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A Felvidék  
k ép viselői.

1938. december 5. e emlékeze
tes dfltuma marad a magyar par- 
lamenlnak. Ezen a napon foglal
ták el helyüket a képviselóház- 
ban a visszacsatolt Felvidék tör
vényhozói. Tizenhéttel növekedett 
a képviselők száma. Mindenki 
érzi azonban, hogy az erőgyara
podás mértekét igy, numerikusán 
kifejezni nem lehet. Ezeknek a 
képviselőknek az ors/.ágyűlesbe 
való bevonulásával vált teljessé 
közjogilag a hazatért Felvidék be
kapcsolódása az anyaországba, 
amelynek törvényhozásában most 
már teljes és egyenlősitett jogok
kal vesznek részt ezeknek a terü
leteknek valóban hivatott vezérei.

A tizenhét név Csonka Ma 
gyarországon nem ismeretlen. Ne
mes csengésű nevek, harcokban 
edzett férfiak, akik két évtized ke
serves megpróbáltatásai között ve
zették a népet s valóban töretle
nül mentették át a felvidéki ma
gyarságot vészek, viharok, hullá
mok és örvények között. Hány
szor és hányszor olvastuk bátor 
kiállásukat, hányszor merítettünk 
erőt mi is a trianoni határ másik 
oldalán izzó magyarságukból, ál
dozatos hazaszeretetükből. Ők va
lóban átestek a tüzpróbán, férfi
asán, keményen, bátran és böl
csen — s a magyar parlament
nek minden más vonatkozástól 
függetlenül is nagy nyereség lesz 
kipróbált szellemi és erkölcsi ki
válóságuk. A magyar törvényho
zás, de az egész magyar közvéle* 
mény is igen sokat vár tőlük, az 
ő frázisnelküli hazafiságuktól, friss 
szociális szellemüktől, magas szín
vonalú kulturáltságuktól.

És ők is uj világottalálnak itt. 
Uj szellemet, duzzadó energiákat, 
mélységes szociális érzéket, amely
nek magvát megboldogult Gömbös 
Gyula vetette el s amely Darányi 
Kálmán munkája után eppen most, 
vitéz Imrédy Béla miniszterelnök
sége alatt lombosodik ki és nyí
lik teljes virágzásba. Ebben a 
munkában, — amelynek sikerét 
már hiába próbálják megakadá
lyozni kicsinyes érdekek — nagy 
szükség lesz az ő tapaszlaltsá- 
gukra, óvatos körültekintésükre és 
bátorságukra. Ennek a munkának 
befejezése fogja egésszé tenni a 
lelkek összeforrását és egyesülé
sét olyan harmóniában, amilyen
ben az itthoniak és a hazatértek, 
két gyászos emlékű évtized kivé
telével, ezer éven át éltek.

Véletlen csak, vagy tudatos 
kormányzati intézkedés — de min
den esetre érdekes, hogy ugyan
azon a napon, amikor a Felvidék 
törvényhozói a Ház osztatlan lel

kesedése s az egész magyarság | 
lelkes szerefete közepette elfoglal- : 
ták helyüket a parlamenlban, föl
szabadult a személy- és áruforga- l 
lom is a hazattrt területek felé. j 
Nincs többé korlátozás, nincs \ 
többé akadály — s ezzel a tény- \ 
nyel végleg leomlott az északi I 
trianoni határ utolsó darabja, vég- 1 
lég eltűnt az utolsó megkülönböz- I 
tetés is. Újra egymáshoz tartozó I 
testvérek, újra szabad magyarok

A veszprémi MANSz hazafiasán 
szociális „Magyar a magyarért" 
mozgalmára még egyre folynak be 
adományok, habár az most már a 
befejezés előtt áll. Az alább közölt 
adomány-nyugtázásban a vidéken 
gyűjtött adományok egyrészt* is benne 
van, miután az a takarékpénztári 
folyószámlára befizettetett. Ez azon
ban még nem nyújt teljes képet a 
megyében is elért nagyszerű ered
ményről, mível az adományok egy- 
része még most folyik be dr. Mes- 
terházy Ferencné főispánná, a moz
galom lelkes elindítója és vezetőjé
nek kezéhez. Amikor már minden 
adomány itt bent lesz, akkor fogunk 
majd azokról részletes tudósítást 
közölni.

Adományok a  „Magyar a 
magyarért** mozgalomra.

A veszprémi MANSz-hoz a fenti 
célra újabban a következő adományok 
érkeztek: Pénzt a d ta k :  Veszprémi 
Takerékba befizettek : Enyingi járás 
főszolgabirája 6 vagon búza ára 
12.000, Devecseri járás adománya 
7694 55, Devecseri járás főszolgabi
rája 532277 , Veszprémvármcgyei 
Ált. Tanítóegyesület 110218, Mező
lak község gyűjtése 61065 , Szűcs 
község gyűjtése 362 60, Hölgybizott- 
ság Nyárád 277 55, Nyárád község 
gyűjtése 266 31, Külsővat község 
gyűjtése 25939 , Veszprém várni, 
kir. tanfelügyelöség 23240, Adász- 
tevel község gyűjtése 220 27, Nagy- 
tevel község gyűjtése 21309, Ba- 
konyszentiván község gyűjtése 210 38 
Pápateszér község gyűjtése 179 93, 
Bakonykoppány község gyűjtése 
177 66, Takácsi község gyűjtése 
16540, Mihály háza község gyűjtése 
163 80, Békás község gyűjtése 147 72 
Bakonyság község gyűjtése 123 30, 
Pannónia Áramszolgáltató alkalma
zottai 120 84, Nagyacsád község gyűj
tése 74 40, Pápanyögér község gyűj
tése 74- , Fenyőfő község gyűjtése
7140 , OTI veszprémi kerületi pénz
tára és tisztviselői 58 47, Németbá
nya község gyűjtése 45 -—, Alsó- 
görzsöny község gyűjtése 42 31, Ba- 
konyjákó község gyűjtése 41, Ba

lettünk. Trianon északi vonalén | 
innen és túl.

Induljon hát meg a munka, az 
ünnepségek, a testvéri ölelkezések 
után. Kezdődjék el az egyszerű 
hétköznapok mindennapi mun
kája, amely a megnagyobbodott 
hazában boldogabb, szebb élet
lehetőséget biztosit az egymilóny. 
hazatért testvérnek és a regi ha
tárok kilencmiliónyi magyarságá
nak egyaránt. (s.)

konyjákó elöljárósága 40, Borsosgyőr j 
község gyűjtése 31 (50, Farkasgyepü 
község gyűjtése 2380 , Felsögör- 
zsöny község gyűjtése 2376 , Béb 
község gyűjtése 23 28, Pápakovácsi 
község gyűjtése 2268 , Békás köz- ■ 
ség gyűjtése 2050 , Nyárád község | 
gyűjtése 20 —, Iharkút község gyűj
tése 13 60, Ág. Iiitv. cv. iskola B. j 
tanárai 9, Körjegyzőség Nagyganna 
6, Gyermekmenheiy V. 5 08, Steril 
László 5, Körjegyző Bszentiván 5, 
Babos Mihály, Rausnitz Ignác 2-2, 
Simon József 150, Kiss László, j 
Sebestyén László, Singer Mihály, ; 
Hirt Mihály 1-1 P. — Simonkay 
Ferencné 10, Hungler Kálmánné, 
dr. Lung Sándor 5-5, özv. Bedy 
Gyuláné 3, N. N., Incze Margit, | 
Hajda Gyuláné, özv. Fridrich Jó- | 
zsefné, özv. Rieszner Róbertné, j 
Czobor Gyula 2-2, Mustos József, 
Kövessi Ántal, Pallós János, Polt j 
Tituszné, Katona János, Domoszlay 
László, Barta Fülöp, Schwarcz Jó
zsef, Pálmai Rudolf, Simkó Lajosné 
Súly László, Szilágyi Károly, Para- 
patits Mária,, Hevesi Ignácné 1-1, 
Horváth Imre — 70, N. N., N. N., 
özv. Pesti Antalné, Rubrich Gizella 
50-50 fillér. (Folytatjuk.)

A  d e v e cse ri N em 
z e ti  Egység- üd
v ö zle te  Im ré d y  

B é lá n a k  és elis
m erése  S ch an d l  

K á ro ly n a k .
A Nemzeti Egység devecseri szer

vezete igen látogatott gyűlést tartott 
s azon nagy felháborodással vette 
tudomásul, hogy ma, amikor világ- 
politikai szempontból is a legnagyobb 
összetartásra volna szükség, a kép
viselők nagy csoportja meggondo
latlanul az egységet megbontotta s 
megakasztotta a nemzetépitö munkát. 
A gyűlés elítélte Holitscher Károly , 
Nirnseé P ál és Kolossváry László 
vesz prém megyei képviselőknek a  N E P- 
böl történt kilépését s felkérte a vár

megye főispánját, mint a vármegyei 
szervezet elnökét, hogy nevezetteket 
újabb meggondolásra, visszatérésre, 
ellenkező esetben a következmények 
levonására hívja fel.

Viszont a gyűlés elismerését f e 
jezte ki Schandl Károlynak, a  deve
cseri kerület képviselőjének azért, 
hogy továbbra is a  Nemzeti E gység  
Pártjában maradt és ót bizalm áról 
biztosította. Ezenkívül Imrédy Béla  
miniszteretnököt és Ja ro s s  Andor f e l 
vidéki minisztert szeretettel üdvözölte, 
hazafias működésükért köszönetét 
mondott s irántuk bizalmát és ra
gaszkodását fejezte ki.

Dr. Schandl Károly a hozzáinté
zett üdvözlő táviratra választ küldött 
dr. Zakariás János kir. közjegyző, a 
NE devecseri elnökének kezeihez, 
amelyben megköszönve választópol
gárainak együttérzését, hangoztatja : 
„Egyenes utón megyünk a keresz
tény és boldog Magyarországért".

A devecseri NE — amint értesü
lünk — december 10.-én, ma szom
baton nagyválasztmányi ülést tart, 
amelyen megjelenik dr. Schandl Ká
roly titkos tanácsos, a kerület or- 
szággy. képviselője is, aki tájékozta
tót fog tartani a politikai helyzetről.

Darányi Kálmán.
„A képviselőházi elnök feladat

körét abban is látom, hogy a nem
zet egyetemét és létét érintő nagy 
kérdések megítélésénél a nemzeti 
közvélemény és a képviselőház fel
fogása között — másrészt a képvi- 
selöházban levő pártok között az 
összhangot létrehozni igyekezzék."

Ezt mondotta Darányi Kálmán, 
a magyar országgyűlés képviselőhá
zának újonnan megválasztott elnöke, 
amikor az elnöki széket elfoglalta. 
Ez a kijelentés, a képviselőházi el
nök feladatkörének ez a klasszikus 
értelmezése teljes harmóniába van 
Darányi Kálmán egyéniségével, köz
életi és politikai múltjával. A kép- 
viselőház elnöki széke nagy közjogi 
méttóságot, de egyúttal nem kis al
kotmányos felelősség vállalását je
lenti. A törvényhozók többsége böl
csen érezte a felelősség vállalásának 
ma fokozottabb súlyát és bizonyára 
ez a magyarázata annak, hogy olyan 
impozáns szavazási aránnyal emelte 
éppen a volt miniszterelküköt az el
nöki székbe, amely arány és több
ség a mai politikai helyzethez vi
szonyítva valóban azt bizonyítja, 
hogy a választott egyéni súlya és 
tekintélye messze felülemelkedik a 
pártpolitikán.

Ez bizonyára igy is van. Darányi 
Kálmán személye, eredményes akti
vitása már akkor felülemelkedett a 
pártpolitikai szempontokon, amikor 
a képviselőházi elnöki tisztség dísze 
nem emelte őt az alkotmány és a 
parlamcntárizmus szellemének meg-

Magyar a magyarért!
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Már megke/dödöll a

nagy karácsonyi 
olcsó áru sítás M árkusnál,
ahol szabott árak mellett rendkívül 
olcsón vásárolhat. — Jöjjön el és 
győződjön meg a szabott ár előnyéről.

felelően a pártokon felülállás semle
gességének magaslatára. És amikor 
az uj elnök azt mondja, hogy hiva
tásának érzi a pártok közt az össz
hang megteremtését, minden, a nem
zet létét érintő probléma megoldásá
nál, akkor hü marad eddigi politi
kájához. Hű marad az igazi nem- . 
zeti egység nagy gondolatához, ame
lyet kormányelnöksége idején az 
adott szó szentségével és egyénisé
gének ellentéteket elsimító szuggesz- i 
tiv erejével nem egyszer diadalra 
tudott segíteni.

Darányi Kálmán a megyar köz- ! 
életnek régi tekintélye. A vármegyei 
szolgálatban edződött. Kezdte mint 
fiatal gyakornok, végezte a főispáni [ 
székben. Onnan emelkedett minisz
terelnökségi államtitkári, földmive- 
lési miniszteri, helyettes miniszterel
nöki, majd miniszterelnöki poziaióba.
A világháború idején frontszolgála
tot teljesített és — igy mondotta 
minden bajtársa — ott is példaképe 
volt a férfias kötelességteljesitésnek.

Mikor legutóbb ismételten leg
magasabb kitüntetésben részesült, a 
a legutóbbi időkben is kifejtett ön
zetlen, hazafias tevékenységéért és 
kiválóan érdemes működéséért, Im- 
rédy Béla miniszterelnök példaképül 
állította minden magyar ember elé 
őt, aki csendesen, minden feltűnés 
nélkül szolgálja hazáját, bárhová 
hívják. Most is ezt cselekszi. Azzal 
a halkszavu férfias keménységgel, 
erős akarattal, munkakészséggel, 
amely az új elnököt jellemzi, sze
mélyét tiszteidé, megbecsültté avatja.

Darányi Kálmán most is oda 
állott, ahová a törvényhozás többsé
gének bizalma hívta. Minden joga 
megvan, hogy hosszú évek szaka
datlan munkája után pihenjen, de ő 
a munkát, a felelősséget vállalja, 
mert bizonyára érzi, hogy nemzeté
nek szüksége van rá. Szüksége is j  
van. Szüksége van az országnak az 
új elnök köztiszteletben álló egyéni
ségére, közéleti múltjának hófehér 
talárjára, emberi súlyára, jóságos 
megértésére, ellentétek elsimítására 
irányuló mindig eredményes, egye
nes, nyílt törekvéseire. As ö politikai 
elképzelése, rendszerének fundamen
tuma a föld és a föld népe. Ennek 
a népnek jóvoltáért alkotta a törvé
nyeket, de sohasem maradt meg egy 
társadalmi réteg érdek és látókörének 
zzük határai között. Mindig az egész 
országot, mindig az egyetemes nem
zetet látta és szolgálta.

Most, hogy állásánál fogva, amely 
dekórumot ad neki és amelynek de
kórumát ő maga is biztosítja, való
ban felülemelkedik a pártpolitikán, 
az osztatlan nemzet, jól ismerve az 
űj elnök egyéniségének értékét, va
lóban azt várja tőle, hogy a nem
zeti egység kovácsolója legyen, 
hogy biztosítéka legyen az elnöki 
székben a nyugodt országépitő mun
kának. Más szóval: várja a nemzet 
Darányi Kálmántól annak a nem
zeti munkának változatlan folytatá
sát, amelyet más őrhelyeken évtize
dek óta végzet!. Várja és hisz ennek 
az áldozatos munkának feltétlen si
kerében.

M in d an  g a z d a  o l v a s s a  
a  h i r d e t é s é t ,  h a  a

„ V E S Z P R É M  Y A R M E G Y É ” -B E N
t s s z i  k ö z z é

A z  o r s z á g o s  lé g o lt a lm i  
g y a K o r la t V e s z p r é m b e n .
Tekeres Latos tanácsnok a  látottakról .

Ahogyan jeleztük, a honvédelmi 
miniszter december 1. és lO.-e kö
zött országszerte légvédelmi és lég
oltalmi gyakorlat tartását rendelte el. 
2.-án reggel 7 órakor azután be
mondta a rádió, hogy csaknem az 
egész Dunántúl, igy Veszprém vá
rosban is ezen a napon lesz légol
talmi gyakorlat. E hirre nyüzsgő han
gyabollyá változott a város. Megje
lentek a légvédelmi készültséget 
közlő vörös falragaszok, autók és 
kocsik száguldozva szállították a ha
tósági osztagok felszerelését a riadó- 
helyekre, ahova felnőttek, diákok is 
csomaggal, pokróccal siettek, úgy, 
hogy a legtöbb osztag 8 óra tájban 
már működőképes volt.

A gyakorlat eredményére és ta
pasztalataira nézve megkérdeztük dr. 
Tekeres Lajos h. polgármester, ta
nácsnok, légoltalmi előadót, aki töb
bek között a következőket mondotta:

— A gyakorlat eredményével 
meg vagyunk elégedve. Különösen 
kiemeljük azoknak buzgóságát, akik 
a légoltalmi osztagokba voltak be
sorozva és munkájukat otthagyva, 
siettek riadóhelyükre és ott más
nap reggel 6  óráig becsülettel ki
tartottak. Egyforma dicséret illeti itt 
a testi fáradságot nem tekintő fel
nőtteket, de a fiatal korosztályokat 
is, akik'a sáros-esős időben vidáman, 
lelkesen végezték munkájukat. Vol
tak, de kevesen, akik a gyakorlaton 
nem jelentek meg, ezek ellen a ren
dőrség az eljárást folyamatba tette.

— De külön meg kell dicsér
nünk a város közönségét, amely kevés 
kivétellel — talán a múltakon okulva 
— példás fegyelmezettséget muta
tott Ezt a riadók alkalmával büsz
kén tapasztaltam az utcákon. A heti
piac és vásáros tömegek ellenére, 
mihelyt a sziréna megszólalt, egy
kettőre kiürültek az utcák, a kocsik 
megáltak, a gyalogosok kapualjak
ba húzódtak. A példás fegyelme
zettségre jellemző, hogy délelőtt az 
egyik kapualjban egyszerű vidéki 
asszonyok között várta a riadó vé- 
gét|dr. Mesterházy Ferenc főispán és 
Kosos Károly polgármester is. In
kább a mellékutcákban volt hiba, 
mert ahol rendőrt nem láttak, ott 
bizony kényelmesen sétáltak. Ha a 
repülőgépnek „niag“-ja lett volna, 
aligha lettek volna ilyen bátrak.

— A légvédelmi készültség alatt 
a hatósági osztagok két gyakorlatot 
hajtottak végre. Délelőtt a Szent 
István-utca végén, zuhogó esőben 
szaladtak a légoltalmi tűzoltók, mert 
az volt a feltevés, hogy egy bomba 
tönkretette a vízvezetéket s lajtos
kocsiból kéziszivattyuval adták a vi
zet a tömlőbe. Az egészségügyi osz
tag első segélyt nyújtott, az autón 
kirobogó üzemi osztagok pedig a 
vízvezetéket zárták le és egy villa
mos oszlopot állítottak helyre. Az 
esti gyakorlat, 8 óra után, a ftákóczi- 
téren is jól sikerült. Ezen résztvett 
motorfecskendőjével a hivatásos tűz
oltóság is, valamint egy segédtüz- 
oltó- osztag, egészségügyi járőrök és 
gázvédelmi osztag. A kivonult csa
patok magatartása fegyelmezett volt, a 
parancsok pontos teljesítése és a lég
oltalmi szolgálatosok szaktudása is 
megelégedésünket váltotta ki. Gya
koroltattuk az összekötő szolgálatot 
is,! s a feltételezett,telefonhálózat
rongálódás miatt a riasztást részben 
gyorslábú összekötők végezték.

— Az elsötétítés is sokkal job- j 
bán sikerült, mint legutóbb. Akkor so
kan azt gondolták, csak az a fontos, 
hogy utcára ne jöjjön fény, az ud

varon, a verandán lehet s a kertre, 
udvarra néző mellékhelyiségek abla
kait is lelkifurdalás nélkül kivilágítva 
hagyták. Az üzleteknél pedig a ki
rakatot, ajtót ugyan elsötétítették, de 
az ajtóval szemben lévő belső lám
pát nem ernyőzték el papírral vagy 
ruhával, s amikor az ajtó kinyílt, a 
legtöbb üzletből hatalmas fénycsóva 
sugárzott az utcára, Pedig kívána
tos volna, hogy komolyan vegyék az 
elsötétítést, mert legközelebb, ahol j 
világosság lesz, a rendőrség az ille- j 
tőt felírja és megbünteti.

— A mostani légoltalmi gyakor- : 
lat nem volt teljes, mert azon tulaj
donképen csak a hatósági légoltalmi | 
szervek vettek részt. Pedig elenged- j 
heteden, hogy a város minden la- | 
kója, apraja-nagyja tudja és gyako- i 
rolja, mit kell tenni légvédelmi ké- 
szültség és riadó alatt. A Légoltalmi ; 
Liga helyi csoportja most végzi a j 
lakosság beszervezését s nem győz
zük eléggé hangsúlyozni, hogy ab- j 
bán mindenki szívvel-lélekkel vegyen 
részt, mert a külpolitikai látóhatár 
most sem egészen felhőtlen.

— Ha a légoltalmi gyakorlatról 
a sajtó szives lesz közlést adni, úgy 
meg kell emlékezni elsősorban Ho- 
moky Béla vezető-rendörtanácsosról, 
a város légoltalmi parancsnokáról, 
aki úgy a gyakorlat előkészítése 
körül, mint annak napján igazán 
emberfeletti munkát végzett éjjel
nappal, megállás nélkül. Mintegy 
400 légoltalmi szolgálatos szorgos
kodott parancsnoksága alatt, azon
kívül a hivatásos rendőrség, mely
nek munkája ugyancsak elismerésre- 
niéltó volt. (A vezetésben méltó se- ' 
gitőtársa volt — amit nagy szeré- 
nyen elhallgatott a h. polgármester 
ur - Tekeres Lajos, aki — mint 
legutóbb is megállapítottuk — ugyan
csak dicséretet érdemlő nagy munkát 
végzett. Szerk.) De dicséret illeti az 
osztagok vezetőit is : Fiilöp Nándor 
rendőrfelügyelöt, Molnár László tűz
oltóparancsnokot, Bokrossy Jenő 
műsz. tanácsnokot, Márföldy Aladár 
főmérnököt, dr. Haidekker Nándor 
m. kir. tisztiorvost, Bujdosó István 
városi iktatót, a figyelőszolgálat és 
vitéz Makay Barna ny. OTI-taná- ; 
esőst, a gázvédelmi osztag megszer- I 
vezőjét.

Végül arra a kérdésünkre, hogy 
mi volt a gyakorlaton a legszebb 
tapasztalata, a h. polgármester ur 
igy válaszolt:

— Legkellemesebb tapasztalato- | 
mát a gyakorlat éjszakáján szerez- ! 
tem, kint a határban, egy figyelő- 
őrsnél, amelynek kis cserkész telefo
nistája egy nyitott féltető alatt, 
szalma között, vékony pokróccal le- ; 
takarva, sovány kis kezével szórón- ! 
gáttá a telefon hallgatóját és amikor 1 
kérdeztem, nem fázik-e a hideg, j 
nyirkos éjszakában órákon át ott i 
ülni, mosolyogva, szerényen vála- ; 
szólta : „Itt nincs kérem hideg".

— Ezzel szemben, sajnos, vol- : 
tak, akik egészen jelentéktelen testi 
hibára, polgári elfoglaltságra, sőt 
egyéb, egészen meglepő okokra hi
vatkozással is más beosztást kértek, 
a gyakorlat tartama alatt vagy utána.

I Nekik ezúton is csak azt kell mon- ■ 
dani, hogy a légoltalmi parancsnok
ság a beosztásoknál testi alkalmas- j 
ságra, polgári elfoglaltságra és kép- ' 
zettségre úgyis figyelemmel volt, ! 
különös egyéni kérelmek teljesítése 
a légoltalmi vezetőségnek a fennálló j 
szabályok mellett nincs módjában.

— Hisszük, hogy ezek az észre- \ 
vételek csak eleinte jelentkeznek, !

azután belátja mindenki, hogy a 
légoltalmi szolgálat szigorú katonai 
szolgálat, ahol engedelmeskedni kell, 
nem nézve, hogy a parancsot sze
mély szerint ki adja, ha arra külön
ben joga és kötelessége van. Ezt 
kívánja városunk érdeke, amely azo
nos édes hazánk jobb jövőjével.

Katolikus női-nap 
Veszprémben

A „Pro Christo" vándorgyűlése.
A bpesti Pázmány-egyetem nő- 

hallgatóinak „Pro Christo" csoportja, 
alapítója: dr. Tóth Tihamér vesz
prémi koadjutor-püspök meghívására 
csütörtökön, Szeplőtlen fogantatás
ünnepén Veszprémben tartotta ván- 
dorközgyülését. A katolikus egyetemi 
hallgatóitok ideérkezését a veszprémi 
katolikus nőegyesületek arra hasz
nálták fel, hogy nagyszabású női na
pot rendezzenek.

A fővárosi vendégek már szer
dán délután megérkeztek Vesz
prémbe, ahol az állomáson a kato
likus egyházközség nagyobb küldött
sége fogadta őket. Raá'k Gyuláné és 
Schandl Ilona szeretetteljes szavaira 
Csaba  Margit, a női csoport veze
tője mondott meleg köszönetét, majd 
a 35 főből álló vendégsereg magán
házaknál felajánlott szállására vonult 
vissza. Később pedig dr. Eberhardt 
Béla c. főigazgató útmutatása mellett 
megtekintették az ősi város törté
nelmi és Szent István-évi nevezetes
ségeit s tisztelegtek a Hősi Kapu
ban elhelyezett Névtelen Katona em
léke előtt.

Csütörtökön reggel a fővárosiak 
a veszprémi kát. nőegyesületek tag
jaival közös szentmisét hallgattak az 
Angolkisasszonyok templomában és 
közös szentáldozást is végeztek. A 
szentmisét Tóth Tihamér püspök 
pontifikálta, aki nagyhatású szent
beszédet intézett ezután az egybe
gyűltekhez. Az istentisztelet ünnepé
lyességét emelték az intézet tanitónő- 
képzöje és keresk. iskolája növendé
keinek énekszámai, amiket G aál 
Sándor királydijas karigazgató vezé
nyelt.

Az ünnepélyes közgyűlés d. e. 10 
órakor kezdődött a Petőfi-szinház- 
ban, amelyet ezalkalomra zsúfolásig 
megtöltött Veszprém katolikus társa
dalma. Az igen gazdag programot 
az Angolkisasszonyok növendékeinek 
G aál Sándor vezette kara nyitotta 
meg Kacsóh „Mária dicsérete" c. 
müvével.

Tóth Tihamér püspök üdvözölte 
ezután a kát. női nap résztvevőitt 
mély gondolatokban és költői ké
pekben gazdag beszéddel, amiben a 
katolikus nő hivatására magasztos 
keresztény szellemben világított rá. 
A szárnyaló beszédet nagy tetszéssel 
fogadták.

A diszgyűlés folyamán dr. Csaba 
Margit orvosnő „Egészségés erkölcs", 
Jeg es i  Edit oki. tanárnő, az egyet, 
csoport itjusági elnöke „Mi az a Pro 
Christo" címmel tartottak előadást. 
Arra a kérdésre, hogy „Mit jelent 
nekem a Pro Christo ? “ az elsőéves 
egyetemista, a bölcsész, a medika, a 
sziniakadémiai növendék, a tanár, a 
diplomás fiatalasszony, a kórházi 
orvos és a kutató történész nevében 
Stromszky Jolán, Tiiski Gréti, Bobory  
Júlia, Kraft Gizella, Möbius Iza, 
Andor Pálné, dr. Herqui Hortenzia 
és dr. Waczulik Margit adtak feleletet 
rövid előadásban; mig arra a kér
désre, hogy „Mit jelent nekem az 
Oltáregylet, az Uriasszonyok Kong
regációja, a Leányok Kongregációja 
és a Leányklub ? “ dr. Szeifarth Vil- 
mosné, özv. Friedreich Endréné, 
Pereszlényi Mária és Nagymihdly
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Ilonka veszprémi uríasszonyok, ille
tőleg urileányok válaszoltak. Vala
mennyi előadás magas színvonalon 
mozgott, azokat nagy figyelemmel 
hallgatták s lelkesen megtapsolták.

Az előadások közben Reichardt 
Ilonka, N agy  Emma bölcs, hallgató 
és K raft Gabriella sziniakad. növen
dék erzésteljes szavalataiban, Unger 
Ica zongoratanárnő művészi zongo
rajátékában, Möbius Iza finom éne
kében, a Nánási Kató által Raák  
Endre zongorakiséretével kiválóan 
előadott melodrámában, valamint az j 
Angolkisasszonyok és az Irgalmas- j 
nővérek növendékeinek Draskovics 
Kató növendék, illetve Brigitta nővér 
által vezényelt szép énekszámaiban 
gyönyörködött a közönség. Az elő- j 
adott versek és énekek tárgya méltó 
volt a kát. női nap jelentőségéhez 
s valamennyi viharos tetszést aratott.

A bpesti vendégek ebéd után 
megtekintették a Margit-romokat, 
majd Tóth Tihamér püspöknél tisz
telegtek, ezután pedig 4 órakor az 
Angolkisasszonyok intézetében mű
soros teán vettek részt, amivel be
záródott az emlékekben gazdag kát. 
női nap.

I ia n g m á r  lá p o t  
m esterk an o n o k .

Dr. Rótt Nándor megyéspüspök 
titkárát: dr. Langm ár Lipót tb. ka
nonokot székesegyházi mesterkano
nokká nevezte ki.

A megérdemelt kinevezés a vesz
prémi katolikus egyházmegyében, 
de az egész vármegyében is nagy 
örömet keltett, mert a kiváló kép
zettségű, fiatal főpap széleskörű tu
dása, figyelmessége és lekötelező 
előzékenysége sok tisztelőt és bará
tot szerzett számára. Egyházmegyei 
kormányzati ügyekben fáradhatatla
nul tevékenykedett tizennyolc esz
tendő alatt, amióta püspöke bizal
mából udvari papi szolgálatot telje
sít és a köz- s társadalmi életnek is 
mindenkor buzgó munkása volt. 
Megható az a hűség és gyengéd 
szeretet, amivel lelkiatyját, a jóságos 
megyésfőpásztort gyengélkedése óta 
is körülveszi s ennek viszontszere- 
tete most kedves karácsonyi aján
dékkal lepte meg kanonoki rangra 
emelésével.

Az uj kanonok ünnepélyes beik
tatása a székesegyházban december
10.-én, ma szombaton d. e. 9 óra
kor lesz s azt dr. Simon  György 
prelátuskanonok, felsőházi tag fogja 
végezni.

A vármegye ínségesei
nek téli segélyezése.

— Az alispán m egállapította az 
egyes já ráso k  inségsegélyeit. —

Dr. Berky  Miklós, vármegyénk 
alispánja — a főispánnal egyetértő- 
lég és a járások föszolgabiráinak 
meghallgatása mellett — intézkedett 
a vármegyei közjóléti alapból az 
idei évre általa egyéni segélyezé
sekre, valamint az általános köz
jólétet előmozdító célok támogatá
sára juttatható segélyek összegének 
megállapításáról. Az alispán a deve- 
cseri járás részére 5800, az enyingi 
járás részére 3000, a pápai járás ré
szére 5600, a veszprémi járás ré
szére 4000, a zirci járás részére 
5000, összesen 23.400 P  segélyt ál
lapított meg. A megállapított kerete
ken belül minden főszolgabíró 
6 —600 P-t kapott készpénzben tör
ténő egyéni segélyezések céljára.

Ezenkívül a segélyt legnagyobb
részt kellően fel nem ruházott isko
lásgyermekek természetbeni ruha- és

cipősegélyben való részesítésére, az 
iskolásgyermekek egyes községek
ben folyó ingycntej-akciójának tá
mogatására, a vármegye területén 
felállítandó nyári gyermekvédelmi 
otthonok segélyezésére és a házi
ipar terjesztésére fogják felhasználni.

Az ellátatlan iskolásgyermekek 
ruha- és cipőszükségletére rendelt 
hitelrészletek a vármegyére főispánja 
által a kormányzóné őfőméltósága 
téli segélyakciójának keretéből jutta
tott ellátmánnyal, valamint a társa
dalmi adakozásból adódó készpénz- 
és természetbeni adományokkal össz
hangba hozva, illetőleg együttesen 
kerülnek majd felhasználásra.

Hiszek egy Istenben,hiszek egyhazában 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyaror^zag feltámadásában 

Ámen

H Í R E K .

H o rt h y  M ik i óh
f e h é r  lova. . . .

Horthy Miklós feh ér  lova 
Szebb jövőt vitt mindenhova. 
Virágesö hullott rája . . .
Boldog  is volt a  gazdája.

Tolongott az utcán a  nép,
Látni kellet* akármikép,
Mint vonul be a  sereggel 
A legelső magyar ember.

V á r & e g y t  t m l l .

H a s a  rn.
Szerelmem, álmom, mindenem vagy 

nékem
H azám ! Nincs nálad szebb csillag  

az égen.
Ha neved ejtem, m osolyognak az  

orcák.
Lesz m ég nagyobb és boldogabb az  

ország.
S s a l a y  K á r o ly .

— A kormányzó névnapja.
Kedden volt vitéz nagybányai Horthy 
Miklósnak, Magyarország főméltó- 
ságu kormányzó urának névnapja, 
amit ezévben is mély hódolattal ün
nepeltek meg vármegyénkben. Vesz
prémben a névnap reggelén 9 óra
kor hálaadó istentiszteletek voltak a 
templomokban, amelyeken a polgári 
hatóságok képviselői is megjelentek, 
élükön dr. Mesterházy Ferenc főis
pánnal, valamint a honvéd tisztikar 
tagjai és nagyszámú ünneplő közön
ség, amely szive mélyéből küldte 
fohászát az Egek Urához, hogy tartsa 
meg sokáig számunkra rajongva sze
retett kormányzónkat. A püspöki szé
kesegyházban dr. Wéber Pál apát
kanonok mutatott be ünnepélyes 
szentmisét, a református és evangé
likus templomokban Boda József 
lelkipásztor, illetőleg Hering János 
alesperes-lelkész végezték az ünnepi 
istentiszteletet és mondtak a nap je
lentőségét méltató egyházi beszédeket.

— Személyi hír. Dr. Mesterházy 
Ferenc, vármegyénk főispánja ked
den Bpesten volt, ahol hivatalos 
ügyekben járt el.

— Medgyasszay Vince püspök ] 
üzenete a felvidéki m agyarság- , 
hoz. A református egyház püspökei 
a „Református Hiradó“ utján figye
lemreméltó testvéri üzenetet küldtek 
a Felvidék magyarságának. A négy 
püspök közül M edgyasszay Vince 
dunántúli püspök üzenete többek 
közt ekép hangzik:

— A szabadulás Istentől van s 
nincs fö ld i hatalmasság, am ely ezt 
diadalutján megállíthassa. Ti vagy-

J ir t r lr '  t

CK TUNGSRAM
U  ffiY tP T O K l

tok az első zsenge, Isten kezéből 
jött első ajándék, én édes felvidéki 
magyar véreim. Csatoljátok a ti 
ezernyi ezer Ígéret, csábítás, fenye
getés és megverettetés próbáit em
berül kiállt telketek diadalmas erejét 
a mi csüggedéstöl, aggodalomtól, 
mintegy varázsütésre megszabadult 
s lemondást immár nem ismerő ; 
erőinkhez: akkor a jövőnek az az 
útja, amely Isten kegyelméből meg
nyílt előttünk, lehet meredek, tövises, 
vagy köves, hasogathatják mélysé
gek, végigsöpörhetik fergetegek. de 
nem vezethet többé romlásra, pusz
tulásra, hanem életre: a  romjaiból 
felépült erős és nagy M agyarország 
boldog életére!

— Hazaérkezik a pápai fő 
bírói hivatal vezetője. Dr. Szerű
im rcy Sándor, a pápai járási főszol- I 
gabirói hivatal vezetésével megbizott 
vármegyei tb. főszolgabíró a felvi
déki katonai közigazgatáshoz mint 
tanácsadó volt beosztva. Miután a 
katonai közigazgatás a Felvidéken 
ehónapban megszűnik, a tb. főszol
gabíró — amint értesülünk — még 
december közepe előtt visszaérkezik 
Pápára, hogy a főszolgabírói hivatalt 
tovább vezesse.

— A dunántúli reform átus
egyházkerület tanácsa. A dunán
túli ref. egyházkerületi tanácsa az 
1938 39. évre a következőképen 
alakult meg: hivatalból tagok : Med
gyasszay Vince püspök és Balogh Je
nő dr. vbtt. főgondnok elnöksége alatt 
Győry Elemér lelkészi főjegyző, Ólé 
Sándor lelkipásztor és Darányi Kál
mán dr. ny. miniszterelnök, pápai 
főiskolai gondnokok, Molnár Imre 
dr. ügyész, Tóth Lajos dr. főiskolai 
igazgató; választott ta g o k : Halka
Sándor, Nagy István, Fülöp József 
kormányfötanácsos, Jakab Áron, 
Löké Károly felsőházi tag, Bakó La

jos és Szűcs József esperesek, Hu
szár Aladár dr. ny. töívsz. elnök, 
felsőházi tag. Jókay-Ihász Miklós 
dr., gazd főtanácsos, Thaly Dezső 
gazd. főfelügyelő és Csajághy Károly 
kúriai biró, veszprémi törvsz. el
nök, egyházmegyei gondnokok.

— Esküvő. Velty Magda és Papp  
László m. kir. repülőfőhadnagy de
cember 14.-én este fél 6  órakor tartják 
esküvőjüket a veszprémi református 
templomban. (Külön értesítés helyett.)

— Az uj pápai rendőrkapitány. 
A belügyminiszter a halálozás foly
tán megüresedett pápai rendőrkapi
tányi állásra dr. vitéz Simon István 
rendőrkapitányt nevezte ki, aki a kis
újszállási rendőrkapitányság vezetője 
volt. Az uj rendőrkapitány már a 
múlt hó végén átvette hivatalát.

— Minisztériumi szolgálatra 
való beosztás. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Rhosóczy Rezső 
volt veszprémmegyei népművelési 
titkárt minisztériumának VI. ügyosz
tályába rendelte be szolgálattételre.

— V árosi közgyűlés Vesz
prémben. Veszprém város képviselő
testülete december 14.-én, jövő szer
dán d. u. 5 órakor rendes közgyű
lést tart.

— Evangélikus lelkészérte
kezlet. A veszprémi ev. egyház
megye Pápán tartotta őszi lelkész
értekezletét, amely előtt dr. Bányay  
Béla várpalotai lelkész szolgáltatta 
ki az úrvacsorát. Az értekezleten 
Takács Elek kormányfőtanácsos, fő
esperes elnökölt s megnyitójában 
rámutatott az időszerű kérdésekre és 
feladatokra. Ezek sorában különösen 
a szórványgondozás kérdését követte 
élénk eszmecsere. Síkos  Gyula zala- 
gelsei lelkész „Lelkész és politika", 
Mohácsy László bakonytamási lel-

Rumot, likőrt 
olcsó karácsonyi árban

| v á s á r o l h a t

Síelner J ó n á s  és Piai
1 likőr-, rum- és szeszárugyárában, VESZPRÉM.
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A. DUFF COOPER

y j  nyugati 
hadszíntér

A „Talleyrand“ szerzőjének ha
zájában és Németországban egy
aránt nagysikerű könyve a leg
izgalmasabb és legtanulságo
sabb olvasmány. Megtudjuk 
belőle, hogyan látták a világ

háborút a túlsó oldalon.

344 Ára 6 pengő.

Megtekinthető minden könyvesboltban.

kész „Egyház és állam" címmel 
tartott értékes előadást. Majd a lel
készegyesületben megüresedett tiszt
ségeket töltöttek be s jegyzővé Kóts 
Lajos lajoskomáromi, könyvtárossá 
Pócza Ferenc ny. lelkészt választot
ták meg.

— Halálozás, özv. felsővattai 
Waitay Andrásné szül. kiscsoltói és 
pelsőczi Ragályi Vilma életének 92., 
özvegységének 30. évében, november 
29.-én elhunyt Kenézlön. Temetése 
dec. 1.-én volt a szabolcsi ref. temp
lomból s az ottani családi sírboltban 
helyezték örök nyugalomra. A meg- ( 
boldogultban Hess Elemér nagyvá- i 
zsonyi urad. főintéző anyósát gyá- ; 
szolja.

Özv. Schmidt Ferencné szül. 
Fischer Anna dec. 4.-én, hosszas 
szenvedés és a haldoklók szentségé
nek felvétele után, életének 68. évé
ben meghalt Ősiben. Itt ment végbe 
a temetése is 6.-án délután. Halálá
ról unokaöccse, Fischer Ferenc adott 
ki gyászjelentést.

— Megyegyülés. Veszprém vár
megye törvényhatósági bizottsága de- ; 
cember 21.-én, szerdán délelőtt fél | 
10 órakor tartja téli rendes közgyii- 
lését. Ezt megelőzőleg a kisgyülés \ 
20.-án, kedden délelőtt 9 órakor kezdi 1 
meg tanácskozását. A közigazgatási 
bizottság  havi ülése pedig 21.-én, a 
megyegyülés napján d. u. 3 órakor 
lesz.

— A pókok csodálatos világa.
A pókok a világ legügyesebb kalan
dorai, banditái. Nem nyílt harcban 
győzik le zsákmányukat, hanem csel
vetésekkel bénítják halálra. A pókok 
életéről közöl szenzációs képekkel 
illusztrált cikket Tolnai Világlapja 
új száma, amelyben közel száz pom
pás képet is talál az olvasó. Tolnai 
Világlapja egy száma 20 fillér.

— Evangélikus felügyelővá
lasztás. A veszprémi evangélikus 
egyházközség csütörtökön délután 
közgyűlést tattott. Hering János al- 
esperes-lelkész megnyitója után 
Obetkó Vilmos ny. pénzügyőri fel
ügyelő, gondnok üdvözölte a lel
készt alesperessé történt megválasz
tása alkalmából, amit a közgyűlés 
lelkes éljenzéssel vett tudomásul. 
Majd közölte a presbitériumnak azt 
az egyhangúlag hozott határozatát, 
hogy a megüresedett egyházközségi 
állásra dr. Bélák  Imre várni. kir. 
tiszti főorvost ajánlja, aki felelősség- 
teljes hivatala s nagy elfoglaltsága 
mellett is mindenkor odaadó, áldo
zatos szívvel, mélyen vallásos lélek
kel szolgálta egyházát. Kitörő éljen
zés és tapsvihar jelezte a javaslat- ( 
nak közfelkiáltással történt elfoga
dását, ami után Hering János lel- . 
kész bensőségteljes szavakkal üdvö- 
zötle az egyház élén uj elnöktársát. 
Bélák Imre, miután elfoglaltaazelnöki 
széket, hálásan mondott köszöne

tét a megtisztelő bizalomért, szeré
nyen elhárítva magától az érde
met, mondván, amit tett, csak köte- 
lességteljesités volt. Majd az egyház 
tisztikarának, tanácsának és tagjai
nak támogatását kérte munkájához. 
Ezután elhatározták, hogy az uj fel
ügyelőt a Vizkereszt utáni vasárnapok 
egyikén fogják tisztségébe ünnepé
lyesen beiktatni, aminek szertartását, 
a lelkész felkérésére, Takács Elek 
főesperes fogja végezni. Ugyancsak 
egyhaugu lelkesedéssel tiszteletbeli 
felügyelővé választották megdr. Zol- 
tay  Róbert h. pénzügyigazgatót, a 
gyülekezet volt, érdemes felügyelő
jét, mig a megüresedett presbiteri 
helyeket dr.Mesterházy Ferenc főis
pánnal, dr. Hollós Sándort OTBA- 
főorvossal és Buti János máv. al
tiszttel töltötték be. Az egyház bel- 
ügyeinek tárgyalása során az évi 
számadó közgyűlés idejéül január 
derekát, a Nöegylet szokásos évi 
nagy teájának időpontjául pedig feb
ruár 5.-ét javasolták. A számadá
sok felülvizsgálatára dr. Wallner 
Ernő, Harmatit Károly és Ján osy  
Károly presbitereket küldék ki.

— Karácsony havában minden 
ember arról gondoskodik, hogy sze
retteinek minél kedvesebbé tegye a 
közelgő ünnepet. Jóakarattal figyel
meztetünk minden magyar családot, 
hogy olyan karácsonyi ajándék alig 
van, mint amilyen a M agyar Uri- 
asszonyok Lapja. Ebben a család 
asszonya, leánytagjai épp úgy meg
találják szellemi szórakozásukat, mint 
az apróságok és a komoly férfiak. 
Színes divatmellékleteiről, kézimunka
rajzairól mindenki elismeréssel nyi
latkozik. Tessék ingyenes mutatvány- 
számot kérni a kiadóhivataltól: Bpest, 
VI., Jókai-u. 37. I. 5.

— Pápai cserkészek a Felvi
déken. Pápáról jelentik: Múlt va
sárnap a pápai bencés gimnázium 
29 főnyi cserkészcsapata Borossay  
Jusztin tanár vezetésével ellátogatott 
a felszabadult Rév-Komáromba, ahol 
a budapesti, esztergomi és győri 
cserkészekkel együtt a komáromi 
cserkészek igen meleg togadtatás- 
ban rész.sitették őket. — A ref. kol
légium három-tagu cserkészküldött
sége Tóth Sándor tanár vezetésével 
a rimaszombati cserkészeknél tett 
tisztelgő látogatást.

— Iskolaavatás. Múlt vasárnap 
avatta fel dr. Mohácsy Lajos tb. es
peres az újonnan épült kiilsővati 
evangélikus népiskolát. Délután az 
új iskolában szépen sikerült vallásos 
ünnepély volt, amelyen H ajba  Kál
mán és Öry Ida szavaltak, az iskola 
növendékei pedig Balogh  István ta
nító vezetése alatt több karénekkel 
szerepeltek. Az új iskola igen szép, 
modern épület, amely a hívek áldo
zatkészségét hirdeti.

— Elveszett cselédkönyv. El
veszett nov. 24.-én Veszprémben, a 
Szent István-utcában egy, a zirci 
főszolgabíró által ! 937-ben Pammer 
Anna gyertyánkuti lakos részére ki
állított cselédkönyv. Megtalálója a 
rendőrségen szolgáltassa be.

— Képviselőtestületi tagvá
lasztás Pápán. Pápáról jelentik: 
Pápa városban múlt vasárnap voltak 
a városi képviselőtestületi tagválasz
tások. Választottak öt kerületben ti
zenöt városatyát. A választás iránt 
közepes érdeklődés nyilvánult meg s 
csak első kerületben vert nagyobb 
hullámokat. Az eredményt Karlovitz 
Adolf kormányfőtanácsos, választási 
elnök esti 8  óra tájban hirdette ki 
a városházán s ez a következő: /. 
kerü let: rendes tagok Németh Jó
zsef apát-plébános, dr. Sulyok Dezső 
orszgy. képviselő, dr. Kőrös Endre 
c. főigazgató, Bőhm Samu magánzó. 
H kerület: Hajnóczky Ferenc ipt. 
elnök, Kapa István földmives, Szabó

István csizmadia, Mészáros József 
földmíves. II/. kerület: Kunt János 
építőmester, dr. Jilek József ügyvéd. 
IV. kerület : dr. Nagy György ügy
véd, íd. Jilek Ferenc, Kovács Sándor 
földmives. V. kerület: Küttel Nán
dor gyárigazgató, dr. Tóth István 
ügyvéd. Minden kerületben válasz
tottak még ugyanannyi póttagot, l 
mint rendes tagot.

— Magyar ruhás fiatal leány ! 
mosolyog le a M agyar Lányok  cím
lapjáról. Tutsek Anna népszerű ifjú- I 
sági lapjának minden közleménye

1 csupa melegség és derű. Kiadóhiva
tal: Bpest, VI.. Andrássy-ut 16. Elő
fizetés negyedévre 4 P.

— Elcsípett betörők. Tulok 
Ferenc és Vig Sándor veszprémi 
többszörösen büntetetett suhancok 
Veszprémvarsányban az ablakon ke
resztül betörtek Deutsch Lajos pék
mester lakásába, ahonnan különböző 
tárgyakat és pénzt vittek el. Nagy 
Márton korcsmájába is betörtek, de 
itt nem sikerült prédára szert ten- j 
niök. A csendőrség elfogta és a j 
veszprémi kir. ügyészségre szállí- i 
tóttá őket.

— Talált gyermekholttest. A
balatonszabadi csendörőrs Sióma- | 
ros község határában egy csecsemő- 
hullát talált elásva, amelyet valószi- 

; nüleg szülés után ölt meg és hán
tolt el az anyja. A tettes nyomában 
vannak.

— A Párisi Divat karácsonyi, 
azaz decemberi száma felülmúlja az 
eddig is szebbnél-szebb számokat. 
Gyönyörű estélyi és báliruhákat, Íz
léses délutániakat, célszerű délelőtti 
és irodaruhákat tömegével hoz. Azon
kívül minden korú kislány és fiúcska 
is megtalálja a kedvére való öltözé
ket. A kézimunkák ezúttal is igen 
sikerültek, a sok közül most csak 
álomszép hálószoba-garnitúrát emli- | 
tünk meg. Az irodalmi oldalakon 
pedig egymást váltják az értékes,

I gyönyörködtető és tanulságos olvas- 
, mányok. Ezúttal is mellékelve van 

a kedvelt ingyen kézimunkaiv. A 
I Párisi Divat egyes számának ára, 

az ingyen kézimunkaiv melléklettel 
együtt, 60 fillér.

— A mozi műsora. A városi | 
Hungária-mozgó szombat, vasárnap 
és hétfőn (10., II . és 12.) pergő j 
művész-filmjében az ünnepelt hősnő : 
Zarah Leander s partnerei: Heinrich 
George, úgyszintén Georg Alexander, 
Leó Slezak és Hörbiger Pál művé
szetük teljességét adják és Suder- j 
mann Hazatérés c. világhírű drámá
jában a téma szinte életre kel gran
diózus alakításukban. A fordulatok
ban gazdag darabban előadásra ke-

i rül Bach „Passió“-ja a Dómban és 
a „Megváltóhoz" elhangzó befejező 
fohász. Cári Froelich rendező töké
letes alkotása. Kiegészítő: Magyar 
Gyümölcs c. film és Magyar Világ- 
hiradó, amely a régi ezredzászlóknak 
Ungvárra és Rákóczi-sírjához befu
tott stafétát is hozza. — Szerdán 
és csütörtökön (14. és 15.), filléres 
helyárakkal, reprizben Szerelemből 

I nősültem, magyar film, a bemutató 
kiváló főszereplőivel. Ezenkívül Santa 
F é titkai c. romantikus cowboy tör
ténet és Fox Világhiradó. — Az elő- ! 
adások kezdete hétfőn, csütörtökön 
és szombaton fél 7 és 9, vasárnap 

; és szerdán 4, fél 7 és 9  órakor. 
Pénztárnyitás két órával az első elő
adások előtt. Telefon 363.

I Legjobb minőségű, I 
megbízható J

í ö l l ő l 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.

e g y e s ü l e t i  é l e t .
Az Iparoskör első kulturestéje.

A Veszprémi Iparoskör múlt vasár
nap este saját körhelyiségében ren
dezte első téli kulturestéjét. A kultur- 
est előadója Vas Károly középisko
lai tanár volt. A kulturest igen jól 
sikerült. Az előadó az Iparoskör to
vábbi kulturestéinek is tárgyát ké
pező magyarországi nemzetiségi kér
dések bevezetőjeképen ismertette a 
tótok nemzeti törekvéseit, valamint a 
pánszláv eszmével kapcsolatban a 
csehek magyarországi propaganda
hadjáratát. A gondosan felépített, ér
dekes előadást a hallgatóság lelke
sen megtapsolta. Bauer Antal iparos- 
tanonc igen ügyesen dr. Grófi Ele
mér : „Szebb jövő" c. irredenta köl
teményét szavalta. Végül Bátori Já
nos, az asztrakáni fogolytábor volt 
igazgatója egy-két irredenta és hu
moros költeményt szavalt el nagy 
rátermettséggel. A hallgatóság ezután 
baráti poharazgatás közben maradt 
még együtt a késő esti órákig.

A Vitézi Szék díszvacsorája. 
Miklós-nap előestéjén, hétfőn a 
Veszprémvárm. Vitézi Székkapitány
ság ünnepi vitézi vacsorát rendezett 
a Koronában s arra a polgári ható
ságok vezetői is hivatalosak voltak. 
Vitéz Kolossváry  László ny. ezredes, 
székkapitány mondott szárnyaló fel
köszöntőt a kormányzó ur őfőméltó- 
ságára, amit az egybegyűltek állva 
hallgattak végig és háromszoros 
éljent kiáltottak utána.

A Keresztény T isztviselőnők 
V eszprém i Egyesülete hétfőn dél
után Scipiades Iréné elnöklésével 
ülést tartott, amelyen elhatározta, 
hogy az egyesület a katolikus nők 
dec. 8.-i ünnepségein testületileg 
vesz részt. Elhatározták még, hogy 
az első teájukat janár 6.-án rendezik 
s azon az egyesület hét asszonytagja 
fogja a háziasszonyi tisztet ellátni. 
A második teát február 2.-án rende
zik, ennek a háziasszonya tiz leány 
lesz. Az egyesület éves közgyűlését 
január 15.-én tartja.

E r e d m é n y e s e n  h i r d e t h e t  a
„V E S Z P R É M  vA R M EG YÉ“ -b e n !

Az Oltáregyesület miseruha- 
kiállitása. A Veszprémi Oltáregye
sület a tagjai által készített miseru
hákból, miseingekböl és más egyházi 
kézimunkákból kiállítást rendezett, 
aminek ünnepélyes megnyitása szer
dán volt az Angolkisasszonyok inté
zetében. A miseruhák ünnepélyes 
megáldását dr. Rótt Nándor megyés
püspök végezte, a kiállítást megnyitó 
beszédet pedig dr. Tóth Tihamér 
félsz, püspök, veszprémi segédpüspök 
mondta s elismerő szavakkal emlé
kezett meg arról a hitbuzgó áldozat- 
készségről, amit a katolikus nők az 
egyházzal szemben kifejtettek. Az 
Oltáregyesület tagjai mély hódolattal 
fogadták mindkét püspököt, akik a 
megnyitás után az egybegyült nagy
számú közönséggel együtt elgyö
nyörködtek a női kézügyesség re
mekszép alkotásaiban.

Leventék ünnepélye a kor
mányzó névnapja tiszteletére. A 
Veszprémi Levente Egyesület szerdán 
este a Levente Otthonban szépen 
sikerült műsoros estét rendezett a 
kormányzó ur őföméltósága névün
nepe alkalmából. A Levente Dalárda 
a magyar „Hiszekegy“-gyel nyitotta 
meg a műsort, ami után vitéz He- 

í vessy József nyug. áll. őrnagy ma
gasröptű, viharos tetszéssel kisért 
szavakkal üdvözölte főméltóságu 
urunkat. Dr. Wéber Pál apátkanonok 
pedig a visszatért lövészeket üdvö
zölte szép beszéddel. Ács Ferenc, 
Kolonics Sándor és Mátyás Tibor 
lelkes szavalatai és a dalárda több
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hazafias énekszáma tarkította még a 
felemelő kis ünnepélyt.

A VOGE tisztújító közgyűlése.
A Vasutasok Országos Gazdasági 
Egyesülete csütörtökön délelőtt saját 
otthonában tartotta rendes évi tiszt
újító közgyűlését. A közgyűlés a 
veszprémi vasutasságnak újabb ha
zafias megmozdulása volt, amelyen 
megjelent Gárdoss Ferenc veszprémi, 
Makk József jutási állomásfőnök, 
Schönaigner-Krieger Imre osztály
főmérnök, Bárdossy Gyula ny. máv 
felügyelő, dr. Priegl László, az egye
sület ügyésze és Stoll Ferenc, a 
Nemzeti Egység főtitkára. A köz
gyűlést Gulyás Károly máv mérnök, 
a helyi csoport elnöke nyitotta meg, 
üdvözölte a megjelenteket és Török 
Antal titkárt, a központ kiküldöttét, 
Majd Görög Gyula főtitkár ismer
tette az elmúlt évi működésről szóló 
titkári jelentését. A munkában eltöl
tött év legfontosabb eredményének 
a Felvidék visszacsatolásával vissza
térő egymilió magyar felszabadulá
sában látja munkájuk gyümölcsét és 
a jövöbevetett tántoríthatatlan hittel 
várja a még hiányzó testvérek visz- 
szatérését is. A pénztári jelentés után 
Török Antal közp. kiküldött izzó 
hazafiságtól fütött, szép beszédben 
örömének adott kifejezést, hogy 
húsz évi sinylödés után egymilió 
magyarral együtt egymilió kilométer 
vasútvonalat is visszakaptunk és 
szent meggyőződéssel hirdeti, hogy 
ha a nemzet dolgozó társadalma a 
keresztény és nemzeti gondolatban 
összefog, a magyar igazságnak 
győzni kell. E gondolatok teljesülé
sével biztosítottnak látja a vasutas- 
ság kívánságainak teljesülését a 
vasutas pragmatika, gyermekeik el
helyezése, illetményeik és havibé
reiknek visszaállítása tekintetében is, 
mely munkában mindenkor számít
hatnak a szociális és keresztény 
irányzatot képviselő központi elnök
ség, élén Róbert Emil kincs, főta
nácsos, országos elnök támogatására. 
A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után, nyílt szavazással a követ
kező tisztikart választották m eg: 
elnök Gulyás Károly máv. mérnök ; 
alelnökök Tóth Lajos máv. főtiszt, 
Krasznai Jenő, Nagy Lajos, Kenyéri 
László, Sulák "Vince, Patay Imre, 
Makróczy Aladár; főtitkár Görög 
Gyula; titkárok Berkes Lajos, Izmos 
József, Dóczy Antal, Cs. Horváth 
István ; pénztáros Mátyás Márton ; 
pénztári ellenőrök Bárdossy Gyula, 
Pálinkás Antal, Galambos József; 
országos kiküldöttek Táray Antal és 
Nagy József; elnöki tanács Makk 
József, Schőnaigner-Krieger Imre, 
Gárdoss Im re; ügyész dr. Priegl 
László ; háznagyok Borbély Gyula, 
Zágon István ; könyvtárosok Koltay 
Tamás, Szerencsi László. Választot
tak még 36 tagú választmányt is, 
majd a megválasztottak nevében Gu
lyás Károly elnök köszönte meg a 
bizalmat s Ígéretet tett. hogy további 
munkásságuk is az eddigi hazafias, 
nemzeti és szociális irányú lesz. Vé
gül a „Himnusz“-t énekelték el.

A veszprémi Turul köréből. 
A veszprémi Turul Egyesület Szi
lágyi Erzsébet leánytörzsének csü
törtöki táborozásán Szeglethy Vilma 
tartott mindvégig lebilincselő, érde
kes előadást a cseh megszállt terü
letek ifjúsági problémáiról és a cse
hek iskoláztatási rendszeréről. — A 
Turul legközelebbi előadásait dec.
13.-án, kedden este negyed 9-kor 
Vájná G ábor: „Ami a rádióból ki
maradt", 15.-én, csütörtökön d. u. 6- 
kor Kremó Alajos: „Lengyelország" 
címmel fogják tartani. Dr. Matolcsy 
Mátyás országgy. képviselő közölte 
a Turullal, hogy atyja halála miatt 
elmaradt előadását későbbi időpont
ban tartja meg. — A Turul ezévben 
is január 5.-én rendezi hagyományos
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bálját, amire az előkészületek már 
javában folynak. A megyei fiatalság 
e bálja iránt az idén is igen nagy 
érdeklődés mutatkozik, amiben igen 
nagy szerepe van a leánytörzs eddigi 
sikeres működésének is.

Evangélikus leányok szeretet- 
vendégsége. A Veszprémi Ev. Le
ány Egyesület csütörtökön délután 
az egyház egyesületi helyiségében 
szeretetvendégséget rendezett, ame
lyen számosán vettek részt az egy
ház tagjai és azok vendégei. Meg
jelent a teadélutánon dr. Mesterházy 
Ferencné föispánné is, akit Nőthig 
Györgyi, a Leányegylet elnöknője, 
szeretettel fogadott az egybegyűltek
kel együtt. A szeretetvendégség er
kölcsileg és anyagilag kitünően si
került, ami, valamint a pompás büfé 
és előzékeny kiszolgálás a serény 
leányok és fáradhatatlan elnökük 
buzgóságot és körültekintését dicséri.

A MANSz választmányi ülése.
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szö
vetségének Veszprémi Csoportja 
december 10.-én, ma szombaton d. 
u. fél 5 órakor a Nemzeti Egység  
körhelyiségében  — tehát nem a 
MANSz székházában — választmányi 
ülést tart, amelyre a vál. tagok pon
tos megjelenését kéri az elnökség.

A Nemzeti Egység Női Cso
portjának választmányi ülése. A 
Nemzeti Egység Veszprém városi 
Szervezetének női csoportja dec.
10. -én, ma szombaton d. u. fél 6 
órakor a NE körhelyiségében vá
lasztmányi ülést tart, amelyen a ta
gok minél teljesebb számú, pontos j 
megjelenését kéri az elnökség.

Evangélikus diákok teadél
utánja. A Veszprémi Ev. Diákszö
vetség dec. 10.-én, ma szombaton 
d. u. 5 órakor az egyház tanácster
mében műsoros teát rendez, aminek 
tiszta jövödelmét a felvidékiek javára 
fordítják. Szeretettel várják az egy- 

I ház tagjait és vendégeiket.
Postaaltisztek teaestéje. c. leg

utóbbi közleményünkbe tévedésből 
hiba csúszott, mert a veszprémi 
postaaltisztek nem — mint irtuk — 
dec. 8. án, hanem december 11.-én, 
holnap vasárnap este 8 órakor ren
dezik táncos teaestéjüket a Balaton- 
szálló termeiben. A teaestére ezúton 
hívják meg kedves vendégeiket.

A VTC műkedvelő előadása.
Ahogyan már jelentettük, a Vesz
prémi Torna Club műkedvelői dec.
11. -én este 8 órakor a Legényegylet
ben előadják a „Náni“ c. 3 felvoná- 
sos, zenés népszínművet. Tekintettel 
a darab hazafias nevelő célzatára, 
továbbá a veszprémi sport támoga
tására, ezúton is kéri az egyesület az 
érdeklődőket, hogy belépőjegyeikről 
gondoskodjanak. Előjegyeztetni lehet 
Léber Teztvérek és Georgi Testvé
rek cégeknél.

A Veszprémi Sakkor karácso
nyi versenye. A Veszprémi Sakkör 
ezévben is megrendezi szokásos téli 
versenyét. A versenyre bárki jelent- 
kezhetik, még akkor is. ha most nem 
volna tagja még a Sakkörnek. A 
verseny két csportban folyik: a II. 
és I. osztályú versenyzők csoportjá
ban. Ez utóbbi csoport versenyének 
magas színvonalát máris biztosítja 
Jeney Ferencnek, az országoshirü 
dunántúli és főiskolai bajnoknak, 
továbbá Jeney László veszprémi 
bajnoknak a részvétele. A versenyre
— amely minden szerdán este van
— nevezni lehet a kör helyiségében 
(Hungária emeleti nagyterme) dec. 
14.-én, szerdán este 8 — 10 óra kö
zött Nevezési d ij nincs. A csopor
tok jobb eredményt elért sakkozói 
jutalom ban részesülnek.

Vitézi Bál. Ahogyan már jelen
tettük, Veszprémvármegye Vitézi 
Székkapitánysága január 7.-én ren

dezi a vitézek tiszti bálját a Petőfi- 
szinházban, ami minden esztendőben 
igen fényesen szokott sikerülni. Erre 
az első Vitézi Bálra — amit érte- 

j sütésünk szerint egy második, altiszti 
bál is követni fog, — az előkészü- 

j letek már nagyban folynak, de a vá- 
j  ros társadalmában is lázasan készü

lődnek a részvételre s így a nagy
szerű siker már az idei farsangban 
is eleve biztosítva van. A Vitézi Bál 
közelebbi részleteit a rendezöbizott- 
ság idejében közölni fogja.

Adományok a Katolikus Egy
házközség Karácsonyára. (Folyta
tás.) 6 P-t adott: Papp Sándor; 5-5 
P - t : dr. Mesterházy Ferencné, dr. 

i Berky Miklósné, vitéz dr. Moldová- 
myi Jenő, dr. Schiberna Ferenc, dr. 
Lengyel Jenő, dr. Horváth Béláné,

| dr. Weidlich Lajosné, vitéz Érdy 
j  Kálmán, Beöthy Dezső, dr. Szeiber- 

ling Rezső; 4-4 P -t : dr. Fábics Já- 
nosné, dr. Karsay Sándorné, Haidek- 
ker Nándor, dr. Róbert Lajos; 3 50 
P -t: Olvashatatlan aláírás; 3-3 P-t: 
özv. Angeli Mártonná, Ebergényi 
Samu, Rosos Károlyné, dr. Kövess 
Józsefné, özv. Kováts Lászlóné, 
Szerdahelyié, Péti Szilveszter, Piat- 
sek Jenőné, Szokolszky Ernő, Fabb 
Károlyné, vitéz Kolossváry László, 
Apáth Béláné, Nagy Ferencné; 
2*50 2 ‘50 P-t: dr. Zimay Ödönné, 
Wittmann ; 2-2 P -t : Májay Ferenc, 
llniczky István, dr. Molnár Ferenc, 
Tömösközy Emil, Zajk János, dr. 
Cziegler Albertné, Lengyel József, 
özv. Eöryné, özv. Véghely Kálmánná, 
Bertalan Károlyné, Halmi Klára, 
Farkas Jenőné, Blaskovich Árpád, 
Tóth Gyuláné, Mikolás Imre, Tóth 
Jánosné, dr. Agyagássy Elekné, vitéz 

I dr. Bodolla Gábor, Nagy Dezső,
! Kandler N., özv. Jurászek Jánosné,
I Tóth Kálmánná, Szauder Kálmán,
' Nagy N.. Véssey Ernő, dr. Scherer 

Jánosné, dr. Ungváry Antalné.özv. dr.
| Komjáthy Lászlóné, özv. Deák Pé- 

terné, Breyer József, Vass Istvánné, 
Beck Pál, özv. dr. Györffy Zoltánné, 
Schiberna Júlia, Bors Vilinosné, dr. 
Sólymosi Gyuláné, Breyer Gyula, 
Hitelszövetkezet, dr. Aczél Nándor, 
Hefler Irma, Frick Mihályné, özv. 
Linké Józsefné, dr. Nagy Lászlóné, 
Kiszely Istvánné, özv. Molnár Kál- 
mánné, Scipiades Iréné, Konkoly 
Ferencné, dr. Tekeres Lajosné, 
Kustos Jenőné, Szigethy Ferencné, 
Tóth Jenő, László Jánosné, dr. Sche- 
rcr János, Bakonyi Ferenc, Óriás 
Oszkár, dr. Grófi Elemér, Botár 
Béla, özv. Papp Sándorné, dr. Mol
nár Imréné, Piacsek Benő, vitéz 
Fülöp Elek, Hradek Dénesné, dr. 
Pákay Zsolt, Vajda Ödönné, Hűvös 
Józsefné, dr. Agárdy Lászlóné, Nagy- 
mihály Ferenc, Szenes Béla, Tosch 
Nándorné, Lengyel Imréné, Csomay

I Kálmánné, vitéz Csomay Kálmánná, 
Simonkay Ferencné, Nagy Lászlóné, 
Czebe Józsefné, Gelencsin László,

I Halmi Nándor, Cziráky István, Bur- 
I ger Márton, Szüli Imre, Halácsyné, 

Bánné, Delly Kornélné, Bokrossy 
; Jenőné, Padásztin N., Schöneigner 

Imréné, Gulyás Károlyné, Amzmayer 
György né, Dévényi Lajosné, Stiffel 

I  Károlyné, Böhm Oszkár, Steiner 
Gy., Hoffman G., Baneck, Lengei 
Sándor, Szelmayer József, Patay 
Antal, Bokrossy Ferenc, Kálmán Ist
vánné, Léber Ferenc, dr. Körmendy 
István, Kulcsárné, Nacsády József, 
Radetzky Károlyné, Móni Gyuláné, 
Koronczai Jánosné, Márföldy Ala- 
dárné, özv. Malomsoky Jánosné, 
Rozmár Istvánné; 1-1 P -t ; özv. 
Cziglányi Kálmánné Steindl Emil- 
né, Radocza Vincéné, dr. Staro- 
szolszky Ödön, Jóga Baba, Czin- 
ger Antal, Hegyi Anna, Bálint 
Péter, Magyar F., Szlotta József,

; Szatlmayer J., Nagy József, Horváth 
í Gyula, Gyarmathy Kálmán, Mohos 

F., Huber János, Forgács Gyula, 
Miiller Oszkárné, Korai cég, Weltner 

! Pál, Oblatt M„ László és R„ Klein 
Lajos, Brisky, Braun, Pekárdy Pál, 
Matulka F., Radovics I., Kelemen 

: Imréné, Angeli György, Regényi 
i Rezső, Regényi József, Lányi S.,
1 Rotschild Zoltánné, N. N., Olvasha- 
i tatlan aláírás, Szilágyi Sándor, Ol

vashatatlan aláirás, Olvashatatlan 
aláírás, Nemes Károly, Bártfai László, 
Szentes L., Pál Jenő, Szécsényi, dr. 
Száz Kálmán, Szeiberling B., dr. Pu- 
lay Lajos, Boross L., dr. Radocza 
A., Kiss Ernő, Kolossváry József, 
Ránzai Péterné, N. N., Stern, Mi- 
hályfy Ferenc, Szigethy Miklósné, 
Sándor Dezsőné, Lontai Ernőné, vit. 
Szerencsés Gyula, Zsitvay Lászlóné, 
Auerhammer Józsefné, Keglovichné, 
Kaposiné, Schelle Frigyesné, Gaál 
Istvánné, Hollósy Ákosné, Jávorszky 

í József, Nagy K., J. N. Jenő, dr. Pu- 
j lay Kálmán, Ólvashatlan aláirás, 

Saarosi Györgyné, Horváth László, 
Sándorfi Béláné, Csornai János, N. 

i N., N. N., ifj. Matkovich Lászlóné,
! Darvas József, Fényi Györgyné, 

Prohászka Viktorné, Nick Sándorné, 
Nagy Vilmosné, Német Szilveszterné, 
Szenesi Józsa, Winkler Istvánné, 
Lakó Károlyné, Keblovich Sándorné, 
Juhász Kálmánné, Szlavicsek Antalné, 
Szlavicsek Mártonné, Raft Jolán, 
Kiss Sándorné, Szabó Ernőné, Wolf 
Lajosné, Frankó Antal, Rozsos Je
nöné, Bognár Kálmánné, Bárány 
Istvánné, Kaufmann, özv. Jakubovics 
Kornélné, dr. Eberhard Béla, Ma
rosvölgyi Ferenc, Frank Rezsőné, 
Halász János, Lisztner Antal, vitéz 
Kürthy L., Alexa K., Zsigmond Ist
ván, Csornai Lajosné, Vass István, 
Pál Béláné. (Folytatjuk.)
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IRODALOM.
(Potemkin.) Sokszor elkeserített 

az a gondolat, hogy mennyi igaz
ságtalanság éri azokat, akik csak 
egy félfejjel is kilátszanak a többi 
ember közül. Lefestik őket érdemet- 
lentil rosszaknak, vagy, néha, érde- 
metlenül jóknak; felelőtlen pletykák 
terjengenek élőkről és halottakról; j 
tetteikbe olyan szándékokat és indító i 
okokat magyaráznak bele, melyek 
talán soha eszük ágába sem jutottak. , 
Bűnöket, tévedéseket kennek reájuk, 1 
melyeket talán alkalmuk sem volt 
elkövetni. Lehet az, hogy valaki így , 
haljon meg alaptalan vádakkal befe
ketítve, rágalmak súlya alatt ? És j 
vájjon a következő nemzedékeknek 
van-e kedvük hozzá, hogy utánajár
janak az igazságnak ? Potemkinnek 
akadt ilyen késői védője Szóló- [ 
vejcsik személyében. A XVIII. szá- ! 
zad végefelé Európa csupa drámai 
feszültség és drámai történés s eb
ben a hatalmas drámában az orosz 
rész főszereplői ők ketten : Katalin, 
a kis német hercegkisasszony, aki- | 
bői cárnő lesz, és Potemkin, a vad 
és mogorva nyugalmazott öreg ezre
des fia, aki féltékenységével gyötri 
hazugsággal szerzett fiatal feleségét, j 
Potemkin igazi orosz, fajának min- : 
den megalázottságával, fojtott vad- | 
ságával, féktelen fékezettségével, nyers 
durvaságával és lelki felemelkedésé
vel. Élete a mi szemünkkel nézve , 
botrányos. De talán csak azért tu- j  
dott ennyire gátlás nélkül tombolni j 
a világ örömei közepette, mert sem
mire sem becsülte a földi örömöket, 
hanem sokkal magasabbra, többre 
vágyott. Magasra tudott repülni s a 
szárnyát nem láthatta senki. Vagy 
csak nagyon kevesen láthatták. Isten 
és haza. Ez a két szó Potemkin szá
mára is szent volt. A regény Singer 
és Wolfner cég  kiadása, ára 4, egész 
vászonkötésben 6 P. k . R. l.

(S. C. Mason: „Pereg a dob...") 
Egy fehér ember rejtelmes halála 
körül szövődik a történet. A rendőr
tisztet a nyomozás szálai a dzsun
gelbe vezetik.Útjában mindenütt titok
zatos dobpergés kiséri, a feketék 
jeladása. Veszedelmek leskelődnek 
rá lépten-nyomon, miközben olyan 
megdöbbentő felfedezést tesz, amit 
senki sem vár. Palladis félpengős 
regénye, kapható mindenütt.

(Jeel Cross: „A furcsa jel
vény".) Titokzatos szervezet külö
nös jelvénye remegteti meg a lelke
ket a dúsgazdag angol ur kastélyá
ban. Leveleken, a házba érkező fi
gyelmeztetéseken, mindenütt ott a 
rejtelmes öt pont, amelyet megta
lálnak a ház urának ruháján is, ami
kor egy napon holtan fekszik dol
gozószobájában. Mindenki gyanús, 
még a hollófekete hajú szépség is. 
Palladis fél pengős regénye, kapható 
mindenütt.

(„A vezér kardja.") Szüllő Géza, 
a felvidéki magyarság egyik kiváló 
vezérférfia irta az U j Idők  vezércik
két Magyarország főméltóságu kor
mányzójáról. Herczeg Ferenc szép- 
irodalmi hetilapjának gazdag tartal
mából kiemeljük Harsányi Zsolt és
S. Bokor Malvin regényfolytatásait, 
Jajczay János képzőművészeti tanul
mányát és Bállá Antal könyvismer
tetését, Kassay Solt, Babay József, 
Nagy Lajos, Lénárt Ilona elbeszélé
seit, Koroda Miklós úti levelét, Imecs

Béla, Várkonyi Zoltán és Hárs Lásnló 
verseit. Illés Endre és Ebeczki 
György színházi kritikái, a kedvelt 
rovatok, időszerű képek gazdagítják 
még az U jIdők-et. Mutatványszámot 

i küld a kiadóhivatal: Bpest, VI.,
' Andrácsy-ut 16. Előfizetés negyed

évre 6 4 0  P, egyes szám 50 fillér.
(A biliárdozás kézikönyve.) 

Az újabban mindjobban divatossá 
! vált biliárdozás hívei és sportolói 
i bizonyára örömmel veszik hírül,
' hogy végre megjelent ennek a ne

mes játéknak kitünően szerkesztett 
í kézikönyve, amely az összes tudni- 
í  valókat tartalmazza. Részletesen és 

könnyen érthetően tárgyalja a go
lyók mozgásának, ütközésének és 
forgásának törvényeit s a játékban 
a mai napig szerzett tapasztalatokat. 
Útbaigazításai úgy a gyakorlati já
ték, mint a játékosok esetleges hi
báinak kiküszöbölésére alkalmasak.
A szövegrészt 120 instruktiv ábra 
világítja meg, hogy az olvasó kép
ben is maga előtt lássa az ismerte
tett állásokat és helyes lökéseket.
A tetszetős kiállítású, hézagpótló 
szakmunka szerzője Pap  Jakab, a 
világszerte ismert amatőrmester, oszt
rák bajnok, Magyarország örökös 
bajnoka s a magyar biliárdsport 
egyik megalapítója. Delta- kiadás. 
Ára bekötve 3 20 P. Minden jobb 
könyvkereskedésben kapható.

(Zane Grey: „Leány a nye
regben".) A Vadnyugat büvöstollu 
írója ebben a regényben egy nagy- : 
szerű női alakot rajzol meg, akit 
ezredes-apja fiúnak nevel. A szép 
cowboy-kisasszony, miközben a te- I 
lepeseket fenyegető rablószövetke
zettel küzködik, különös kalandokba | 
keveredik. A mindenható szerelem j  
romantikája és a vad harcok tüze ! 
fűti az izgalmas fejezeteket. Palladis 
pengős regénye, kapható mindenütt.

KÖZGAZDASÁG
Országos vásárok a Dunántúlon.

Dec. 12.-én: Cece (Fejér m.), 
Fertöszentmiklós (Sopron m.), Kő
szeg (Vas m.), Várpalota (Veszprém 
m .); 13.-án: Körmend (Vas m.), 
Tamási (Tolna m), Vásárosmiske 
(Vas m.), Villány (Baranya m.), Za
laegerszeg (Zala m.); 14.-én Szfe- 
hérvár (Fejér m.), Vajszló (Baranya 
m.); 15.-én Keszthely (Zala m.).

* Útépítés a vármegyében. A
kereskedelemügyi miniszter a jövő 
évben megkezdeti a simontornya— 
enyingi, államosításra kerülő főköz
lekedési útnak burkolt főúttá való át
építését. Az útszakasz építése enge
délyezésének helyszíni tárgyalását a 
miniszter december 23.-án reggel 9 
órakor Enyingen, ugyanaznap d. u. 
2 órakor pedig Szilasbalháson tar
tatja meg s azokon a vármegyei tör
vényhatóság képviseletében dr. Ke- 
nessey Zoltán várm. főjegyző fog 
részt venni.

TESTEDZÉS.
Labdarúgás.

| Az 1938 39. évi labdarugó sze- 
i zon őszi fordulójának utolsóelőtti va- 
! sárnapján is csak egy bajnoki mér- 
! kőzés került lejátszásra. Az elmaradt 
j  mérkőzéseket a tavaszi szezonban 

fogják lejátszani.
Fűzfőn a tartalékcsapat 5:1 (4:0) 

I arányban győzött az ÁRAK tarta
lékjai ellen. Az elsőcsapatbeli játé
kosokkal megerősitett Fűzfő min- 

' den csapatrészében jobb volt, mint

ellenfele és győzelmét szép játéka 
révén meg is érdemelte. Gólszerzői: 
Kukla (3), Csiszár és Gyümölcsös. 
Játékvezető: Tolnay.

Pápa város válogatott csapata a 
felszabadult Komárom csapatát látta 
vendgül barátságos mérkőzésen. A 

| komáromi csapatot nagy ünnepség- 
I gél fogadták és a pályaudvaron dr. 

Hermann László városi főjegyző kö
szöntötte őket hazafias szellemtől 
áthatott beszéd kiséretében, a mér
kőzés előtt pedig Szabó Károly ál- 
lomásfőnök kedveskedett virágcso
korral a vendégeknek. A mérkőzés 
4:4 (2:1) arányban döntetlenül vég
ződött. Mindkét csapat tudása leg
javát nyújtotta és szép küzdelemben 
igazságosan megosztoztak a ponto
kon. Pápa gólszerzői: Antalfi (2), 
Terik és Bolla. Játékvezető : Koch.

(t. I.)

o Jelvényszerző tornaverseny.
Amint már megírtuk, a Magyar Orsz. 
Torna Szövetség (MOTESz) ifjúsági 
bizottsága dec. 10.-én, szombaton d. 
u. 3 órakor a gimnázium tornater
mében (Deák F.-u. 15.) jelvény
szerző tornaversenyt rendez. Verseny
bíró : dr. Barabás Jenő. Vasjelvényre 
20 gimn. és 5 keresk. isk. tanuló, 
bronzlelvéiiyre 6 gimn. és 3 keresk. 
isk. tanuló, ezüstjetvényre 3 gimn. 
és 3 keresk. isk. tanuló jelentkezett.
A tornaversenyre úgy a szülőket, 
mint a torna iránt érdeklődőket sze
retettel várja a sportkör vezetősége. .

Budai kesergő.
Irta Radványné Ruttkay Emma.

XII.
Ott hagytam el a múltkor, hogy 

három mázoló dolgozott, fütyült, 
énekelt és mesélt a lakásban, — 
közbe szép lassan, kényelmesen fe- 
héredtek a külső ablakfák. Fehéred- 
tek és száradtak. A nap perzselőn 
sütött, idegen, rettenetes illatok lep
ték el a szobákat. Személytelen em
ber lett belőlem. Magamért, magam
nak semmit sem tehetek. Megder
medt bennem minden akarat, arcom 
kínosra torzul, idegeim a védelem 
meddő feszültségében, akár egy Lao- 
koon szoboré.

íróasztalom letakarva poros szem- 
fedő alatt. Néha úgy érzem, hogy 
írni tudnék valami szépet, ami ré
gen forr bennem, de a léleknek meg 
kell halnia. Hetek, hónapok tűnnek 
érték nélkül a semmibe. — Istenem, 
olyan nagyon rövid az emberi élet s 
egy egész nyarat így kell a pusztu
lásba hullatni megint. Fáradt vagyok 
irgalmatlanul. A csend, a betű, a 
könyvek ereje tudna visszaadni ön
magámnak. A napokban megpróbál
tam a templomot. Akkor, amikor 
csak egy-két ember fohászkodik i 
benne. Leültem az utolsó padsorba 
a hűvös boltivek alatt es mondtam 
volna magam szerkesztett imák mon
datait, de semmi, semmi sem jutott 
az eszembe. Homlokomat rátámasz- 
tottam tenyeremre és hang és szó és 
gondolat nélkül néztem a fájdalmas 
Anya könnyes szemeit s csak annyit 
tudtam elrebegni: — segíts I

Elvesztettem magamat teljesen.
A mázolók javában bőgik a „Szo

morú vasárnap" hírhedt nótáját, rá
juk visszhangzik az érzelmes szöveg 
és melódia minden emeletről. Gyurka 
riadt szemmel néz és fülel s tűri a 
reárakott felelősséget. A sarokszobá
ban neki kell figyelnie, mig anyu 
megérkezik.

Sziluet jelenik meg az előszoba 
üvegén, örömmel nyitom az ajtót. 
Segítség érkezik talán.

— Hát, -  nem a várt segítség 
hanem az ajtókat mázolnák másod
szor, — „ha lehet".

Ha lehet. De nem vár választ, 
már keni az ajtót.

— Tessék nyitva hagyni.
Nyitva hagyom.
Minden rámszakad, mint a jég

verés.
— Gyurka ott maradj! Csak jönne 

már az az Ágnes. Tipródom a külső 
ajtó s a sarokszoba között.

Most keresném az új jelzőket, új 
| szavakat a pokoli helyzet megvilágí

tására, — eszembe jut jó Ridl Fri- 
! gyesünk, aki arra oktatott, hogy 
; valamirevaló irásmünek egyazon ol- 
I dalán ugyanannak a jelzőnek, de 

még ugyanannak a szónak sem sza
bad megismétlődnie. Mit csinálna 
az én helyzetemben Professzor úr ? 
Persze, ha a Professzor úr eltudná 

■ képzelni az én helyzetemet!
Alkalmasint azt mondaná : — 

nem írnék ilyen felzaklatott kedély
állapotban.

Még ezt se ? még ezt se tegyem 
kérem ? — Ó, pardon, hiszen én 
most nem az író vagyok, dehogy 
vagyok! Egy tönkre sanyargatott, 
szenvedő asszony vagyok, aki leve
let ír egy megértő léleknek, messze, 
nyugalmas távolokba, ahonnan gyó- 
gyí’ó írként jön az emlék: — tiszta, 
sugárzó napsütés, nyári pompábn 
viruló kert, zsalukkal beárnyékolt 
ablakok, a szobákban hűvös csend ... 
Oda kell menekülnöm lélekben leg
alább. Oda, vagy az emlékeim közé, 
különben nem bírom el a szenve
dést.

Itt üvölti a harminc torok a „Szo
morú vasárnap“-ot, egy csomó ide
gen martalóc lepte el a lakást, fönt 
a padláson, vagy háztetőn újra dön
getik a gerendákat és éli arra gon
dolok, hogy megváltás lenne, ha 
akkorát repednének a falak, hogy 
rámdiilne a ház. Jó  volna hirtelen 
kimúlni ebből a földi pokolból.

Malum malo proximum ... a baj 
sohasem jár egyedül. Ágnes megjött, 
de vele egyidőben a metszőén éles
torkú „hosszúlegény", mindkét keze 
tele fazekakkal, ecsetekkel.

Mi a csoda lesz itt ?
Semmi különös. A sarokablak 

rolettája fel van húzva, nem lehetett 
kívülről festeni, hát belülről muszáj.

Hát, — ha muszáj, legyen. Me
gyek utána. — A hosszú legény 
nekivetemedik a „gurtninak" és 
húzza egészen a szoba közepéig.

— Mért kell ezt igy csinálni ? 
Mért kell lefoglalni a fél szobát.

— Hát mert innen látom, hogy 
a kolegám hogyan fösti és úgy tu
dom lécenkint lejjebb engedni a ro- 
lettát.

Mehet, tovább, kész. Mehet, to
vább, kész.

Most ezeket az igéket hallgatom. 
És addig tornáztatja őkelme a gurt- 
nit, mig belelép a sárgafestékes bög
rébe s én kétségbeesetten nézem, ho
gyan szalad szét a sűrű, sárga 
massza. (Folyt, köv.)

Anyakönyv.
Születés: Baján Géza kőműves-s. és Ba

rát Ilona fia Géza Balázs, rk. — Horváth 
Katalin leánya Rozália, rk. Heimberger 
János kömüves-t. és Kopnyik Mária leánya 
Mária, tk.

Halálozás: özv. Bániti Györgyné szül. 
Östör Rozália 62 é , rk. — Baján Géza I 
n , rk. Máté István 33 é , rk. — Szűcs 
Eszter npsz.-nő 68 é.. rk. Szántó Gyula 
npsz 68 é., rk. Récsei Istvánná szül. 
Lencse Erzsébet 67 é., rk. — Babos Ist
ván 6 h , rk — Heimberger Mária 1 n., 
rk. — özv. Csegedi Mihályné szül. Wág- 
ner Teréz 92 é., rk.

Házasság: Sipos István npsz. ref. és 
Sági Ilona varrónő, rk. — Horváth Ferenc 
kőműves-s. és Mórocza Julianna, rk. - 
Szakács György bélkereskedő, rk. és Beke 
Irén (elvált), ref. — Gyarmati János csiz- 
madia-s. és Hasprai Emma, rk

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

aján d ék o k n ak
legalkalmasabb:
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Z . s e b c r a y o n o k

óriási választékban beszerezhetők

FODOR FERENC
könyv- és papirkereskedésében

w

Telefon 54. VESZPRÉM. Szabadság-tér 3.

K a rá cso n y fa d ísz ek , bortnik, 
játékkártyák n ag y  r a k t á r a . MM K a r á c s o n y i  és ú j é v i  

k é p e s  l e v e l e z ő l a p o k  
óriási -választékban.
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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 .

iá!

Karácsonyra
gyermekjátékok

■ óriási választékban legolcsóbban beszerezhetők
isi

Fodor Ferenc
könyv- és papirkereskedésében

V e s z p r é m ,
Szabadság^lér 3. -  Telefon 34.
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J á té k b a b á k .
Tessék nagy gyermekjáték-raktáramat 
vételkényszer nélk|ül megtekinteni.


