétséggel, 
ezernyi fájó csalódással : szörnyű 
örökkévalóság Akiket az össze
omlás őszülő fürtökkel talált, nagy 
részük régen porlad, lelkűk az 
örökkévalóság honába tért. Az 
akkor még daliás if jú : ma ros
kadozó léptekkel jár és élete az 
alkonyba hanyatlik.

Húsz esztendő elnyomatása 
alól felszabaduló lelkek mélyéből 
tört fel dinamikus erővel az a név. 
melyet a magyar édesanya csókos 
a jakkal lehelt gügyögő gyermeké
nek ajakára, melynek kiejtésére 
titokban tanitgatta kisfiát az édes
apa, aki titokban tanította gyer
mekeit a nemzeti imádság és a 
magyar -Hiszekegy- vigaszt, erőt 
és szebb jövőt Ígérő igéire.

Mint amikor a hosszu-hosszu 
évek ótá alvó, de a föld mélyén 
tűzben égő vulkánból eget-földel 
megremegtető erővel tör utat ma
gának az izzó láva — ilyen vul
kanikus erővel tört fel az elnyo
mott magyarság lelke mélyéből a 
lelkesedés, az öröm és a diadal 
érzése akkor, amikor szemtől- 
szembe láthatta az ő felszabadító
ját, fehér paripás lovasát, győz
hetetlen v ezérét: vitéz nagybányai 
Horthy Miklóst.

Komárom. K assa. Érsekújvár, 
Rozsnyó. Léva, Munkács és Ung- 
vár utcáin mint tüzes láva tört fel 
a  lelkek mélyéről a  lelkesedés és 
diadal mámora, hogy futó tüzként 
lángba gyújtsa a felszabadult kis- 
magyar Alföld és a Felvidék leg- 
félreesőbb kis községének lakói
ban elfojtva parázsló honszerel- 
mel.

És néhány óra alatt, mindent 
és mindenkit magával ragadó erő
vel zengett százezerek ajakón a 
varázslatos erejű név: „Horthy — 
Horthy!-

Égett az egész világ. Tüzten* 
ger lángjai csaptak fel az égre 
észak, kelet, dél és nyugat tájai
ról. A föld meg-megvonaglolt a 
szörnyű ágyuk robajában, a küz
dő. egymásra rohanó harcosok 
feje felett p ‘dig vijjogó vércsék
ként röpködtek a halált hozó ! 
repülőgépek. De nem csak szára
zon és a levegőben, hanem a vi- j 
zen: a tengereken is fékeveszet- 
ten dühöngött a világháború.

Az otrantói öbölben, mintha 
Poseidon szabadon engedte volna 
a tenger mélyén láncra vert ször
nyetegeit : úgy háborgott a tenger. 
Torony magasságban felcsapódó 
vizoszlopai tépett emberroncsokat 
ejtettek vissza a kavargó hullám- 
siro kb a: élet-halál harcot vívott
egy kisebb hajóegység a túlerő
ben lévő ellenséges hajóhaddal. 
Az antant hatalmak úszó vas- j 
szörnyetegei tüzet okádva vették ; 
körül számban kisebb, felépíté- j 
sükben sokkal gyengébb hajóin- í 
kát, amelyeknek parancsnokló j 
zé zlóshajó ja: a Novara volt. |
Mar órák óta dúlt az öldöklő 
harc. Az óriási ágyúk megnyílt ! 
torkából lüz csapolt fel és a teli- I 
találatok nyomán eresztékeiben 
recsegve-ropogva meg-megingott a 
hajóhad egy-egy lomhán mozgó 
vasszörnyetege. A lecsapódó grá
nátok vaspáncélokat téptek szét 1 
és ütöttek tátongó réseket a hajó
óriások testén. Áthatolhatatlan fe 
kete füst borult az egész otrantói 
öbölre.

Mire a füst tovaszóllt és elült 
a szörnyű harci lárma és elné
multak a hajóágyuk : a csata- j
téren győztesen, bár számos teli
találattól tépetlen ott állt Novara, 
a zászlóshajó és e hajó parancs
noki hidján ott a sebektől borí
tott, vérző győztes v ezér: Horthy 
Miklós.

Az otrantói tengeri csata hire 
bejárta az egész világot és e csata 
hősének, győztes vezérének nevét 
szárnyára vette a dicsőség. Egy 
névtől visszhangzott az egész mo
narchia. az egész világ : „Horthy 
— Horthy 1“

• •
■ Horthy — Horthy!- zengett 

százezrek és miliők ajakén e va
rázslatos erejű név akkor, ott az 
otrantói tengeri csata után és 
zeng ma. amikor húsz esztendő 
raboskodásának gyötrelmei, csaló
dásai — ezek a sürü. fekete fel
hők eloszlottak — véget értek. 
Áldjuk a jóságos Istent, hogy őt 
nekünk : szegény, árva magyarok- 
nak^adta.

t s  amikor most az otrantói

hős, a verhetetlen tengernagy, az 
| uj honszerző: vitéz nagybányai
i Horthy Miklós, Magyarország kor

mányzója 70. ik névnapját ünne- 
! peli az ő népe, szebb és neki is 

kedvesebb köszöntőt nem mond- 
I hatunk névnapja alkalmával, 
! mintha azt kívánjuk. a jóságos 
: Isten ellesse őt testi és szellemi 

erejének teljességében, láttasson

vele szebb és boldogabb jöven
dőt és a magyarok Istene segilse 
meg ő t abban, hogy megvalósít
hassa szive lelke ama legszebb 
és legszentebb vágyét, aminek 
beteljesedéséért buzgó imádság
ban könyörög a vallásosságban, 
templombajárásban is hűséges 
vezérünk: vitéz nagybányai Horthy 
Miklós.

Mindenfelé tüntetnek az 
Imrédy-kormány mellett.

A z  ifjú sá g , N e m ze ti E g y s é g -s z e rv e z e te k , v á r o 
so k , k ö zsé g e k  stb . ü d v ö z lik  a m in is z te re ln ö k ö t  

és e lité lik  a k ilé p e tt k é p vise lő k  e ljá rá s á t.
Az egész ország közvéleménye zést adni s amig a „palotaforradal- 

nagy fölháborodássa! vette tudomá- márok" eljárását elitélte, a kormányzó 
sül azt a politikai manővert, amivel ur őfőméltósága bölcs döntésével 
a Nemzeti Egység Pártjából kilépett felülről megerősített Imrédy Bélát és 
országgyűlési képviselők a második kormányát iparkodott — legtöbb he- 
Imrédy-kormányt megbuktatni pró- lyen még a kormányzói döntés előtt 
bálták. Ahogyan más helyeken, : — bizalmával és együttérzésével tá- 
Veszprém megyében is sietett a ha- mogatni. Erről szólnak alábbi tudó- 
zafias közönség érzelmeinek kifeje- sitásaink.

Benárd Ágost
tájékoztatója a 'veszprémi 
Nemzeti Egység gyűlésén.

A Nemzeti Egység Veszprémvá- 
rosi Szervezete kedden d. u. 5 óra
kor a NE veszprémi tágas körhelyi
ségében nagyválasztmányi ülést tar
tott, amelyen a nagyszámban meg
jelent helybeli vál. tagokon kívül a 
választókerület NE-vezetőségei ré
széről is többen résztvettek. A nagy 
érdeklődést dr. vitéz Benárd  Ágost 
ny. miniszternek, a veszprémi kerület 
illusztris országgyül. képviselőjének 
körünkbe étkezése keltette, aki a 
nagyvál. ülés keretében tájékoztatót 
adott a legutóbbi politikai esemé
nyekről s a bel- és külpolitikai hely
zetről.

A gyűlést dr. Cseresnyés József 
egészségügyi főtanácsos, a városi 
NE elnöke a nemzeti „Hiszekegy*- 
gyel nyitotta meg és üdvözölte a kép
viselőt s a megjelenteket.

— Mindnyájai tudjuk — mon
dotta — , hogy a közelmúlt napok
ban a NE pártjában egy belső for
radalom robbant ki. Egy forradalom 
akkor, amikor mindenkinek: mág
násnak és napszámosnak, papnak, 
szerzetesnek, tisztviselőnek, kereske
dőnek, iparosnak egy akarattal össze 
kellett volna fogni a magasabb érte
lemben vett NE érdekében. Ez méltó 
aggodalmat keltett mindenkiben, ami 
annál inkább jogosult volt, mert a 
kilépettek között súlyos nevek, így 
hat igazságügyminiszteré is fordult

elő. Dicséretére válik azonban a 
pártnak és a nemzet értelmiségének: 
a középosztálynak, a földműves- és 
iparososztályoknak stb., hogy ezt a 
forradalmat elitélte, sőt számos eset
ben megbélyegezte. Különösen örö
münkre szolgált, hogy a  mi szeretett 
képviselőnk is azok  között volt, ak ik  
nem hagyták cserben a  kibontott 
zászlót s hűek maradtak a becsüle
tes keresztény irányzathoz és annak 
képviselőjéhez: Imrédy Béla minisz
terelnökhöz. (Lelkes éljenzés.)

— Legnagyobb hálánk és hódo
latunk övezze azonban Magyarország 
nagyurát: Horthy Miklós kormányzó 
ur őföméltóságát, aki mély belátásá
val, hazafiui bölcseségével felismerte 
azt a becsületes, a haza érdekében 
vívott áldozatos munkát, amit az 
Imrédy-kormány végzett, és nem fo
gadván el a kormány lemondását, 
azt továbbra is bizalmával tisztelte 
meg.

E szavaknál az egybegyűltek, he
lyükről felállva, hosszasan ünnepelték 
Magyarország kormányzóját.

Cseresnyés József ezután bejelen
tette. hogy Mesterházy Ferenc főis
pán hivatalos elfoglaltsága miatt nem 
jelenhetett meg a gyűlésen ; hogy a 
NE nagyválasztmánya és kerületi vá
lasztmánya nevében üdvözlő táviar- 
tokat küldtek miniszterelnöknek ; 
végül felkérte a kerület képviselőjét,
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SZENTMIHÁLY1NÉ 
SZABÓ MÁRIA

Örök társak
I. Rákóczi György és Lorántfy 
Zsuzsánna gazdag élete és a 
halált is túlélő szerelme. Mély
ségesen emberi, kristálytisztán 
művészi, izig-vérig magyar írás.
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Megtekinthető minden könyvesboltban.

hogy tájékoztassa a naggyülést a 
legutóbbi politikai eseményekről.

Korompay  Lajos bányafőtanácsos, 
a NE veszprémi választókerületi el
nöke felolvasta azt a táviratot, ame
lyet a kerületi nagyválasztmány ne
vében a miniszterelnökhöz intézett s 
amely igy szólt:

Nagyméltóságu és nemzetes 
vitéz ómoraviczai Imrédy Béla mi
niszterelnök ur, Budapest. Vitéz 
szilvágyi Benárd Ágost dr. ma tájé
koztatta a veszprémi kerületi vá
lasztmányt a legújabb belpolitikai 
eseményekről. Ezalkalomból a ke
rületi választmány legteljesebb bi
zalmáról, ragaszkodásáról és hű
ségéről biztosítja nagyméltóságo
dat, kérve a magyarok Istenét, 
hogy áldja meg mind a két kezé
vel nemzetünk keresztény, nemzeti 
és szociális szellemben való újjá
születéséért vívott önzetlen, áldo
zatos, nemes küzdelmét. Korompay  
Lajos, a veszprémi választókerület 
elnöke.

Benárd  Ágost mondott ezután 
hosszabb beszédet.

— Pár nappal ezelőtt — kezdte 
szavait — a magyar hazafiakat meg
döbbentette, hogy akadtak magyar 
országgyűlési képviselők, akik most 
látták elérkezettnek az időt, hogy 
alkotmányos aggodalmaikra hivat
kozva megakadályozzák a kormányt 
abban, hogy az általuk is sürgősnek 
jelzett törvényjavaslatokkal a képvi
selőház elé álljon, azokat tető alá 
hozza és hogy a felszabadult Felvi
dék képviselőit a magyar parlament- 
ban üdvözölhessük. Most tartották 
alkalmasnak, hogy lekössék a kor
mány kezét, amikor minden erőnket 
össze kellene fogni a súlyos külpo
litikai problémák megoldására. A 
megdöbbenés általános volt. Bebizo
nyosodott, hogy a magyarság öntu
datára ébredt és pillanatok alatt egy
ségesen megmozdult a magyar nép 
tiltakozása. Bpesten az ifjúsági egye
sületek tüntetésben fejezték ki bizal
mukat Imrédy Béla és rosszalásu- 
kat a palotaforradalmárok iránt, kávé
házakban, színházakban, mozikban, 
ahol csak meglátták Imrédy arcképét, 
vagy meghallották a nevét, felzúgott 
a taps.

— Jól jött ez a palotaforradalom, 
szükség volt rá. Vájjon mi lehetett az 
igazi oka ? (K özbekiá ltások : Személyi 
okok 1) Ennek az elgondolásnak két
ségtelenül tápot ad az, hogy ott lát
juk a forradalom élén a zsidókat, 
valamint azokat a minisztereket és 
államtitkárokat, akik Imrédynek kö
szönhetik a bukásukat. Igenis túl
fűtött becsvágy és egyéni ambíció ve
zette ők et!  A régi liberális korszak 
hívei megtalálták egymás kezét és a 
forradálmárok közé álltak. A NEP- 
ből az összes zsidó kilépett, a köz
pontban éppúgy, mint itt Veszprém
ben. Kiléptek azok is, akik nagy

! részvénytársaságoknál állásokat hal
moznak. Kiléptek egyes öreg pro- 

, fesszorok, akikben a régi liberális 
! felfogás megcsontosodott, de becsü- 
! letes emberek. És magával ragadott 

az áramlat jóhiszemű, de politikailag 
; járatlan fiatalembereket is. Ezeket, 

ha belátják tévedésüket, visszavárjuk, 
i (K özbekiá ltások: Nem kellenek I Ma- 
■ radjanak ott, ahol vannak!) Vesz

prém megye országgyűlési képviselői 
1 közül ő ott volt és bizalmat szava

zott a kormánynak, pedig akkor ma- 
j gas láza volt. (Éljenzés.) Ebből a 
! megyéből hárman léptek ki, de egy 

megbánta s elismerte, hogy tévedett.
1 Neki mondta, hogy igyekezni fog 

segíteni a kormánynak és azt rendü
letlenül támogatja, mint a Keresztény 
Párt tagja s ezt a képviselőtársát 
jóhiszemünek tartja.

— Azt hiszi, hogy ez a palota
forradalom volt az utolsó próbálko
zása a liberálizmusnak. A kormányzó 
bölcsesége (Viharos éljenzés) nem 
fogadta el az Imrédy-kormány le
mondását. A történelmi folyamat 
azonban nem állott meg. sem kül-, 
sem belpolitikai téren. Várjuk azokat 
a törvényjavaslatokat, amelyek alkal
masak lesznek előmozdítani, hogy itt 
minden magyar, a k i szereti a  hazá
ját, ne csak kenyérhez, hanem ka  
lácshoz is jusson. Reméljük, hogy 
gyorsan le fognak tárgyaltatni és a 
nagykapitalizmusnak nem lesz ereje, 
hogy ennek útját állja. De meg fog
ják kísérelni és hogy nagy küzde
lemre van kilátás, az bizonyos.

A zsidótörvényen is változtatni 
kell. Ezt a kérdést meg kell oldani, 
nem rablással, gyilkolással, de gyö
keresen. Milyen nagy felzúdulást 
keltett, amikor itt Veszprémben egy 
beszámolóján azt mondotta, hogy j 
minden nagyvállalat élére szakembert 
kell állítani, akik ellenőrizzék, hogy 
a vállalat megteszi-e a kötelességét 
az alkalmazottaival és munkásaival 

[ szemben. Azóta ezt az elgondolását 
a kormány megvalósította. Most azt 
mondja, hogy egy nagyvállalat élén 
ne is álljon más, csak megbízható 
magyar ember.

— Nemcsak egymilió magyar
i testvérrel lettünk gazdagabbak, de | 

gazdagodtunk egy külön magyar ; 
szellemmel is. A felvidéki magyarság 
megszüntette a pártok szerinti külön
állását és egyetlen pártban tömörült. 
Hát csak börtön, kínzások és szen
vedések után lehet ezt megcsinálni ? 
Nem lehet enélkiil G ömbös Gyula 
elgondolását, a  nagy nemzeti egysé
get megvalósítani ? De igen 1 A pár
toskodásnak véget kell vetni!

Ezután külpolitikai kérdésekben 
adott tájékoztatót a képviselő s han
goztatta, hogy a szudéta-kérdés, 
Hitler dinamikus ereje és az igazság 
ereje juttatta vissza hozzánk a Fel
vidéket. Külpolitikában a Mussolini 

i által kimondott „szent önzés" lehet 
I az egyedüli irányadó s ahogyan 
I Chamberlain angol miniszterelnök is 

azt hangsúlyozta, hogy külpolitikai i 
; sikert elérni csak jó hadsereg mellett | 
1 lehet, nekünk is meg kell ezt az erőt 
| szereznünk A lengyel-magyar közös 

határ megvalósítására diplomáciánk- 
Í nak továbbra is törekedni kell, mert 

ha az meglesz, annál értékesebb szö- 
! vetségesei leszünk a velünk barátsá- 
! gos nagyhatalmaknak: Olasz-, Né- 
I met- és Lengyelországnak.

Végül örömét fejezte ki afölött, 
hogy a veszprémi NE egy percig 
sem habozott az Imrédy-kormány 

; iránt való bizalom kinyilvánításában 
és ezt, valamint az ö személye iránti 

I bizalmat őszintén köszöni.
A nagy tetszéssel kisért beszéd 

után percekig melegen ünnepelték Be
nárd Ágostot, akinek a tájékoztatóért 
Cseresnyés József mondott hálás kö- 

I szünetet.

S ch an d l K á ro ly  
k i t a r t o t t  Im ré d y  

B é la  m e lle tt.
Minden nyílt és burkolt gyanúsí

tással szemben módunkban áll a leg
hitelesebben megállapítani, hogy dr. 
Schandl Károly titkos tanácsos, a 
devecseri kerület országgy. képvise
lője nem lépett k i a  Nemzeti E gy
ség  Pártjából, hanem változatlanul 
Imrédy Béla mellett áll.

A  v á la s z tó k  ro sz -  
s z a ljá k  k ép vise

lőik k ilép ését.
A Nemzeti Egység Zirci Szer

vezete — amint onnan jelentik — a 
múlt héten választmányi ülést tartott, 
amelyen megdöbbenéssel vették tu
domásul Holitscher Károlynak, a 
kerület képviselőjének a NÉP-bői 
történt kilépését, eljárása fö lött rosz- 
szalásukat fe jezték  ki s erről levél
ben értesítették a képviselőt. Ugyan
akkor bizalmukról és ragaszkodásuk
ról biztosították imrédy B éla  minisz
terelnököt a hozzáintézett táviratban, 
amelyet dr. Cseresnyés Jenő kir. köz
jegyző, NE vál. kér. elnök és dr. 
Lux  Sándor ig.-főorvos, helyi elnök 
Írtak alá. — Úgy értesülünk, hogy 
Olaszfalu község választóközönsége 
is elitélöen nyilatkozott Holitscher 
Károly eljárásáról és tőle a bizalmat 
megvonta, a miniszterelnököt pedig 
üdvözölte.

Ajkán — amint velünk közük — 
kedden a NE helyi szervezete a 
községházán Czekéliusz Günter bá
nyaigazgató elnöklésével naggyülést 
tartott s azon dr. Kovács bándor 
kormánytanácsos, vál. kér. titkár ja
vaslatára táviratilag üdvözölték Im
rédy B éla miniszterelnököt, akit bi
zalmukról és ragaszkodásukról bizto
sítottak. A gyűlésen beszédet mon
dott dr. F arkas  Árpád orvos is, aki 
felszólította a távol volt ajkai Nirn- 
seé  Pált, a NEP-ből szintén kilépett 
nagyvázsonyi képviselőt, hogy revi
deálja  álláspontját.

Bakonyszentlászló község válasz
tópolgársága — amint jelentik — 
gyűlést tartott és táviratilag értesítet
ték Kolossváry Lászlót, az ugodi ke
rület képviselőjét, hogy a NEP-ből 
történt kilépése miatt nem tekintik 
többé a  kerület képviselőjének. Ugyan
ekkor Imrédy Béla miniszterelnököt 
táviratilag értesítették bizalmukról és 
ragaszkodásukról.

V eszp rém  v á ro s  
üdvözli Im ró d y t.

Veszprém város képviselőtestü
letének múlt szombati rendkívüli 
közgyűlésén Rosos Károly polgár- 
mester több bejelentést tett.

Ezután a Felvidék visszacsatolá
sát eredményezett döntésről szólott, 
s kiemelte azokat a hervadhatatlan 
érdemeket, amiket eme nagy siker 
körül a kormányzó úr őfőméltósága, 
Imrédy Béla miniszterelnök, valamint 
Kánya Kálmán belügy- és gróf Te- 
leky Pál kultuszminiszterek szerez
tek.

— Mindnyájan tudjuk — mon
dotta — , mert a történelmi nagy 
időkben átéltük, hogy országunkat 
1919. október 16.-án legfőbb had
urunk, kormányzó úrunk öfőméltó- 
sága mentette meg végpusztulástól 
és az ő legfőbb érdeme, hogy ezzel 
módot nyújtott arra, hogy most az ő 
kiváló és lelkes kormányának herri- 
kus munkájával hazánk részleges 
feltámadását húsz év után megérhet
tük. Ez a tény a rsnnka haza hitet- I 

I lenjeiben hitet ébresztett és feléb- I

resztette minden magyarban azt a 
bizakodó reményt, amely erőt ad a 
további küzdelmekre, hogy végül 
diadalt arathassunk s az Isten ke
gyelméből régi fényében ragyoghas
son a szentkorona.

A főméltóságu úr nevének ema 
ütésekor kitörő éljenzés kisérte - 
polgármester szavait, aki még beje
lentette, hogy résztvett a komáromi 
bevonuláson, táviratilag háláját fe
jezte ki a kormányzónak s az em
lített kormánytagoknak, a felszaba
dult városokat pedig üdvözölte. In
dítványozta ezután, hogy a képviselő
testület Imrédy B éla miniszterelnököt 
korm ányával együtt üdvözölje és 
együttérzéséről biztosítsa, amit lelkes 
éljenzés és taps közben egyhangú
lag elfogadtak.

A  Xftunkaközpont 
ü d vözlete .

A Nemzeti Munka Központ Vesz
prémi Szervezete múlt vasárnapi 
közgyűlésén — amelyről máshol 
írunk — Halász János elnök indít
ványára egyhangú, nagy lelkesedés
sel elhatározta, hogy Imrédy B éla  
miniszterelnököt táviratilag iidvözii 
és a  m agyar dolgozótársadalom  ér
dekében kifejtett áldásos m unkájában  
megingathatatlan hűséggel támo
gatja . Ezenkívül a gyűlésen jelen 
volt Czibor István közp. kiküldött 
hangoztatta : akik a becsületes jobb
oldali eszmét megbontani akarják, 
ráfizethetnek, mert a  m agyar mun
kásság  elitje acélfalként á ll a  jobb 
oldal mögött.

T ü n te té s  P á p á n .
Múlt szombaton este — ahogyan 

Pápáról Írják — a Fő-téren az egye
temi ifjúság rögtönzött tüntetést ren
dezett, amalyre nagy sokaság sereg
lett össze. Varga István és Boksay  
Endre lelkes szavakkal mutattak Im
rédy Béla miniszterelnök hazafias 
érdemeire s elítélték azokat, akik a 
mai nehéz időkben az egységet meg
bontani akarták. Bertalanics Tibor 
„Mécs László" c. időszerű költemé
nyét szavalta el, majd elhatározták, 
hogy a  miniszterelnököt táviratban 
üdvözlik.

M egindul
a m u n k a .

A belpolitikai válság néhány nap 
alatt történt megoldása után vitéz 
Imrédy Béla komoly, népi program
mal, fokozott lelkesedéssel, erőteljes 
lendülettel látott hozzá ahhoz a 
nemzetépitő munkához, amely hi
vatva van a szociális népi Magyar- 
ország kialakitására. Imrédy Béla a 
Nemzeti Egység Pártjában mondott 
hatalmas beszédében hangsúlyozta, 
hogy programja változatlan s cél
kitűzéseiben sem kíván semmi né
ven nevezendő változtatást tenni. Ha 
áttekintjük ezt a valóban hatalmas, 
szociális tartalmú programot, ha 
látjuk azt a tiz törvényjavaslatot, 
amely a törvényhozás legközelebbi 
munkarendjén szerepel, természetes
nek kell tartanunk azt a lelkesedést, 
azt a nieggyőződéses támogatást, 
amelyel vitéz Imrédy Béla és kor
mánya mellett áll a keresztény nem
zeti közvélemény.

Tiz törvényjavaslat. Tiz komoly, 
nagyjelentőségű intézkedés, hogy a 
korszerű kívánalmakhoz képest job
ban, egészségesebben erősödjék az 
egész magyar élet. A nagyarányú 
munkásság központjában nagyon 
helyesen a honvédelmi törvény áll. 
Amióta visszanyertük egyenjogúsá
gunkat, célul tűzhettük ki honvé-
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delmtlnknek megfelelő színvonalra 
emelését. Így lett a magyar élet leg
első és legnagyobb feladata a hon
védelmi törvény megalkotása. Ezzel 
a magyar hadsereget arra a szín
vonalra fogjuk emelni, amelyre kö
telez a történelmi múlt, de főként a 
nemzet mai érdeke. Erős, kifogásta
lanul felszerelt hadseregre van szük
ségünk, hogy biztosíthassuk kifelé 
és befelé egyaránt a békét és a te
kintélyt.

A honvédelmi törvény mellett 
kilenc, szintén nagyjelentőségű tör
vényjavaslatot terjeszt rövid egymás 
utánban a Ház elé vitéz lmrédy Béla. 
Az országgyűlés most következő 
munkássága biztositani fogja a tiszt
viselők családi pótlékának  méltányos 
felemelését. Gondoskodás történik 
abban az irányban is, hogy a m a
gánalkalm azottak a  családi munka- 
bérrendszer segítségével több ke
nyérhez jussanak. Éppen ilyen szociá
lis jelentőségű az a törvényjavaslat, 
mely az álláshalm ozások  kérdését 
rendezi, a szociális szükségesség 
parancsai szerint. Az lmrédy-kor
mány gondoskodni kiván a mező
gazdaság i munkavállalók özvegyei
nek a  biztosításáról is s ugyanakkor 
törvényesen rendezi a városi és me
gyei tisztviselők, valamint a nem 
állam i tanítók betegségi biztosítását. 
Az általános életnívó megjavítását 
célozza a szociális igazság szem 
előtt tartásával készülő társulati adó
reform.

A Ház elé kerülő tiz törvényja
vaslat közül különös figyelmet ér
demel a sajtótörvény módosítása és 
az összeférhetetlenségi kérdés sza
bályozása. De éppen ilyen nagyje
lentőségű a zsidótörvény szigorítása, 
s ha seregszemlét tartunk a tiz tör
vényjavaslat fölött, a legteljesebb 
tárgyilagossággal állapíthatjuk meg, 
hogy vitéz lmrédy Béla megértette 
az idők szavát, átérzi a kor széllé- I 
inét s olyan hatalmas munkatempó- j 
val indul a szociális uj Magyaror
szág megvalósítása felé, amilyenre 
ma nálunk valóban szükség van. \ 

A munka hetei és munka hó- | 
napjai előtt állunk. Minden érték és 
minden erő összefogására van szűk- j 
ség, hogy ez a nagy program, amely
nek megvalósítását célul tűzte ki maga 
elé vitéz lmrédy Béla és kormánya, 
a kellő időben a lehető legjobban 
sikerüljön. A munka napjai követ- | 
keznek s ebben a munkában vitéz i 
lmrédy Béla mögött egy emberként 
áll a keresztény nemzeti Magyar- j 
ország. (s.)

Ó d a .
V t t é x  n a g y b ö n y a l  H o r t O y  M i k i d *  

t t o r m ú n y x ó  u r u n k  n é v n a p / á r a .

A m agyar ifjú ság  
Boldog mámorában,
Bele kiáltja a 
Magyar éjszakába :

Magyarok ! M agyarok! 
Csillagunk az égen, 
Vezeti a  népet,
Mint vezette rég en :

Dicsőség útjára, 
Magyar boldogságra, 
A Magyar Igazság  
F öltám adására!

Ifjúság barátja, 
Nemzetünk Vezére, 
Hő imánkat küldjük 
F öl a  m agas É g re :

Könyörögve kérjük  
Az Isten áldását,
Őrizze, védje m eg  
H azánk Korm ányzóját!

-----  S x é U  f  e r e n
•'?**** °PV  nyom án** Irta, s a Vt 

prem i Cevente É a ycsüle t ü nnepélyé  
kerül elsxaualúsra.

Fölszabaduló
szövetkezeteink.

Irta dr. SchandI Károly
titkos tanácsos, orszaggy. képviselő, az 

Orsz. Közp. Hitelszövetkezet alelnök- 
vezérigazgatója.

Istennek hála, magyar testvére
inknek köszönet és üdvözlet, hogy 
húsz évi rabság után visszatér Ká
rolyi Sándor gróf szövetkezeti köte
lékébe kétszáznál több magyar hi
telszövetkezet. Az Országos Központi 
Hitelszövetkezet a magyar hadsereg
gel együtt vonul be a fölszabadult 
felvidéki falvakba, hogy húsz éve 
elszakított szövetkezeteit újjászer
vezze és hűségesen kitartó szövet
kezeti testvéreinket szivéhez ölelje. 
Magyarország földarabolásával az 
Országos Központi Hitelszövetke- 
2474 hitelszövetkezetéből 1605 (65 
u/f) került idegen uralom alá. Ebből 
428 (18°/e) a csehek hatalma alá 
jutott. A 428 felvidéki és hegyvi
déki hitelszövetkezetből a magyar 
többség által lakott területeken mű
ködött több, mint kétszázötven, és
pedig 150 a Pozsonytól Kassáig 
terjedő vármegyékben, 100 pedig a 
keleti vármegyékben. A ruszinok és 
magyarok által vegyesen lakott 
hegyvidéken ismét közel száz hitel- 
szövetkezetünk működött, amely szö
vetkezeti áruboltokat is tartott fönn 
a ruszin lakosság fölsegitésére. Kü
lönösen sürü a hitelszövetkezeti há
lózat az Országos Központi Hitel- 
szövetkezet 1920-as térképén Po
zsony, Nyitra, Bars, Hont, Gömör, 
Abauj, Zemplén, Ung, legkiváltkép 
Bereg vármegyében, ahol éppúgy — 
mint a Csallóközben — minden 
községnek megvan a maga hitelszö
vetkezete. Hitelszövetkezeteink zöme 
a cseh megszálás alatt is folytatta 
működését, de a cseh erőszak a 
pozsonyi cseh központba való be
lépésre kényszeritette őket.

Az Országos Központi Hitelszö- j 
vetkezet igazgatósága már előkészí
tette a terveket, hogy elszakadt sző- . 
vetkezeti testvéreink minél gyorsab- | 
bán felvehessék az uj kapcsolatot 
a magyar központtal s az előkészí
tett javaslatokat közölte a kormány
nyal, jelesül a pénzügy- és a föld- 
mivelésügyi miniszterekkel, de a 
Magyar Nemzeti Bankkal is. Erre an
nál inkább szükség van. mert a föl
szabaduló magyar vidékeken, ame
lyek a legerősebb hitelszövelkezeti 
területek, az Országos Központi Hi
telszövetkezet az elszakadás előtt is 
nagyon népszerű volt, másrészről a 
cseh rekvirálással nyilván nagy 
hiány támadt a magyar falvakban 
gazdasági eszközök, állatállomány 
és vetőmag tekintetében.

Központunk három, vagy négy 
kirendeltséget állít fel átmenetileg a 
felszabaduló vidék gócpontjain, 
ahonnan ellenőreink haladéktalanul 
kiszállnak a fölszabaduló falvakba, 
hogy hitelszövetkezeteinket újjászer
vezzék. Haladéktalanul megindítjuk 
a hitelszövetkezeti munkát a pénz
csere, a sürgős termelési és állat
beszerzési hitelek folyósítása és a 
cseh légionárusok által elhagyott par
celláknak a falubeli őslakosok kezére 
juttatása érdekében.

Mihelyt szervező ellenőreink mun- 
káia sikerrel járt, az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet legközelebbi 
propaganda-gyűléseit a fölszabaduló 
vármegyékben lartja, melyeken ki
bontjuk az újjáépítés szövetkezeti 

! lobogóját s a szövetkezeti hűség je- 
gyében hirdetjük a magyar föltárna- 

i dás diadalát.
Boldogan öleljük a szenvedések 

és elnyomatás éveiben is hűséggel 
kitartó szövetkezeti testvéreink száz- 
ezreit s a becsülettel őrtalló  ̂ köz
ségi szövetkezeti vezeiók ezreit.
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volt elnyomatás alatt és szövetkeze- ve hálát adjon velünk együtt a ma- 
teiben élt csupán, mig fői nem tá- gyarok Istenének s a széthúzás és 
madott. A felvidéki magyar falusi esztelenség szellemei fölött diadal
nép is szövetkezeteiben élte tovább maskodó magyar összetartásnak, 
nemzeti életét, hogy húsz év után —

Magyar a magyarért!
A Magyar Asszonyok Nemzeti 

Szövetsége Veszprémi csoportjának 
„Magyar a magyarért"-mozgalma 
most már a befejezéshez közeledik.
A nagyszerű eredmény, amiről már 
megemlékeztünk, a lelkes, magyar 
nők buzgó áldozatkészségét dicséri, 
amire a MANSz hölgyei a mozgal
mat kezdeményező, fáradhatatlan el
nökükkel : dr. Mesterházy Ferencné 
főispánnéval az élükön büszkén és 
megnyugodott lelkiismerettel tekint
hetnek vissza, magyarság pedig há- ; 
Iával emlékezhetik meg róla. Az 
utóbbi időben befolyt adományokról, 
úgyszintén a mozgalommal kapcso- í 
latos tudnivalókról alábbi közléseink 
adnak hirt.

A MANSz felhívása.
A veszprémi MANSz elnöksége 

felkéri azokat a hölgyeket, akik ka
tonai fehérnemüek varrását vállalták, 
hogy azokat december 8 .-ig  bezáró
la g  okvetlenül szolgáltassák be, mert 
azután illetékes helyre továbbítják.
A megvarrott fehérnemüeket a 
MANSz székházában csütörtökön 
d. u. 3-tól 5-ig veszik át.

A dom ányok a  „M agyar a 
m agyarért" m ozgalom ra.

A veszprémi MANSz-hoz a fenti 
célra újabban a következő adományok 
érkeztek: Pénzt ad tak : Veszprémi 
Frontharcos Főcsoport, Veszprémi Ha
dirokkantak Csoportja 10-10, Eber- 
gényi Samu 7, dr. Sziklay Imre, Rech- 
nitzer Sándor, Náray Lajos, Boldog 
Margit Vegyeskar 5-5, Jánosik László, 
Radovics János 4-4, Brazsil Gyula 
3-3, Csalló Sándor, Nyék Sándorné 
2*50-2‘50, Géczi Jánosné, Varga Já- | 
nos, Mészáros Mihályné 2-2, özv. 
Dvorszky Károlyné, Szatmári Béla, 
N. N., özv. Csiszár Cyuláné, Veszély 1 
Rezsőné, özv. Ligety Jánosné, Hor- I 
váth Árpád, Ábeles N., özv. Siposné, 
özv. Király Ferencné, Főczén Mária, 
Brithig Ferencné, Bajnóczy Mihály, , 
Ley Józsefné, Sárossi László, Lo- 
vassi Gyuláné, Frischmann Sándor, 
Moravcsik Sándor, özv. Lörmer Jó 
zsefné, Utszeg Géza 1-1, Lusztig 
Ernő, Terdi István, N. N., N. N., 
N. N., Király Ferencné, Sági János 
50-50, N. N., 20 fillért.
A Veszprémi Takarékpénztár fo

lyószámlájára újabban befizettek; 
Veszprémvárm. IKN Bizottságának 
gyűjtése 907 10, Külsövat és Vidéke 
358 77, Lovászpatona község gyűj
tése 338 38, Vaszar község gyűjtése 
298 62, Gecse község gyűjtése 270 08, 
Tapolcafő község gyűjtése 183 77, 
Vanyola község gyűjtése 66 35, Két- 
tornyulak község gyűjtése 127 08, 
Nagydém község gyűjtése 102 20, 
Nagyimót község gyűjtése 68 60, 
Borsosgyőr község gyűjtése 50 04, 
Külsövat község gyűjtése 20, Soniló- 
vásárhelyi Hitelszövetkezet 7, Ev. 
Nöegylet Várpalota 5, Gecse község 
gyűjtése 3 80. Pápaderecske község 
gyűjtése 3 50 V. Egy tál étel megvál
tására : dr. Bélák Imréné 2 P. 
Ruhaneműt adtak: Kozárovits György- 
né. dr. Fojt Jenőné, Dényi Károlyné. 
Ajka-Csingervölgyi bányászok gyer
mekeinek ajándéka, Köszeghy József, 
Szerdahelyi Vilmosné, dr. Imreh 
Gézáné, Kósa Jánosné, Ránzai H. 
Péterné, Radovics Sándor. Folyóira
tot adott : ifj. Tüll Ferenc.

Itt igazítjuk helyre, hogy a Vesz
prémi Jeruzsálemhegyi Társaskör ja 
vára legutóbb nyugtázott 20 P-t 
nem társaskör, hanem a Jeru zsálem 
hegyi Petőfi Kör fizette be a taka
rékpénztár folyószámlájára.

m a g y a r  Ad v e n t .
— 1 9 3 8. —

Várlak és várunk, amint soha tán m ég: 
Ó, jöjj közibénk megint nagy Szeretet! 
Szivünkben utánad epekedve a vágy ág: 
Erezni átszegzett, áldó kezedet.

A nagy szeretetben van csak igazság,
S az Igazság nagy kincsünk minekünk: 
Hogy szent vizét rab testvérink ihassák 
Ott. ahol szinte minden hive tűnt

S a börtönablakról lehullt vasrácson 
Besugározzon rajuk a mennyei fény. 
Hozva megváltást újra Karácsony 
A Világ Urától, ki ül Isten ölén.

Mert bűnt törölni csak az tud és csak 
az mer.

Ki maga tökéletességbe' ragyog —
S ilyen nincs más, csak Te Isten

Em ber. .  .
; ó , jöjj hát, mi várunk, hivők — magyarok- 

IFJ. MATKOVICH LÁSZLÓ
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Amerika utolsó 150 esztendejé
nek nagyszerű lendülete árad 
ebből a mesteri regényből, mely 
Mitchell: „Elfujta a szél“ cimü 
müve mellett a világirodalom 

vezető könyvsikere.
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Megtekinthető minden könyvesboltban.

A Veszprémvárm. 
IKN Bizottság évi 

beszámolója.
A Veszprémvárm. IKN Népműv. 

Bizottság szerdán délelőtt a várme
gyeház kistermében tartotta éves be
számoló közgyűlését dr. Berky  Mik
lós alispán elnöklésével, aki meg
nyitás után kegyeletesen emlékezett 
meg dr. Óvári Ferenc és Szemerédy 
János elhunyt bizottsági tagokról. 
Majd bemutatta vitéz Fülöp Elek 
népműv. titkárt, akinek — úgymond
— hazafias lelkülete a bizonyíték, 
hogy a vármegye népművelését jó 
irányban fogja vezetni.

A tagok által megéljenzett vitéz 
Fülöp  Elek népműv. titkár lendüle
tes szavakkal vezette be az 1937— 
38. tanévi beszámolóját, Ígérve, hogy 
„meg nem alkuvó, lángoló magyar 
hittel a faji és nemzeti öntudatot 
éleszgetve" kíván munkálódni. A 
nagy gonddal és lelkiismeretesség
gel összeállított beszámolóban azu
tán részletesen ismertette a IKN Bi
zottság évi működését, ami ezévben 
is kifogástalanul dicséretes volt s — 
amennyire a politikai viszonyok és 
az anyagi lehetőségek engedték
— egyes ágazatokban fejlődést is 
ért el. Tartottak összesen 2618 isme
retterjesztő előadást, 473 műsoros 
estét és alkalmi ünnepségeket, 179 
műkedvelő előadást. 6 népműv. 
hangversenyt, 285 mesedélutánt, 22 
tanulmányi kirándulást, 478 rádió- 
előadást, 1 analfabéta, 8 alapisni. 
terjesztő, 2 nép- és közműveltségi, 
27 müv.- és kedély képző, 28 férfi- 
és jellemképzö, 48 nőnevelési, 2 
gazdasági, 4 háziipari, 3 idegen
nyelvi, 7 ügyességi tanfolyamod 
összesen 130 tanfolyamot tartottak 
7616 órában 3919 hallgató részére. 
A népműv. előadók száma 701 volt, 
ezek közül 61 róm. kát., 61 protes
táns lelkész, 236 tanító, 79 tanítónő, 
36 tanár, 5 tanárnő, 31 jegyző, 44 
ember- és 12 állatorvos, 5 ügyvéd, 
8  mérnök, 1 biró, 21 közig, tisztvi
selő, 2 földbirtokos, 22 gazdatiszt, 
7 iparos és 70 egyéb foglalkozású.

A jelentés kapcsán N acsády Jó 
zsef róm. kát. ig.-tanító megemlé
kezett Rhosóczy Rezső, az előző 
népm. titkár egy évtizedes kiváló 
működéséről, akinek érdemeit, egy
hangúlag elfogadott indítványára, 
jegzzőkönyvben örökítették meg.

Szentiványi Károly pápai prelátus, 
prépost, N acsády József és Felki 
Viktor esperes-plébános vetettek föl 
ezután a falusi népművelés beha
tóbbá tételének előmozdítására esz
méket, P ósa  Endre nyomdatulajdo
nos és Frank  Zoltán polg. isk. igazg
ató pedig kérdéseket tettek föl, 
amikre azután az alispán, dr. Piacsek 
Rezső kir. tanfelügyelő és a népm.

------------ ------------------ ..............- ......... -i
titkár adtak megnyugtató válaszokat, 
illetőleg felvilágosításokat.

Miután az 1 9 3 8 -3 9 . évi munka- ■ 
tervet és költségvetést, is egyhangú- I 
lag elfogadták, üröminél vették tu- j

domásul vitéz Fülöp  Elek népműv. 
titkárnak a „Magyar a magyarért" 
mozgalomra való gyűjtés eredményé
ről tett bejelentését, ami mai nyug
tázásunkban megolvasható.

Országzászlót állít a város.
Rendkívüli képviselőtestü leti közgyűlés V eszprém ben .
Veszprém város képviselőtestü

lete múlt szombaton délután rendkí
vüli közgyűlést tartott, aminek össze
hívását több, sürgős elintézést 
igénylő ügy tette szükségessé.

Pusos Károly polgármester a nem
zeti „Hiszekegy“-gyel megnyitotta a 
közgyűlést, majd bejelentéseket tett. 
Kegyeletesen emlékezett meg Tauszig 
Miksa elhunyt virilis képviselőtes
tületi rendes tagról, akinek helyére 
soron Fodor Ferenc póttagot hívta 
be. Ezután a felvidéki eseményekre 
tért ki és tette meg a kormány üd
vözlésére lapunk más helyén olvas
ható inditványát.

További bejentései során közölte, 
a polgármester, hogy a Revíziós 
Liga köszönetét mondott a részére 
ezévben kiutalt 300 P városi segé
lyért; Tosch Nándor és Társa Ko
rona-bérlők részére 516 60 P átvo
nulási szállási dijat, a Légoltalmi I 
Liga Veszprémi Csoportja részére 
200 P segélyt, Márföldy Aladár vá
rosi főmérnöknek, aki a város meg
bízásából a helybeli lövész-századot 
meglátogatta, utikötség és napidij 
dinén 91 95 P-t, Tóth Jenő városi 
állatorvosnak felesége után 6 P csa
ládi pótlékot utalványozott a háztar
tási alap terhére. Közölte még, hogy 
az alispán az aug. 8.-án elmaradt 
vásár helyett december !6.-ára or
szágos vásárt engedélyezett; hogy 
dr. Kohári József városi orvos 
részére tiszti orvosi tanfolyam tar
taniára 1939. jun. 1.-től szept 30.-ig 
illetményeinek élvezete mellett rend
kívüli szabagságot eegedélyezett s ; 
helyettesítésével,'havi 100 P tiszte- ; 
letdij ellenében, dr. Szigethy Miklós 
máv. pályaorvost bizta meg, akit i 
ezenkívül megillet a magánosok ke
zeléséért a belügymin. csekkszámlára 
befizetett összegnek az alispán által 
megállapiott jutalomból ezidőre eső 
részé is. Bejelentette a MANSz „Ma
gyar a magyarért mozgalmára ren
dezett mozi előadásnak a már ismert 
jövödelmét; hogy a városi tisztvise
lők és alkalmazottak ugyanerre a 
mozgalomra a VIII. fiz. osztályig 
decemberi fizetésüknek 1 °/«-át, a ma
gasabb fiz. osztálybeliek 2 0 «-át 
ajánlották fel; végül a megyéspüspök
nek és a székeskáptalannak a vá- ; 
rosi inségakció javára adott s la
punkban már közölt adományait em
lítette meg, amikért — javaslatára — I 
s a bejelentések tudomásulvétele mel
lett, köszönetét szavaztak.

Napirend előtt dr. IVéber Pál 
szólalt föl s azt az indítványt tette, 
hogy a város állíttasson fel ország
zászlót, amelynek költségeit ne tár
sadalmi gyűjtésből hozzák össze, 
hogy minden adófizető a magáénak 
vallhassa. Kérjék fel a polgármestert, 
hogy a terveket a legközelebbi köz
gyűlés elé terjessze s a fedezetet — i 
mivel ezévre már nem lehet — a 
jövő évi költségvetésben irányozzák ; 
elő, amihez bizonyára a belügymi- J 
niszter is hozzájárul.

— Lélekben újból átéljük azt a 
lelkesedést, — okolta meg indítvá
nyát — amely talán soha nem volt 
tapasztalható vagy csak nagyon rit
kán volt látható, — amclyel a város 
lakossága e hó 7.-én este a Felvidék 
hazatérését ünnepelte. Azóta a Név
telen Magyar történelmi nagyjaink 
ajkaival nap-nap után a magyar rá

dió hullámain keresztül sürgeti a 
legelső hazafias kötelességet: az erők 
összefogását. Sajnos, az utóbbi na
pokban a  m agyar égen a  széthúzás 
turáni átkának olyan fe lhő i jelent
keztek, melyeknek bírálatát a  Felvi
dék nagy vezére: Jaross  Andor e  
szavakkal fe jezte  k i :  „Ma M agyar- 
országon nem az a  fontos, hogy mit 
csinál más, hanem az, hogy k i csi
nálja“. Mi veszprémiek, akik törté
nelmi köveken járunk, akiknek föld
jét és annak minden rögét magyar 
vitézek vére öntözte, példát muta
tunk, hogy egységesen : egy szívvel, 
egy lélekkel dolgozunk a boldogabb 
és izmosabb magyar jövőért ... és 
ezen érzésünknek azzal is kifejezést 
sietünk adni, hogy felállítjuk a ma
gyar vértanuság piros, a magyar ön
zetlenség fehér, a magyar hűség zöld 
színeiből összeforrott hazaszeretetünk 
fölséges szimbólumát: az ország
zászlót. Legyen az országzászló fel
hívás az erők összefogására, állandó 
intelem az ellentétek kiküszöbölésére, 
hirdetője a magyar történelmi múlt 
dicsőségének s kifejezője a jobb jö
vendőbe vetett bizalmunknak ! Kérve- 
kérem az Egek Urát: engedje meg
érnünk, hogy az a nap, amikor or
szágzászlónkat ünnepélyes keretek 
között felavatjuk: legyen a nagy 
magyar föltámadásnak büszke hir
detője !

A nagy tetszéssel kisért indítványt 
egyhangúlag elfogadták.

Ezután gyors ütemben letárgyal
ták a tárgysorozat öt pontját. A vá
rosi pénzeket a következőképen gyü- 
mölcsöztetik : a Veszprémi Takarék- 
pénztárban 50, az Egyházm. Alapitv. 
Pénztárban 30, a Veszprém és Vi
déke Hitelszövetkezetben 20°/i-os 
arányban helyezik el 4  u'« kamatozás 
mellett, ami az Orsz. Hitelügyi Ta
nács döntése szerint emelkedhet vagy 
csökkenhet. Ezek az intézetek szük
ség esetén kölcsönt tartoznak adni 
a városnak 5 — 6 °/o-os kamatra. Ro- 
sos Károly polgármester részére a 
Veszprémi Takarékpénztár által be- 
fizetett 479 74 P jutalékát jutalomkép 
utalványozzák. A polgármesternek 
felhatalmazást adtak az 1939. évre a 
városi háztartás, kórház, szeretetház 
és üzemek dologi szükségleteinek 
beszerzésére. A városi tisztviselőknek 
és alkalmazottaknak, az eddigi gya
korlat és feltételek szerint, a mozi 
jövödelméből 8238 P karácsonyi se
gélyt szavaztak meg. A fogyasztási 
adókezelési szabályrendeleten mi
niszteri rendeletre újabb néhány 
módosítást tettek.

A városiak nevében a polgárm es
ter mondott köszönetét a közgyűlés
nek, amelynek előadói dr. Nagy 
László főjegyző és dr. Szigethy  Mik
lós I. aljegyző voltak.

Országos vásárok a Dunántúlon,
Dec. 5 .-én : Csákvár (Fejér m.), 

Harkány (Baranya m.), Pécs (Bara
nya m .); 6.-án : Csákvár (Fejér m.), 
Lenti (Zala mT, Nagykanizsa (Zala 
m.), Nikla (Somogy m.), Szakcs 
(Tolna m.), Zalabér (Zala m.); 7.-én: 
Tapolca (Zala megye), Ujmalomsok 
(Győr m .); 9.-én : Barcs (Somogy 
m) ; 10.-én : Németboly (Baranya m.), 
Szabadhidvég (Somogy m.).

Megjöttek a vesz
prémi lövészek.

Az elmúlt szombaton reggel futó
tűzként terjedt el a hir Veszprémben, 
hogy megjöttek a határbiztositó szol
gálatra önként jelentkezett lövészek. 
A hir valónak bizonyult és eljutott 

I a legkisebb hajlékba is és ott szo- 
rongtak a Szent Imre-téren a fiaikat 

' váró édesanyák, édesapák, hogy mi
nél előbb keblükre ölelhessék az 
ifjú hősöket. De megjelentek a fo
gadtatásukra a hivatalos hatóságok 
képviselői is, élükön dr. Mesterházy 
Ferenc főispánnal, mig a katonai 
hatóságokat vitéz F aragó  Ödön ny. 
huszár-alezredes, állomásparancsnok 
és egy gyalogos disz-szakasz képvi
selte.

A lövészcsapatot — amely Véniss 
Sándor főhadnagy, századparancs
nok vezényletével négy szakaszban 
állott fel a téren, — Mesterházy 
Ferenc főispán üdvözölte igen me
legen. Két hónappal ezelőtt — mon
dotta — azt gondoltuk, hogy sok 
magyar vérnek kell kifolyni hazánk 
területi integritásáért, da hála Isten, 
nem igy történt. Ti az elsők között 
voltatok, akik készek voltatok meg
védeni határainkat. Aggódó szere
tettel kisértük útjaitokat és büszkék 
vagyunk rátok, mert ti talpig férfiak 
voltatok.

A tömeg által lelkesen megéljen
zett szép szavak után dr. Rácz Béla 
protestáns tábori-lelkész intézett nagy
hatású buzdító beszédet a lövészek
hez. A csapat ezután az alsóvárosi 
temetőbe vonult, ahol megkoszo
rúzták a hősök emlékkövét.

________________ 1938. december 4.

EGYESÜLETI ÉLET.
M egalakult a  Légoltalm i Liga 

női csop ortja . Kedden délután a 
Nemzeti Egység körhelyiségében tar
totta alakuló gyűlését az Orsz. Lég
oltalmi Liga Veszprémi Szervezeté
nek Női Csoportja, amelyen a hely
beli MANSz és NE női csoportjai
nak tagjain kívül más érdeklődő ur- 
hölgyek is megjelentek, de még 
mindig nem elégséges számban 
ahoz, amilyen nagyfontosságu ez a 
kérdés, ami a gyűlés egybehivását 
szükségessé tette. Az alakuló ülést 
dr. Mesterházy Ferencné főispánné, 
a MANSz és a NE női csoportjainak 
elnöke nyitotta meg a nemzeti „Hi
szekegybe!, majd röviden vázolta 
az összejövetel célját, ami után vitéz 
Kolossváry László ny. ezredes, a 
Légoltalmi Liga veszprémi elnöke a 
liga célját és tagozatát ismertette 
hosszabb előadásban. Rámutatott, 
hogy a mai feszült külpolitikai hely
zetben, amilyen a Felvidék vissza
csatolását is megelőzte, mindig fel 
kell készülve lennünk az ellenséges 
támadásra, amelyek között a legve
szedelmesebb és legborzasztóbb a 
légi támadás. Felvázolta ennek ször
nyűségeit, majd hangoztatta, hogy 
mig a katonai légvédelem a légi
támadás elhárítására, a polgári lég
oltalom a lakosságnak megóvására 
irányul. Ezt azonban előre alaposan 
meg kell szervezni, mert a veszede
lem idején már későn van a kap
kodás. Ebben az előkészítő propa
ganda-munkában pedig nélkülözhe
tetlenek a nők, akikre egy háború 
esetén még súlyosabb feladatok: a 
házaknak támadás esetére készen
létbehelyezése, vöröskeresztes ápolás, 
más betegek, aggok, gyermekek vé- 
delmezése és vidéken biztonságba- 
helyezése, esetleg tűzoltás stb., ha 
a férfiakat katonai vagy hadi-munka- 
szolgálatra igénybevennék. Lelkes, 
hazafias szavakkal buzdított arra, 
hogy a magyar nők járjanak elől jó
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példával és minél tömegesebben 
lépjenek be a liga női csoportjába, 
ahol azután minden szükséges tud
nivalóban kiképzést nyernek. Végül 
az egybegyűltek egyhangú hozzá
járulása alapján kimondta a liga női 
csoportjának megalakulását s annak 
elnökéül felkérte Mesterházy Ferencné 
főispánnét, felolvasta a gyűlés jegy
zőkönyvét és az orsz. elnökség át
iratát a liga-jelvényről stb., majd 
közölte, hogy a tisztújító közgyűlés 
december 12.-én d. u. 5 órakor lesz 
ugyancsak a NE helyiségében. Mes
terházy Ferencné főispánné kérte, hogy 
akik tagok gyűjtésére vállalkoznak, 
jelentkezni szíveskedjenek, majd el
nöki zárószavában nyomatékosan 
felhívta az egybegyűlteket, hogy a 
tisztújító közgyűlésen pontosan és 
már megszaporodott taglétszámmal 
vegyenek részt, mert azonkívül, hogy 
a haza érdeke is megköveteli a li
gába való belépést, mindenki saját 
magának és hozzátartozójának, gyer
mekének életét védelmezi ezáltal. 
Reméljük, hogy a méltóságos asszony 
szavait mindenki meg fogja szív
lelni és megértik, hogy nem a ligá
nak van szüksége mindnyájunkra, 
hanem megfordítva.

A V eszprém i Turul v acsorá ja .
A Turul Szövetség Veszprémi „Ba
kony" Bajtársi Egyesületének Wesse
lényi Miklós-dominusz törzse múlt 
szombaton bajtársi vacsorát rendezett 
az egyesülethez tartozó „Öreg urak", 
vagyis patrónusai és dominuszai 
részvételével. A vacsorán hetvenen 
vettek részt, dr. Mesterházy Ferenc 
főispán, patrónus magiszterrel az 
élen. A Turul-hagyományoknak meg- | 
felelően az első pohárköszöntőt dr. 
Priegl László vezér a kormányzó ur 
őfőméltóságára mondotta, majd | 
Schönaigner-Krieger Imre tb. domi- | 
nusz, tőrzsfő üdvözölte Mesterházy i 
Ferenc patrónus magisztert, kifejtvén, ] 
hogy a mai időkben különösen szük
séges a Turul pártpolitikától mentes 
összefogása, a keresztény nemzeti 
gondolat jegyében. A pohárköszön
tőre Mesterházy Ferenc főispán ked
ves szavakkal válaszolt, különösen 
hangsúlyozva az ifjúság ama főfel
adatát, hogy a nemzettel szemben az 
első kötelesség a hivatalban és a 
munkaasztalnál az egyénre bízott 
feladatok pontos megoldása. A va
csorán résztvevők jó hangulatban 
késő éjjeli órákig maradtak együtt. 
— A Turul legközelebbi előadását 
dec. 7.-én este fél 9 -kor tartja. Elő
adó : dr. Matolcsy Mátyás országgyül. 
képviselő. A várható nagy érdeklő
désre tekintettel az előadást a Nem
zeti Kaszinó helyiségében rendezi az 
egyesület.

A Nemzeti M unkaközpont köz
gyűlése. A Nemzeti Munkaközpont 
Veszprémi Szervezete múlt vasárnap 
délelőtt a városház tanácstermében 
tartotta éves közgyűlését, amelyen a 
bpesti központból Noé Lajos orszá
gos titkár és Czibor István, a vas
ipari csoport elnöke is megjelentek. 
A gyűlést Halász János elnök a 
nemzeti „Hitvallás" elmondása után 
lelkes, hazafias szavakkal nyitotta 
jneg s üdvözölte a kiküldötteket s a 
helyből megjelent vendégeket. Ezután 
? miniszterelnök üdvözlésére tett 
indítványt. (Erről másik közlemé- 

számol be.) Czobor Gyula 
1 * 2 ™  és pénztárosi jelentést is- 

ertette, Benkő József pedig, mint 
'Parü8yi. miniszter által kirendelt 

. en bizottság tagja, tette meg 
.y ^ é t e k 't -  Czibor István hosszabb 

szed ben fejtegette a Gömbös 
r UÍ! á!!aI élclrehivott NMK prog- 
ai »  Rámutatott, a Habsburgok 

att ^ehéz volt megértetni a magyar 
munkással, hogy a nemzet-testnek 

egészítő része, majd hangoztatta, 
°gy fel kell készülni a magyar jö

vőre s ebben a magyar munkást is 
jogok és kötelességek illetik meg. 
Hazafias szavakkal tett hitet a ma
gyar munkás keresztény jobboldali- 
sága mellett — amiről lapunk más 
helyén tudósítunk —, majd ennek 
az irányzatnak szükségességét vilá
gította meg a zsidókérdéssel s álta
lában a kapitalizmus kérdésével kap
csolatban. Hálás elismeréssel, lelkes 
éljenzéstől kisérve emlékezett meg 
vitéz Marton Béla, a NMK országos 
elnökének megértő jóakaratáról a 
magyar munkássággal szemben, majd 
a szervezkedés fontosságára buzdí
tott nagy tetszéssel kisért szavaiban. 
Noé Gyula beszédében, amit szintén 
nagy tetszés kisért, ugyancsak arra 
mutatott rá, mennyire fontos, hogy a 
magyar munkásoknak is életképes ■ 
szerve legyen a NMK. amelyel a 1 
szociáldemokrata nemzetköziségtől 
egy nagyobb kenyeret biztosító haza- I 
fias alapon akarják őket megmenteni. 
Szintén a jobboldali politikát hang
súlyozta és rámutatott, hogy a mai 
kormány őszinte jóakarattal, szociális 
érzéssel akarja megoldani a munkás
ság javát is szolgáló kérdéseket. Ez
után Benkő József indítványára nagy 
lelkesedéssel a NMK helyi szerveze
tének fővédnökévé dr. Mesterházy 
Ferenc főispánt, védnökeiül dr. Berky 
Miklós alispánt, Rosos Károly pol
gármestert és Homoky Béla vezető 
rendőrtanácsost megválasztották. Dr. 
Priegl László a Turul nevében üd
vözölte melegen a NMK-t, amiért 
Czibor István és Halász János elnök 
mondtak köszönetét. Végül az egybe
gyűltek a „Himnusz“-t énekelték el.

A reform átus K1E összejöve
tele. A Veszprémi Ref. KIÉ kedden 
este igen látogatott összejövetelt ren
dezett és azon dr. Morvay Péter mú
zeumi gyakornok tartott értékes elő
adást a népművészetről. Az előadást 
a tagok élénk figyelemmel kisérték 
és több hozzászólás is elhangzott.

A Nemzeti Egység első keddi 
összejövetele igen szépen sikerült. 
Dr. Mesterházy Ferencné főispánné- 
val az élükön a NE hölgyei és dr. 
vitéz Benárd Ágost országgyül. kép
viselővel a NE férfitagjai igen szép 
számban vettek részt és nagyon kel
lemesen elszórakoztak a késői órá
kig a kedves, hangulatos összejöve
telen.

Az Iparoskör első kulturestéje.
A Veszprémi Iparoskör dec. 4.-én, 
vasárnap este 8 órakor tartja idei 
első kulturestjét. Mint már jeleztük, 
a nemzetiségi kérdés áll az Iparos
kör téli kulturtevékenységének kö
zéppontjában, aminek ismerete első
rendű nemzeti érdek, hőt hazafias 
kötelesség. A dec. 4.-i kultúrest 
programja a következő: I. „A tót 
nemzetiségi törekvések a pánszláviz
mus karjaiban. Cseh propaganda : 
Magyarország ellen", előadja: Vas 
Károly középisk. tanár. 2. Dr. Gróff 
Elemér: „Szebb jövő" — előadja : 
Bauer Antal, iparostanoncisk. I. B)
o. tan. Az Iparoskör kéri tagjait, 
barátait s a testvéregyesületeket, 
hogy a tárgy fontosságára való te
kintettel minél számosabban megje
lenni szíveskedjenek.

Vitézi vacsora a kormányzó 
tiszteletére. Veszprém vármegye 
Vitézi Székkapitánysága a kormányzó 
ur őfőméltósága névünnepe alkalmá
ból dec. 5.-én, hétfőn este 8 órakor 
a Korona-vendéglőben vacsorát ren
dez, amelyre valamennyi hatóság ve
zetőjét is meghívta.

Leventék műsoros ünnepélye 
a kormáoyzó névnapja alkalmá
ból. A Veszprémi Levente Egyesület 
a kormányzó úr őfőméltósága név
napja alkalmából dec. 7.-én, szer
dán este 8 órai kezdettet a Levente 
Otthonban műsoros estélyt rendez, 
amelyen az ünnepi beszédet dr. Wéber

Pál apátkanonok, az egyesület el
nöke mondja. Ezenkívül még több 
szavalat és más kedves szám tar
kítja a műsort.

Evangélikus leányok szeretet- 
vendégsége. A Veszprémi Evangé
likus Leány Egyesület dec. 8.-án, 
csütörtökön d. u. 5  órakor az egyház 
egyesületi helyiségében szeretetven- 
dégséget rendez, amelyen szeretettel 
látja az egyház tagjait és vendégeiket.

A VOGE tisztú jító  közgyűlése. 
A VOGE Veszprémi Helyicsoport ve
zetősége értesíti tagjait, hogy tiszt
újító közgyűlését az országos köz
pont részvételével december 8.-án d. 
e. fél 11 órakor tartja székházának 
nagytermében. Minden tagját tiszte
lettel meghívja a vezetőség.

Postaaltisztek teaestéje. A 
veszprémi postaaltisztek dec. 8.-án,

I csütörtökön este 8 órakor a Balaton- 
! szálló termeiben táncos teaestét ren

deznek, amelyre ezúton hivja meg 
kedves vendégeiket az elnökség.

A VTC szinielőadása. A Vesz
prémi Torna Club műkedvelő gár
dája dec. 11.-én este 8 órakor, az 
egyesület felszerelése alapjára, mű
kedvelő előadásban Follinus Aurél 
„Náni" c. 3 felvonásos énekes nép
színművét hozza színre. A darab sze
replői elsőrangú erőkből vannak ösz- 
szeállitva, akik előreláthatólag sikerre 
viszik a darabot. Tekintettel a célra 
és a nagy érdeklődésre, jegyek elő
reválthatok Léber Testvérek divatáru- 
üzletében és Georgi Testvérek könyv- 
kötészetében.

A Tűzoltó Szövetség a Felvi
dék visszacsatolásának megün
nepléséért. A Veszprémvármegyei 
Tűzoltó Szövetség felkérte a járások 

. főszolgabiráit és a városok polgár- 
1 mestereit, hogy a Felvidék vissza

csatolása alkalmából a hatósági kö
rük alá tartozó tüzoltótestületekkel 
hazafias ünnepélyeket rendezzenek.

Adományok a Katolikus Egy
házközség K arácsonyára. (Folyta
tás.) 2 5 0 - 2 5 0  P-t adtak: Bugle- 
dits István, Albrecht N.-né. 2 —2 
P -t : Kiss Ernőné, vit. Erkel N.-né, 
Pásztor L., dr. Fehrentheil Róbert, 
dr. Kiss Dezsőné, özv. Galamb Ist- 
vánné, Galamb István, Békeffy Ist- 
vánné, Keresztes Árpád, Péczeli 
Brúnó, Ury Sándor, Rapcsányiné, 
Bornyás Sándor, Mádi-Kovács, 
Takács Károly, Hordóssy Endre, 
Kanczler János, Hajek László, Far
kas és Koréin, özv. Rieszner Ró- 
bertné, Haidekker Lászlóné, Fix N.- 
né, Kövess Margit, dr. Csolnoky 
Fereacné, vit. Kukorelly Nándorné, 
Cságoly Sándorné, Hübner Béla, 
Puskás Apollónia, Mészáros Béla, 
Neumayer Károly, dr. Schweitzer 
József, dr. Steixner Antal, Egyed 
Lajos, dr. Gludovácz József, Pintér 
Gizella, Szlabey Dezső, Gratzl Ödön, 
Lappayné, Rozsnyai György, Kinczky 
Istvánné, Nagy József, Jung László. 
1'50— 1 50  P -t : Tusnay Kálmán, 
özv. Liebhart Jánosné, dr. Riha 
Lászlóné, Adriai Biztositó. 1 — 1 P -t : 
Schumacher István, Újhelyi Sándor, 
Frank Zoltán, Vanchl Jenőné, Győré 
Gizella, Imre Gyuláné, Hoczman 
Antalné, Stirczky Józsefné, Ránzai 
Péter, Hadarits M., Kaptay Antalné, 
Lázár Sándor, Lipcsey József, Miko- 
lás Imre, Soltész László, dr. Wallner 
Ernő, Bernáth J., Répay Imre, Kön- 
czöl Miklósné, Dedákné, Rézné, Ba- 
der Teréz, Szakái Károly, Kukorelly 
Istvánné, Szigethyné, Pfeiffer Ferenc, 
Iker János, Deogáro, Koháry, Erőss 
Istvánné, Álberti Ernőné, Bakonyi, 
Novák Ferenc, Havas Jakab, özv. 
Berzsenyi G.-né, Kecskés Lajosné, 
özv. Beöthy Gáborné, Farkas Ernőné, 
özv. Patay Imréné, Simon Istvánné, 
Incze Antal, vit. Györkös, Solymossy 
Gyuláné, Lehman, dr. Koháry, N. N., 
Hallóssyné, Hajdáné, Hack Ferenc,

AMIT -
ma megtehet, n e 
h a la s s z a  holnap- 
utánra, mert de
cember 7.-én van a 
jó té k o n y c é lu  ma
gyar királyi á llam i 
so rs já té k  h u ra sa , 
amelynek főnyere

ménye :

4 0 .0 0 0 ar.P
IN 729 nyeremény. 
275.000 P  értékben. 
A s o r s j e g y  ára: 
egész P  3. fél P  1 50.

A sorsjegy kapható 
minden so rs jeg y - 
főárusitónál, vala
mint az ö s s z e s  
dohánytőzsdékben.

Krizmanics. Pengőnél kisebb ado
mányok : Jutási altisztek családjai 6  
P. Albrechtné, Lovasiné, Fleischman, 
Simonné, Radocza, Benkőné, Varga, 
Pichlné, Katona, Bertalan László, 
Szeidl Imre, Kövessyné, Huszár Pál, 
Haipert Jánosné, Jenöfi Gábor, Som
lai Sándor, Jezerniczky, Bsika J., Su- 
lákné, Kárpáthy, Pávits, Légrádiné, 
Kinder J., Lázárovich, Nemetz, Ma
darász, Szmolényi Gyula, Feiter 
László, Molnár Jenő, Tóth Géza, 
Tolnay Ferencné, N. N. (Folyt, köv.)

Hiszek egy Istenben,hiszekegyhazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában 

Ámen.

H Í R E K .
— Istentiszteletek a kormányzó 

névűnnepe alkalmából. Dec. 6.-án, 
kedden lesz vitéz nagybányai Horthy 
Miklósnak, Magyarország kormány
zójának névűnnepe. Ez alkalomból 
Veszprémben kedden ünnepi isten
tiszteletek lesznek, amely a székes
egyházban  d. e. 9, a református 
és evangélikus templomokban pedig 
d. e. 10 órakor kezdődnek. Az ünnepi 
istentiszteletekre a hatóságok is meg
hivattak.

— A főispán Budapesten. Dr.
Mesterházy Ferenc, vármegyénk fő
ispánja kedden Bpesten volt és 
résztvett a Nemzeti Egység Pártja 
országos értekezletén.

— Tóth Tihamér mond szent
beszédet a katolikus nők vesz
prémi értekezletén. A dr. Tóth 
Tihamér félsz, püspök, veszprémi se
gédpüspök által alapított s egyetemi 
hallgatónőket magábanfoglaló „Pro 
Christo" egyesület harmincöt tagja 
dec. 7.-én, dr. Csaba Margit orvosnő 
vezetésével Veszprémbe érkezik s itt
8.-án, Szeplőtelen fogantatás ünne
pén a helybeli Oltáregyesület és Má
ria Kongregáció hölgyeivel egész 
napos ünnepélyen vesz részt. De-

Veszprémben, a Palotai-ut

30. számú ház 
és 8 hold föld 

§11 e l a d ó .
Érdeklődni lehet ugyanott.
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cember 8.-án reggel 8 órakor 
az Angolkisasszonyok templomában 
közös szentmise és szentáldozás lesz, 
amikor a Rómából hazaérkezett
Tóth Tihamér püspök fog ünnepi 
Szentbeszédet mondani. D. e. 10 
órakor a Petőfi-szinházban diszgyű- 
lés lesz, amelyen — úgy halljuk — 
az elhangzó beszédeken kívül szava
latok, zene- és énekszámok is vál
takoznak. D. u. 4 órakor az Angol- 
jtisaszszonyok intézetében lesz mű
soros tea.

— Plébánoskinevezés. A vesz-

Erémi megyéspüspök a székeskápta- 
n kegyurasága alá tartozó pere- 

martoni plébániajavadalmat B u gkdits  
János veszprémi székesegyházi sek
restyeigazgatónak adományozta.

— Egyházi hírek. A veszprémi 
megyéspüspök Takács Károly vesz
prémi karkáplánt székesegyházi sek
restyeigazgatóvá, Tóth László alsó-

Eáhoki káplánt pedig Veszprémbe kar- 
áplánná nevezte ki. — A dunántúli 

ev. püspök Kom játhy  Lajos enyingi 
missziói lelkészt a gecsei gyülekezet 
adminisztrálásával bízta meg, Tóth 
Sándor porrogszentkirályi segédlel
készt pedig Pápa-Mezőlakra helyezte 
át.

— Református egyházi köz
gyűlés. A veszprémi református egy
ház múlt vasárnap délelőtt Boda 
József lelkipásztor és dr. Cseresnyés 
József eü. főtanácsos, főgondnok el
nöklésével közgyűlést tartott, amelyen 
építkezési ügyeket tárgyaltak.

— Evangélikus felügyelővá
lasztó közgyűlés. A veszprémi 
evangélikus egyház dec. 8.-án, csü
törtökön d. u. 4  órakor a tanácste
remben közgyűlést tart, amelyen a 
megüresedett egyházfelügyelői állást 
fogják betölteni. A presbitérium által 
egyhangúlag ajánlott egyedüli jelölt 
dr. B élák  Imre várm. ktr. tiszti fő
orvos.

— Főbírói értekezlet a vár
megyei inségmozgalomról. A tél
beálltával szükségessé váló várme
gyei inségenyhitő mozgalom ügyében 
dr. Berky  Miklós, vármegyénk alis
pánja december 5.-én d. e, 11 órára 
értekezletre hivta Veszprémbe a járá
sok föszolgabiráit, akikkel a várm. 
közjóléti alapból történő segélyezések 
kérdését fogja megbeszélni.

— TÜzrendészeti felügyelői 
tanfolyam. Dr. Súly Endre várme
gyei aljegyző a járási tüzrendészeti 
felügyelői tanfolyamot Bpesten sike
resen elvégezte.

— Névmagyarosítás. A belügy
miniszter megengedte, hogy nevüket 
a következőkép változtassák meg az 
alábbi veszprémi lakosok: dr. Stoll 
Miklós „Sarlós" ra, Jánosik Jószef 
fakereskedő „Jánosi“-ra, Klein Ist
ván gépkezelő „Kisvári“-ra, Treiber 
Ferenc szücsmester „Tavasi"-ra.

— 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

— Szélhámos gyűjtők garáz
dálkodnak Veszprém megyében. 
A veszprémi ügyészségre már több 
feljelentés érkezett, hogy magukat 
felvidéki menekülteknek kiadó egyé
nek — különösen cigányok — jogo
sulatlanul gyűjtenek e címen. A ha
tóságok figyelmeztetnek mindenkit, 
hogy a különféle jogcímeken jogo
sulatlanul gyűjtőket adják át a csend
őrségnek.

— M i k u l á s -  és karácsonyi 
ajándéknak alkalmas gyermek- 
játékokat vásároljunk „H i t e l 
f ő  r r á s** könyvecskére FODOR 
FERENC könyvkereskedésében 
Veszprém, Szabadság-tér 3.

— Egy tudós tragédiája az 
Északi-sarkon. Alfréd wegener tu
dós és sarkkulató hősi küzdelmei
nek és halálának ismeretlen részle
teit tárta fel egy dán újságíró. A 
tudós és expedíciójának borzalmas 
tragédiájáról közöl érdekes cikket 
Tolnai Világlapja uj száma, amely
ben közel száz pompás képet is ta
lál az olvasó. Tolnai Világlapja egy 
száma 20 fillér.

— December 7! Ez a nap a
m. kir. államsorsjáték legközelebbi 
húzásának napja. Idejében szerezze 
be államsorsjegyét (ára egész 3.— P, 
fél 150  P), akkor önnek is esélye 
lehet a nyerésre I Főnyeremény
40.000 P. 312 :

— C salásért négyhavi fogház. 
Lörincz Gyula veszprémi lókereske- 
reskedőt a veszprémi törvényszék 
csalásért 6  havi fogházra ítélte, mert 
egy sánta lovat adott egy gazdának.
A győri ítélőtábla Lörincz bünteté
sét 4 havi fogházra enyhítette.

— „Legenda** címmel irt szép,
szavalásra is alkalmas verset Z. I 
Tábori Piroska Az Én Ú jságom- 
Tiindérvásár-ba. A népszerű gyer
meklap kiadóhivatala: Bpest, VL,
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre ajándékkönyvvel 2 P.

— A vonat ütközői közé került. 
Horváth Ferenc máv. fékező Balaton- ; 
kenese vasútállomáson tolatás közben 
a vasúti kocsik ütközője közé került
s az derékban megnyomta. Mentőink 
a veszprémi kórházba szállították.

— Felrobbant a gáztartály . 
Kövesgytir pusztán a szeszgyárban 
egy tartály tulhevítés közben felrob
bant s a közelében tartózkodó Stark 
Gábor fögépész a jobb csuklóján, 
Fülöp  István gépész pedig balcomb
ján megsebesült. A veszprémi men
tők az itteni kórházba szállították 
őket.

— Kosáryné Réz Róla „Tá
voli kék hegyek" címmel irt uj re- j 
gényt a M agyar Lányok- nak. Tutsek 
Anna népszerű ifjúsági lapjában van 
mellékelve az „Otthonunk" is, amely
nek gazdag tartalma segít Mikulásra 
és Karácsonyra ajándékot készíteni, j 
s rengeteg divatképet, kézimunkát, i 
stb. közöl. Kiadóhivatal : Bpest, VI., | 
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre 4 P.

— Fadöntés közben lábát törte.
Eszlinger György porvai munkásnak 
a bakonyszentlászlói erdőben irtás 
közben egy fa lábára zuhant és eltörte.
A zirci kórházban ápolják.

— Fegyházra ítélték sikkasz
tásért. K ádár  Ernő Gábor várpalo
tai községi kézbesítő ezévben a ke
zeihez befolyó hivatalos pénzekből 
2461 P 29 fillért elsikkasztott. A 
veszprémi törvényszék két és félévi 
fegyházra Ítélte jogerősen.

— A mozi műsora. A Csathó 
Kálmán regényéből készült Varjú a  
toronyórán c. magyar film kerül ma 
szombaton, vasárnap és hétfőn (3., 
4. és 5.) bemutatásra a városi Hun
gária-mozgóban. Főszereplői Egri 
Mária, Simor Erzsébet, Vaszary Piri, 
Rajnay, Pethes és Rózsahegyi. Bo
nyolult szerelmi történet két szegény 
leányról, akik egy volt főispán föld- 
birtokosba és fiába szerelmesek. A 
bevezető részben F og  ez menni c. 
burleszk, Hableányok előnyben c. 
Miky-rajzfilm és a Magyar Világhir- 
adó, mely utóbbi az árbóccsucsra 
felhúzott Ereklyés Országzászlóról, 
Rothermere lord bpesti látogatásáról, 
a hazatérő régi felvidéki zászlókról, 
kassai szeretetcsomag-osztásról hoz 
közvetlen képeket. — Szerdán (7.), 
filléres helyárakkal, reprizben a Mél- 
tóságos kisasszony c. kitűnő magyar 
film, melynek főszereplői: Csortos, 
Básthy, Szeleczky Zita, Uray, Fülöp 
Magda, Mály, Bárthory Gizi, Vértes, 
Berky Lili, Z. Molnár és a kis Dé

vényi Gyuri. A kisérő műsorban egy 
légvédelmi ismeretterjesztő film : Em
ber védekezz c. és a Fox Világhir- 
adó. -  Csütörtökön (8.), csak  16 
éven felülieknek, Rökk Marika leg- 

j újabb filmje : a M ájusi kaland. Part
nerei Viktor Staal, Kari Schömböck 

| és Sima Oszkár. Az első képtől az 
utolsóig hallatlanul mulatságos film, 
amelyben a szereplők nagyszerű 

! összjátéka feltétlenül nevetésre kény
szeríti a nézőt. Kisérő a M adárvilág 
a  Száva partján  c. ismeretterjesztő 
film és a Fox világhiradó. — Az 
előadások kezdete: vasárnap, szer
dán, csütörtökön 4, fél 7 és 9, szom
baton, hétfőn fél 7 és 9  órakor. 
Pénztár nyitva két órával az első elő- 

j adások előtt: Telefon : 363.
— M eglopták munkanélküli 

társukat. K ász  Dániel mészárosse
géd és egy fiatalkorú társa munkát- 
kereső útjukban Enying környékén 
ellopták Vödrös László munkanélküli 
iparostól a csomagjait. A törvény
szék Kászt 1 havi, társát pedig 15 
napi fogházra Ítélte jogerősen.

— Halálos korcsm ái bicskázás. 
Zircröl jelentik : Múlt vasárnap este 
Csesznek községben a Frisshmann- 
féle vendéglőben mulattak a legények. 
Bittmann Dezső 31 éves legény 
összeveszett Gelencsér Józseffel, aki 
a veszekedés közben bicskát rántott 
és Bittmann jobb felső combjába 
vágta. A szúrás fő ütőeret talált és 
mielőtt a legények segítségére lehet
tek volna, elvérzett és a helyszínen 
meghalt. A bicskázó Gelencsért a 
csendőrség letartóztatta.

TESTEDZÉS.
Labdarúgás.

Az elmúlt vasárnapra kisorsolt 
bajnoki mérkőzések közül csak egy 
mérkőzés került lejátszásra. Szfehér- 
várott az Ajkai Üveggyár 2:0 (1:0) 
arányban vereséget szenvedett az 
ARAK II.-tői. Az üveggyári csapat 
mezőnyben szebben és többet tá
madott, mint ellenfele, de a góllö
véssel adósak maradtak. A hazai csa
pat viszont pár lefutásával is ered
ményes tudott lenni. Játékvezető: 
Kamarell. (t. I.)

o V asárnapi labdarugó sor
rend. F A K -K FC , ETO 11.— Unió, 
Móri B. —Ajka és FÁK II.-A R A K  
II. játszanak bajnoki mérkőzést.

KÖZGAZDASÁG
* Útépítések a vármegyében.

A kereskedelmi miniszter aszfaltbur
kolattal átépitteti a bpest—nagyka- 
nizsa—városlődi állami ut siófoki 
átkelési szakaszát. Ugyancsak meg
építteti a gyulafirátót—lité r - fűzfői 
uj állami utszárnynak Gyulafirátót 
község és a szfehérvár—gráci müut 
közé eső, még munkába nem vett 
szakaszát is. Az előbbi útépítésre az 
engedélyezési tárgyalást Bittenbinder 
Gyula kir. műsz. főtanácsos a keresk. 
miniszter megbízásából december 
2.-án, az utóbbira, Kádárta község
ben, dec. 15.-én tartja meg s azokon 
a vármegye képviseletében dr. Kenes- 
sey  Zoltán várm. főjegyző vett részt, 
illetőleg fog résztvenni.

*  A gyümölcsészeti intéző bor
gazdasági tanfolyamot végez. A 
GyOE Veszprémvármegyei Tagegye
sülete ezúton közli igen tisztelt tag
jaival, hogy Demjén Márton gyü
mölcstermelési intéző — a budapesti 
központ felhívására és a tagegyesület I 
jóváhagyásával — végzi a bpesti m. j 
kir. felsőbb szőlő- és borgazdasági 
tanfolyamot, ezért szaktanácsokkal és 
kedvezményes áru növényvédelmi 1

szerekkel — általában — vasárna- 
ponkint szolgál. Egyébként december 
és január hónapban minden vesz
prémi tagot fel fog keresni lakásán. 
Azokat, akik ezt kívánják: hívásra 
soronkivül is felkeresi. Betanított, 
szakképzett gyümölcsápoló-munkásai 
állandóan dolgoznak, akiknek mun
káját hetenkint egy-két napon át el
lenőrzi.

IRODALOM.
(Az idei színházi évad) legna

gyobb eseménye Herczeg Ferenc 
„Utolsó tánc" c. uj szinjátéka. A 
legnagyobb magyar iró tündöklőén 
elmés komédiája rendkívüli sikert 
aratott. Értékes tanulmányt irt róla 
az Uj Idők- ben Illés Endre. A mű
velt középosztály kedvelt hetilapjá
nak gazdag tartalmából kiemeljük 
még Harsányi Zsolt és S. Bokor 
Malvin kitűnő regényeinek folytatá
sát, Zsigray Julianna elbeszélését és 
Hegedűs Ádám mulatságos londoni 
levelét, ölbey Irén, Karafiáth Jenő 
szép versei, Harsányi Gréte ötletes 
társasági cikke, Szegedi István, Szi
lágyi István finom elbeszélései s 
kedvelt rovatok sem maradtak ki az 
Uj Idők-bői. Mutatványszámot küld 
a kiadóhivatal : Bpest., Andrássy-ut 
16. Előfizetés negyedévre 6 40 P, 
egyes szám 50 fillér.

(E lveszett a rco k .) Barabás Gyula 
legújabb regénye. Emberek halnak, 
szeretnek, tépelődnek ebben a re
gényben, de sorsukra nagyobb árnyék 
hull. Barabás Gyula könyvének 
igazi hőse egy ködből, álmokból, 
szorongásból és titokból épült falu. 
Irodalmunk többféle falut ism er... 
A népszínmű falujában örökös va- 

l sárnap délutánban járunk, az em
bereknek egyetlen ruhájuk van: az 
ünneplő. Néhány éve azonban kezd 
kisérteni egy más fajta, egy egészen 
uj falu, a ballada faluja. Ilyen falu 
Barabás Gyuláé, s rajza a legforróbb, 
legköltőiebbek egyike a mai sok, 
tárgyilagos, kemény falurajz közül. 
Fény és árnyék nem egyszerű szava, 
de legsajátabb kifejező eszköze en
nek a fiatal Írónak. Csak a feketé
vel és fehérrel dolgozik, de ezzel 
misztikumot tud föl páráztatni, elfo
gadtat velünk minden különösséget, 
a legtömörebben és legegyszerűbben 
szól. Kitűnő, kemény képek, melye
ken egyszerű, kedves mese csordo
gál á t : egy fiatal férfi a szorongató- 
áradásban megérti, hogy másképen 
kell élnie, mint apja tette, de nem 
tud olyan könnyen alkalmazkodni az 
uj urakhoz, mint testvérei; merre in
duljon hát? Két leány között is in
gadozik, végül az egyiket magához 
karolja ugyan, de az igazi u t : — 
közeledni kettesben — a magáraha- 
gyott néphez, velük dolgozni, együtt 
helytállni, alulról kezdeni, minde
nestül vállalni az életet, árnyék
ban is. Egy komoly tehetség, igazi 
egyéniség finom elbeszélő hangja 
zeng a regényben. Singer és Wolf- 
ner kiadása, fűzve 2 80, kötve 4 P.

/. E.

Anyakönyv.
Születés: Nyíri Mária npsz.-nö fia Ede,, 

ik. — Horgosy Lajos npsz. és Szabó Ro
zália fia Lajos, rk. — Havasi Dezső máv. 
üzemi altiszt és Cseh Mária leánya Gab
riella Terézia, rk. — Dóczi Dezső borbély- 
s. és Barka Lujza leánya Ildikó Katalin, 
rk. — Sári László gazd. cseléd és Bán 
Erzsébet fia halva született.

Halálozás: Tabi Mária 7 h., ref. — Vass 
Imre m. kir. postakiadó, 27 é., rk. — Ba
log Terézia npsz.-nő 18 é., ev. — Csornai 
Éva 18 h., rk. — Tabi Lajos 2 é., rk. — 
Lehoczky Julianna 16 é., rk. — Hathár 
János kovács, 57 é., ev. — Öveges Éva 
h, rk.

Házasság: Kása Ferenc (elvált) npsz 
Búza Erzsébet (elvált), ref.

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

aján d ék o k n ak
legalkalmasabb:

I m a k ö n y v e k  ^  E m l é k k ö n y v e k  
I r ó s s z e r g a r n i t u r á k  ^ / i r á n y  t ö l í ö -  
t o l l a k  ~ M á r v á n y  t i n t a t a r t ó k  
T H s s z l e v é l p a p i r o k  ~  T ö m b l e v é l -  
p a p i r o k  -  S s é p i r o á a l m i  k ö n y v e k  
I f j ú s á g i  k ö n y v e k  — K é p e s  m e s é s -  
k ö n y v e k  — F é n y k é p a l b u m o k  

Z . s e b c r a y o n o k

óriási választékban beszerezhetők

FODOR FERENC
könyv- és pap irk eresk ed éséb en

w

Telefon 54, V E S Z P R ÉM . Szabadság-tér 3.

Karácsonyfadíszek, bortnik, 
játékkártyák nagy raktára.

K a r á c s o n y i  és ú jé v i  
Képes  le v e le z ő la p o k  

óriási választékban.

51112
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H in t a lo v a k .
Tessék nagy gyermekjáték-raktáramat 
vételkényszer nélkül megtekinteni.

Társasjátékok.

H a d ijá té k o k .

J á té k b a b á k .
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Karácsonyra
gyermekjátékok
óriási választékban legolcsóbban beszerezhetők

Fodor Ferenc
könyv- és paplrkereskedésében

V e s z p r é m ,
Szabadság^lér 3. -  Telefon 34.
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Tessék nagy gyermekjáték-raktáramat 
vételkényszer nélkül megtekinteni.


