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S z o c iá lis
birtokpolitika

Most. hogy ismét és valóban 
nagyon időszerű lett a gyorsabb 
ütemű szociális birtokpolitika vég
rehajtása és a kormány az erre 
vonatkozó törvényjavaslatot már 
a közeljövőben a törvényhozás 
elé terjeszti, a közismert szélső
séges politikai agitáció újból meg
kísérli ezt a problémát gyújtó- 
anyagnak kihasználni, a tisztán 
gazdasági és szociális kérdéseket 
a pártpolitika bűvös körebe bele
vonni és ezzel nyugtalanságot elő
idézni.

Teleki Mihály gróf földműve
lésügyi miniszter nemrégiben is
mertette a kormány birtokpolitikái 
reformjavaslatait, illetve azokat 
az alapelveket, amelyekre Imrédy 
Béla kormánya a nemzeti föld
birtokpolitikát tovább építeni akar
ja. Ez a miniszteri válasz minden 
tekintetben megnyugtató volt. Meg
nyugtató volt azért, mert alátá
masztotta azt a legutóbb kor 
mányrendeleltel is szentesilett jog
szabályt. hogy a föld senkinek 
sem lehet játékszere, legkevésbé 
pedig politikai agitáció játéklab- 
dája nem lehet.

Elmondottta a földművelés- ! 
ügyi miniszter, hogy a magyar 
földhöz hozzányúlni csak ihlelett 
kézzel szabad és csak úgy. hogy 
annak minden egyes problémáját 
teljes egészében ismerjük. Vilá- 
gosan megmondta ezután, hoRy 
mi a kormány birtokpolitikájának 
célja : az, hogy minél több ma
gyar embernek biztosítson meg- 1 
élhetést a földön és a földből. A ' 
kormány a parlagon hevertetek
földbirtokok kényszerbérbeadásé
ról szóló rendeletével arra az ál
láspontra helyezkedett, hogy a 
kenyéradó barázda nem lehet a 
tulajdonosnak sem játékszere, nem 
hevertetheti parlagom nem bén- 
hatik vele kénye-kedve szerint, 
hanem okszerűen megművelni kö
teles. Az a nemzeti földbirtokpo
litika, amelyet a kormány föld; 
művelésügyi minisztere az OMOL 
közgyűlésén is hirdetett, teljesen 
és tökéletesen alkalmazkodik eh
hez a jogszabályhoz és gazda
ságpolitikai alapelvhez.

Ha teljes érvényt akarunk sze
rezni az életben úgy a jogsza
bálynak, mint a gazdaságpolitikai 
törvényszerűségnek, azt kell még 
követelnünk, hogy egyszer s min
denkorra kapcsolják ki a föld
birtokpolitika kérdését a napi po
litika anyagéból. Necsak a tu
lajdonos legyen kötelezve arra, 
hogy okszerűen gazdálkodjék, ha
nem a demagógiának és a jelszó
politika hangoztatóinak is tilos le
gyen politikai agitóciót folytatni a 
barázdákkal. Hiszen szemmel lát

ható a kormány célkitűzése, szem 
mel látható az, hogy elmegy a 
végső határokig, ameddig elme
het és amig nem veszélyezteti a 
termelés érdekeit. Szemmel látható 
az a cél, hogy a kormány az ön
álló birtokosok számát minden 
rendelkezésére álló eszközzel nö
velni akarja. Azonban természe
tes, hogy nem mondhat le a szak
oktatás és a birtokpolitikái műve
letek közötti szoros kapcsolatról.

Nem lehet a cél az, hogy kon
tároknak juttassuk a földet. Nem 
lehet az a cél, hogy a föld a jö
vőben kevesebbet teremjen, ha 
nem ellenkezőleg az, hogy többet 
és értékesebbel produkáljon az uj 
birtokos, mint a régi. Ismételten 
hangoztatták már a legkomolyabb 
és legkiválóbb szakemberek, hogy 
szakképzett gazdákra van a mai 
agrárversenyben szüksége az or
szágnak. Épp úgy, mint ahogy az 
iparostól megköveteljük a szak- 
képzettséget, meg kell ezt köve
telni a gazdáktól is. A kormány

lehál a lehető legjobb és legegye- 
nesebb utón halad, amikor nem a 
kontároknak, hanem a föld sze
relmeseinek és hivatott megmun
kálóinak akarja jultatni a nemzet 
földjét.

Az a sorrend. amelyet az 
igénybevehető földekre vonatko
zóan ismerteteti a földművelés- 
ügyi miniszter, teljesen logikus és 
megnyugtató. Elsősorban azoktól 
kell kisajátítani a földet, akik par
lagon hevertetik, akik az államot 
a jövedelemtől, a munkást pedig 
a kereseti lehetőségtől megfosztják. 
Másodsorban az idegen állam
polgárok kezében lévő földre, 
harmadsorban a részvénytársasági 
és egyéb birtokokra kell a sornak 
kerülnie. Látszik ebből a sorrend
ből. hogy a kormány nemzeti 
földbirtokpolitikája alaposan át
gondolt. minden részletre kiterjedő 
program. Ezt a programot kell 
végrehajtani Ezt kell megvalósí
tani. mert ezzel jut nyugvópontra 
a magyar föld nagy kérdése, (s.)

Mesterházy Ferencné főis
pánná a légoltalom szolgála
tába hívja a magyar nőket
Megválasztották az Országos Légoltalmi Liga Veszprémi 

Szervezete Női Csoportjának tisztviselő karát.
Beszámoltunk arról a gyűlésről, 

amit dr. Mesterházy Ferencné, vár
megyénk főispánjának minden jóté
kony és hazafias ügyben lelkesen 
buzgólkodó felesége hivott össze 
avégből, hogy a Légoltalmi Liga 
Veszprémi Szervezetének Női Cso
portját megalakítsák. Az alakuló gyű
lésen vitéz Kolossváry László ny. 
ezredes, a Liga veszprémi szerveze
tének elnöke lángoló hazaszeretettől 
átfűtött, lendületes szavakban fejtette 
ki a Légoltalmi Liga célját, ismer
tette annak tagozatát s rámutatott 
arra a nagyfontosságu szerepre, ami 
a magyar nőkre a légoltalom terén 
nemcsak a propaganda megszerve
zése, hanem egy háború esetén a 
hadbavonult vagy hadiszolgálatra be
hívott férfiak helyettesítése tekinteté
ben is vár. A női csoport megalakí
tását akkor egyhangúlag kimondot
ták, a tisztikar-választó közgyűlés 
idejét kijelölték s az alakuló gyűlés 
a főispánnénak azzal a figyelmez
tető szavaival ért véget, hogy min
den magyar nő siessen belépni a 
Légoltalmi Ligába, mert ezzel a haza 
érdekén kivül a saját és hozzátarto
zói életét is védelmezi.

A  Légoltalmi Liga Női Csoport
jának tisztikarválasztó közgyűlését 
múlt hétfőn délután tartották meg a 
Nemzeti Egység körhelyiségében s 
azt az alakuló közgyűlésen ideigle

nes elnökül megválasztott főispánná 
felkérésére — mivel a méltóságos 
asszonynak el kellett utaznia — szin
tén Kolossváry László ezredes nyi
totta meg. Felolvasta az alakuló ülés 
jegyzőkönyvét, majd közölte, hogy 
az akkor kiküldött kijelölő bizottság 
az alábbi tisztikar megválasztá
sát javasolja.

A közgyűlés a javaslatot egyhangú 
helyesléssel elfogadta és közfelkiál
tással, lelkes éljenzés mellett a kö
vetkezőket választotta meg : elnök dr. 
Mesterházy Ferencné ; ügyvezető el
nök  vitéz Legény Béláné ; társelnökök 
özv. Angeli Mártonná, dr. Berky 
Miklósné, Scipiades Iréné ; alelnökök  
Bokrossy Jenőné, özv. Foghtüy Mik
lósné, dr. Piatsck Rezsőné ; tanács
tagok  Benkő Sándorné, Báthory 
Lujza, vitéz Csomay Kálmánná, Ko
lossváry Józsa, Nőthig Györgyi, 
Puskás Apollónia; a propaganda  
bizottság  elnöke dr. Tekeres Lajosné, 
a szociális bizottság  elnöke Scipiades 
Iréné, az egészségügyi bizottság  el
nöke dr. Karsay Sándorné.

Dr. Berky  Miklósné alispánná 
köszönte meg kedves szavakkal a 
megválasztott tisztikar nevében a 
bizalmat, hangoztatta, hogy tisztsé
güket örömmel elfogadják és a ki
tűzött hazafias cél érdekében szivvel- 
lélekkel fognak dolgozni. Ezután fel
olvasta Mesterházy Ferencné főis

pánnénak a veszprémi magyar nők
höz intézett szózatát, amely így 
hangzik:

Kedves Asszonytársaim !
Kedves Leányok!
Már a múltkori alakuló gyűlésün

kön Kolossváry ezredes ur volt szi
ves vázolni, mily nagy fontossággal 
bir, hogy mi asszonyok is kivegyük 
részünket légitámadás esetén a se
gélynyújtásból. Én azonban fokozom 
ezt és azt mondon, hogy egyenesen  
nélkülözhetetlenek vagyunk és m eg  
sem szervezhető az minélkülünk. Egy 
egész város lakossága, de főkép 
gyermekeink ki vannak téve annak, 
hogy egy esetleges légi támadás pá
nikjának áldozatául essenek.

Most béke van. A jó  Isten külö
nös kegyelme, hogy szent Karácsony 
ünnepén a béke áldását és boldog
ságát élvezzük; de ki tudja, mit 
rejteget az ujesztendő ? Mikor dör
dülnek el az ágyuk és nincs-e egy 
légitámadás máris küszöbön .. . ?

Mi, a XX. század asszonyai és 
leányai kell, hogy a korral haladva 
felmérjük a ránk váró feladatok szük
ségszerűségét és ne várjuk meg, am ig  
a  bajok fe jü n k fö lé  tornyosulnak, 
avagy a  törvény rój j a  ránk azt, 
amire minden nemzet asszonya ön
ként, lelkesedéssel vállalkozott. Ma 
nem olyan időket élünk, amikor má
soktól várhatjuk a segítséget, hanem 
— igenis — mindenkinek kivétel nél
kül dolgoznia kell a  közért is, hogy 
saját magának dolgozhasson és saját
magát és a magáét megvédhesse.

Nagyon kérlek benneteket, gon
doljatok csak vissza a közelmúlt há
borús hirek rémületére, amely csak 
elöhangja volt azoknak a borzalmak
nak, amik esetleg vártak reánk. És 
azért gyűljetek minél többen a  lég
oltalmi női tábor zászlaja  alá, al
kossunk mi is hadsereget, láthatatlan 
hadsereget, aminek értékét fölmérni 
csak akkor lehet, ha nincs és nem 
lesz. És vájjon ki meri vállalni ak
kor azt a felelősséget közületek, 
amely ezrek hörgő torkából egyszer 
felétek kiáltana?

Mindenkit kérek, hogy hazafias, 
felebaráti és önmaga iránti köteles
ségét fölismerve, ne várjon ú jból hí
vásra, hanem sorakozzanak, az asz- 
szonyi önfeláldozás gazdag erényé
vel, most az egyszer önként, a haza 
zászlója alá.

A nemes, hazafias lélekből fakadt 
s láthatólag mély benyomást keltett 
elnöknői felhívás után Kolossváry 
László a taggyüjtéssel kapcsolatban 
adott felvilágosításokat. Többen kér
dezték, vájjon a női csoportba való 
belépés csupán a tagdíj fizetésére 
kötelez-e vagy pedig szolgálatot is 
kell-e teljesíteni. És kételyek is me
rültek fel, hogy nem a női csoport 
tagjait hivják-e be elsősorban szol
gálatra. Errevonatkozólag közli, hogy 
a Liga női csoportjába való belépés 
egyelőre csupán háromévi tagságra 
kötelez. De ha háború törne ki, ak -
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Herendi Porceilángyárnak Herend.

kor a  most készülő u j honvédelmi 
törvény alapján  az állam  minden , 
m agyar állam polgárt, nemre való te
kintet nélkül, 14 éves kortól 70 évesig 
behívhat hadi munkaszolgálatra. Akik 
tehát tagjai a női csoportnak, nem
csak hogy hátrányt nem szenvednek, 
ellenkezőleg, mivel már elvégezték a 
tanfolyamot, ők lehetnek a kiképzői 
és vezetői azoknak a behívott nők

nek, akik a csoportnak nem tagjai. 
Közölte még, hogy taggyüjtés csak 
taggyüjtő íveken történhetik, amelyek 
számozva vannak s ezért csupán a 
Légoltalmi Liga irodájában (Horgos- 
u. 3.) szerezhetők be, de akár levél
beli, vagy távbeszélőn való kérés ut
ján is.

Az indítványok során Legény Bé- 
láné azt indítványozta, hogy minden, 
a gyűlésen jelenvolt nő igyekezzék 
legalább öt barátnőjét a női cso
portba való belépésre buzdítani. K o- 
lossváry Józsa pedig azt indítvá
nyozta, hogy aki a légoltalmi oktató 
tanfolyamról minden megokolás nél
kül elmarad, birság fizetésre köte- 
leztessék.

Hisszük, hogy székvárosunk min
denkor hazafias hölgyközönsége meg
érti az idők szavát és megszívlelve 
a közszeretetben álló főispánná fel
hívását, igyekezni fog mielőbb be
lépni a Légoltalmi Liga Női Cso
portjába. A tanfolyam — értesülé
sünk szerint — januárban veszi kez
detét.

hívottak a bucsuünnepélyre, akik 
í azonban valamennyien őszintén sze- 
! retjük a szivjó, egyenesielkü, szó- 
I kimondó, derék magyar urat, mert 

közigazgatási működése alatt s a 
1 magánéletben is csak tisztelni, be

csülni tanultuk öt.
A bucsuünnepély kiszélesedett 

| azáltal, hogy ugyanez alkalommal 
| nyújtotta át — a főispán megbízá

sából — Szalóky  József a kormány
zói kitüntetést a szintén érdemek
ben bővelkedő nyugdíjas társának,

Veszprém város képviselőtestülete 
szerdán délután gyéren látogatott 
rendes közgyűlést tartott.

Rosos  Károly polgármester a nemzeti 
„Hiszekegy“-gyel nyitotta m ega köz
gyűlést, majd néhány bejelentést tett. 
így azt, hogy özv.Sebestyén lstvánné- 
nak 107-10 Pkatonabeszállásolási díjat 
utalt ki. Hogy özv. Wellner Edéné 
városi szülésznőt a kir. városi tiszti 
orvos bizonyítványa alapján, amely 
szerint koránál és törödöttségénél 
fogva munkaképtelen, jan. 1.-től ál
lásától felmentette, s mivel az OT1 
évi járadékot állapított meg részére, 
ellátása tekintetében intézkedésre 
nincs szükség. Végül bejelentette, 
hogy a Szent Istvá-utcai óvodánál 
életveszélyes állapotban levő árnyék
szék s beton folyóka rendbehozata
lát 300 P költség keretén belül el
rendelte.

Dr. Lantos Andor nem veszi tu
domásul a polgármesternek Wellner 
Edénére vonatkozó bejelentését, mert 
nevezettet, akit életfogytiglan válasz
tott meg a képviselőtestület, a pol
gármester saját hatáskörében nem 
bocsáthatja el s az ellátása sincs 
biztosítva.

A polgárm ester válaszában rámu
tatott, hogy a szülésznő már 80 éves, 
az OTI-tól pedig 1936 óta ellátásban 
részesül. Különben is bejelentése fö
lött nincs vitának helye, legfeljebb a 
legközelebbi közgyűlésen tárgyalhat
nák. Erre Lantos Andor kérte ezt a 
kérdést a legközelebbi közgyűlés 
napirendjére tűzni, amihez hozzájá
rultak s a polgármester bejelentését 
tudomásul vették.

Dr. László  János a polgármester 
közbenjárását kéri a MÁVAUT-nál, 
hogy az OTI előtt volt s a gráci I 
műut épitése miatt megszűnt autó- I 
busz-megálló helyett, a Jeruzsálem- i 
hegy érdekében, a Kopácsy-téren lé- | 
tesítsenek egy végleges vagy feltété- | 
les megállót. A polgármester a köz
benjárást megígérte.

Dr. Lantos Andor a városszerte 
elrendelt patkányirtás ügyében inter
pellált s nagy derültség közben be
szélt a szer hatástalan voltáról és a 
szegények részére drágaságáról. Kérdi, 
milyen eredménnyel járt az irtás, 
kinek volt az üzleti érdeke, ellen
őrizték-e a hatást és ha a szer nem 
volt jó, vegyvizsgálat után kártérítést 
kell követelni.

A polgármester válaszában kö
zölte a patkányirtás okát s az arra 
miniszteri rendeletben adott jogot, 
valamint azt, hogy az irtás elrende
lését a Kossuth Lajos-utcai érdekelt
ség kérte. Mielőtt elrendelték, hatá
sáról megnyugtató tájékoztatót kap
tak Nagykanizsáról és Szfehérvárról, 
s a szer megbízhatóságát pedig 
két bpesti bakteorológiai intézet is 
igazolta. A polgármester válaszát tu
domásul vették.

Németh Ignác volt hajmáskéri kör
jegyzőnek, akinek méltatásakor a 
hozzáintézett szép szavai ugyan
csak lelkes visszhangra találtak az 
ünneplők között.

Mindkét ünnepelt hálásan mon
dott köszönetét a szeretet megnyil
vánulásáért. Majd közebéd követ
kezett a Hungária-étteremben s azon 
ismét Péter Sándor főjegyző és dr. 
Borián  János hajmáskéri körorvos 
mondtak szívhez szóló pohárkö
szöntőket.

Dr. N agy  László főjegyző előter
jesztette a legtöbb adófizető képviselő- 
test. tagok 1939. évi névjegyzékét, 
amit egyhangúlag elfogadtak. — A 
városi mérnöki hivatalhoz, a város- 
fejlődéssel megszaporodott munkák 
miatt, 150 P törzsfizetéssel és meg
felelő lakbérrel egy mérnök-gyakor
noki állás létesítését határozták el.

Szigethy Ferenc városi főszám
vevő előterjesztette az 1937. évi 
gyámpénztári zárószámadást, amit 
egyhangúlag elfogadtak.

Bokrossy  Jenő müsz. tanácsos az 
együttes bizottságokkal javasolta, 
hogy a Szent István-évi költségekre 
megszavazott 42.800 P-ből megma
radó összeget a jövő év végéig 
ünnepségek rendezésére használják fel.

Serák  József elismeréssel a város 
Szent István-évi készülődése iránt, 
rámutatott, hogy az ünnepségek a 
közbejött külpolitikai események miatt 
elmaradtak. De hogy az 1938. év el 
ne múljék a szentév nyoma nélkül, 
indítványozza, hogy a tavasszal el
határozott, de fellebbezés folytán 
teljesedésbe nem ment feszület-ki- 
függesztés helyett a közben minisz
terelnöki rendelettel megengedett egy
szerű keresztet függesszenek ki, és 
pedig necsak a tanácsterembe, ha
nem minden hivatalba, s azoknak 
árát a jelzett megmaradt összegből 
fedezzék.

A polgárm ester hangoztatta, hogy 
a feszület kifüggesztését csak a ta
nácsteremben rendelték el, így újabb 
közgyűlés tárgysorozatára kellene az 
indítványt tűzni, de a közgyűlés 
azt egyhangúlag már most elfogadta.

A Pannónia Áramszolgáltató újabb 
kérelmére, transzformátor-állomás cél
jára, a békesség kedvéért az eddig 
kért 10 P négyszögölenkénti ár helyett 
5 P-ért engedték át a területet. — 
Özv. Velty Miklósné fel nem használt 
villamos áramdíjának törlését jóvá
hagyták. — Tatai Ignác Kőbánya
utcai házának 1800 P-ért történő 
megvételére, vagy — ha drágábbra 
tartaná — kisajátításának kérelmezé
sére a polgármesternek felhatalma
zást adtak.

Ugyancsak a m űszaki tanácsos is
mertette a Magyar Lőszeripari Rt.-al 
gyár létesítésére kötött szerződést és 
az együttes bizottságok annak elfo
gadására tett javaslatát. Ezt a kér
dést már tárgyalta egyszer a köz
gyűlés, de azóta bizonyos változások 
történtek. A mostani javaslat főbb 
pontjai a következők : a város aján
dékozzon a vállalatnak gyár céljára 
100 kát. hold erdőterületet, amelynek 
a városi erdőterületből ellenszolgál
tatás nélküli kibocsátását a gyár esz
közölje ki a földműv. minisztérium
ban. A belterület fásítását a város 
nem vállalja. A kívánt betonutak lé
tesítésére a város 50.000 P-t (először 
csak 20.000 P-t ajánlottak fel) sza
vazzon meg, amit a saját vizmüve

Devecserböl jelentik : Dr. Schandl 
Károly titkos tanácsos, a devecseri 
kerület országgyűlési képviselője 
múlt szombaton beszámolót tartott 
Devecserben. A polgárság már a 
vasúti állomáson meleg fogadtatás
ban részesítette szeretett képviselő
jét, azon alkalomból, hogy beszá
molójára Devecserbe érkezett. A 
Nemzeti Egység népes gyűlésén dr. 
Zakariás János volt erdélyi országgy. 
képviselő, pártelnök üdvözölte a vá
ros egész lakóssága nevében.

Schandl Károly mondta el ezu
tán beszámolóját. Utalt arra, hogy a 
kerület összes községében vissz
hangra talált beszámolókörutja, s 
tárgyilagosan ismertette a belpoliti
kai helyzetet. Hangoztatta, két évti
zedes képviselői pályáján mindvégig 
a keresztény, népies agrárpolitika 
zászlója alatt küzdött s hogy a pár
tot, amelynek alapításában része 
volt, soha sem hagyta el. A jövő
ben is alkotmányos utón követi ezt 
a politikát, amely az országot egye
dül van hivatva megerősiteni. lmrédy 
Béla miniszterelnök gazdaság i és 
szociális program ja a  keresztény, 
népies agrárpolitika alapján  épült 
f ö l  és azt teljes erővel tám ogatja. 
Bízik abban, hogy a kormányelnök 
nemcsak a parlamentárizmust fogja 
még erősebbé tenni, de az ország
rontó forradalmi törekvésekkel is si
keresen száll szembe.

— Ma az országban —■ mon
dotta — egységre van szükség s 
ezért kell törekednünk a parlament- 
ban is a megértésre s a nemzeti 
összefogás erős kiépítésére az or- 
szágépitö nemzeti és keresztény po
litika alapján. A falu népe fölemelő 
példáját adta az elmúlt hónapokban 
a nemzeti fegyelemnek és összetar
tásnak. A falvak érdeme jórészt a 
felvidéki magyarságnak kitartása is. 
Ezért a falvak gazdasági és kulturá
lis megerősítése a nemzeti jövő ér
deke.

Feszült érdeklődés mellett fejtegette 
ezután a trianoni revízió örvendetes 
megindulásának körülményeit s a 
tanulságokat, amelyek ebből ered
nek.

— Nemcsak a magyarlakta te
rületet kaptuk vissza, — úgymond — 
de a szlovák többség lakta vidék is 
visszatért lélekben Szent István 
koronájához, mert a magyar kor-

Szalóky József ny. 
főbiró ünneplése
Meghitt kis ünnepség keretében 

vett búcsút a veszprémi járás jegy
zői kara dr. Szalóky  Józseftől, a 
járás érdemekben gazdag, most 
nyugalomba vonult főszolgabirájától. 
A bucsuünnepély múlt szombaton 
délelőtt a Nemzeti Egység veszprémi 
korhelyiségében folyt le, amikor dr. 
Péter Sándor várpalotai főjegyző ben- 
söségteljes szavakkal emlékezett meg 
a távozó hivatalfőnOk erényeiről: 
alárendeltjeivel s a közönséggel 
szemben tanúsított megértő jóaka
ratáról, tisztviselői szolidaritásáról, 
szociális érzéséről, kiváló köteles
ségtudásáról stb., amikkel nemcsak 
munkatársai, a jegyzők, hanem az 
egész járás lakosságának szivébe 
irta be a nevét.

A meleg búcsúszavak nyomán — 
aminek keretében emlékül egy szép 
ezüst virágkosarat nyújtottak át az 
egybegyült jegyzők — lelkesen ünne
pelték Szalóky Józsefei. De szivben- 
lélekben ünnepelte öt számos jó 
barátja és tisztelője is, azok is, akik 
— mint mi — nem voltak meg-

Schandl Károly
beszámolójáról hódolattal köszön- 
tölték Magyarország kormányzóját 

és üdvözölték lmrédy Bélét.
mány által fölajánlott népszavazást 
a prágai kormány nem merte elfo
gadni. — Nagy tetszés mellett muta
tott rá, hogyha a fölforgatókra hall
gatott volna a nép, akikben bizako
dott a pozsonyi cseh rádió, kataszt
rófa érte volna hazánkat. De ha 
fö lép ítjü k a  teljes keresztény nemzeti 
egységet az országban és a  par la■■ I 
mentban, akkor Trianon teljes re- I 
víziójának beteljesülése csak idő  j 
kérdése.

Vitéz Nováky  Lajos plébános az 
egész polgárság, M arkos József a 
kisgazdák, Torma Károly pedig az 
iparosok nevében biztosították Schandl 
Károlyt a választók szeretetéről. A 
naggyülés hódolattal adózott Ma
gyarország korm ányzójának s lel
kesedéssel üdvözölte lmrédy minisz
terelnököt s Kánya Kálmán és Te
leki g r ó f  minisztereket történelmi ér
demeikért.

A naggyülés után népes közva
csora volt, amelyen B élák  Endre 
járási főszolgabíró tolmácsolta a ke
rület törhetetlen ragaszkodását kép
viselője s az Imrédy-kormány iránt.

H a d i a n y a g g y á r a t  l é t e s í 
t e n e k  V e s z p r é m b e n

A városi köxgyiilés nagy többséggel e l
fogadta a tavaslatot. — KitUggesxtik a  

keresetet a  hivatalos hely iségekben .
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tartalék alapjából vegyen fel kölcsön- 
képen. Ezt az összeget a város tiz 
év alatt fizetné vissza az 1940. évtől 
kezdődő törlesztéssel s az időközi 
kamatok felét: 3 5 % -ot a Rt. téríti 
meg. Az utakat a gyár építteti ki és 
tartja fönn. A szükséges villany
áramot a Pannónia Áramszolgáltató 
közvetlenül szolgáltatja, ennek elle
nében azonban a gyár által igény
beveendő áramért semmit sem térit 
meg a városnak (eredetileg kilowatt
óránként 0 5  fillér megtérítést kér
tek), hanem a koncesszióról való le
mondás kárpótlásaképen 10.000 P-t 
fizet a városnak, öt éven át 2000 
P-ős részletekben.

A műszaki tanácsos hangoztatta, 
hogy nem könnyű szívvel hozták ezt 
a javaslatot a közgyűlés elé, mert 
a város vagyonával ők sem köny- 
nyelmüsködnek. De úgy látták, az 
jó befektetés lesz, a városnak nagy 
érdeke fűződik a gyár létesítéséhez.
A Rt. minimális számítása szerint is 
5  milió pengő forgalmat fog a gyár 
évenkint csinálni, de ez néhány év 
múlva 10 15 milió is lehet. For
galmi adóból mintegy 5 — 6000 P 
fog a város pénztárába befolyni s a 
gyár 20 alkalmazottjának fejenkint 
havi 400 P fizetése és 150 munkás
nak 80 P-nél több keresete után 
3200 P-t kap a város ; a Pannónia 
Áramszolgáltatótól öt éven át 2000 
P-t, fogyasztási adóból is mintegy 
4000 P-re lehet számítani, ami ösz- 
szesen körülbelül évi 15.000 P jöve
delmet jelent a városnak. Ezenkívül 
az építkezés munkaalkalmat nyújt a 
veszprémi vállalkozóknak, iparosok
nak, munkásoknak, mert azt kikö- ; 
tötték, hogy egyenlő feltételek mel- j 

lett ezeket előnyben kell részesíteni. | 
A vállalatnak a gyár építését a jövő 
év elején meg kell kezdeni s az év 
végével befejezni, különben a szer
ződés érvénytelen.

Dr. Lantos Andor örömmel üd
vözli általában a javaslatot, de in
dítványozza, hogy továbbra is ma
radjanak meg a 20.000 P-ös útépí
tési hozzájárulás mellet, mert a vál- 
latatnak nagyobb érdeke, hogy a gyár 
Veszprémben létesülhessen.

Dr. László  János azt indítvá
nyozza, hogy a Pannónia által fize
tendő 10.000 P-t közvetlenül a vál
lalatnak fizessék, igy a város terhe 
csak 40.000 P lesz.

Stoll Ferenc család- és munkásvé
delmiszempontból pártolja a javasla
tot, amely sok embernek ad kenyeret 
s azerdőkitermelésnél majd a leszerelt 
munkanélküliek igénybevételét kéri 
elsősorban.

A polgárm ester hangoztatta, hogy 
mielőtt a javaslattal idejöttek, alaposan 
megtárgyalták minden illetékes fó
rummal s e kijelentésének megörö
kítését, hogy az utódok előtt is fe
dezve legyenek, jegyzőkönyvbe kérte 
foglalni dr. Karsay  Sándor. Barna  
Gábor kérdéseés a müsz. tanácsos fel
világosítása után a javaslatot névsze
rinti szavazással, 24 szótöbbséggel 
elfogadták s csak Hübner Béla, 
Kecskés Lajos és dr. Lantos Andor 
szavaztak ellene.

Dr. Tekeres Lajos közig, tanács
nok ismertette az Orsz. Szociálpoli
tikai Intézettel a Szent Vince Közjó
léti és Egészségvédelmi Intézet fel
állításáról létesített s már az előző 
rendes közgyűlésen is tárgyalt meg
állapodást s az azóta bekövetkezett 
kisebb módosításokat és közölte, a 
város addig nem írja alá a szerző
dést, amíg a Szent Vince-házon levő
43.000 P államkölcsönt nem törlik. 
Dr. Karsay  Sándor, S erák  József és 
Stoll Ferenc hozzászólása és a közig, 
tanácsnok felvilágosításai után a ja
vaslatot egyhangúlag elfogadták.

A katolikus egyházközséggel a 
Szent István-utcai iskola részére adott 
ingyen telekről az adományozási szer

ződést jóváhagyták. — Farkas és 
Koréin cég üzletbérét 1000 P-ről a 
kért 800 helyett 900 P-re szállították 
le. — A belügyminiszter kívánságára  
a  város állandó napszám osai részére 
karácsonyi segélyt szavaztak m eg  
860 P  összegben, a  tisztviselőkéhez 
hasonló feltételekkel. A M agyar a  
m agyarért m ozgalom ra 500 P -t sza
vaztak meg. — A Muzeum igazga
tójának a Bakonyi-ház építéséből 
még fennálló 383 16 P összeget nem 
engedték el, csupán törlesztését en
gedélyezték.

M a g y a r a 
m a g y a ré rt  I

A veszprémi MANSz hazafias 
mozgalmára befolyt adományokról 
mai számunkban már csak kevés 
nyugtázást hozhatunk, mert az ado
mányok gyűjtése körülbelül befeje
ződött. A vidéki gyűjtésről pedig 
még nem érkezett be mindenhonnan 
a pontos kimutatás, igy azok össze
gezését, kimutatását is csak a szám
adatok teljes ismerete és feldolgo
zása után közölhetjük.

Adományok a  „Magyar a 
magyarért" mozgalomra.

A veszprémi MANSz-hoz a fenti 
célra újabban a következő adományok 
érkeztek: Pénzt a d ta k :  a takaréki 
folyószámlára befizettek : Szűcs köz
ség gyűjtése 214 14, Veszprém 
város tisztviselői és alkalmazottai 
17101, Homokbödöge község 
gyűjtése 165, mencshelyi iskolás 
gyermekek gyűjtése 9, Küngösi Hi
telszövetkezet 5 P. — Gyökér Mihály 
3, Zselenik Nándor, özv. Bodlaky 
Oszvaldné, Gyepes Mihályné 1 — 1 P, 
Galambos Sándor, Reinfelsz Ferenc, 
özv. Schőnfeld Mórné, Róka Henrik, 
N. N., N. N., N. N. 5 0 - 5 0  fillér.

*
Itt említjük meg, hogy az OTI | 

kér. pénztára és tisztviselői javára ! 
nyugtázott 5 8 4 7  P-t az 07/  tisztvi
selői és orvosai fizették be a takaréki ! 
folyószámlára.

Mint minden esztendőben, ez- 
évben is melegebbé és megelége
dettebbé kívánja tenni a keresztény 
emberszeretet a Megváltó megszü
letésének szent ünnepét a szegény- 
sorsuak részére, s már e hét végétől 
kezdve karácsonyfa-ünnepélyeket ren
deznek Veszprémben. A karácsonyi 
szeretetünnepségek a következő sor
rendben lesznek :

A M agyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségének Veszprémi Csoportja 
dec. 18.-án, holnap vasárnap d. e. 
fél 12 órakor rendezi karácsonyfa
ünnepélyét a Kossuth Lajos-utcai 
székházában, amikor 120 szegény 
iskolásgyermeknek fognak fehérne
műt, ruhát stb. tartalmazó szeretet- 
csomagot kiosztani. A szeretetün- 
nepélyre úgy a tagokat, mint a sze 
gények pártfogóit szeretettel hívja 
és várja az elnökség.

A ró'm. kát. egyházközség  ka
rácsonyfa-ünnepélye és az adomá
nyokból vásárolt ruhanemüek ki
osztása dec. 18.-án, vasárnap d. u. 
3  órakor lesz a Kát. Kör nagyter
mében. Az érdeklődőket és a sze
gényügy barátait ezúton hívja meg 
és megjelenésüket szeretettel kéri az 
egyházközség elnöksége.

Az állam i gyermekmenhely szo
kásos Jtarácsonyfa-ünnepélye a gon
dozott gyermekek részére dec. 22.-én, 
csütörtökön este negyed 7 órakor 
kezdődik az intézet dísztermében.

... .........................................................................

Rumot, likőrt 
olcsó karácsonyi árban
340 v á s á r o l h a t

Sleiner J ó n á s  és Fiai
likőr-, rum- és szeszárugyárában, VESZPRÉM.

Az evangélikus egyház karácsony
esti ünnepe dec. 23.-án, pénteken 
d. u. 4 órakor lesz a templomban 
az iskolásgyermekek és a szegények 
számára.

A református egyház karácsonyi 
szeretetünnepének időpontja dec.
23. -án d. u. 4 óra, amikor a ta
nácsteremben az iskolásgyermekeket 
s az egyház szegényeit fogják meg
ajándékozni.

Az Orsz. Frontharcos Szövetség  
Veszprémi Főcsoportja és a Hadi
rokkantok Orsz. Nemzeti Szövetsé
gének Veszprémi Csoportja együtte
sen rendezi karácsonyfa-ünnepélyét 
dec. 24.-én, szombaton déli 12 óra
kor a Frontharcosok helyiségében 
(Rákóczi-ut 5. I.), amikor a rászorulók 
pénzbeli és természetbeni adomány
ban részesülnek.

A városi Vass Jó z s e f  Szeretetház 
karácsonyfa-ünnepélyét dec. 24.-én, 
szent este (szombaton) d. u. 3 óra
kor tartják meg az ott ápolt szegé
nyek részére.

A városi közkórház betegeinek 
karácsonyfa-ü nnepélye ugyancsak dec.
24. -én, szombaton d. u. 5 órakor 
veszi kezdetét.

Városi képviselőválasz
tások Veszprémben.

December 19.-én, hétfőn lesznek 
a választások.

Ahogyan a dr. Simon György 
prelátuskanonok, felsőházi tag, mint 
választó elnök aláírásával megjelent 
falragaszok is közlik, Veszprémben 
a városi képviselők választása de
cember 19.-én, hétfőn  fog megtör
ténni.

A választás idejének hétköznapra 
történt kitűzését — ahogyan az az 
alábbi panaszoslevélből is kitűnik — 
a város dolgozó polgárai nem tart
ják méltányosnak. De éppen a hét
köznapra való tekintettel is felhívjuk 
a város polgárságát, tekintse keresz
tény s hazafias kötelességének, hogy  
m egjelenjék a  szavazó-urna elötl s 
ezzel is adja bizonyságát a jelöltjé
vel való együttérzésének, magyarsá
gának s a város ügyei iránt való 
érdeklődésének.

Miért választunk hétköznap ?
(Panaszos levél a szerkesztőhöz.)

Kedves Szerkesztő U r! Nemcsak 
én, de rengeteg dolgozó polgártár
sam nagy megütközéssel hallottuk 
a hirt, hogy városatyáinkat e hó 
19.-én, hétfői napon fogjuk meg
választani. Nem tudjuk milyen köz- 
igazgatási rezon kívánja a hétköz
napi választást, azonban mi úgy 
érezzük, hogy a szürke és főleg 
dolgozó  hétköznapok a legkevésbé 
alkalmasak a választások lebonyo

lítására. Gondolt-e az, aki ezt a ter
minust megszabta, arra, hogy Vesz
prémből munkások légiója megy az 
állami gyárakba dolgozni hétközna- 
ponkint és ezek nem gyakorolhat
ják igy alkotmányos jogaikat ? Gon
doltak-e arra, hogy ügyvéd, orvos, 
mérnök, vállalkozó vidéken is el 
lehet foglalva hétköznap és így szin
tén nem nyilváníthatja véleményét, 
hogy városa atyjának kit kivan látni 
a képviselőtestületben? Gondoltak-e 
arra, hogy a helybeli napszámos és 
bérmunkás nem fogja elveszteni óra
bérét, hogy elmenjen egy-két órát 
eltölteni a szavazással ? Gondoltak-e 
arra, hogy sok kiskereskedő és kis
iparos nem csukhatja be üzletét a 
mai világban egy-két órára, hogy 
elmenjen voksolni ? Gondoltak-e 
tehát arra, hogy a dolgozók, a hét
köznapok nagy tömegei, tehát a 
szavazók legnagyobb része, akiknek 
többsége végeredményben mégis 
irányadó a választásnál, pusztán az
zal a ténnyel, hogy a választás napja 
hétköznapra tétetett, ki van rekesztve 
a szavazásból és ezzel az eredmény 
(bármi legyen is az) nem lesz valódi 
tükörképe a teljes többségnek ? E 
panasznak feltétlenül lesznek vissz
hangjai kölönböző körökben és 
egyesületekben, ezért kérem soraim 
közreadását, mert az Írott szó meg
maradván, a jövő választásoknál re
mélni szeretnénk a közigazgatási 
nagyobb megértést a dolgozók tö
megeivel szemben!

Szerkesztő Urnák igaz hive, egy 
szintén hétköznapi munkájából élő

Arab.

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

Ámen.

H Í R E K .
— Mesterházy Ferenc főispán 

hivatalos utazásai. Dr. Mesterházy 
Ferenc, vármegyénk főispánja szer
dán és csütörtökön hivatalos ügyek
ben Bpesten volt, pénteken pedig 
— titkára, dr. Kenessey Tibor kísé
retében — résztvett az ugodi Nem
zeti Egység nagyválasztmányi ülésén.

— Személyi hirek. Dr. Rótt 
Nándor megyéspüspök csütörtökön, 
titkára: dr. Langm ár Lipót kanonok 
kíséretében Bpestre utazott, ahonnan 
másnap érkezett haza. — Dr. Berky  
Miklós, vármegyénk alispánja kedden 
hivatalos ügyekben Bpesten tartóz
kodott.

Egyházi hir. A veszprémi
megyéspüspök Szabó  László tap- 
sonyi káplánt Balatonfőkajárra küldte
ki lelkésznek.
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Z o n g o r á t ,  
§ pianinót

k a r á c s o n y i  a já n d é k u l

e l a d  és bérbead
Kürti Gyula BBESrSrS

— Kap! Béla püspök előadása.
Győrből jelentik: A győri evangé
likus és református egyházközségek 
közös ádventi szociális hét kereté
ben szólnak híveikhez az időszerű 
társadalmi kérdésekről. A megnyitó 
összejövetelen d. K api Béla titkos 
tanácsos, dunántúli ev. püspök, | 
„Szánakozom a sokaságon” címmel 
kifejtette, hogy a jézusi kenyércsoda j 
története sohasem avul el. Mindig 
van nyomorgó tömeg, éhező soka
ság és mindig van szánakozó ; 
Krisztus. Minékünk a Krisztus szá
nakozásával kell tekintenünk a so
kaságra. Az nemcsupán az ember 
élethez való jogának elismerése, 
nem csupán alamizsna-hullatás, 
amely kimerülhet a puszta testi élet- 
szükéglet kielégítésével. Az igazi 
szeretetmunka mindig lelki munka, 1 
amely a nyomorgók tömegeinek meg
rendült bizalmát akarja helyreállítani, I 
a szegény ember összetört szivét i 
akarja meggyógyítani és lelkét Isten
hez vezetni.

— Schandl Károly a Szövet
kezetek Szövetségének uj elnöke.
Bpestről jelentik: A Magyarországi 
Szövetkezetek Szövetsége legutóbbi 
közgyűlésén a lemondott és örö
kös tb. elnökké választott Mailáth 
József gróf helyére dr. Schandl Ká
roly titkos tanácsos, országgy. kép- i 
viselőt választotta meg elnökévé.

—  Adomány. Dr. Rótt Nándor 
megyéspüspök a Stefánia Szövetség j 
Veszprémi Fiókja védenceinek ke
lengyéjére 200 r - t  adományozott.

— Hivatalvizsgálat. Dr. Berky  
Miklós, vármegyénk alispánja szer
dán és csütörtökön a zirci járási fő
szolga irói hivatalban hivatalvizsgá
latot tartott.

— Nyugdíjazott telekkönyv- \ 
vezető. Az igazságügyminiszter 
Vass István pápai járásbirósági te
lekkönyvvezetőt, negyven évi szol
gálat után, saját kérelmére nyuga
lomba helyezte.

— Miniszteri elismerés. A
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az első szent királyunk emlékének 
megörökítésére emelt somlói Szent 
István Király-kilátótorony építése 
körül különösen nagy érdemeket 
szerzett vitéz Novúky Lajos plébános 
fDevecser), Kajcsos István uradalmi 
főellenőr (Somlóvár) és Koncskó 
Zoltán főintéző (Devecser) részére 
elismerését fejezte ki. Az erről szóló 
iratokat meleg ünneplés keretében 
nyújtotta át, a miniszter megbízásá
ból, Schandl Károly a devecseri ke
rület országgyűlési képviselője.

— A pápai és a veszprémi 
főbírói állások betöltése. A la
punkban legutóbb közölt december
21.-i megyegyűlésen kerül betöltésre 
a halálozás folytán megüresedett pápa i 
és a nyugdíjazás folytán üressé vált 
veszprémi főszolgabírói állás. E két 
állásra, valamint az azok betöltése 
folytán esetleg megüresedő állásokra 
a következők pályáztak : a  p áp a i f ő 
szolgabírói á llásra : dr. Szentimrey 
Sándor, a főbírói hivatalt most ve
zető tb. főszolgabíró, Molnár Imre 
tb. főszolgabíró, Békeffy Ferenc 
szolgabiró, Kiss Ernő tb. főszolga
bíró és dr. Sümeghy László tb. fő
szolgabíró ; a  veszprémi főszolga
bírói á llá s ra :  Molnár Imre tb. fő
szolgabíró, dr. Gróff Elemér és Száz

Kálmán várm. árvaszéki ülnökök, 
Radocza András tb. várm. főjegyző, 
Békeffy Ferenc szolgabiró, Kiss Ernő 
tb. főszolgabíró; várm. árvasz. ül
nöki á llá s ra : dr. Súly Endre várm. 
aljegyző, dr. Takács László, dr. Bó- 
day István és dr. Kalotay Nándor 
várm. fogalmazók; szolgabirói és 
aljegyzői á llásokra : dr. Takács
László, dr Bóday István és dr. 
Kalotay Nándor várm. fogalmazók.

—  „Katja", francia történelmi 
film szombat és vasárnap a mozi
ban. Szerdán és csütörtökön, j 
filléres előadásokban, Viki magyar ! 
film, magyar színészekkel.

— „Adventi találkozásu cím
mel bensőségesen szép szavakkal j 
beszél az ünnepi csendről a fiatal ! 
leányokhoz Nagy-Mózes Erzsébet a i 
M agyar Lányok uj számában. Sok í 
értékes irás van még Tutsek Anna j 
népszerű ifjúsági lapjában. Kiadó- i 
hivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. í 
Előfizetés negyedévre 4 P.

— Meghalt Horváth Lajos 
felsőörsi prépost. Horváth Lajos 
pápai prelátus, felsőörsi prépost-plé
bános dec. 10.-én elhunyt. Nem i 
veszprémmegyei ember volt, de szív- j 
jósága, igazságossága és úri gondol
kodása miatt itt is sokan szerették 
és tisztelték s halálhírét mély megille- 
tődéssel fogadták. Szinte nem is tud- j 
juk elképzelni, hogy kedves, kicsiny, j 
már messziről előre köszönő alakját 
ne lássuk többé Veszprémben, ahol 
olyan sokat megfordult és kegyelet
tel őrizzük meg emlékét. Temetése, 
amit kedden dr. Hoss József prelátus- 
kanonok, székesegyházi főesperes, a 
veszprémi püspök udvari papjainak 
segédletével végzett, a jó és igaz 
embert megillető nagy részvét ment 
végbe s azon megjelent vármegyénk- i 
bői dr. Mestcrházy Ferenc főispán, 
azonkívül herceg Batthyány-Stratt- 
mann László, gróf Batthyány Ferenc 
és számos előkelőség.

— A Városi Zeneiskola elő
adási gyakorlata. Veszprémváros 
Zeneiskolája dec. 17.-én, ma szom
baton d. u. 6 órakor saját helyisé
gében (Szeglethy-u. 2.) tartja ezévi 
első előadási gyakorlatát növendé
keivel.

— Húszadikán nyílik meg a 
veszprémi Szent Vince Otthon 
konyhája és a városi Népkonyha.
A veszprémi téli inségenyhitő moz- i 
galom két fontos tényezője: a Szent 
Vince Napközi Otthon szegény is
kolás gyermekeket ebédeltető kony
hája és a felnőtt szegények számára 
fenntartott városi Népkonyha — 
értesülésünk szerint — december 
20.-án, kedden nyílik meg. A Szent 
Vince Otthonban a konyhafelügyele
tet — mint eddig is minden évben 
— a Nemzeti Egység Veszprém- 
városi Szervezetének Női Csoportja 
fogja megszakítás nélkül ellátni, 
mig a Népkonyhán a felügyeletet a 
NE női csoportján kivül a helybeli 
nőegyesületek gyakorolják a rájuk 
eső hetekben.

— Báli a táncosnők és temp
lomok hazája. Báli szigetén utcá
kon, tereken, sőt házak udvarában 
is áldozatokkal megrakodott oltárok 
és pagodaszerű házitemplomok álla
nak. A sziget lakói nagy tisztelet
ben tartják a táncot s különösen a 
nők minden alkalmat megragadnak 
arra, hogy táncolcassanak. Erről az 
egzotikus szigetről közöl érdekes, 
sokk képpel illusztrált cikket Tolnai 
Világlapja karácsonyi kettes száma, 
amely a három melléklettel együtt 
568 oldalt tesz ki. Közel száz pom
pás cikket és képet is talál az ol
vasó a népszerű képeslapban. Tol
nai Világlapja karácsonyi kettős 
száma, a három melléklettel együtt 
90 fillér.

— Árverések a rendőrségen.
A veszprémi rendőrkapitányságnál 
dec. 20.-án d. e. fél 9 órakor egy 
db. cserépkályhára való csempét, 
egy 178-as Meteor, egy 176-os Me
teor és egy 224-es Patent Meteor 
használt, illetve kiselejtezett samot- 
tos vaskályhát az udvaron, — 21.- 
én d. u. fél 9  órakor pedig elko
bozott és gazdátlan talált tárgyakat 
a 14-es szobában nyilvánosan el 
fognak árverezni.

—  Kilenc kis tüskéről olva
sunk kedves mesét Az Én Ú jságom  I 
uj számában. A népszerű gyermek- 
ujság gazdag egyéb közleményekben i 
is. Kiadóhivatal: Budapest, VI.,
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre ajándékkönyvvel 2 P.

—  Nagy tűz Nyárádon. P ápá
ról jelentik: Az Esterházy-hitbizo- 1 
mány, illetőleg most már Bereczky j 
Testvérek tulajdonát képező nyárádi 
vízimalom, amelynek régóta Horváth 
Testvérek a bérlői, kedden este ed
dig ismeretlen okból kigyulladt és 
a nagy épület porrá égett, s csak 
csupasz falai merednek az ég felé.
A tulajdonosokon kivül a bérlőket 
is igen nagy kár érte, mert nagy
részt bútoraik és ruhaneműik is 
bennégtek. Az oltáshoz kivonultak a 
pápai tűzoltók is. A csendőrség 
erélyes nyomozást indított a tűz ; 
okának felderítésére.

— Fölakasztotta magát. S zalai ! 
Lajos nagyacsádi gazda a mester- ! 
gerendára fölakasztotta magát és 
meghalt. Tettét állítólag családi vi- | 
szálykodás miatt követte el.

— Elgázolta a teherautóval. 
C sabai Jenő enyingi lakos teher- i 
gépkocsijával Sólyban elgázolta 
Kanczler Józsefné ottani lakos 3 
éves Ján os  nevű kisfiát, aki több, J  
de nem életveszélyes sérülést szen
vedett.

—  A mozi műsora. Katja c. j 
történelmi tárgyú dráma kerül be- I 
mutatásra ma, szombaton és vasár
nap (17. és 18.) a városi Hungária- 
niozgóban. A franaia film fősze
replője Dániellé Darrieux, partnere 
John Loder. Kedves, romantikus 
történet II. Sándor orosz cár „nagy 
szerelmé“-ről, mely végigvezeti a 
nézőt az 1867. évi párizsi világkiál
lítás részletén, valamint a cári ud
vartartás pompáján. A bevezetőben 
ismeretterjesztő film a M agyar vad
ról. Hazánk értékeinek megismeré
sét szolgálja a kiváló film. Ezenkí
vül a Magyar Világhiradó. — Szer
dán és csütörtökön (21. és 22.), 
filléres helyárakkal, Bónyi Adorján 
romantikus vigjátéka, a Viki kerül 
teljesen uj kisérő-műsor keretében 
bemutatásra. A főszerepeket Jávor, 
Csortos, Berky Lili, Bársony Rózsi, 
Kabos, Rózsahegyi, Pethő stb. ala
kítják. A műsort a Fox Világhiradó 
vezeti be. Előzetesen adunk hirt az 
„Észak felé" c. és a visszatért Fel- 
vidékre történt ünnepélyes bevonu
lást teljességgel felölelő film bemu- j 
tatásáról, amelyet a mozi január j 
10., 11. és 12.-én tart műsorán, 
hogy mindenkinek módjában legyen ! 
megtekinteni eme boldog ünnep- ' 
napok lélekemelő megörökítését. 
Egyesületek, itézetek-iskolák kíván
ságaihoz alkalmazkodóan, amennyi
ben ilyennel a mozgószinház vezető
ségét megkeresik, készséggel iktat
nak be külön előadásokat délelőttre j 
is, úgyszintén felvilágosításokkal 1 
bárkinek szolgálnak. Ezen előadá- | 
sokra jegyelővétel dec. 25.-től a j 
mozgószinház pénztáránál eszközöl
hető, amikor az előadások pontos I 
kezdetét is már módjukban lesz kö- 1 
zölni. — Az eheti előadások kezdete ! 
szerdán és vasárnap 4, fél 7 és 9, j 
csütörtökön és szombaton fél *7 és j 
9  órakor. Pénztárnyitás két órával 
az első előadások előtt. Telefon 363. I

— Ingyen balesetelleni képek 
iskolák és egyletek részére. A
helyes közlekedésre s a balesetek 
megelőzésére oktató 40 képsorozatot 
s egy Légoltalmi Útmutatót díjtala
nul kap bármely iskola, tanfolyam, 
egyesület, ha az Orsz. Közegész
ségügyi Egyesülettől (VIII., Eszter- 
házy-u. 9.) levélben kéri s posta- 
költségre 40 fillér bélyeget mellékel. 
Oly iskolák részére, melyeknek ta
nulói eredeti balesetelleni rajzokat 
készítenek, 1000 P értékű dijat tű
zött ki az egyesület s a rajzok be
küldésének határidejét a rendkívüli 
események miatt 1939. március 1.-ig 
meghosszabbította.

— T űz. Zircről jelentik : Bárso
nyos község határában az u. n. 
„Teltag" szőlőhegyen kigyulladt és 
leégett Imre István községi Írnok 18 
méter hosszú és 9 méter széles 
présháza és borpincéje. A tűz okát 
kideriteni nem tudták. A kár mint
egy 3000 P, amely biztosítás révén 
részben megtérül.

— Borotvapengéket nyelt. Zirc- 
ról jelentik: Vass Sándor 32 éves 
cseszneki gépkezelő szerelmi bána
tában összetört zsiletpengéket nyelt. 
Előbb nagyot mulatott társaival és 
reggel boros fejjel követte el tettét. 
A körorvos műtét végett azonnal a 
győri Szentháromság közkórházba 
utalta.

Őz helyett a  h a jtó t lőtték  
m eg. Mesterházy Jenő jákfai, vala
mint Csapó Viktor és P olgár  János 
tüskevári birtokosok a tüskevári köz
birtokosság erdejében vadásztak. 
Egyszerre egy őz ugrott elő, amelyre 
mindhárman rálőttek, de nem a va
dat, hanem E rdős László 14 éves 
hajtó-gyereket találták el, akin a 
jobb térde fölött befuródott négy 
szem fáradt sörét okozott könnyebb 
sérülést. Hogy melyikük lőtte meg, 
nem tudják megmondani.

EGYESÜLETI ÉLET.
A MANSz választm ányi ülése.

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szö
vetségének Veszprémi Csoportja múlt 
szombaton délután a Nemzeti Egy
ség körhelyiségében dr. Mesterházy 
Ferencné főispánná elnöklésével vá
lasztmányi ülést tartott, aminek fő
tárgyát ismét a „Magyar a magya
rért" mozgalom és a helybeli sze
gény iskolásgyermekek segélyezésé
nek kérdése képezte. Mesterházy Fe
rencné a nemzeti „Hitvallás" elmon
dása után kedveshangu, hazafias 
szellemtől áthatott megnyitójában fe
jezte ki örömét az elért szép siker 
fölött. Eddigi munkánk szép ered
ménye — úgymond — mindnyájun
kat boldog örömmel tölt el. A kará
csonyi gyertyák fénye ragyogóbb 
lesz azzal a jóleső tudattal, hogy

Veszprém megyei város polgármesterétől.
2815 7 -1 9 3 8 . szám.

Ajánlati felhívás.
Veszprém megyei város hivatásos tűz

oltói részére szükséges r u h á z a t i  c i k k e k  
szállítására nyilvános Írásbeli versenytár
gyalást hirdetek.

Szállítandó: 8 öltöny ruha. jó. tartós 
minőségű posztóból az előírásszerű sötét
kék színben és kivitelben, gombokkal, je l
zésekkel ellátva. Az öltöny á l l : zubbony, 
nadrág, mellény és sapkából.

8 pár jóminőségü borjubőrből készült 
nyelves, hátulvarrott csizma az előírásszerű 
kivitelben. — Az ajánlatokhoz az anyag
ból mintát mellékelni kell.

Az. ajánlatok benyújtásának határideje 
d e c e m b e r  2 3 . - á n  d é li  12 d r a .  Szál
lítási határidő nyolc nap. Később érkező 
ajánlatokat figyelembe nem veszek és az 
ajánlatok felett a szabad választás jogát 
fenntartom magamnak.

Veszprém, 1938. évi december 15.-én. 
350 Kosos Károly, polgármester.
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mennyi könnyet töröltünk le és 
mennyi didergő testet takartunk be. 
Adja a Mindenható, hogy az elmúlt 
év sok izgalmas eseményét s a ha
zánk fölött lebegő sötét fellegeket 
egy derűs, boldog, munkás magyar 
ujesztendö kövesse, amely hivatva 
iesz beteljesíteni a még elénk tűzött 
*ok, nehéz feladatot. Hiszem és tu
dom, hogy ebben a jövőben is szá
míthatok "majd mindnyájatok áldoza
tos munkájára, amelyben legyen jel
szavunk: „Istennel a hazáért!" Ez
után hálásan megköszönte munkatár
sainak névnapi megemlékezésüket, 
ami jóleső örömmel töltötte el, de 
— mondotta az egybegyűltek lelkes 
éljenzése közben — az a megnyil
vánuló szeretet és megértés, amivel 
mindnyájan körülvesztek, többet je
lent nekem mindennél. Márföldy 
Aladárné jegyző felolvasta a legutóbbi 
vál. ülés jegyzőkönyvét, majd Bok- 
rossy Jenőné ügyv. elnök elszámolt 
az iparügyi felügyelő által küldött 
300 P-ről, ezt követöleg pedig a 
Szent Vince Napközi Otthon konyha- 
és délutáni felügyeletének beosztásá
ról tanácskoztak. Ennek során Mes- 
terházy Ferencné elnöknő közölte, 
hogy nem egész délutánról van szó, 
mert a gyermekekre inségmunkás 
tanftőnők és óvónők fognak fel
ügyelni, csupán egy félórás ellenőrző 
látogatás lesz a MANSz-tagok fel
adata. A felvidékiek segélyezésére 
összegyűjtött természetbeni adomá
nyok becsomagolásáról volt ezután 
szó s egyhangú helyesléssel vették 
tudomásul, hogy Homok községnek, 
amely a hálásan megköszönt zászlón 
kivül sok szegény iskolásgyermek 
részére ruhát és cipőt kért, nagyobb 
mennyiségű szeretetcsomagot külde
nek. Hálás köszönetét mondtak Bok- 
rossy Jenőnének, Márföldy Aladárné- 
nak, vitéz Kukorelly Nándornénak, 
akik a honvédség részére fehérneműt 
gyűjtöttek, valamint azoknak, akik 
ehez hozzájárultak. Szabó Ernőné, 
mint a szabás-varrás vezetője viszont 
azoknak mondott köszönetét jelenté
sében, akik nagyobb mennyiségű 
katona fehérneműt varrtak és akik a 
szabásban is segítettek. Dr. Agya- 
gássy Elekné a panasziroda műkö
désének eredményéről számolt be, 
majd Bokrossy Jenőné felolvasta a 
zászlókat kapott felvidéki iskolák 
hálás köszönö-levelét és a városról 
eltávozott özv. Krehnyay Edéné bucsu- 
versét. Megállapították a MANSz 
karácsonyfa- ünnepélyének idejét, majd 
tudomásul vették Beöthy Dezsőnének 
és Schandl Ilonának alelnöki állá
sukról történt lemondását s a 
háziipari szövötanfolyam munkaveze
tőjéül Raák Gyulán ét kérték föl, aki 
ezt készségesen elfogadta. Végül az 
elnöknő közölte, hogy az asszonyok 
Karácsony előtti elfoglaltsága miatt a 
legközelebbi teadélutánt csak január
ban rendezik.

A Nemzeti Egység Női Cso
portjának választmányi ülése.
A Nemzeti Egység Veszprémvárosi 
Szervezetének Női Csoportja múlt 
szombaton délután dr. Mesterházy 
Ferencné föispánné elnöklésével vá
lasztmányi ülést tartott. Bokrossy 
Jenöné ügyv. elnök ismertette a 
Szent Vince Napközi Otthonban és 
a Népkonyhán való konyhafelügye
letre jelentkezett úrhölgyek névsorát, 
majd Stoll Ferenc, a NE főtitkára 
közölte, hogy a Szent Vince Ott
honban a délutáni gyermekfelügye
letet tanítónők és óvónők fogják el
látni, a NE hölgyeinek pedig csak 
az ellenőrzést kell látogatásukkal 
gyakorolni, lehetőleg 2-től 4  óráig. 
Majd azt beszélték meg, hogy a két 
konyhány kik milyen időben érnek 
rá leginkább a felügyeletre és meg
csinálták a hölgyek beosztását. Mes
terházy Ferencné elnöknő közölte 
a Szent Vince Otthon és a Nép

konyha megnyitásának időpontját és 
kérte, hogy minden beosztott ur- 
hölgv pontosan jelenjék meg vagy 
idejében közölje akadályoztatását, 
hogy helyettesítéséről gondoskodhas
sanak. Figyelmébe ajánlotta még 
az egybegyűlteknek a NE kedd esti 
vacsorautáni összejöveteleit.

Evangélikus diákok teaestélye. 
Jól sikerült műsoros teaestélvt rende
zett múlt szombaton a Veszprémi 
Evangélikus Diákszövetség az egyház 
gyülekezeti termében. A műsort sza
valatok, ének- és magyar tánc-szá
mok s egy kis humoros színdarab 
tarkították. Az egyes számokat a 
nagyszámú közönség lelkesen meg
tapsolta. Műsor után teázás követ- 

I kezett. Az egyesület az estély tiszta 
jövödelmét a „Magyar a magyarért"

! akcióra adományozta.
A Nemzeti Egység keddi ösz- 

szejövetelei. A Nemzeti Egység 
Veszprémvárosi Szervezetének szo
kásos kedd esti összejövetele ehéten 
is igen jól sikerült s a nagyszámban 
összegyűlt urhölgyek és urak na
gyon kellemesen töltötték el a kör
helyiségben a vacsorautáni időt, ami 
belenyúlt a késői órákba. — A NE 
legközelebbi összejövetele december
20. -án, kedden este lesz s azon a
21. -i megyegyülésre már előző na
pon megérkező vidékieket is szíve
sen látja a Nemzeti Egység helybeli 
elnöksége.

Scipiades Iréné névnapja volt 
a Keresztény Tisztviselőnők Vesz
prémi Egyesülete ünnepi műsoros 
előadásának központja. Dr. Gludo- 
vácz József egyesületi lelkivezető me
leg üdvözlő szavai után szavalatok, 
jelenetek, ének- és zongoraszámok 
következtek, amelyeknek Bárány Sá
rika, Fábián Irénke, Vargha Sanyi 
Nagy Ibolyka, Vargha Laci, Kovalik 
Vendelné, de különösen a gyönyö
rűen éneklő Ferencz József kántor 
voltak a kitűnő szereplői. Nagy sze
retettel, virágokkal, ajándékokkal ün
nepelték az egybegyűltek a könnye
kig meghatott „Iréné néni“-t, akinek 
dr. Rótt Nándor megyéspüspök is, 
valamint a lakásán még számos tisz
telője fejezte ki meleg szerencseki- 
vánatait.

Élet a veszprémi Turulban. A
Tuiul Szövetség Veszprémi Bakony 
Bajtársi Egyesületének Wesselényi 
Miklós-dominusz törzse Schönaigner- 
Krieger Imre törzsfő vezetésével ked
den este igen népes tábort tartott, ame
lyen Vájná Gábor ny. őrnagy, tb. do- 
minusz rendkívül érdekes előadást 
tartott a visszacsatolt felvidéki ma
gyar területek hangulatáról, gazda
sági helyzetéről és azokról a vár
ható fejlődési lehetőségekről, amik
kel a felvidéki magyarság az uj ma
gyar közéletben jelentkezik. Elő
adását személyes élményeiből vett 
érdekes epizódokkal tarkította. — 
E táborozáson nyújtotta át dr. Priegl 
László vezér Kőszeghy László és 
Szokolszky Jenő dominusz bajtár
saknak a lovagi oklevelet. Kőszeghy 
László keresetlen szavakkal mon
dott köszönetét az egyesület plénu
mának. — Csütörtökön Kolossváry 
Józsa törzsfö vezetésével a Szilágyi 
Erzsébet-leánytörzs tartott tábort, 
amelyen Kremó Alajos patrónus tar
tott vetített képes előadást a „Len
gyel nő és ifjúság szerepe Lengyel- 
ország feltámadásában" címmel. Az 
előadó a tőle megszokott témasae- 
reteten felül bő történelmi adatokkal 
fűszerezte mindvégig érdekes és le
bilincselő előadását. — A Turul ez
úton is közli, hogy dr. Matolcsy 
Mátyás országgyűlési képviselő elő
adását dec. 22.-én, csütörtökön 
tartja meg este 9-kor a Nemzeti 
Kaszinó helyiségében, s arra Vesz
prém város keresztény társadalmát 
szívesen látja vendégül. — A Turul

leánytörzsének tagjai elhatározták, 
hogy a január 5.-i bálon magyar 
ruhában vesznek részt. A bálra az 
előkészületek serényen folynak, a 
kiszivárgott hirek szerint a rendező
ségnek máris sikerült egyik előkelő 
fővárosi zenekart lekötnie. A bál 
részletes műsorát legközelebb kö
zöljük.

Felvidéki est a pápai Jókai 
Körben. Múlt vasárnap délután 
tartotta meg a pápai Jókai Kör fel
vidéki estjét a Ref. Nőnevelő Intézet 
dísztermében. Medgyasszay Vince 
ref. püspök, a kör elnöke üdvözölte 
dr. Szijj Ferenc ny. polgármestert és 
Fülöp Zsigmond városbirót. A nagy 
tetszéssel fogadott megnyitó után 
Fülöp Zsigmond tartott előadást a 
húsz éven keresztül cseh terror alatt 
gyötrődő komáromi magyarok szen
vedéseiről s arról az ujjongó öröm
ről, amelyel a magyar hadsereget 
november 2.-án fogadták. A zugó 
tapsviharral kisért előadás után a 
Ref. Tanitónőképző Intézet énekkara 
elénekelte Babits M. —Molnár A. 
„Zsoltár" c. lélekemelő szerzemé
nyét művésziesen, Ritoók István ve
zetésével. Ezután dr. Szijj Ferenc 
tartotta meg előadását „A Jókai Kör 
25 éve" címmel. Megemlékezett ar
ról, hogy a komáromi Jókai Körnek 
egyik feladata volt előadások, ki
állítások rendezésével a magyarság 
ellenállását fokozni a csehesitéssel 
szemben. A gondolatokban gazdag 
előadást Sik—Koudela „Babylonnak 
vizei mellett" c., vallásos tárgyú 
éneke követte, a Ref. Tanitónőképző 
Intézet Ritoók István által vezetett 
énekkarának előadásában. Majd László 
Géza olvasta fel Rimaszombatról irt 
humoros tárgyú, a gimnáziumba 
került falusi gyermeknek élményeit. 
Élvezetes felolvasása után a Ref. 
Nőnevelő Intézet énekkara elénekelte 
Berzsenyi D. —Kodály Z. „A ma
gyarokhoz" c. dalát s több népdalt. 
A „Himnusz" eléneklésével zárult a 
felvidéki est. (Dr. S. G .)

Műsoros ünnepély. Nagyvá- 
zsonyból jelentik: Múlt vasárnap
rendezte az itteni népműv. bizottság 
műsoros estélyét, amelyen vitéz Fü
löp Elek várm. népműv. titkár gyö
nyörű, hazafias lelkesedéstől izzó 
beszédben mutatkozott be a nagy
vázsonyiaknak. Az estélyen Nacsády 
József veszprémi róm. kát. ig.-ta- 
nitó is felszólalt. A rk. leányegylet 
dalárdája hazafias énekekkel mutat
kozott be, Luka Magda oki. tanítónő 
ügyes vezetése alatt. A műsort al
kalmi költemények egészítették ki, 
melyeket Hargitai József ig.-tanitó 
tanított be. Az ünnepély szónokait 
Molnár György üdvözölte.

Vitézi tiszti bál. Ahogyan már 
többizben közöltük, Veszprém vár
megye vitézei január 7.-én rende
zik meg a „Vármegyei Tiszti Vi
tézi Bál“-t, melyre a meghívókat 
már a legközelebbi napokban szét
küldik. Az idei farsang Vitézi Bálja 
a régi helyőrségi tiszti, valamint 
megyebálok fényét és hagyományos 
meleg és igazi magyaros hangulatát 
lesz hivatva feleleveníteni. Az egész 
vármegye területén már most élénk 
érdeklődés nyilvánul meg eme nagy 
társadalmi esemény iránt, ami, az 
eddigi Vitézi Bálok sikerét figye- 
lembevéve, biztosan egyik legna
gyobb és legkiemelkedőbb eseménye 
lesz a következő farsangnak.

Adományok a Katolikus Egy
házközség Karácsonyára. (Folyta
tás.! 2 —2 P-t adtak: Kerekes Bé
láné, vit. Sismándy Ferencné, Marót 
Béláné, Wolfram Ján os; 150  —1 50 
P - t : Homoky Béláné, dr. Szalóky 
József né, Takács Jánosné, Horeczky 
Ádámné, Früchtl Mária, Mezey La
jos, Lázár Jolán ; 1— 1 P -t : Szabó 
Mihály, Kertai Lászlóné, Bándi Pé-

Már megkezdődött A

nagy karácsonyi
olcsó árusítás Márkusnál,
ahol szabott árak mellett rendidtől 
olcsón vásárolhat. — Jöjjön el és 
győződjön meg a szabott ár előnyéről.

térné, Kövesi, Kozmáné, Próder Jó
zsef, Hoffmann Géza, Serényi Ist- 
vánné, N. N , Keller Antal, N. N., 
Dóczi Irén, N. N., Horváth Imréné, 
Márkus Ferencné, Simon Józsefné, 
Simon Józsika, N. N., ifj. Pásztori 
Ferenc; 5 P -t : ifj. Segesdy Imre; 
1 P-n aluii adományok: Kincsesné, 
Hammerschmidt M., Lovag Mária, 
N. N., Koronczai Jánosné, Szabó 
Lászlóné, Emei S., Blaski László, 
Csontos Károly, Kmudt Jenő, Óriás 
Oszkár, N. N., Simon Károly, N. N., 
Zwicker Ferenc, Leitner Irma, Szalai 
Károlyné, Székelyhídi János, Holly 
Károly, Schelle István, Péler Pál, 
Vecsey Kálmán, N. N., Frick Andor, 
Olvashatlan aláírás, Kürthy János, 
N. N., Radács Tivadar, Nagy István, 
Takács József, Rónaszéky Károly, 
Kolman István, ifj. Radács Tivadar, 
Lakatos Ferenc, Takács László, Má
tyás István, Szakács Ferenc, Kováts 
Lajos, Dénes György, Lennert Jó 
zsef, Csertány Gyula, Vasváry B. 
Ferenc, Vigvári Sándor, Tátrai József, 
Szemerey I., Barcza Sándor, N. La
jos, Náray Lajos, Meniass Miklós, 
N. N., Horváth Sándor, Kiss László, 
N. N., Temesvári Károly, Kungl J., 
Molnár Aladár, Bujtás József, Sza- 
kály J., Jánoska Antal, Dani Gyula, 
Nagy Kálmán, Pátkai Imre, Patav 
Károly, Rajki Lajos, Boros József, 
Ambrus Dávid, Takács János, Lő- 
rincz István, Pendli J., Horváth Jó 
zsef, Szabó M., Vásárhelyi István, 
Dalmati István, Kovács Lajos, Dé
vényi Zsigmond, Veégh Antal, Szabó 
József, Sáli Ferenc, Dömötör István, 
Vass János, Kovács X. István, Simon 
István, Kálmán János, Seregélyes 
Márton, Havasi Sándor, Bacsányi 
István, Tücsök István, Csosztolai 
József, Nagy Géza, Kormányos P. 
Pál, Kis István, Gazsi József, Gyű
rűs Mihály, Horváth III. Imre, Tóth 
XI. János, Lajos József, Bocskor La
jos, Gáspár István, Böröczi Antal, 
Imre Lajos, Kovács XI. István, Ham- 
za Sándor, Máté Győző, Balog 
László, Kovács Imre, Német József, 
Péntek Sándor, Kertész Ferenc, Kő- 
rössy Kálmán, Csatár Antal, Kapos
vári György, Rendig István, Mészá
ros Mihályné, Gombos K.-né, Varga 
Jánosné, N. N., Sárosi * Lászlóné, 
N. N. (Vége.)

IRODALOM,MŰVÉSZÉT.
(Amerika álma) Michael Foster 

regénye. Miről álmodik Amerika és 
j  Amerikának minden igaz polgára?
; Egy boldog, békességes, becsületes, 

gazdag Amerikáról. Ez az állom, ez 
i a vágy, ez a cél, ez az útkeresés 
I hajtja, hajszolja a regény szereplőit,
| kizökkenti őket életük megszokott, 
j nyugalmas, kényelmes keretéből. Az 
! eszményért feláldozzák azt, amit a 
; legtöbb ember mindennél többre 
| becsül: az élet nyugodt biztonságát.
! A regény a Thrall-család története, 

három nemzedéken keresztül, 1848- 
tól napjainkig. Shelby Thrall újság
író, a család élő tagja, költözködés 
előtt, a padláson régi írások között 
kotorászva akad rá azokra a jegyze
tekre és levelekre, amelyekből meg
ismeri elődei életét. Dédapja, a múlt 
század első felének kalandora, még 
vitorlás hajón indult útnak, boldog
ságot keresni. A következő nemze-
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Papíráruk, Író- és rajzszerek,
irodai cikkek, 
üzleti könyvek 

versenyképes árakon 
beszerezhetők I

o

Hl
o

F O D O R  F E R E N C  könyv- és 
papirkereskedésében V eszprém .

dék, a nyugatra induló telepes, ek- 
hós-szekéren kergette a boldogságot.
A mai nemzedék autón és repülő- | 
gépen rohan a „siker" után. És mind
egyik nemzedék egyformán boldog 
volt és egyformán boldogtalan. Cső- i 
dát régen is csak a hívő lelkek lát- j 
tak és aki hisz benné, annak a szá
mára ma is történnek csodák. A 
szimbólikus cím nemcsak Amerika 
álmát jelenti, hanem minden igaz 
ember álmát: egy eljövendő jobb 
világot, ahol az emberek jók és az 
igazság diadalmaskodik. Az Amerika 
álma azok közül a regények közül 
való, amelyeket nem lehet futtában 
olvasni. Minden mondatnál meg 
kell állni, eltűnődni mély értelmén és 
elgyönyörködni a stílus finom öt
vösmunkájában. Singer és Wolfner 
kiadása, ára fűzve 4 50, kötve 6 50 P.

R. M.
(H árom regény.) Az U j Idők

ben  Márai Sándor, Kosáryné Réz 
Lola és Fóthy János Írtak tanulmányt. 
Harsányi Zsolt „Magdolna", Szent- 
mihályiné Szabó Mária „Örök tár
sak" és Zsigray Julianna „A római 
százados" c. új regényéről. A lap

fazdag tartalmából kiemeljük még ' 
zerb Antal tanulmányát, Szabó 

Lőrinc és Illés Endre színházi kriti
káit, Székely Tibor elbeszélését. S. 
Bokor Malvin nagysikerű regénye, 
Bognár Anna elbeszélése, Kemény 1 
István cikke, a „Ceruzajegyzetek", s I 
a kedvelt, szakszerű rovatok gazda
gítják még az U j Idök-et. Mutat
ványszámot küld a kiadóhivatal: 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfize
tés negyedévre 6 50 P.

(Szerzői est.) Szabó Pál, Szabó 
Sándor ny. törvsz. tanácselnök, a 
kiváló magyar nótaszerző fia és | 
maga is zeneszerző dec. 16.-án fél 
9  órai kezdettel a városi mozgó- j 
képszinházban, a Horthy-repülőalap 
javára szerzői estét rendez, aminek 
műsora a következő: Bevezetőt
mond dr. Sziics Imre kegyesr. tanár.
I. „Repülő induló." Előadja a Szim- 
fónikus Zeneegyesület tagjaiból ala
kult zene- és énekkar a Szerző ve
zénylésével. A szólót énekli Borbáih 
András. Szövegét irta Raák Endre.
2. Zongora szvit 4  tételben a Szerző 
előadásában. I. Allegro. II. Alleg- 
retto. III. Andante. IV. Allegro. 3. í 
Magyar nóták. I. „Sokszor azt hit
tem, hogy..." Dákfay Irén verse. 11. 
„Ezer csillag, fényes c s i l la g .G é c z y  
József verse. 111, „Szőke kislány..." 
ErdŐsi István szövege. Énekli Varga 
Imre, a rádió magyarnóta ének
művésze, Lendvai Lajos és cigány- 
zenekara kíséretével. 4. Két jazz 
szám, jazz-zenekari előadásban. I. 
Slow-fox. II. „A csókot nem lehet 
elfeledni." Tangó. Gajdátsy Ferenc 
szövegét énekli Borbáth András, 
énekkar kísérettel. Szünet. 5. Ma
gyar nóták. I. „Odahaza Csikország- 
ban ..."  II. „A bakonyi nagy er
dőre..." ErdŐsi István verse. Énekli 
Varga Imre, Lendvai cigányzenekara 
kíséretével. 6. Trió. Előadják Agdrdy 
Jenő hegedű, Metzger Tódor gor
donka és Szabó Pál zongora. 7. Két 
dal. L „Ismeretlen átok." Ady Endre 
verse. II. „A pillangó", Balogh Ist
ván verse. Énekli Doma Ibolya. 
Zongorán kiséri a Szerző. 8. Jazz 
egyveleg. Zongorán előadja a Szerző.
9. Saxofon-szóló. Előadja Metzger 
Tódor. 10. „Balatoni képek." Ke
ringő. Előadja a Szimfónikus Zene- I

egyesületből alakult ének- és zene
kar a Szerző vezénylésével. — Te
kintettel arra, hogy az est pénteken, 
lapnyomás estéjén lesz, arról csak 
legközelebb számolhatunk be.

TESTEDZÉS.
o Labdarúgás. A kedvező idő

járás következtében Fűzfőn a pálya 
alkalmas volta miatt lejátszották a 
Celdömölki Vasutas—FÁK bajnoki 
mérkőzést. Győzött a hazai csapat 
5:1 (2:0) arányban. A FÁK minden 
csapatrésze, de különösen a csatár
sor volt elemében és szép játékkal 
megérdemelt arányban győzte le a 
különben jó erőt képviselő Vasutast. 
Gólszerzők; Csiszár (2), Szita, 
Winkler és Kúkla. Játékvezető: 
Grosszmann. — A veszprémi felső 
keresk. iskola—jutási altisztképző 
barátságos mérkőzésének ereménye 
4:4 (1:2). Játékvezető Szűcs főhad
nagy volt. Az élvezetes, szép játék
ban az első félidőben az altisztnö
vendékek, szünet után pedig a diá
kok meglepően szép játékkal 4:2-re 
vezettek. A jobb fizikum végre is 
kiegyenlített. (t. I.)

KÖZGAZDASÁG
Országos vásárok a Dunántúlon.

Dec. 19.-én Berzence (Somogy m.), 
Kálóz (Fejér m.), Kaposvár (Somogy 
m.), Martonvásár (Fejér m.) Mohács 
(Baranya m.), Moson (Moson in.), 
Nagylőzs (Sopron m.), Nagyvázsony  
(Veszprém m.), Nemesdéd (Somogy 
m.), Nova (Zala ni.), Somlóvásár- 
hely  (Veszprém m.), Szentgotthárd 
(Vas m.), Tatabánya (Komárom m.) ; 
20 .-án : Csepreg (Sopron m.), Rajka 
(Moson m.), Szentlőrinc (Baranya 
m.), Zalaszentgrót (Zala m .); 22.-én: 
Sajtoskál (Sopron m.).

* Gazdasági cselédek és 
munkások m egjutalm azása. A
földművelésügyi miniszter ezévben 
is kitüntetésben, illetőleg pénzjuta
lomban kívánja részesíteni az olyan 
gazdasági cselédeket és munkásokat, 
akik az egyhelyben eltöltött hosszú 
szolgálati idő, illetőleg a munkássá
guk, magatartásuk és jóravalóságuk 
által társaik közül kiválnak. A mun
kaadók által javaslatba hozhatók oly 
gazdasági cselédek, akik példás és 
hűséges viselkedésük mellett legalább 
25 évet töltöttek egy helyen s az 
olyan gazdasági, illetve föld (kubi-

Anyakönyv.
Születés; Szabados Gyula kocsis és 

Brandstütter Mária leánya Erzsébet, rk.
— Szentirmai Gyula városi erdőör és 
Horváth Aranka leánya Mária Zita, rk. — 
Krebsz Keresztény kocsis és Vesztergom 
Erzsébet fia Béla, rk. — Ender József 
kóműves-s. és Ludvig Anna fia Mátyás és 
leánya Mária (ikrek), rk. Varga Mária 
npsznö leánya Mária, ev. — Horváth Géza 
köműves-s. és Babos Hermina fia Géza 
Ferenc, rk. — Völgyi József kőműves-s. 
és Pittner Mária fia István, rk. Molnár 
István pékkemenceépitö-s. és Hujber Mária 
leánya Magdolna, rk. — Szalay Domonkos 
házmester és Stolcz Ilona leánya Mária 
Anna, rk.

Halálozás: Noskó István asztalos-s. 54 
é., rk. -  Breier Géza napsz. 62 é., izr.
— özv. Magosi Györgyné Harangozó Mária 
48 é., rk. — Farkas István 3 h., rk. 
Hideg József ny. máv. állomás-elöljáró 73 
é., rk. — Sótonyi Gábor napsz. 80 é., rk.

Házasság: Feith József síitö-s. és Simon 
Anna. rk. — Kis Nándor m. kir. posta
altiszt és Kovács Borbála, rk. — Óvári 
Antal máv. tisztviselő és Sámuel Mária 
(elvált) magántisztvicelónö, rk. Horváth 
István máv. vonatkísérő, rk. és Krainyák 
Vilma m. kir. postakezelőnő, lef. — Papp 
József László m. kir. főhadnagy és Velty 
Magdolna Vilma ref.

kus) munkások, akik megbízható
ságuk, józanságuk és szorgalmuk 
folytán kitűnnek, de jutalomban még 
nem részesültek. A gazd. cselédek 
szolgálati idejének kiszámításánál fi
gyelembe kell venni az időközben 
teljesített katonai szolgálatot is.

*  Gyüm ölcsösben a téli hóna
pok alatt is van munka. Erről, va
lamint a hegyközségi törvényről, a 
zöldség-, virág- és baromfitenyész
tésről, méhészetről, stb. ír A M agyar 
Gyümölcs legújabb száma, melyből, 
lapunkra hivatkozva, ingyen mutat
ványszámot küld a kiadóhivatal: 
Bpest, IV., Gerlóczy-u. 11.

Budai kesergő.
Irta Radványné Ruttkay Emma.

XII.
Nem bánnám én már ezt se, ha [ 

nem azt jelentené, hogy legalább 
egy órába beletelik, mig ezt az uj 
malackodást feltisztitják.

Közben, mintha misem történt 
volna, egy megkezdett beszélgetést j 
folytat a fehérrel mázoló munkás: !

— Úgy bizony, ellopták az ösz- 
szes ruhánkat a raktárból. Már a ’ 
rendőrségen is kihallgattak bennün- i 
két.

Én már arra is fáradt vagyok, 
hogy sajnálkozzam rajtuk, de Gyurka | 
beállt médiumnak, neki rtetszik a ; 
mese. Kérdez, felelek.

Már látom, hogy füllentés az 
egész. És megint ruhaszerzési ma
nőver. Valahol majd csak megsaj- ; 
nálják őket s akad egy-egy ruhada
rab.

— Bizony, — mondja a hosszú — j 
a szájharmonika is a zsebembe volt. i 
Ilyen pikkoló, mint ez itt e !

Nem barátom, nem, csalódó], 
ha azt hiszed, hogy kötélnek állok.
Ez a pikkoló harmonika nem fog a 
zsebedbe vándorolni. Aki ezen ját
szogatva muzsikált, ott fekszik a 
Beszkidek alatt egy csendes temető
ben. Tizennyolcéves ifjúság... az 
öcsém.

— Meg a munkakönyvem is a 
zsebemben volt, még húsz pengőm 
is, a cipőmet is elvitték, még a 
tiszta alsómat is.

— Eujnye, a háza nem volt vele, j 
mint a csigának ? — mondja a má- , 
zoló kolléga, a harmadik számú, 
aki eddig szótlanul kenegette a fes- i

i téket.
Gyurka csengő gyerekkacagás

sal honorálja a viccet.
Odakint végeztek az ajtókkal, j 

Ágnes felszabadul, s ezzel valame
lyest én is.

Dolgoznánk idebenn, most már j 
nyugodtabban. Az ablakok mázó- | 
lása, a redőnyfestés szépen halad. 1 
A sárga festéket fellapátolták. Majd ! 
ha végeznek az ablakokkal, terpen
tinnel felmossák a parkettet. Ha 
majd azután is meglátszik az ola
jos folt, tessék fellúgoztatni, esetleg 
gyalulással egészen lemegy...

Szép kilátások. Gyalulás. Tehát 
még egy mesterember.

Bizony, voltam úgy sokszor, 
hogy azt sem tudtam, délelőtt van-e, 
vagy délután. Ha egyedül lettem 
volna, egészen megfeledkezem az ét
kezésről. Most gondoloi sem lehet 
arra, hogy a konyhán dolgozzunk.
A gyerek kezében hol vajaskenyér, 
hol gzümölcs, ő nem éhes. Mi meg 
várunk, mig kitakarodnak a lármás 
legények.

Milyen jó is lesz 1 Viszonylagos 
csend és nyugalom, legalább ide
benn. Jó kereszthuzattal türhetöbb 
levegőt teremtünk. A különféle em
beri irhák sűrű, fullasztó illata el
tűnik. Az olaj, meg a terpentin na- '

pokig érezhető lesz, de csak hadd 
illatozzék, mi ez ahhoz a keserű Ve
rejtékhez képest, amit versbefoglalni 
nagyon szép, de zárt helyiségben 
részesülni benne majdnem elvisel
hetetlen.

S  most hallgass ide barátom! 
Milyen figurás tud lenni az élet 1

Mikor már semmi más vágyam 
nem volt e percben, csak az, hogy 
kívül tudjak minden idegent, — egy 
levelet hoznak.

Csak éppen annyi volt benne, 
hogy egy beteg kollégám novellá
ját én olvassam fel a nyilvánosság
nak. — „Neked nem okoz nehézsé
get, — írja ő, — engem hálára kö
telezel s nyugodt lennék, mert tu
dom, ha te vagy a felolvasó asz
ta ln á l", stb.

Bizony Isten nagyot nevettem. 
Lehet ezen a szituáción nem ne
vetni ? Ránézek az órára. Csekély
ség ! Mindössze 56 percem volna 
minden előkészületre és ha ezt a 
csodát az adott esetben végbe vin
ném, taksziba ülnék ... Mondd, hát 
nem komikus az egész? — Képzeld 
el. Hogyha a legnagyobb rendben, 
kipihenve ültem volna itthon, — ak
kor, talán, nem mondom. De igy ?

Levéllel, pár soros tanácssal el
intéztem a küldöncöt, persze ezzel 
is eltelt vagy 10 perc.

Tovább nem tudom, mi történt. 
Pedig csak a rádiót kellett volna ki
nyitnom egy óra múlva, de teljesen 
elfelejtettem azt is, mert a bent ólál- 
kodók kényelmesre fogták a dolgot, 
cigarettára gyújtottak (ha már nó
tára nem lehetett,) — elkövetkezett 
a politika megtárgyalása, kinek-ki- 
nek szülőföldjére terelődött a szó s  
tudvalevő, mennél több a beszéd, 
annál kevesebb a munka.

Egyszer azonban mindennek 
vége kerekedik.

Elmúlt ez a nap is, mint annyi 
más.

Azóta az „események" is felta- 
rajosodtak, de arról majd máskor 
beszélgetünk.

Nyár közepén vagyunk. Hamar 
virrad s a következő napfelkelte 
előtt aludnom kellene. Erőt gyűjteni, 
hiszen nincs még vége a bálnak.

Siettemben valószínűleg elmu
lasztok egy-egy érdekesebb mo
mentumot. Kár. Lehet, hogy meg
nevettetnélek vele, lehet, hogy meg
csodálnád erőmet és hősiességemet, 
ha kiegészíteném tapasztalataimat 
mindazzal, ami most már bosszús 
emlékként sem lebeg előttem, de 
talán jobb igy. Bár úgy lehetne, 
hogy rövidesen elfelejteném az egész 
hosszú, szenvedésteljes vakációt.

Mostmár összezavarodott bennem, 
hogy miről számoltam be neked és 
miről nem ? Mennyi volt az, amivel 
elszórakoztattalak s mivel tartoznám 
még. Mert te ugyan könnyen szor
galmazhatod a folytatást! Neked 
ez egy különös, barbár komédia.

Eleget irigyeltél már engem *  
kultúrált fővárosi életért, — engedd 
meg, hogy most én irigyeljelek té
ged de nagyon.

Ezekért a hetekért, hónapokért 
mindent vállalnék, mindent, ami ná
latok végbemegy. Micsoda andalító 
zene volna most a cséplőgép bú- 
gása, nézni a hűvös szobából, vagy 
a sürülombos verandáról, hogyan 
tűnnek el a kévék a gép gyomrá
ban. Nézni az aranyló színeket, 
hallani a szalma zizegését s tudni, 
hogy mindez az „élet" a tiétek. 
Előmunkálatok az új kenyér meg
szegéséhez, melynél meghatóbb isten- 
tisztelet talán nincs is a földön.

Isten velünk Kedvesem. Minden 
jobbnak reményében.

(Vége a XII. résznek.)

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Kiadásért felelés ifj. Matkovich László.
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Karácsonyi
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legalkalmasabb:
l m  e l k ö n y v e l t  ^ E m l é k k ö n y v e k  
í r ó s z e r  g a r n i t ú r á k  ^ A r a n y  t ö l t ő 
t o l l a k  -  M á r v á n y  t i n t a t a r t ó k  
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Z . s e b c r a y o n o k

óriási választékban beszerezhetők

FODOR FERENC
könyv- és p ap irk eresk edéséb en

¥

Telefon 54. V ESZP R ÉM . Szabadság-tér 3.

K a rá cso n y fa d ísz ek , bortnik, 
játékkártyák n a g y  r a k t á r a .

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

óriási választékban.



8. (XL.—LXIII, 51. szám.) v e sz p r é m v a r m e g y e 1938. december 18.

H i n t a l o v a k .
Tessék nagy gyermekjáték-raktáramat 
vételkényszer nélkül megtekinteni.
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óriási választékban legolcsóbban beszerezhetők

Fodor Ferenc
k ön yv- és papírkereskedésében

V e s z p r é  m,
Szabadsági-tér 3. -  Telefon 54.

8
o

oé
^6110=

U \ S

J i t é k h a h á k .

I

Tessék nagy gyermekjáték-raktáramat 
vételkényszer nélkjül megtekinteni.

lyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Kiaaasen reieios uj.


