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Karácsonyt vissza!
Irta Boda József

ref. lelkipásztor.
A csonka magyar élet adventi 

reménységei, megtépett magyar 
föld roppant nyögései riadóztak 
bele az őszi légbe, zörgettek fel 
rimánkodón az égre és áradtak 
sziveket magukkal sodró hőm- 
pölygessel a földön : vissza a sza
badságra teremtett nemzet rab
láncra vert fiait, vissza az évez
redes magyar föld szabadságra 
vérrel szerzett rögeit, vissza a vá
rosainkat, faluinkat, a fajtánkat, a 
földünket. Vissza mindent, ami 
számunkra az életet és annak ki- 
teljesedését jelenti ; érte szavunkat 
felemelni, karunkat kinyújtani jog 
és kötelesség.

S amikor most keserves húsz 
esztendő után először telepszik le 
a megnagyobbodott magyar család 
szent este a szeretet szerényen 
vagy dúsan teritelt asztala köré. 
amikor az angyali ének : „Dicső
ség a magasságos mennyekben 
az Istennek, e földön békesség és 
az emberekhez jóakarat!-. szi
vekhez simuló dallamai után 
kézbe törik a karácsonyi kalács 
vagy az ünnepi cipó. — minden 
kéz kell, hogy hálaadó imádságra 
kulcsolódjék azért az egyetemes 
magyar ajándékért, melyet Isten 
a visszacsatolt Felvidékben oda
helyezett minden magyarok kará
csonyfájának legszebb ékessé-

^ T u d ju k , hogy sokat kaptunk. 
Érdemünkön felül sokat. Hálásak 
is vagyunk érte. De mégis -■ meg 
mindig kielégítetlenek vagyunk. 
Még mindig a ,.visszá“-k orkánjai 
zugnak, nem is annyira a Műnk
ben mint inkább a lelkűnkben. 
Nem mesterséges tömegszuggesz- 
ciók nem irányított hangulat- 
fello'bbanésok. de a lelkünk mé
lyéből gejzírként (eltörő széni vá
gyakozások a teljesség után.

Nemcsak lerüleli kiteljesedése
ket nemcsak számbeli gyarapodá
sokat akarunk, de életlüzü esz
mék kohójában megizott, könnyes 
fájdalmakban vajúdó, miliők to- 
hászéban repeső új és szebb

^ "^ K arácsonyién  békességeset I 
Boldog megelégedéstől mosolygó
sai. Hócsillagosan tisztái, krisztusit.

mSIÉ s1a főidre szállott Szeretet 
ünnepén, a szabadulást és meg
váltás. az ui életet hozo Ur Jézus 
születésének nagy ünnepen otliK 
bele betlehemi fényeket kereső, 
uj hajnalokért és boldogabb hol- 
napokért epekedő tekintetűnkbe, 
hogy nekünk nincs is igazi Kara-

CS°Nekünk, Karácsonyt ünneplő 
embereknek nincs Karácsonyunk

Mert elsikkasztottuk. Az aján
dékok közé az Ajándékot. A fé
nyek, csillogó díszek, aranyszálak ; 
és ezüstös angyalhajak közé a 
Fényt Gyári termékké tettük, üz
leti pultra helyeztük, kereskede
lembe csomagoltuk azt, ami Lélek. 
Emberivé tettük, étteremtettük azt, 
aki Isten, aki a Teremtő : mi fór 
mélluk a magunk kedve szerint, 
hogy ó  ne formálhasson minket 
isteni akarata szerint.

Mi csinálunk Karácsonyt ; meg
hatót. könnyharmatosat. Felnőt
teknek kétnaposat. Gyermekeknek 
hosszabb ideig tartót. A játék ru
gója elpattanósóig. a siró baba 
elnémulásáig, a kapott ruha. cipő 
elnyüvéséig.

Mi csinálunk Karácsonyt; iz- I 
galmasat, szellemeset, mindenki j 
kedve szerint ajándékosat. szemet, 
fület, minden érzékszervet elzsib- 
basztót. Ragyogó látszatut.

Aztán jön a rideg feleszmélés. 
Hamvad a gyertya, hull a lomb. 
foszlik a disz, rongyolódik a lát
szat, menekül az ólom. Minden a 
régi. Harsog a békételenség, aj 
tót csapkod a méreg, dohog a | 
durcásság. Imádság helyén jön az 
ólok, hála helyett szitok, szeretet 
vártán gyűlölet. Acsarkodás, tüle
kedés. harc. Sokszor éppen az 
Isten Fia nevében Letörni, máso
kat félrelökni, szolgálatba igózni 
annak nevében, aki nem azért 
jött, hogy neki szolgáljanak, ha- , 
nem, hogy ő szolgáljon minden
kinek.. és aki példát adott, hogy 
amiképen ó  cselekedett, mások is. 
főleg az ó  követői is aképen 
cselekedjenek.

Azok is. akik karácsonyfát ál
lítanak emlékezetére, akik fénye 
két lobbantanak. gyertyát gyújta
nak neve tiszteletére.

Minden keresztyének! Ragad
ják meg a Karácsony lelkét, sze
rezzék vissza, juttassák uralomra 
igazi értelmét, egyetlen örök aján
dékát: a testté vált Igét, mert. 
„Isten úgy szerette e világot, hogy 
egyszülött Fiát adta érette, hogy 
valaki hiszen őbenne, el ne vesz- 
szen. hanem örök élete legyen*.

Ezt az életet adó Karácsonyt 
vissza! Vissza a lelkeknek!

Talán kevesebb lesz benne a 
látszat, de több az igazi, életadó 
melegség. Kevesebb lesz a hideg 
fény, több a melegen érző s z ív . 
Kevesebb hang, több, mélyebb, 
cselekvőbb a szeretet.

És vissza a lelkeket is a Ka i 
rócsonynak! Ne testi szemek bá
muljanak, de a hit szemei cső- i 
dálkozzanak. Ne az érzékszervek 
büvöltessenek el, de a lélek szór 
nyaljon fel. Angyali suhogóssal.

karácsonyi zsolozsmával az ajón- Ezért hát: vissza a Karácsonyt 
dékozó örök Szeretet trónjáig ! a lelkeknek és az életért vágya- 

Hogy minden léleknek legyen j  kozó lelkeket vissza Krisztusnak, 
találkozása az uj Élet Urával és Ez lesz a boldog Karácsony. 
Királyával, a nekünk szabaditóul, A várvavórt, áldott, örök Karó
megtartóul adatott Krisztussal. ! csony !

A megye téli közgyűlése
Az első napot a pápai és veszprémi főbiró- stb. 
választások foglalták le. — Megfestetik a Kor
mányzó Ur Öfőméltósága arcképét. — Ismétel
ten szeretettel és ragaszkodással üdvözölték 

Imrédy Bélát és kormányát.
Veszprém vármegye törvényható

sági bizottsága dr. Mesterházy Fe
renc főispán, illetőleg dr. Berky  Mik
lós alispán elnöklésével két napon 
tartotta rendes téli közgyűlését. Az 
első napot ugyanis — ami a vá
lasztások miatt Karácsony előtt szo
katlanul nagy érdeklődést keltett — 
a megüresedett tisztviselői állások
nak betöltése foglalta le, s igy a 
tárgysorozat többi pontjairól csak a 
másnapi megyegyülésen hozhattak 
határozatot.

Szerdán a fő ispán  a „Hiszekegy" - 
gyei nyitotta meg a közgyűlést és 
bejelentette, hogy a kormányzó ur 
öfőméltósága kabinetirodája utján a 
legutóbbi rendkívüli megyegyülésen 
kifejezett hódoló üdvözléséért szives 
köszönetét nyilvánította. Majd a th. 
bizottság halottairól: Tauszig Mik
sáról és dr. Hoffer Sándorról emlé
kezett meg, akik helyett, valamint 
más elhunyt és a megyéből elköltö
zött th. biz. tagok helyett behívott 
póttagokat stb. sorolta föl. Végül 
törvényadta jogánál fogva több tisz
teletbeli kinevezést tett.

Ezután a tisztviselői állások be
töltése céljából a kijelölő választ
mány megalakítása következett, amely
nek tagjaiul az elrendelt névszerinti 
szavazás utján a közgyűlés egyhan
gúlag Purgly Pál gazd. főtanácsos, 
felsőházi tagot, Szabadhegy  Elemér 
gazd. főtanácsost és Antal Lajos tb. 
kanonok, esperesplébánost választotta 
meg, a főispán pedig dr. Simon 
György prelátuskanonok, felsőházi 
tagot, Walla Ferenc gazd. főtaná
csost és Barcza  Dezső kisbirtokost 
nevezte ki.

A pápai járási főszolgabírói ál
lásra a kijelölő bizottság öt pályázó 
közül dr. Szentimrey Sándor várm. 
árvasz. ülnök, tb. főszolgabírót, Kiss 
Ernő várm. aljegyző, tb. főszolgabí
rót és Molnár Imre szolgabiró, tb. 
főszolgabírót jelölte, akik közül a 
névszerinti szavazáson nagy több
séggel Szentimrey Sándort választot
ták m eg pápa i főszolgabíróvá.

A veszprémi járási főszolgabírói 
állásra miután Kiss Ernő vissza
lépett — mind az öt pályázót: dr. 
Radocza András szolgabiró, várm.

tb. főjegyzőt, Molnár Imrét, dr. Grófi 
Elemér és dr. Szász Kálmán várm. 
árvasz. ülnököket s Békeffy Ferenc 
szolgabiró, tb. főszolgabírót jelölték. 
Ezek közül a szavazás nagy több
séggel Radocza Andrást állította a 
veszprémi já rá s  élére.

Az igy megüresedett árvaszéki 
ülnöki állásra — amelyre beadott 
pályázatát dr. Bóday István várm. 
fogalmazó visszavonta — a pályázott 
dr. Súly Endre várm. aljegyző, dr. 
Takács László és dr. Koltay Nánor 
várm. fogalmazók közül Súly End
rét; az aljegyzői állásra dr. Takács 
László, dr. Bóday István és dr. Ka- 
lotay Nándor jelöltek közül Bóday  
Istvánt szótöbbséggel; a szolgabirói 
állásra — mivel a pályázók közül 
Takács László visszalépett, Bóday 
Istvánt pedig már aljegyzővé válasz
tották — az ellenjelölt nélküli Kalo- 
tay Nándort egyhangú közfelkiáltás
sal megválasztották. Valamennyi meg
választott tisztviselőt lelkesen meg
éljenezték.

A megválasztottaktól ezután a fő 
ispán  kivette a hivatalos esküt és 
szerencsekivánatait fejezte ki nekik.

Szentimrey Sándor mély hálával 
mondott köszönetét megválasztatásá
ért a főispánnak és a th. bizottság
nak, s Ígérte, hogy a bizalmat hivatali 
működésével is meghálálni iparko
dik. Hangoztatta, hogy nem a rideg 
paragrafus hanem a szive és igaz
ságérzete fogja irányítani tetteit, 
amelyekből a vallási elfogultságot 
teljesen kizárja.

A csütörtöki folytatólagos köz
gyűlésen az elnökló alispán  meg
okolt előterjesztésére — amely sze
rint azt a szép régi szokást, hogy 
az ország nagyjainak arcképét a vár
megye megfesteti, a nemzetet leg
súlyosabb válságából kivezető és 
azóta is bölcsen kormányzó, érde
meit a történelembe lángoló betűk
kel beiró, országgyarapító Horthy 
Miklós legjobban megérdemli, — 
nagy lelkesedéssel elhatározták a 
kormányzó ur öfőméltósága arcképé
nek a diszterem részére való rneg- 
festetését s megbízták az alispánt, 
hogy egy festőművésszel lépjen 
érintkezésbe.
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Az alispáni jelentést felolvasottnak 
vették és elfogadták. Úgyszintén tu
domásul vették a számonkérőszéki 
jelentést is.

Imrédy Béla miniszterelnöknek 
kormánya ujrakineveztetését közlő 
leiratát örömmel tudomásul vették, 
öt ezalkalom ból egyhangúlag szere
tettel és ragaszkodással üdvözölték 
és a  nemzet érdekében kifejtett mun
kásságához tám ogatásukat ajánlották 
fö l. A javaslathoz dr. Wéber Pál 
apátkanonok szólt pártolólag hozzá, 
és hangoztatta, hogy a mai, Széchenyi 
István korához hasonló reformkor
szakban minden magyar ember sze- 
retetét és bizalmát megérdemli az 
az államférfi, aki gerinces, bátor, 
nagytudásu, vallásos és keresztény 
szociális érzelemmel akar hazáján 
segíteni. Ugyancsak melegen üdvö
zölték, leirata kapcsán, gróf Teleki j 
Mihály uj földművelésügyi minisz
tert is, előde, Sztranyavszky Sán
dor bucsuleiratát pedig tudomásul ; 
vették.

Elhatározták, hogy a megyeház, 
főispáni lak és múzeumépületnek 
tatarozására, a belügyminiszter által 
ecélra tett hitelelőirányzást tudomá
sul véve, 8000 P-t szavaznak meg. 
Egy régebbi határozatával kapcso
latban kimondta a kisgyülés, hogy 
a három díjas közig, gyakornoki ál
lást megszünteti és helyettük egy 
aljegyzői és két szolgabirói állást 
rendszeresít. Tudomásul vették, hogy 
a belügyminiszter a th. szegényalap 
szabályrendeletét nem hagyta jóvá s 
kívánságára annak ezévi vagyonát a 
th. közjóléti alapnak engedték át. A 
th. által kezelt utak hálózatát újra 
megállapították. Az útépítési hitelek 
túllépését pedig jóváhagyták. A me
gyei th. választókerületekről alkotott 
szabályrendeletet módosították. A 
vármegye különböző bizottságait 
újraalakították.

Vadnay László vm. másodfő
jegyzőt a VII. fiz. o. A. csop. 3. fo
kozatába előléptették. Botár Béla 
vm. árvsz. ülnök szolgálatában való 
visszatartását hivatali érdekből a 
minisztertanácsnak javasolják. Csalló 
József vm. irodaigazgatói és Szei- 
berling Béla vm. irodafőtisztet nyug
díjazták. A vm. gyámpénztári köl
csönök kamatlábát 7 . -bán állapítot
ták meg s a gyámpénztár multévi 
zárószámadását, valamint a th. ebadó
alap jövő évi költségvetését jóvá
hagyták. A zirci és devecseri köz
kórházak költségvetéseit és személy- 
zetszaporitását hagyták még jóvá, 
életjáradékot és nyugdijat állapítot
tak meg, stb. az alispáni javaslatok 
alapján, amelyeknek előadói dr. Ke- 
nessey Zoltán vm. főjegyző, Radocza 
András főszolgabíró, tb. főjegyző, 
dr. Scherer János és Kiss Ernő vm. 
aljegyzők, tb. főszolgabirák voltak.

r

Benárd Ágost
a  m unkásgyerm ekekért.
A képviselöházban a családvé

delmi, nevezetesen az OTBA szol
gáltatására igényjogosultak körének 
kiterjesztésérői szóló törvényjavaslat 
tárgyalásánál felszólalt dr. vitéz 
Benárd  Ágost ny. miniszter, a vesz
prémi kerület országgyűlési képvise
lője is. Ismertette a francia törvény- 
hozásnak a gyermekneveltetési pót
lékra vonatkozó intézkedéseit, majd 
a mezőgazdasági munkásság bizto
sításával foglalkozott. A gazdák nagy 
része maga is bevezette ezt a biz
tosítást, igy a szociális érzéséről is
mert József főherceg és az eszter
gomi székeskáptalan. A javaslat rend- 
kivül nagy lépést jelent a szociális 
törvényalkotás terén. Ezzel a javas
lattal nálunk gazdagabb országokat 
is megelőzünk szociális téren. Külö

nös örömmel kell üdvözölni, hogy 
a javaslat m egadja a  lehetőséget a  
tehetséges és arra érdemes munkás
gyerm ekeknek a  továbbtanulásra, a 
továbbképzésre és igy az előmene
telre. Szociálpolitikát csak ilyen mó
don, a keresztény nemzeti alapon 
lehet eredményesen folytatni. A ja
vaslatot elfogadja.

Schandl Károly
a honvédségért.

A képviselőház honvédelmi bi
zottságában az uj honvédelmi tör- , 
vényjavaslatánál pedig dr. Schandl ■, 
Károly titkos tanácsos, a devecseri j 
kerület országgy. képviselője szólalt 
föl. Szomorúan állapította meg, hogy 
a magyarságnak, amelynek kiváló ; 
katonai erényeit mindenütt és min
denki elismeri, húsz éven át kellett 
tűrnie azt a szégyenteljes állapotot, 
hogy nem gyakorolhatta katonai ön
rendelkezési jogát. A honvédség 
felfegyverzésénél és ütőképességénél 
két irányadó szempont van : az j
egyik a katonai szellem  megfelelő 
kialakítása, a másik a felszerelés. \ 
A katonai szellem a magyar faj 
egyik régi tulajdonsága. A katonai í 
erények éppen az agrárlakosságban  
élnek a legnagyobb mértékben s 
ezért arra kell törekedni, hogy a 
mezőgazdaság adja a legtöbb kato
nát a honvédségnek, hogy igy a 
honvédség is támogassa a mező- 
gazdasági lakosságot a katonai szol
gálat, de különösen a leventeköte
lezettség ideje alatt tartott gazdasági 
előadások révén is. Helyesli azt, ; 
hogy a kivételes hatalmat a javas
lat idevonatkozó rendelkezéseiben 
pontosabban szövegezzék.

Itt említjük meg, hogy Schandl 
Károly a közeli napokban kerületé
nek Magyarpolány, Dabrony, Csögle, 
Somlójenő és Somlóvásárhely köz- 
ségeiben tesz látogatást.

Hűségűnk Olasz
országhoz

amikor az abesszin kérdésben a ! 
Népszövetség előtt elsőként álltunk i 
Olaszország mellé, megtagadtuk a 
bojkottban való részvételt. Ezt a hű
ségünket, ezt a bátor kiállásunkat 
és azokat az erényeinket, amelyeket 
a magyar nemzet a szenvedések kor
szakában is alapul tudott venni, 
megbecsülte a nagy olasz nemzet. 
Baráti kézfogása elsöpörte azokat a 
felhőket, amelyek a magyar határo- 

; kát egv sűrűbb ködbe próbálták 
J  burkolni.

Ezt az önzetlen baráti kézfogást, j 
becsületes külpolitikánkkal és poli- ! 
tikai hűségünkkel érdemeltük ki. A 
tengely politikája az olasz—német í 
kapcsolataink eddig beváltották hoz- i 
záfüzött reményeinket.

Semmi kétségünk aziránt, hogy i 
most a magyar igazságért vivott : 
harcunk egy szép fejezetének lezá- 1 
rása után Ciano látogatása nemcsak 1 
a múltnak, hanem főként már a jö - | 
vőnek is szól. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy Magyarország nyugal- | 
mát külpolitikai célkitűzéseinek si- j 
kerét sok tekintetben ettől a barát
ságtól várhatjuk s ez a barátság 
oszlathatja el a más államokkal ke
letkező esetleges félreértéseket. Ez a | 
barátság a Berlin Róma tengely | 
politikájához köt bennünket, ami 
mellett nemcsak mint érzelmeink, 
hanem érdekeink hű kifejezője mel
lett is rendületlenül kitartunk. El 
sem tudunk képzelni olyan magyar ; 
külpolitikát, amely ettől a tengelytől 
csak kis mértékben is eltávolodnék. I 
De a tengely is tisztában van azzal, 
hogy a Duna-medencében csak a 
rend, a belső béke és nyugalom or- I 
szágára számíthat és belátja azt is, j 
hogy Közép-Európa politikájának Ma
gyarország az egyetlen szilárd pontja.

Mindig számíthatunk a hatalmas 
Olaszország baráti támogatására, i 
mint ahogyan eddig is igen nagy ! 
részben ennek a barátságnak kö- | 
szönhetjük, hogy helyet kaptunk a ; 
nap alatt, de viszont Olaszország is | 
tisztában van azzal, hogy Magyar- | 
ország, mint az abesszin hadjáratot | 
kísérő diplomáciai kampányok so
rán, megingathatatlan szilárdsággal 
áll hűséggel Olaszország mellett.

Az a tomboló lelkesedés és az a 
szűnni nem akaró üdvrivalgás, amely- i 
lyel a szokatlanul hideg időben ez
rek és ezrek, a magyar főváros népe, 
fogadta a baráti Olaszorszáz zseniá
lis fiatal külügyminiszterét, aki pár 
napot a kormányzó vendégeként töl
tött Magyarországon, mutatja, hogy I 
a magyar nép milyen őszintén ra- ; 
gaszkodik ahoz a kipróbált igaz j 
barátsághoz, amelyben mindig bizott i 
s amely a magyar Felvidék vissza
csatolásához segített és ezzel egy- 
milió magyar felszabadulását ér- : 
tűk el.

Egy nemzet hálája nyilvánult meg 
Ciano grófon keresztül a hatalmas 
Olaszország és annak Ducseja iránt, 
aki a münheni tanácskozás előtti 
izzó napokban felsőolaszországi kör
útja alatt nem szűnt meg állandóan 
hangoztatni a Magyarországot ért 
igazságtalanságot és megoldást kö
vetelt a magyar kérdésben. De ez a 
hála nemcsak Olaszország és nem
csak a hazáján kívül is páratlan nép- j 
szerűségnek örvendő Ducse iránt nyil
vánult meg, ez most elsősorban sze
mély szerint illette meg Ciano grófot, 
aki a bécsi döntőbírósági tárgyalá
sok alatt nemcsak kitartóan védte a 
magyar álláspontot, de határozottan 
síkra szállt és szívósan harcolt is a 
magyar érdekekért. Következetes volt, 
kitartott a magyar barátság mellett 
akkor is, amikor tettekkel kellett bi
zonyságát adnia a barát: érzelmek 
őszinteségének.

Mi ezeknek az igaz baráti érzel
meknek adtuk bizonyságát akkor,

A M agyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségének Veszprémi Csoportja 
múlt vasárnap délelőtt rendezte ha
gyományos karácsonyfaünnepélyét sa
ját székházában, amelyet a sze
gényekért áldozatos szívvel fáradozó 
urhölgyek, különösen özv. Angeli 
Mártonné társelnöknö, dr. Szeifarth 
Vilmosné ügyv. elnöknő és Raák Gyu- 
láné alelnöknő gyönyörűen ékesített, 
mennyezetig érő karácsonyfával és a 
falakon nemzetiszinü füzérekkel dí
szítettek. Az ünnepélyen megjelent 
az egyesület nemeslelkü elnöknöje, 
dr. Mesterházy Ferencné főispánné 
a MANSz hölgytagiaival, dr. Simon 
György prelátuskanonok, felsőházi 
tag, dr. Berky Míkíós alispán, a vá
ros képviseletében dr. Tekeres Lajos 
h. polgármester, a szociális ügyek 
előadója, számos érdeklődő és a k” 
tolikus elemi iskolák, az Angolkis
asszonyok és Irgalmasnövérek inté
zeteinek, valamint a református és 
evangélikus elemi iskolák szegény- 
sorsú tanulói oktatóikkal, összesen 
120-an. A katolikus gyermekek szent 
éneke után dr. vitéz Moldoványi 
Jenő, a MANSz ügyésze intézett 
megható szavakat a gyermekekhez, 
hangoztatva, hogy a MANSz urhöl- 
gyei jótékonyságukkal nemcsak nekik 
es szüleiknek, hanem önmaguknak is 
karácsonyi örömöt akartak szerezni 
a szeretet gyakorlásával. Majd Vida 
Imre, Bárány Pista, Dényi Marianna

és Vajas Erzsi katolikus, valamint 
Regéczi Boriska református és Bó- 
dis Irénke evangélikus gyermekek 
üdvözölték megi I letődve, kedvés verses 
és prózai köszöntőkben a főispánnét 
és mondtak neki és a MANSz tag
jainak hálás köszönetét a jószívűsé
gükért. Mesterházy Ferencné melegen 
megköszönte az üdvözlést, azután 
még egy karácsonyi ének követke
zett, ami után a terem két oldalán 
hosszú asztalokon elhelyezett ruha 
és fehérneműből, könyv-, játék- és 
édességekből álló ajándékokat az 
egyesület hölgytagjai kiosztották a 
boldog kicsinyek között. 60 leányka 
és 60 kisfiú kapott szeretetadományt 
Karácsonyra a MANSz magasztosan 
értelmezett keresztény emberbaráti 
támogatásából.

Ugyancsak múlt vasárnap délután 
a Katolikus Kör zsúfolt nagytermé
ben rendezte a veszprémi katolikus 
egy házközség  ka ráeső ny i szeret et ü n ne- 
pélyét, amely szintén a gyönyörű kará
csonyfa körül, dr. Mesterházy Fe
rencné főispánné, a hatóságok s a 
katolikus társadalom számos elő
kelőségének jelenlétében folyt le. 
Az iskolás gyermekek bájos karácso
nyi énekes színdarabot adtak elő, 
aminek keretében hálájukat fejez
ték ki nemes jóltevöiknek. Ezt 
követőleg Serák József prépost
kanonok, plébános mondott hálás 
köszönetét dr. Jánosy József törvény- 
széki tanácselnök, egyházközs. világi 
elnöknek, az adományokra gyűjtött 
urhölgyeknek, az adakozóknak s a 
megjelenteknek és szép beszédben a 
gyermekeket istenfélelemre, vallásos
ságra, tanulásra, jóságra buzdította. 
A kicsinyek szenténekeket énekeltek 
ezután, majd örömtől csillogó szem
mel vették át a játékokat, az édessé
geket tartalmazó szeretetcsomagokat, 
valamint a ruhaneműt, amit a ke
resztény szeretet juttatott részükre. 
Ezévben 85 szegény leány- és fiú 
iskolásgyermek részesült felruházás
ban és szeretetcsomagban az egy
házközség, 10 pedig a Kát. Kör kü- 

I lön gyűjtéséből. Ugyanekkor osztot- 
j ták ki dr. Szigethy Ferencné orvosné 
! külön, iró-, tan- és játékszereket 

tartalmazó ajándékát kisfiának 12 
tanulótársa között. A karácsonyfához 
diót és almát özv. Angeli Mártonné, 
dr. Csolnoky Ferencné és Schandl 
Ilona adományoztak és a szeretet- 
csoinagokhoz Schandl Ilona 100 db 
pompás kalácsot is készített özv. 
Liebhardt Lajosné és Tarnay Bözsi 
segédkezése mellett. A karácsonyfa 
ízléses földiszitése körül özv. Lieb
hardt Lajosné, dr. Jánosy Józsefné, 
Malomsoky Jánosné és dr. Szigethy 
Ferencné fáradoztak. A színdarabot 
zongorán Gyarmathy Kálmán ig.- 
tanitó kisérte.

A református egyház  karácsonyi 
ünnepélye szerdán délután ment 
végbe az újonnan épülő nagy tanács
teremben, amélyet a közönség zsú
folásig megtöltött. Ott voltak az egy
ház lelkészei Boda József lelkipász
torral, a presbitérium, élén dr. Cse
resnyés József egészségügyi főtaná
csos, főgondnokkal, a Nőégylet özv. 
Foghtüy Miklósné, a Leányegylet 
Puskás Apollunia elnöknők vezetésé
vel és számos közéleti előkelőség. A 
90. zsoltár eléneklése után Boda 
József lelkipásztor mondott lelket
emelő imát, majd a református ifjú
ság kánont énekelt, ami után a kö
zép- és elemi iskolai tanulók Tantó 
István és Makai Zoltánné ig.-tanítók 
avatottkezü, lelkiismeretes betanítása 
és vezetése mellett kitünően előadott 
szavalatokkal s alkalmi színdarabbal 

j tették színesebbé és melegebbé a 
felemelő szeretetünnepélyt. Ezt kö- 

j vette a ruhanemüekből, játékszerek- 
I bői és karácsonyi édességekből ösz- 

szeállitott szeretetcsomagok kiosztása, 
I amelyeket a Nő- és Leányegyesüle-
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tek nemeslelkü tagjai gyűjtöttek ösz- 
sze és helyeztek az általuk remekül 
díszített karácsonyfa köré. Az igen 
boldog kisgyermekek, akik ajándékot 
kaptak, körülbelül 96-an voltak.

A kegyesrendi gim názium cser-  j 
készei a szerdán dr. Tóth Tihamér i 
püspök által végzett felemelő foga- ! 
dalmi szertartás után kedves kará
csonyi ünnepélyt rendeztek, melyen 
legtöbb számmal a gimnázista pap
növendékek Sz. Mihály-raja szerepelt. 
Dombi János pn.-cserkész ünnepi 
beszéd gyanánt elmondta Tóth T i
hamér egyik nagyhatású karácsony
éji prédikációját. Utolsó szám az 'ív
esek őrsétől előadott magyaros bet
lehemi pásztorjáték volt. Ünnepély 
után Tóth Tihamér megtekintette 
Serák József prépost-kanonokkal és 
a bpesti közp. szeminárium két pre
fektusával a cserkészek otthonát, 
ahol már őrsünkint összegyűjtve volt 
a cserkészek által hozott sok ruha, 
élelmiszer, játék és más ajándék, 
melyet Karácsonyra szétvisznek a 
cserkészek a szegény családoknak.

A Nemzeti B ank Veszprémi F i
ók ja  kedves kis karácsonyfaünnepélyt 
rendezett az ott szolgálatot teljesítő 
rendőr őrszemélyzet részére. A nem
zeti „Hiszekegy" elmondása után 
Alexa mérnök szép beszédben fe
jezte ki elismerését és köszönetét a 
rendőrségnek éber őrködéséért, majd 
az ajándékokat adta át nekik. A rend
őrök nevében viszont Homoky Béla 
vezető rendőrtanácsos mondott kö
szönetét a jóleső elismerésért. Végül 
a „Himnuszt“-t énekelték el az 
egybegyűltek.

Karácsonyi hangok
Írfa .Szokolszky Jenő .

A harangok kellemes, lágy zúgá- I 
sát viszi mindenfelé a hosszú álomba 
merült természet éles decemberi szel- ; 
lője. Az ütemes kongások ünnepé
lyes dallamai ma mintha a szokott
nál magasabb régiókba szárnyalnák 
az ember lelkét. Mintha a minden- I 
séget elárasztó fagyos levegőbe va
lami ismeretlen, jótékony melegség 
áramlásai vegyülnének. Hogy tova- í 
szállva a harangok hívogató zson
gásaival, elragadják a lelkeket egy 
fényben úszó keleti csillag, egy mesz- 
sze tájak, múlandó korszakok dicső
ségét őrző isteni Kisded s vele az 
emberiség betlehemi bölcsője felé.

December huszonnegyediké. Ka
rácsony előestélye. Az utcákon fel- 
s alá siető emberek arcán ma va
lami szokatlan, átszellemült, boldog 
mosoly ül. Mintha lavinaszerűen ön
tené el ezen a napon a szivek tit
kos rejtekeit az az isteni tartalmú 
életfolyamat, ami legfőbb képezője 
életünknek, s amelynek neve egy
szerű köznapi nyelven : szeretet. — 
Szeretet I Mily apró sziveknek atom
nyi lüktetését jelenti ez a szó. És > 
mégis mennyire alkotó, éltető és fenn
tartó erő ! A nyomában áldás, ino- 1 
solygás és könny egyaránt fakad. 1 
— Ma az örömkönnyeket csillog- \ 
tatja meg a szempillákon, hogy an- I 
nak minden kristálycseppje egyé-  | 
olvadva a szeretettől fűtött hála fel- i 
törő zsolozsmahangjaira, visszatar- 1 
tózhatatlan magasztossággal sodorja 
a világ összes lakóinak szivét Isten 
trónjának fenséges lépcsőihez.

Karácsony I A szeretet, béke és ' 
megnyugvás örömének ünnepe. Min- I 
denki számára. — — S valóban ? 
Mindenki számára?

Manapság, a keserves, könnyes ' 
verejtékkel teli élet küzdőporondján 
nem nagyon érnek rá gondolkodni 
az emberek. De ha egyiküknek vé
letlenül mégis eszébejut a ma Ka
rácsonyának mesgyéjén megállni 
egy percre, hogy elmélkedve szem- I

VESZPRÉMVÁRMEGYE (XL.—LXIII. 52. szám.) 3.

lét tartson a világ felett, — szinte 
akaratlanul megakad a szeme az 
élethullámzás egyik ingoványos sza
kaszán, amelynek láttára újból és 
újból átszürődik agyán az előbbi 
megrázó kérdés.

Valóban a szeretet, béke és meg
nyugvás örömének ünnepe a ma 
Karácsonya ? Mindenki számára ? ?
— Valóban szeretettel dobban fel 
ma azoknak a milióknak szive is, 
akik a balsorsadta nélkülözés szen
vedéseinek ökölcsapásai alatt gyöt
rődve, támasz, vigasz nélkül várják 
térdrehullva a mindenkit egyforma 
jogon megillető élet egyforma vé
delmét ? — Valóban a béke és 
megnyugvás ünnepe volna ez a nap 
azok számára is, akik ajkukon a 
nyomor golgotafájdalmának keser- i 
veivel, lelkűk mélyén pedig a lét | 
vagy nemlét miatti rettegés lesel
kedő tragikumának bőven omló 
könnyeivel borulnak a Kisjézus lábai 
elé ? — Hát csakugyan eggyéolvadó 
szeretet sugallná ezeknek a szorongó 
sziveknek a megdobbanását ? Talán 
egyet jelentene ezen a magasztos 
ünnepen a fény és árny? — De 
mennyire mást és mást jelent! 
Mennyire más ezen a napon is a 
jólét pompában áradozó fénye és a 
pislogó mécses erőtlen, szegényes- 
kedő lángja ! Mennyire más a meleg 
ruhába öltözött, jóllakott és a lelógó 
rongyokban didergő, éhező emberek 
Karácsonya! — Amig ott a szeretet 
melegével a megelégedés sugárzó 
fénye ömlik szét a lelkekben — itt?
— a jelen pillanatnyi megnyugvásá
nak tünékeny vigaszába a szeretettel 
is valami érthetetlen, szüntelen fel
csukló fájó csalódottság: a sötétlő 
holnap kétségbeejtő érzésének titkos 
rezgései vegyülnek. Mert vájjon meg 
lehetne-e értetni a didergő, éhező, 
zátonyrajutott hajléktalanokkal a sze
retet legfenségesebb tanát ? A krisz
tusi törvények legerősebb parancsát, 
amely a testvér és testvér, ember és 
ember közötti örök, szent viszonyt | 
hirdeti? Elmondhatja-e ezeknek bárki, 
hogy Krisztus maga a Szeretet, aki
a kicsinyt, nagyot, szegényt, gazda
got mindenkor egyformán magához 
öleli? Meg fogják-e ezeket érteni a 
didergő fogvacogástól azok, akiknek 
árvaságot, fagyot meg koplalást ho
zott a Karácsony ? — Hát hogyan 
érthetnék meg ? Hogyan foghatnák 
fel egyformán a hidegtől zsibbadt 
és melegtől duzzadó ajkak kétféle 
nyelvének értelmét ? Mert ezeknek 
az ajkaknak a beszéde csak a sza
vak csengésében ugyanaz. Az értel
mük ? — Nagyon-nagyon külön
böző I

Mesterházy Ferencné
főispánná kezdeményezésére napközi ott

hon lesz a Szent
Dr. Mesterházy Ferencné főis- j 

pánné minden rászorulón segíteni . 
akaró, fenkölt érzésű szivének kez
deményezésére mozgalom indult 
meg Veszprémben, hogy a szegény- ■ 
sorsú elemi iskolás gyermekek ré- \ 
szére napközi otthon állíttassák fel. 
Abban elhelyezést nyernek, a dél
utáni órákban — amikor iskolai J 
előadás nincs — azok a gyermekek, , 
akiknek szülői napközben munkában 
vannak és gyermekeiket felügyelet 
alatt nem tarthatják ; azonkívül azok 
a gyermekek, akik gyengébb szer
vezetek és igy fokozottabb gondo
zásra szorulnak. A gyermekek elő
adás után már a napközi otthonba : 
mennének, amely a Szent Vince- : 
épületben van, ott ebédet kapnak, 
délután tanítói felügyelet alatt fog
lalkoznak, ozsonnára tejet és ke
nyeret kapnak és 5 - 6  óráig ma
radnak az otthonban.

A napközi otthon költségeit a 
város viseli, a szakszerű tanítói fel
ügyeletről és a gyermekek megfelelő 
foglalkoztatásáról a kir. tanfelügyelő
ség gondoskodik; de gondoskodás | 
fog történni arról is, hogy a gyer
mekek rendszeres orvosi felügyelet , 
és vizsgálat alatt álljanak.

Vince-épületben.
Örömmel adunk hirt a főispánná 

Öméltósága nemes kezdeményezésére 
megvalósult uj szociális intézményről, 
amelyre igen nagy szükség van szék
városunkban is, mert általános volt a 
panasz, hogy sok gyermek, aki ott
hon megfelelő szülői felügyeletet 
nem kap, csatangol az utcán, lelki, 
erkölcsi és testi épségének veszé
lyére. A szép intézmény eredményes 
működése elé nagy reményekkel né
zünk és azt mindazoknak figyel
mébe és jóindulatába ajánljuk, akik 
minden szociális kérdésnek lelkes 
pártolói

A napközi otthonnal kapcsolat
ban, amely a Szent Vince-székház- 
ban január 2.-án kezdi meg műkö
dését, a méltóságos asszony az 
alábbi felhívás közlésére kért fe l :

S zü lök !
Akiknek az élet vállaitokra ne

héz terheket rakott, akiket a munka 
a mindennapi kenyérért elszólit 
gyermekeitek mellől, küldjétek őket 
hozzánk, bízzátok őket reánk, akik 
meleg szobában vigyázunk rájuk és 
istenfélő nevelésben részesítjük 
őket.

Dr. Mesterházy Ferencné.
Ha tehát a szeretet, béke és meg

nyugvás jegyében bensőségesen aka
runk ma velük együtt ünnepelni; 
ha meg akarjuk velük értetni ma
gunkat : előbb tegyünk bizonyságot 
a velük való testvéri, emberi együtt
érzésünkről ! Ismertessük meg velük 
önmagunkon át (!) a krisztusi szere
tet örök, megváltó vigaszát. Vessük 
ki magunkból a mai világ dermedt, 
közönyös felületességét; tiporjuk le 
könyörtelen, acélos akarattal a mér
téktelen egyéni önzés gonoszságát, 
amely szüntelen a nyomorgók bék
lyóinak szivettépő lánccsörgetéseit 
hallatja mindenfelé! Aztán olvasszuk 
fel melegünkkel testük fagyát, oltsuk 
el éhségüket és adjunk fedelet a 
hajléktalan fejük fölé! Akkor való
ban egy szívvel-lélekkel, egy örömmé, 
megnyugvássá olvadt szeretet és 
béke ünneplő fénysugarával az ar
cunkon, borulhatunk a Kisded já
szola elé.

M in d e n  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

„VESZ PRÉM Y ARKEG YÉ”-BKR
t e s z i  k ftz z é

Városi képviselővá
lasztás Veszprémben

Hétfőn volt Veszprémben a vá
rosi képviselőválasztás, amely in
kább a délelőtti órákban keltett na
gyobb érdeklődést, általában azon
ban nem vetett nagyobb hullámokat. 
Az idén kevesebben is szavaztak, 
mint három esztendővel ezelőtt, de 
kevesebb is volt a szavazók száma, 
mint 1935-ben. Akkor ugyanis 5307 
szavazó közül 3230 adta le a sza
vazatát (60 8 °/p), mig az idén 4708 
választóból 2635 szavazott le (55°/®). 
A választás eredménye, amit dr. 
Simon  György prelátus-kanonok, vá
lasztási elnök az esti órákban a vá
rosházán hirdetett ki, a következő:

/. kerület. Rendes tagok: dr. 
Jánosy József és Serák József; 
póttagok: dr. Szűcs Imre és Patay 
Antal. //. kerület. Rendes tagok: 
dr. Gludovácz József, vitéz Koloss- 
váry László és vitéz Kárpáti Sándor; 
póttagok: Nagy Lajos, Légrádi Kál
mán és Barcza József. III. kerület. 
Rendes tagok: Farkas Jenő, dr.

Karsay Sándor, Brazsil Gyula és 
Hankó Ernő ; póttagok : vitéz Mé
száros István, Pekárdy Pál, Freund 
József és Wágner Károly. IV. kerü
let. Rendes tagok: Krisztián István, 
ifj. Vingelmann Antal, Bálint Péter 
és Mecséri La jos; póttagok : Cso
rnai Pál, Stile Károly, Stáhl Ádám 
és Wéber János. V. kerület. Rendes 
tagok: Takács János és Happel Fe
renc ; póttagok: Sajer Mihály és 
Cselényi János.

Itt említjük meg, hogy a válasz
tás ideje alatt fenntartott kifogásta
lan közrendért úgy Simon  György 
vál. elnök, mint Rosos Károly pol
gármester meleghangú, elismerő so
rokat intézett a rendőrkapitánysághoz.

Már m egkezdődött a

nagy karácsonyi
olcsó árusítás Márkusnál,
ahol szabott árak mellett rendkívül 
olcsón vásárolhat. — Jöjjön el és 
győződjön meg a szabott ár előnyéről.
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Szép Karácsony.
S it p  l í r á s o n /  ünnep, csakhogy In u g y  ú jra ! 
Millióknak sz ívsebére  égi balzsam  hull n a .

U jra Itn y b e  lángol Betlehem  égbollja .
Hú su g a rá t ez a  cs illag  l é l  v ilá g ra  s z ú r ja

Ezt a  I á i  v ilágot n in i  egy arányúiddal 
Szép  karácso ny  összekötöd sz em  a já n d ít ld d a l.

Zárd he szivünk m élyén ez l az  ég i üdvül.
Hogy m llllúk b á n a tá ra  II b a l z s a m  k ü ld lll.

Oh ha ez a  cs illa g  nem  ragyogna lübbé.
E v ilágot könnyeinknek m ély ten g ere  tüdőé.

De így Idvezlldok. s z á ll a  hálaének 
Szárn y ain  az  áh ítatnak, b lz ta lá  rem énynek.

Szulav Károly.

Amikor az emberek 
tudtak még szeretni

Irta Fejes Aladár.
Ott feküdt betegen, megtörötten... 

Nem hallotta a madarak vidám da
lait, a tavaszi szellő titkos susogá- 
sát. Nem érezte azt az andalító kéjt, 
mely a természetet áthatotta. Nem 
mehetett az árnyas lúgosba, hol 
annyi boldog órákat töltött, szívni a 
lég balzsamos illatát. Nem gyönyör
ködhetett a kert virágaiban, a ter
mészet tündöklő szépségeiben... A 
szenvedések kínos békói bilincsel
ték ágyához. Mozdulatlan feküdt, 
csak a szeméből hulló könnycsep
pek mutatták, hogy még van élet a 
letört liliomban. Csak a néha-néha 
felszáló sóhajok tanúsították, hogy 
még tud érezni az a mozdulatlan 
test, az a megtört szív. Egyedül 
van, nem háborgatja, nem ápolja 
senki.

*
Az utcán sürü csoportokban hul

lámzik a tömeg. Itt-ott csoportosul 
s mintha valami titkos ügyről volna 
szó, csak suttognak egymás között: 
Láttad?... Épp az előbb !... Sze
gény ! . Oh ! O h ! .. Ezeket a szó
foszlányokat lehetett csak néha-néha 
hallani a mellettük elmenőknek, me
lyek Bándy Bélára vonatkoztak, hisz 
épp az imént kisérték megkötözve.

Oly szomorú volt!... Szemeit a 
földre szegezve, haladt a törvény kö
zegei előtt... Üldözte a sors . Ke
serves keresményét már mind elköl
tötte orvosra, patikára . Két napja 
már, hogy ott feküdt imádott neje 
minden segély nélkül... Mit tegyen? 
Kölcsönt nem kap. Mire ? Olyan, a 
ki segítené, nincs sehol !... Végelke
seredésében megrabolta a pénztárt, 
melynek kezelője volt, hogy meg
menthesse azt, kit az életénél, a be
csületénél is jobban szeretett .. Azon
ban hiába volt minden, neje álla
pota nem javult. Néki hivatalba is 
kellett járni s azalatt hiányzott a gon
dos ápoló .. Szabad idejében órákig 
térdelt az ágy előtt, lesve kedves be
tegének minden mozdulatát, min
den sóhaját!... De ma végeszakadt- 
mindennek : a férjet az ágy elől von
szolták «i, ott hagyva a beteget egye

dül. Hiába volt a kérés, a könyör
gés !

*
Egyedül voltam szobámban, mi

kor kopogtatás hangzott ajtómon.
Két ifjú nő jött hozzám kérni, 

hogy segítsek egy szenvedő nő ba
ján pár krajcárral!

Nem kérdeztem, tudtam, hogy 
Bándynéról van szó s a többi ada
kozó neve alá én is odaírtam ado
mányomat. Már az ötödik száz fo
rint járta.

A könyöradománygyüjtők eltávo
zása után egy barátomhoz akartam 
elmenni, hogy látogassuk meg 
együtt a beteget. Az utcán egy férfi 
jött velem szemben, kalapja mélyen 
szemére huzva, kezében orvosságos 
üvegekkel... önkénytelen kiáltottam 
fe l: Bándy !

Felkapta a fejét és odajött hoz
zám. Könnyes szemekkel beszélte el, 
hogy az első kétszáz forint össze
jöttével kifizették az elvett összeget 
s főnöke is belátta, hogy egyedül a 
kényszer és a kétségbeesés vitte 
arra, mit sohasem tud megbocsáj- 
tani magának, a vádat visszavonta 
s szabadon bocsátották. Most ideig
lenesen visz orvosságot, mert kedves 
betegét kórházba akarják elhelyezni, 
hol a gondos ápolás s a rendes or
vosi kezelés talán meg tudja tartani 
az életnek! .. Majdnem hadarva 
mondta el ezeket és sietve távozott.

Még aznap áthelyezésemet meg
kaptam, igy távoznom kellett .. Tiz 
év múlt el, hogy Bándyékról nem 
hallottam semmit .. A véletlennek 
köszönhetem csak, hogy egy hírlap 
hasábjairól olvashattam Bándy sze
rencséjét : az X-i takarékpéztár,
melynek tisztviselője volt, vezérigaz
gatójává választotta.. Majd tovább: 
Bándy Béla takarékpénztári vezér- ! 
igazgató úr, városunk nyomorba | 
jutott lakosai segélyezésére alaptő
kéül 2000 frt, azaz kettőezer forintot 
tett le, mit őszinte, szives köszöne- 
tünk mellett e helyen is nyugtázunk.

A sok évi távoliét után X-be 
kellett utaznom hivatalos ügyben. 
Egyik jóbarátom jött ki elibém az 
állomásra. A leszálló utasok között 
egy gyönyörű nő vonta magára fi
gyelmemet. Ismerősnek tetszett, de 
nem tudtam eltalálni, hogy k i ! Ba
rátomtól kérdeztem meg, aki cso
dálkozva mondá : hát nem ismered 
fel Bándy Bélánét? Lásd, az em
berszeretet a koporsó elöl mentette 
meg őt, Bélát pedig az elesettség- 
ből emelte a magasba! És ők ma 
is épp oly boldogok, mint voltak 
házasságuk első napjában. Együtt 
örvendeznek négy szép gyermekük 
fejlődésében!

T é l i  forrás.
A csillogó karácsonyfa alá  
Gyermeküket fektették a  szülök. 
Istentől kapták, s  ajándék gyanánt 
Meglepték egymást az Élettel ők.

Örültek néki, szinte gyermekül.
Hisz most már mindig együtt

játszanak,
S  többé a  békét ú j Heródesek 
H ordáinak feldúlni nem szabad !

S  am ig  egybefonódott a  kezük,
Az asszony  — biztos — gondolt

valam it:
Minden anyában Szűz M ária él,
S  minden bölcsőben Kisjézus lakik.

Minden ünnepnek égi titka van,
S  téli forráskép, tisztán és üdén 
Áramlik, eltölt és világosit 
Múltat s  jövőt a  betlehemi fény.

V ú rO eg y l E m ii .

R ótt N ándor m egyósp Q spfik  
évvé gi b e szá m o ló ja

Dr. Rótt Nándor veszprémi me
gyéspüspök most adta ki karácsonyi 
körlevelét, amelynek elején latin szö
vegben közli Pacelli bíborosnak, a 
pápa államtitkárának Serédi Juszti- 
nián bíboros-hercegprímáshoz inté
zett, az Euharisztikus Kongresszusért 
elismerését kifejező levelét.

Ezután évvégi beszámolót ad a 
főpásztor, ahogyan azt minden esz
tendőben ilyenkor meg szokta tenni; 
s amit még fontosabbnak tart az 
idei hármas jubileumi évben, amely
nek végén olyan kiváló isteni aján
dékban részesültünk az ország egy 
elrablott részének vérnélküli vissza
adása által.

Megható, amikor azt mondja, sírva 
kellene megírnia, hogy hivatalos vi- j 
zitációs utón szabad mozgását aka- ; 
dályozó testi korlátozottsága miatt 
ezidén nem igen vehetett részt és j 
nemes lélekkel vallja : ezeket az aka- i 
dályozásokat fel kell ajánlania a jó

Istennek, hogy megtermékenyítsék a 
föpásztori látogatásokat.

Az őszi bérmálás után a vesz
prémi Boldog Margit-templomról 
emlékezik meg a megyéspüspök, 
amelyet ő építtetett s művészileg is 
olyan jól sikerült, hogy ma a város
nak nagyságban a székesegyházat is 
felülmúló barokk stílű temploma. Az 
egyházmegyéje területén végbement 
templomtatarozásokról és magasabb 
művészetet igénylő freskó-festészet
ről szól ezután a körlevél s az utób
binál rámutat a sümegi plébánia
templom s veszprémi Gizella-ká- 
polna remek alkotásaira.

Az oltárépitések, orgona- és ha
rang-beszerzések, adományozások és 
kápolna-létesítések, az uj lelkészsé
gek, kápláni állások szervezése, 
szerzetes nővérek letelepülése s a 
missziók képezik még a beszámoló 
tárgyát, ami után még több egyházi 
stb. vonatkozású ügyben ad rendel
kezést és tesz közlést az egyházfő.

M e d g y a s s z a y  V ince k a r á 
cso n y i k ö rle v e le

Karácsony első napján minden 
református templom szószékéből fel 
fogják olvasni azt a körlevelet, ame
lyet a megnagyobbodott Magyaror
szág valamennyi egyházközségéhez 
intéztek az anyaországi s a volt 
szlovákiai és kárpátaljai református 
püspökök és egyházkerületi fögond- 
nokok, köztük M edgyasszay  Vince 
és dr. Balogh  Jenő v. b. t. t., a du
nántúli egyházkerület püspöke, ille
tőleg főgondnoka.

— Örömmel jelentjük — igy 
hangzik a többi közt a körlevél — 
minden magyar református testvé
rünknek azt a közös lélekből fogant 
megállapodásunkat, hogy a Felvidék 
magyar református egyházközségei, a 
visszacsatolás tényétől kezdve, az  
egységes és oszthatatlan történelmi 
m agyarországi református egyház élő  
tag ja i lettek. Ennek a ténynek ün
nepélyes megállapítására, törvénybe- 
iktatására és az ebből folyó követ
kezmények levonására az országos 
zsinat illetékes s ennek sürgős ösz- 
szehivása iránt a törvényben rendelt

intézkedések megtörténtek : az ország 
főméltóságu Kormányzó Urától en
gedélyt kértünk a zsinat megtartá
sára.

— E zsinat képviselőit a visszacsa
tolással kiegészült és megnagyobbo
dott magyar református egyház ösz- 
szes presbitériumai fogják megvá
lasztani. Természetesen a megválasz
tottak között első  hely illeti m eg  az 
egész magyar református egyház 
egyetemes erkölcsi érzése szerint 
azokat a férfiakat, akik mint püspö
kök, főgondnokok, vagy az egyházi 
élet más vezetői a  m egszállás alatt 
álló  Felvidéken a  m agyarság  és a  
tiszta Evangélium ügyének hordozói 
és legelső bizonyságtevöi voltak.

Végül rámutat a körlevél, hogy 
a Cs^h-Szlovákiában két évtizedig 
szenvedett reformátusoknak a magyar 
ref. egyházba való beillesztése ke
mény és hosszú munkát kíván s 
evégből a zsinat egy átszervező 
bizottságot fog kiküldeni és ennek 
javaslata alapján a zsinat fogja ki
mondani a teljes egyesülést.

Az ugodi Nemzeti Egy
ség (taggyűlése.

Az ugodi választókerület Nemzeti 
Egység szervezetei a multhéten ke
rületi nagyválasztmányi ülést tar
tottak Ugodon s azon megjelentek 
Walla Ferenc és dr. Jókay -lh ász  
Miklós gazd. főtanácsosok, a NE 
vármegyei alelnökei is.

Szabadhegy  Elemér gazd. főta
nácsos, a NE választókerületi elnöke 
nyitotta meg a gyűlést, majd Walla 
Ferenc várrn. alelnök a hivatalos 
elfoglaltsága miatt távolmaradt fő
ispán-elnök üdvözletét tolmácsolta 
s a NE zászlaja mellett való hűsé
ges kitartásra buzdított nagy tet
széssel kisért szavaiban.

Dr. M agyarász Ferenc bakony- 
koppányi ciszt. plébános mondott 
ezután nagyhatású beszédet. Han
goztatta, hogy az 1935,-i választások 
idején ő szembenállód a Nemzeti 
Egységgel és a kormánnyal. Meg
győződött azonban, hogy Imrédy 
B éla keresztény nemzeti, szociális és 
népi politikája az a  helyes ut, am e
lyen haladva a  jö v ő  M agyarorszá
g á t  felépíteni kell és lehet. Lelkes, 
hazafias szavakkal méltatta Imrédy

miniszterelnöknek és kormányának 
a Felvidék visszacsatolása érdekében 
kifejtett emberfölötti munkáját, elért 
sikerét és nyomatékosan rámutatott, 
m a minden m agyarnak követnie és 
tám ogatni kell ezt a  kormányt, 
am elynek valóban az  egész nemzet 
mögötte is áll.

Viharos éljenzés szentesítette a 
felszólaló kijelentéseit, majd Borsos  
Elek, Takácsi község birája a Nem
zeti Egység Pártjából a zászlóhoz 
hűtlenné vált képviselőknek éppen a 
legnehezebb időkben történt kilé
pését, Pölöskei Ferenc veszprémvar- 
sányi tanító hozzászólása után pe
dig Böröczky  Dezső adászteveli 
jegyző Kolossváry László ugodi 
képviselőnek a kilépettekhez történt 
csatlakozását bírálta kemény igaz
ságokkal, az egybegyűltek állandó, 
élénk helyeslése közben. Az utób
binak indítványára — ama nagy

N yo mtatványokat
le g g y o rs a b b a n , I 
ju tá n y o s  árakon I 

készít
FODOR FERENC könyvnyomdája 
Veszprém. Telefon: 54.
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lelkesedéssel elfogadott indítványok 
mellett, hogy hódolattal üdvözlik 
M agyarország Kormányzó urát és 
bizalmukat, ragaszkodásukat fe jez ik  
k i Imrédy B éla miniszterelnök iránt, — 
kimondták, szeretettel üdvözlik Jaross  
Andor felvidéki minisztert, Bárczay 
Andrást, mint a  N É P  országos el
nökét és Mesterházy Ferenc főispánt, 
a  kormány exponensét, a  N E  vár
megyei elnökét is, Kolossváry László 
képviselő kilépését p ed ig  rosszalóan  
elitélik s  vele szemben bizalmatlan
ságukat fe jez ik  ki.

Megyebeli németjeink 
hazahűsége

Múlt vasárnap Városlődön és 
Bakonyjákón többezerre menő kö
zönség részvételével megalakult a 
Magyarországi Német Népmüvelő- 
dési Egyesület helyi csoportja. Az j 
alakuló gyűlésen Pintér László or- \ 
szággy. képviselő mondott nagyobb 
beszédet. A hazai németség útját — j 
mondotta — egy hármas csillag je
löli : Isten, nép és haza. A hazai 
németség a legutóbbi időben is ta- 
nujelét adta, hogy példás és teljes 
kötelességteljesitéssel szolgálja  a  
m agyar hazát és törhetetlen híve ma 
is a  szentistváni állameszmének, 
kulturális téren tehát nem kiván 
mást, mint amit a magyarság saját 
véreinek, amelyek kisebbségi sorsba 
jutottak, követel s amit a magyar 
kormány a Felvidékről idecsatolt 
többi kisebbségnek máris biztosított. 
— A továbbiak során hangoztatta, 
hogy a hazai németség sohasem 
ismert irredenta törekvést, mert 
erre soha sem is volt és m a sincs 
oka  és nagy lelkesedéssel fogadott 
szavait azzal végezte, hogy a né
metek népi sorsukat a  magyar sors 
keretében kíván ják szolgálni, tudva 
azt, hogy rájuk is áll a költő szava: 
„Itt élned, halnod kell."

EGYESÜLETI ÉLET.
Vitézi bál. Amint legutóbb is 

közöltük, a január 7.-i Vármegyei 
Tiszti Vitézi Bál előkészületei nagy
ban folynak és a rendezőség már a 
meghívók szétküldését is megkezdte. 
Értesülésünk szerint a bált rendező 
lelkes vitézi gárda mindent elkövet, 
hogy annak sikerét és fényét minél 
magasabbra fokozza. Már megkez
dődtek a termek díszítésének elő- 
mánkálatai is és a rendezőség a 
szfehérvári 3. gyalogezred katona
zenekarát, valamint Árvái József és 
Lendvai Lajos veszprémi egyesitett 
cigányzenekarát lekötötte. Most már 
csak a vármegye közönségén múlik 
a nagyszabásúnak tervezett bál si
kere, tekintve azonban, hogy me- 
gyeszerte máris olyan érdeklődés in
dult meg, amilyenre a régi jó bé
kebeli idők óta nem volt példa, a 
siker e tekintetben is biztosítottnak 
látszik.

A Pápai Református K1E val
lásos estéje. P ápáról jelentik: A 
Pápai Ref. KIÉ kezdeményezésére 
a ref. nőnevelő, a ref. főiskola és a 
KIÉ önképző köre „Hogyan képzeli 
a  mai ifjúság megszüntetni azokat a 
társadalmi ellentéteket, amelyek ed
dig elválasztották a magyart a ma
gyartól" címmel pályázatot hirdetett 
és a pályázat nyertesei dolgozatukat 
vallásos est keretében mutatták be a 
ref. templomban. Felemelő, gyönyörű 
ünnepe volt ez a pápai ref. ifjúság
nak és gyülekezetnek, mely egészen 
megtöltötte a templomot. Ólé Sán
dor lelkész bevezetője és imádkozása 
után Árvay Béla gimn. VIII. o. t. 
olvasta fel díjnyertes dolgozatát, majd 
a teológusok alkalmi énekkara éne
kelt. Csajtay Elemér a K1E részéről,

Kovács Júlia IV. é. tanítónöjelölt a nő
nevelő részéről és Sülé Jenő IV. é. 
papnövendék a főisk. képzőtársaság 
ifjúsági elnöke olvasták fel dolgoza
tukat, mely feltárta a magyar nép 
lelki nyomorát és abban csúcsoso
dott ki, hogy egyedül csak Krisztus 
tud bennünket kisegíteni és ha az ó  
életét vesszük példának, akkor igazi 
testvérek leszünk. Almássy Gabriella 
V. é. tanítónőjelölt két zsoltárt adott 
elő zongorán, Szalay Károly, a KIÉ 
ifj elnöke pedig „Krisztust prédiká
lom" c. versét szavalta el. Végül 
Szabó Kálmán lévai s.-lelkész bib
liamagyarázata zárta be a szép ün
nepélyt.

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

Ámen.
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— Kellemes és áldástel
je s  karácsonyi ünnepeket 
kívánunk kedves olvasóink
nak, munkatársainknak és 
lapunk minden jóakarójának.

— Mesterházy Ferenc főispán 
az ünnepeket szüleinél tölti.
Dr. Mesterházy Ferenc, vármegyénk 
főispánja a karácsonyi ünnepeket 
családjával együtt szüleinél, Kemend- 
Olláron tölti.

— Személyi hírek. Medgyasszay 
Vince ref. püspök szerdán, meghí
vás folytán résztvett a komáromi re
formátus egyházmegye közgyűlésén. 
— Dr. Darányi Kálmán ny. minisz
terelnök, a képviselőház elnöke a 
múlt pénteken délután Bfüredről 
Veszprémbe jött s itt meglátogatta 
régi bizalmas barátját, dr. Mester
házy  Ferenc főispánt.

— A pápa gyémántjubileuma. 
XL Piusz pápa most töltötte be 60. 
évfordulóját. A katolikus egyház fe
jének gyémántjubileuma alkalmából 
az egész világ katolikus templomá
ban hálaadó szentmiséket monda
nak a szentatya életéért, igy a vesz
prémi székesegyházban is.

— Karácsonyi istentiszteletek 
Veszprémben. A püspöki székesegy
házban  Szent-estén éjféli mise, Ka
rácsony vasárnapján és hétfőjén reg
gel fél 7-kor szentmise, 9-kor fő
papi mise szentbeszéddel, fél 11 kor 
plébániai nagymise, fél 12-kor csen
desmise. — A református templom
ban az ünnep mindkét napján d. e 
10 órakor istentisztelet urvacsoraosz- 
tással és d. u. 5-kor is istentiszte
let, amelyen legátus prédikál. — Az 
evangélikus templomban  mindkét 
ünnepen d. e. 10 órakor úrvacsorá
val kapcsolatos istentisztelet és d. u. 
3-kor is istentisztelet.

— Tóth Tihamér püspök cser
készeket avatott. Szerdán délután 
dr. Tóth Tihamér félsz, püspök, 
segédpüspök a veszprémi kegyes
rendi gimnázium cserkészeit avatta 
fel. Buzdító beszédében hangoztatta, 
hogy cserkésszé nem a kalap, a bot 
vagy ruha tesz, hanem a tiz tör
vény megtartása, amely tulajdon
képen az Isten tíz parancsának más 
formulázása. Aki pedig ezeket a 
törvényeket élete vezérfonalául vá
lasztja, mig a maga életét széppé, 
boldoggá és gazdaggá teszi, ugyan
akkor Istennek és a hazának érté
kes, kiváló polgára lesz. Felejthetet
len lesz ez a nap azoknak a cser
készeknek, akiket a magyar ifjúság 
apostola, a világhírű szónok és

Válasz egy levélre . . .
(Szász Katónak Veszprémbe.)

Ma könnyeztem Pedig lám nem történt 
semmi.

A világ csak forog tengelyén tovább 
Csupán soraid közt állott Írva ennyi : 
„Szétszedték tegnap a kék leányszobát.“

Harminchét. Augusztus. Először ott láttam 
Szelíd, szép telkedbe s mér ujjongva hittem ;
— Te vagy. kit kerestem, mindig Reád

vártam,
Kisértős. tusázó nehéz éjszakákban 
Bennünket egymásnak teremtett az Isten.

Olt szoktál, mint Írod. fejedet lehajtva. 
Csendes, halk estéken imádkozni értem. 
Ide vezettél be oldogan kacagva.
Mikor megpihenni Hozzád hazatértem

S  amig sok-sok boldog órát átterveztünk
— Emlékszel az órák mindig hogy

szaladtak ? — 
S egymásra ragyogott napsugaras lelkünk : 
Lelke nőtt a csendes, szelíd bútoroknak.

Féltve őrzött kincsed, a kis íróasztal. 
Mennyi sok kis bohó titokról mesélt.
Kert, hogy ő is velünk jöhessen tavasszal, 
S  a szekrény dörmögött: gyerekes beszéd.

És a nagy karosszék. melyben anyi mellett 
Apika pihenni mindig szeretett;
Közben ránk mosolygott s úgy vallatott 

téged :
„Mond. szereted ezt a Gyuszi gyereket ? “

püspök kézfogása avatott cserké
szekké, aki egyúttal a magyar cser
készet egyik elindítója és irányító 
lelke volt. Ezt fejezte ki köszönő 
szavaiban dr. Neuhauser Frigyes 
gimn. igazgató, kiemelve a vesz
prémi diákok szerencséjét és örömét, 
hogy aki eddig is könyveivel ve
zette az ifjúságot a jellemes élet 
utjain, most már személyes hatásá
val folytathatja áldásos működését 
érdekükben. Egyúttal hálásan meg
köszönte azt a bőkezű adományt, 
hogy a püspök Szent Imre napján 
az ifjúságot könyveivel megaján
dékozta.

— Kunder Antal kereskedelmi 
miniszter Rótt Nándor megyés- 
püspök vadászvendége volt. Kun
der  Antal kereskedelem- és közleke
désügyi miniszter múlt vasárnap dr. 
Mesterházy Ferenccel, vármegyénk 
főispánjával együtt Sümegen vadá
szott s ott dr. Rótt Nándor veszprémi 
megyéspüspök vendégei voltak.

— József Ferenc királyi her
cegék látogatása Devecserben. 
Amint értesülünk, J ó z s e f  Ferenc kir. 
herceg és felesége: Anna kir. herceg
asszony dr. Schandl Károly titkos i 
tanácsos, a devecseri kerület or- 
szággyül. képviselője és felesége kí
séretében január első hetében meg
látogatják az Orsz. Magyar Tej Köz
pont devecseri telepét és ugyanak
kor megtekintik az ottani iskolás
gyermekek tejtizóraiának kiosztását

S a kék rekamier. mondjuk kerevelnek.
De sokat ültünk rajt alkonyodó csendben. 
S mig mondtam, hogy egyre forróbban

szeretlek
Gyémántok csillogtakégszinkék szemedben.

A rokokó baba ott a zongorádon 
Keringőt muzsikált, s halk melódiák 
Halkan suhantak át kék leányszobádon ;
S  dúdolták hogy: „Ballag  m ár a  vén

diák."

Sokszor hajoltunk itt az ige fölé 
Örök szövetségre igy edzeltük lelkünk. 
Forró imák szálltak az Isten felé.
Hogy életutunkon igy egymásra leltünk.

Most is az ige nyitva előttem- 
A holnapi textus „Vándorok vagyunk."

Kicsiny, muzsikáló kékszobák lakói 
Egyszeresük mindent, mindentelhagyunk.—

Bujdosó utunkon csak emlékek élnek 
Ne félj, kis Mindenem, fogom a kezed! - 

1 S ezek zord télben is tavaszról mesélnek. 
Meredek az ut. de Istenhez vezet. —

I S majd egyszer, soká. tán csendes alkony
órán

Megáll szivünk és nem lüktet tovább: 
Akkor ... együtt ... fönn Isten zsámolyánál 
Felleljük igazi égszínkék szobánk.

Felsőőr. Fáber K ovács Gyula.

*

is. A fenségek Devecserből Keszt
helyre utaznak.

— Pápai áldás. Dr. Tóth T i
hamér félsz, püspök, veszprémi se
gédpüspök Karácsony vasárnapján 
a székesegyházban a d .  e. 9  órai 
szentmise után pápai átdást oszt, 
amire a pápától Rómában nyert föl
hatalmazást.

— Segédlelkész-kirendelések.
A dunántúli evangélikus püspók 
Káldy  Lajos segédlelkészt Vesz
prémbe rendelte ki. A mezőlaki és 
takácsi missziói gyülekezetek veze
tésére pedig Tóth Sándor, illetőleg 
Boross Lajos segédlelkészeket küldte 
ki.

— Kánya Kálmán Almádi
díszpolgára. Balatonalmádi község 
képviselőtestülete Kánya Kálmán ny. 
külügyminisztert díszközgyűlés ke
retében a község díszpolgárává vá
lasztotta. A határozat kimondása 
után küldöttség hivta meg az al
mádi villájába pihenő ősz államfér
fit, akit a díszközgyűlés színhelyére

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

í i T í 1 e l a d  és bérbead

Kor t i  Gyula B B C T í r S
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F O D O R  F E R E N C
könyvkereskedésében Veszprém.

egyjegyűit nagy közönség me
leg ünneplésben részesített. Vitéz 
Járossy  Károly községi főjegyző kö
szöntötte meleg szavakkal, majd az 
üdvözlő beszéd után magyarruhás 
kislányok nemzetiszinü szallaggal 
díszített virágcsokrot nyújtottak át az 
ünnepeltnek. Kánya Kálmán meg
hatóban mondott köszönetét a meg- 
tisztelésért. Tizennyolc évvel ezelőtt 
ismerte meg Balatonalmádit — mon
dotta — és már akkor elhatározta, 
hogy nyugdíjas éveit itt fogja eltöl
teni. Megígérte, hogy minden tőle 
telhetőt megtesz a község jóléte és 
fejlődése érdekében.

— Jékey Ferenc Szabolcs 
megye újra kinevezett főispánja. 
A Felvidék visszacsatolása folytán 
több megcsonkított és más várme
gyével ideiglenesen egyesített vár
megye újra önálló lett és uj főispánt 
kapott. Ennek folytán Magyarország 
kormányzója dr. vitéz Jékey  Ferencet, 
Szabolcs és Ung közigazgatásilag 
egyelőre egyesitett vármegyék fő
ispánját ettől az állásátót felmentette 
és Szabolcs vármegye főispánjává 
újra kinevezte.

— Berky Miklós alispán a 
Magyar Dalosegyesületek Szö
vetségének alelnöke. A Magyar 
Dalos Egyesületek Országos Szövet
sége legutóbbi közgyűlésén dr. 
Berky  Miklóst, vármegyénk alispán
ját, a Veszprémvárniegyei Dalos 
Szövetség közigazgatási elnökét, a 
magyar dalos ügy lelkes és önzetlen 
felkarolása terén szerzett érdemeiért 
az Országos Szövetség alelnökévé 
választotta.

— Eljegyzés. Dr. Tiborcz (Stró- 
bel) Sándor sebész-alorvos eljegyezte 
Rákosi-BorossZsuzsát Szombathelyen.

— Tiszteletbeli vármegyei tiszt
viselői kinevezések. A vármegye 
főispánja a szerdai megyegyülésen 
B ckeffy  Ferenc szolgabirót tb. fő
szolgabíróvá, dr. J ó s a  Kálmán és dr. 
Mosóczi Károly várm. közig, gyakor
nokokat tb. szolgabirákká, dr. Csok- 
nyay György közig, gyakornokot 
pedig tb. várm. aljegyzővé nevezte ki.

— Közigazgatási gyakornokok 
beosztása a vármegyénél. A vár
megye alispánja január 1.-től dr. 
M osóczi Károly vm. közig, gyakor
nok, tb. szolgabirót Balatonalmádi 
község jegyzői hivatalától Zircre, a 
főszolgabírói hivatalhoz, dr. Csők- 
nyay György közig, gyakornok, tb. 
vm. aljegyzőt pedig a zirci főbírói 
hivataltól Veszprémbe, az alispáni 
hivatalhoz osztotta be.

— Vármegyei számvevőségi 
főnöki megbízás. A belügyminisz
ter Csemernai Kálmán Veszprém 
vármegyei számvevőségi tanácsost 
megbízta Gömör és Kishont vár
megyék számvevőségi főnöki tenni
valóinak ellátásával.

— Katolikus egyházközségi 
tanácsülés. A veszprémi róm. kát. 
egyházközség tanácsa a múlt héten 
ülést tartott Scrák  József prépost
kanonok, plébános elnöklésével, aki 
a folyó ügyekre vonatkozó elnöki 
bejelentései között köszönettel emlé
kezett meg a hölgybizottság buzgó 
fáradozásáról, mely a szegénysorsu 
katolikus iskolásgyermekek karácso
nyi felsegélyezésére 1170 P-t gyűj
tött összeget eredményezett. A gyűj
tés eredményéből, amelyhez más- 
vallásuak is készségesen hozzájárul
tak szives adományaikkal, mintegy 
80—90 szegény gyermek részesül

téli ruhában. A tárgysorozat további 
tárgyalása során elfogadta a tanács 
az 1939. évi költségelőirányzatot, a 
Boldog Margit-templom jövő évi 
dologi kiadásaira szükséges összeget 
megszavazta, elhatározta, hogy a 
gyermekgondozási munkák ellátására 
még egy Ferences-nővért alkalmaz, 
megszavazta az egyházközségi al
kalmazottak részére a szokásos ka
rácsonyi segélyt, végül elfogadta az 
elemi iskolák igazgatójának a min
dennapi iskolalátogatási kötelezett
ség alóli egyes felmentésekre vonat- 

; kozó javaslatát.
— Adomány a magyar a ma

gyarért mozgalomra. A farkas-
1 gyepűi erdei iskola 22 db gyermek- 
I fehérneműt küldött a veszprémi 

MANSz „Magyar a magyarért" se- 
gitőmozgalmára.

— Vallásos est. Csernyey Jó
zsef soproni ev. papnövendék a 
múlt vasárnap ezévben is vetített ké
pekkel illusztrált ádventi előadást 
tartott a veszprémi evangélikus 
templomban, aminek tárgyát Jézus 
szentigéi és az ev. misszió külföldi 
tevékenysége képezte. Az érdekes és 
szép előadásnak még szavalat és 
közének adott keretet s azért dr. 
Bélák Imre várm. kir. tiszti főorvos, 
gyülekezeti felügyelő mondott köszö
netét.

— Kitüntetett csendőralhad
nagy. Devecserböl jelentik : A kor
mányzó ur őfőméltósága Orbán Mi
hály csendőr alhadnagyot, a deve- 
cseri őrs szakaszparancsnokát ezüst 
érdeméremmel tüntette ki.

— Adomány a veszprémi in- 
ségakcióra. A Balaton Halászati 
R. T. a kormányzóné őfőméltósága 
inségenyhitö akciója keretében, mint

, eddig minden évben, az idén is 
200 kg. friss keszeget küldött az 
Ínségesek közütt való szétosztásra. 
A nemeslelkü adományért ezúton 
mond köszönetét a városi szegény- 

, gondozó bizottság.
— Vasutasok karácsonyfája 

az állomásokon. Varga László, a 
MÁV szombathelyi üzletigazgatója, 
aki a közelmúltban került az üzlet-

i vezetőség élére, példát követő el
határozásával elrendelte, hogy a bé- 

j kés utón megnagyobbodott orszá
gunknak mintegy szimbólumaként a 
„Mindenki karácsonyfája" ne csak 
az üzletvezetőség székhelyén: Szom
bathelyen, hanem a nagyobb góc
ponti állomásokon, mégpedig Vesz
prémben, Pápán, Celldömölkön, Zala
egerszegen és Sopronban is ott áll
jon. Az üzletigazgatónak ez a mé
lyen keresztényi érzéssel telitett el
gondolása újabb bizonyítéka annak, 
hogy rövid hivatali működése elle
nére az utazó közönség megelége
dését és elismerését nem ok nélkül 
érdemelte ki.

—  Halálozás. Dr. Sárosy(Schlem - 
mer) Jenő ny. járásbirósági elnök 
Miskolcon, dec. 14.-én elhunyt. Te
metése 16.-án délután volt a Szent 
Anna-temető kápolnájából, az ottani 
sirkertben. A megboldogult ifjabb 
éveiben Veszprémben volt a bíróság
nak rokonszenves, közbecstilésben 
állott tagja, ezért váratlan halálának 
Ilire itt mély megilletődést és őszinte

, részvétet keltett. Sárosy  Ödön hon- 
| véd őrnagy fivérét gyászolja a meg- 
i boldogultban.

— A GyOE Veszprémvárme- 
gyei Tagegyesülete dec. 30.-án, 
pénteken d. e. 10 órakor a Gazd. 
Egyesület helyiségében igazgatóvá-

I lasztmányi ülést tart.
— Betörés. Csütörtökre virradó 

éjjel Csornai György veszprémi fü-
, szerkereskedő Csatár-utcai üzletébe 

betörtek s a nyitott fiókból 150 P-t 
elloptak. A tetteseket kereső rendőr
ség a pénzt tartó faládácskára a 
Vértanu-utca sarkán akadt rá eldobva.

— Bajtársak! Károly csapatke
resztem megszerezhetése céljából fel
kérem azokat a volt bajtársaimat, 
akik a 31. h. gye. II. pótszázadával 
az orosz-lengyel frontra mentek, 
hogy jelentkezni szíveskedjenek. 
Minden költségüket fedezem. Weisz 
Benő  Bpest, V., Visegrádi-u 4.. 355

— A Faluszövetség kitünte
tései a somlói kilátótorony léte
sítéséért. Közöltük legutóbb, hogy 
a kultuszminiszter a somlói Szent 
István Kilátótorony építése körül 
szerzett érdemeikért többeket kitün
tetett. Most arról értesülünk, hogy 
ugyanezen érdemekért a „Falu" 
Mezőgazda és Földműves Szövetség 
is kitüntetéseket adományozott. Dísz
oklevelet kaptak : gróf Esterházy T a
más és gróf Erdődy Péter Szent 
István király emlékének megörökí
tése és a Falu érdekében kifejtett 
működésükért. Elism erő oklevelet és 
aranyérm et: Medgyaszay István egy. 
tanár, a torony tervezője, vitéz No-

i  váky Lajos devecseri plébános, 
Koncskó Zoltán főintéző, Kajcsos 
István főellenőr. Elism erő oklevelet 
az építkezésnél különös érdemeket 
szerzett kocsisok: Molnár Sándor, 
id. Gróf István és ifj. Gróf István 
Somlóvár, Gulyás Kovács József, 
Marton Sándor, id. Sostay János és 

í ifj. Sostay János Devecser.
— A Városi Zeneiskola nö

vendékhangversenye. Veszprém
| város Zeneiskolája múlt szombaton 

tartotta növendékeivel a folyó tanévi 
első előadási gyakorlatát a zeneis
kola helyiségében, amelyet egészen 
megtöltött a nagyszámú szülők és 
érdeklődők sokasága. Brodszky  Fe
renc igazgató és a zeneiskolai taná
rok : Dobó Andor, Kalm ár  Mihály 
és Unger Ilona mutatták be az egy
begyűlteknek azt a szép elohaladást, 
amit tanítványaik az ő szakavatott 
és lelkiismeretes oktatásuk eredmé- 
nyekép elértek, s ami egyaránt di
cséretére vált a tanári karnak és a 
szorgalmas, törekvő növendékeknek, 
akik közül különösen a magasabb 
osztálybeliek nagy zenei készségről 
tettek bizonyságot. Az alsóbb osz
tálytól felfelé zongorán Schiberna 
Károly, Bácsi Vilma, Csomay Pi
roska, Löwy István, Lontai Vilma, 
Szloboda Mária, Márföldy Olivia, 
Bock Ildikó, Nyék Gizella, Pekárdy 
Magda, Bertalan Ákos, Kárpáti 
Margit, Vörösmarty Ilona és Pintér 
Magda, hegedűn Csomay János, 
Krasznai Hedvig, Jánosy András és 
Kollár Lajos, gordonkán Tavaszi Fe
renc mutatták be tudásuk legjavát, 
akik tanáraikkal egyetemben meleg 
ünneplésben részesültek.

— A mozi műsora. Lapnyomás 
közben  közlik velünk : A városi Hun
gária-mozgónak gazdag és változa
tos műsorai lesznek az ünnepekben. 
Ma szombaton (24.) az ebédutáni 
órákban filléres helyárakkal A kis 
lord  kedves film, főszereplői a kis 
Tedy Bartholomev és Dolores Cos- 
tello. Bevezető: Röm icsata c. színes 
rajzfilm. — Vasárnap (25.) négy 
előadásban A fa lu  rossza c. kitűnő 
magyar népszínmű, Dayka Margit, 
ölvedy Zsóka, Somogyi Erzsi, Gre- 
gus, Somlay, Rózsahegyi stb. kitűnő 
művészek szereplésével. Végig ma
gyar hangulat s a régi hires magyar 
nóták kedves emlékeket idéznek fel. 
Bevezető: A kutya magánélete c. 
ismeretterjesztő és Magyar Világhir- 
adó. — Hétfőn (26.-án) szintén ün
nepi film, Jókai Mór remekszép re
génye : Szegény gazdagok, Szeleczky 
Zita, Vaszary Piri, Uray, Szilassy 
stb. nagyszerű szereplésével. Beve
zető : Vitaphone Orfeum  és Magyar 
Világhiradó. — Szerdán és csütörtö
kön (28. és 29.) filléres helyárakkal 
A cár nő kegyence. Nagy Katalin 
és Orlov gróf tragikus, izgalmas

sorsának fordulatos meséje, amely
ben Velence pompás vidéke s a 
karnevál stb. is látható. Bevezető : 
az 1938. évi fu tba l v ilágbajnokság
ról készült sportfilm, Pluhár István 
magyarázatával és Fox Világhiradó. 
— Áz előadások kezdete szombaton 
d. u. 2 és 4, vasárnap és hétfőn fél 
3, fél 5, fél 7 és 9, szerdán és 
csütörtökön fél 7 és 9  órakor. Pénz
tárnyitás két órával az első előadá
sok előtt. Telefon 363.

— H irtelen halál. Petz Győző 
ny. őrnagy Enyingen, a Korona
szálló éttermében hirtelen rosszul 
lett, összeesett és meghalt. Halálát 
orvosi megállapítás szerint szivhüdés 
okozta.

— T alá ltak  Veszprémben, a 
Szilvádi-utca egyik udvarán egy kézi
táskát ruhaneművel, élelmiszerrel stb.

I s „Takács József Bánó" felirattal. 
Egy aktatáskát pedig az utcán talál
tak apróbb tárgyakkal. Igazolt tulaj
donosaik a rendőrségen átvehetik.

— Betlehem es játék szerez 
örömöt Az Én Ú jságom- Tündérvá
sár  kis olvasóinak. Sok mesét, ver
set olvashatunk még benne, a ked
ves rovatokkal együtt. Kiadóhivatal: 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfi
zetés negyedévre ajándékkönyvvel 
2 P.

— Csendrendelet. A veszprémi 
vezető-rendörtanácsos rendeletet adott 
ki, amelynek értelmében aki a város 
belterületén, valamint nyilvános és 
szórakozó helyeken a csendet kiabá
lás, dalolás, kurjongatás. fütyülés, 
dörömbölés vagy más módon zavarja, 
kihágást követ el és 100 P-ig ter
jedhető pénzbírsággal büntethető.

— M egszurta a tehén a szarvá
val. Zircröl jelentik: Borbély  József 
bakonyszombathelyi gazd. cseléd 
itatás után teheneket kötött be, eköz
ben az egyik tehén szarvával feléje 
bökött és jobb szeme alatt megsebe
sítette.

— E litéit árd rágítók . A vesz
prémi törvényszék az elmúlt héten 
Pápára szállt ki s ott Ács Ferenc 
külsővati mészárost és Griinfeld  
Miksa marcalgergelyi vegyeskereske
dőt, akik a sertés-zsirt kilogramon- 
kint 2 P-ért értékesítették, fejenkint 
20—20 P pénzbüntetésre Ítélte jog
erősen.

— Kosáryné Réz Lola „Tá
voli kék hegyek" c. regényének is
mertetését hozza a M agyar Lányok. 
Majthényi György, Feleki Sándor, 
Vándor Iván, Pálosy Éva, Beniczky 
Erzsébet és mások írásai teszik 
teljessé Tutsek Anna népszerű ifjú
sági lapját. Kiadóhivatal: Bpest,
VI., Andrássy-ut 16. Előfizetés ne
gyedévre 4 P.

— Ezüst evőeszközt lopott.
Szigeti Zoltán balatonfőkajári vil
lanyszerelő Küngösön Kecskem éti 
Györgynénél volt a villanydíjat be
szedni, aki ebéddel kínálta meg. Mi
alatt ebédelt, egy ezüst villát és ka
nalat elcsent. A csendőrség előtt, 
amely a károsult följelentésére valla- 
tóra fogta, beismerte a lopást.

— Eltörte lábát a ráesett fa. 
Zircröl jelentik : Fakitermelés során 
J á k i  Imre munkás a pálihálási erdő
ben egy fennakadt, de már kivágott 
fát akart elszabadltani, közben a meg
lódult fa lábára esett és jobb boká
ját eltörte. A zirczi Erzsébet-kór
házba szállították.

— Halálos felborulás a kocsi
val. Devecserböl jelentik: Sarród 
községben szabadságon volt A bdái 
József devecseri csendőr. Egy ko
csin utazott, a kocsi azonban felbo
rult, a csendőr agyrázkódást szenve
dett és ennek következtében meghalt 
a kapuvári kórházban. Nagy részvét 
mellett, katonai pompával temették 
el Kapuváron.
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— T űz. Zircről jelentik: H offer  
Józsefnek a bakonyoszlop—kőhegyi 
határban lévő biborszalmakazla ki
gyulladt és teljesen leégett. A kár 
500 P, biztosítva volt. A nyomozás 
szerint a tüzet egy kiskorú cseléd 
gyermek okozta, aki a késői órákban 
Kocsin érkező gazdája elé ment vi
harlámpával, de a lámpa elaludt, s ő 
a szalmakazal mellett újra meggyuj- 
totta, a gyufát pedig a kazalra 
dobta.

IRODALOM,BŰVÉSZÉT.
Ifjúsági könyvujdonságok.

A karácsonyi könyvpiac minden 
évben gondoskodik a fiatalság leg
szebb karácsonyi ajándékáról, szép 
és jó könyvekről, de talán még 
egyetlen évben se jelent meg annyi 
érdekes és egészen újszerű könyv, 
mint éppen az idén. Kisebbek, na
gyobbak számára akad megfelelő 
Singer és Wolfner Irodalmi Intézet 
uj kiadványai között.

Anka J á n o s : „Dániel ur" cimü 
regényének hőse egy székely tudós 
és gyerekbarát. Három kis pajtása 
van ennek a prófétaszerü lángész
nek, akik azért csinálnak valameny- 
nyien nagy karriert, mert öreg ba
rátjuktól lelkesedést, idealizmust, a 
természet, munka és tudás megbe
csülését tanulták. Vig jelenetekben, 
érdekes kalandokban sincs hiány 
ebben a könyvben.

Meghatott érdeklődéssel vesszük 
kézbe Wesselényi Miklós bárónak 
életregényét. G áspárné Dávid Margit 
irta meg az „Árvízi hajós*  érdekes 
életét, aminek háttere a múlt század 
első felének Magyarországa. Akik 
Széchenyivel, Kossuthtal felépítették 
az uj Magyarországot, mind fontos 
szerepet játszottak Wesselényi Mik
lós életében is. Amikor életrajzát 
olvassuk, megismerjük Erdély életét, 
a pozsonyi diétát, a szabadsághar
cot, a magyar múltnak ezt a legen
dás korát.

„Mr. Tímár Gyuri*, akiről G ábor 
J e n ő  irt kitűnő regényt, minden mai 
gyereknek ideálja. Szegény, árva fiú, 
a legszegényebb az osztályban. 
Egyetlen támogatója Jani pajtása, a 
kis liftes fiú. És ez a két ágról sza
kadt, szegény gyerek, a maguk ere
jéből lesznek gazdag, híres emberek. 
Ebből a könyvből is sokat tanulhat
nak a gyerekek: hitet, kitartást. Sok 
megható és vidám élménye van 
Gyuri pajtásunknak, aki bizonyára 
nagyon hamar minden magyar fiú 
kedves pajtása lesz.

Altay Margit irt megható szép 
regényt. A cim e: „Erzsébet férjhez  
megy.* Hőse egy aranyszőkehaju, 
csodaszép, kedves és jóságos her
cegkisasszony, akit a forradalom el
űzött otthonából. Először öreg daj
kája rejtegette, azután a véletlen ki
segítette Amerikába, ahol annak a 
tehetséges amerikai fiatalembernek 
lesz a felesége, aki első látásra bele
szeretett. Fordulatos, szép, megható 
ez a kis regény.

Sigrid fíoo  pompás regénye a 
„Szobaleány-kisasszony* vidám, mu
latságos leánytörténet. Helge be akarja 
bizonyítani, hogy a mai leányok 
milyen ügyesek, szorgalmasak, ki
tartóak és elmegy egy évre háztar
tási alkalmazottnak. Sok mulatságos 
kalandja akad, megismerkedik egy 
álruhás királyfival, az illető állás- 
nélküli mérnök és ugyanott soffőr, 
ahol Helge szobaleány. Persze a 
happy-end nem marad el.

Leány a hőse Adrienné Thomas 
regényének: „Andreá*-nak is, de fiuk 
éppen olyan élvezettel olvashatják. 
Ennek az érdekes történetnek a hő
sei mai fiuk és leányok, akik isme
rik az életnek sok gondját, baját, 
tudják, milyen nehéz pénzt keresni

és hogy mit jelent, ha valakinek az 
útlevele nincs rendben. Ezek a gye
rekek összefognak és megható lelke
sedéssel, mulatságos körülmények 
közt segítenek egy bajba került paj
tásukon.

(Schakespeare-ral a Fekete
erdőben.) A tündéri játék bűbájos 
színeit vetíti elénk Szabó Lőrinc uj, 
költői tanulmányában, amely az Uj 
Jdök-ben  jelent meg. Herczeg  Fe
renc szépirodalmi hetilapjának gaz
dag tartalmából kiemeljük még Suhay 
Imre könyvismertetését vitéz báró 
Roszner István harctéri naplójáról, 
Szentmihályiné Szabó Mária szép, 
valamint Barabás Gyula, Ormos 
Gerő és Fekete István drámai erejű 
elbeszéléseit. Zsigray Julianna uj 
regényéről: „A római századosiról 
beszél. Harsányi Gréte mulatságos 
cikke, színházi és könyvkritikák, S. 
Bokor Malvin pompás regényének 
folytatása teszik változatossá a lapot, 
valamint a kedvelt rovatok, művészi 
fényképek, kézimunka- és divatter
vek. Mutatványszámot küld a kiadó- 
hivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. 
Előfizetés negyedévre 6 40 P, egyes 
szám 50 fillér.

(A magyar Felvidék lelke) ele
venedik meg a Tükör felvidéki kü- 
lönszámában, amely értékes tanul
mányok, pompás fényképekkel és 
reprodukciókkal mutatja be azt a 
mérhetetlen kincset, amit a Felvidék 
minden magyar számára jelent. Cs. 
Szabó László, ürtutay Gyula, Tró- 
csányi Zoltán, Gogolák Lajos, Kam- 
pis Antal, Pukánszkyné Kádár Jolán, 
Szabolcsi Bence a pompás tanul
mányok szerzői. Ezeken kívül még 
Zsindely Ferenc, Németh László, 
Ásguthy Erzsébet és Thurzó Gábor 
művészi írásai és a „Munkák és 
napok" cim alá foglalt szemlerova
tok gazdagítják a Tükör decemberi 
számát, amelyet a Bpesten legutóbb 
rendezett nemzetközi fényképkiállitás 
legszebb képei díszítenek.

(Szabó Pál szerzői estje.) 
Bensőséges, meleg ünneppé avatta 
Veszprém zenekedvelő közönsége 
múlt pénteken este Szabó  Pál szer
zői estjét. Bevezető beszédet dr. 
Szűcs Imre kegyesrendi tanár, a 
szerző volt tanára mondott. Méltán 
ünnepelte a nagyszámú, előkelő kö
zönség székvárosunk eme tehetséges 
fiát, mert amit ez estén hallott, felül
múlt minden várakozást. Tudtuk, 
hogy Szabó Pál nagy ígéret s ime, 
az Ígéret máris beteljesüléssé vált. 
A zenének minden ágazatában ott
honos, úgyis mint szerző, mint elő- 
adőmüvész, s mint karmester. A 
komoly muzsikát négy tételű zon
gora-szvitje, hegedű-, gordonka- és 
zongora-triója, valamint Ady Endre 
„Ismeretlen átok" c. és Balogh Ist
ván „Pillangó" c. versére irt báios 
müdalai képviselték. Mindhárom 
szerzeménye érzelmeinek túláradó 
gazdagságáról tesz bizonyságot, elö- 
adómüvészete pedig máris teljesen 
kiforrott. Magyar nótáival — Varga 
Imrének, a magyar nóta egyik leg- 
hivatottabb előadóművészének nagy- 
sze-ü tolmácsolásában — méltán 
biztosit magának előkelő helyet 
nemcsak a híres veszprémi nóta
szerzők sorában, hanem országos 
viszonylatban is. Két műdalát Doma 
Ibolya énekelte nagyon kedves, isko
lázott hangján. A „Pillangó“-t meg 
is kellett ismételnie. Doma Ibolya 
sikerének örülünk, annál is inkább, 
mert komoly tudásu, uj veszprémi 
előadómüvésznőt fedeztünk fel ben
ne. Még egy szólóénekest is meg
ismertünk ez estén Rorbáth  András 
személyében, aki a „Repülő induló" 
szólóját és a „Csókot nem lehet 
elfeledni" c. bájos tangót énekelte, 
csiszolt bariton-tenorján. A szóló a

kitűnő zene-tudásu R aák  Endre 
szerzeménye volt. Meg kell em
lékeznünk még Metzger Tódorról, 
a zeneegyesület sokoldalú, tehetsé
ges tagjáról, aki külön szakszofón- 
szólóval szerepelt a műsoron, a tőle 
már megszokott rutinnal. A legké
nyesebb igényeket is kielégítette a 
szerző zongora-, Agárdy Jenő he- 

1 gedü- és Metzger Tódor gordonka- 
; triója. Mesteri átérzéssel előadott 
; számuknak sokat tapsolt a közönség. 
! A zenekari számokat a szerző ve- 
j zényletével a Szimfónikus Zene- 
I egyesület tagjaiból alakult zene- és 

énekkar adta elő a megszokott pre
cizitásával és összeszokottságával. 
Az, hogy a lobbanékonynak éppen 

! nem mondható veszprémi zeneértő 
! közönség ez estén nagyon sokat 
; tapsolt és ujrázott, az ifjú Szabó 

Pál és a közreműködő előadómű- 
j vészek komoly, nagy sikerét jelenti.

T. F.

KÖZGAZDASÁG
*  Országos vásár. Országos 

vásár a Dunántúlon Karácsonyt kö-
! vető héten csak egy lesz: Enyingen 
! dec. 29.-én.

* A Kereskedelmi és Iparka
mara közgyűlése. Győrről jelentik: 
A győri Kereskedelmi és Iparkamara 
Morvay István felsőházi tag elnök
lése alatt közgyűlést tartott. Az el
nök megnyitójában annak szüksé-

I gességét hangoztatta, hogy a most 
I felszabadult területek mielőbb kap

csoltassanak bele az érdekképvise- 
| leti munkába és csatoltassanak 
! vissza a régi kamarák területéhez. 

A közgyűlés tárgysorozatán szere
pelt a kamara kereskedelmi osztály
elnökének, illetőleg a Kamara al- 
elnökének megválasztása, mely tiszt
ségre egyhangúlag Fejes  László győri 
tüzelőnagykereskedöt választotta meg 
a közgyűlés. Fejes László régi, ki
próbált harcos egyénisége a Du
nántúl kereskedelmi életének és or
szágos alelnöke az Országos Ma
gyar Kereskedelmi Egyesületnek. A 
tárgysorozat további során a köz- 

i gyűlés letárgyalta a kamara 1938.
1 évi költségvetését, a kamarai tiszt

viselők karácsonyi segélyének kér
dését és beterjesztette jelentését a 

! „Magyar a magyarért" akció ered
ményéről. Az indítványok során 
Marschall Béla alelnök indítványára 
és dr. Meixner Ernő főtitkár hozzá
szólása után a közgyűlés állást fog- 

I lalt a Bata-cég magyarországi lete
lepülése ellen, mert az 35.000 ma
gyar cipésziparos létérdekét veszé- 

í lyeztetné.

Anyakönyv.
Születés: Lógradi József Acs-s. és Eipel 

! Terézia leánya halvaszületett. — Güntner 
Jenő gépkocsivezető és Sági Margit fia 
Ferenc Imre Bé!?, rk. — ÉIlö János molnár 

; es Horváth Anna fia György, ik. — I’álfi 
I József csendórtiszth. es Szilágyi Ilona 
! leánya Erzsébet Anna Mária, rk. Lukács 

Sándor müsz. tűzmester és Temesváry 
J  Hona fia László Sándor, ref. — Bán Fe

renc vm. altiszt és Köncz Mária leánya 
Mária, rk. Altorjai József cementáruké-
szitó-s. és Jezerniczky Teréz leánya Éva 
Margit, rk. — Kanczler Jenő molnár és 
Regenye Erzsébet leánya Erzsébet Katalin, 
rk. Schmid Ferenc fm. és Vízi Mária 
leánya Erzsébet Éva, rk. Réger József 
kőműves-s. és Torma Vilma leánya halva
született. Érczkövi Gyula szabó, s. és
Kis Zsófia leánya Terézia, ref. — Énekes 
Károly városi szolga és Kocsis Katalin 
leánya Terézia Ágnes, rk. — Kenedi László 
máv. űz. altiszt és Ncumayer Julianna tia 
Gusztáv, rk.

Halálozás: Ozv. Tóth Józsetné Móricz 
Anna 74 é., rk. — Mórocz Mária 6  é , rk. 
— Sági Sándor cipész 70 é., rk. — Hujber 
István 3 h , rk. — Sámpár Imre npsz. 52 
é.. rk. — Szente Arnold ny. felsókeresk. 
isk, tanár. 77 é., izr.

Házasság: Fekete Sándor lovász és 
Andrási Rozália rk.

Veszprém megyei város közkórháza. 
2135' 1938.

Versenytárgyalási
hirdetmény.

Veszprém megyei város közkór
háza részére 1939. évben szükséges

nagybani gyógyszerszükséglet 
és kötszer, gyógyászati segéd

eszköz
szállítására ezennel versenytárgyalást 
hirdetek.

Szállítási feltételek és ajánlati űr
lapok a kórház gondnoki irodájában 
1 P beküldése (bélyegben) mellett 
beszerezhetők.

Az ajánlatok 1939. évi január 
hó 12.-én déli 12 óráig nyújtan
dók be a kórház gondnoki irodájába. 

Veszprém, 1938. december 21.
Dr. Wallner Emil s. k. 
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Veszprém megyei város közkórháza. 
2109| 1938. szám.

Versenytárgyalási
hirdetmény.

A vezetésem alatt álló közkór
házban 1939. évben összegyűlendő

moslék és burgonyahéj
értékesítésére ezennel versenytárgya
lást hirdetek.

Az ajánlatok 1939. évi január 
hó 10.-én déli 12 óráig nyújtan
dók be a kórház gondnoki irodájá
ban. Ugyanitt szerezhetők be díj
mentesen a vonatkozó „feltételek" 
is.

Veszprém, 1938. december 20.
Dr. Wallner Emil s. k*
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j  Veszprém megyei város polgármes
terétől.

| 1.527 6 —1938. szám.
Versenytárgyalási

hirdetés.
Veszprém megyei város polgár- 

mestere a városi kórház részére 
1939. év folyamán szükséges kü
lönféle élelmicikkek, u. m .: külön
féle húsáruk, sertés zsír, liszt
félék, főző-dara, kenyérfélék, 
zsemlye, te j, vaj, sajt, ecet és 
szeszfélék, tojás, cukor, só, kávé, 
tea, fűszeráruk, szappan, mosó
por, a füszerüzlet körébe tar
tozó különféle használati tárgyak, 
seprők, kefék, tisztítószerek, azon
kívül üvegáruk, ablaküvegezés, 
evőeszközök, alumínium tárgyak 
stb., továbbá a kórházban és sze- 
retetházban elhaltak, valamint a vá
ros területén hozzátartozók nélkül 
elhalt szegények részére szükcéges 
koporsók szállítására nyilvános 
versenytárgyalást hirtet.

Ajánlatot lehet tenni akár a szál
lítandó összes cikkekre, akár azok 
egyes csoportjára. A város az aján
lattevőktől bánatpénzt nem kiván.

Ajánlatokat csak a város által 
kiadott, a szállítási feltételeket is 
magában foglaló ajánlati űrlapon 
lehet megtenni. Az űrlapok a pol
gármesteri hivatalban, I. emelet 7. 
számú szoba, díjtalanul kaphatók. 
Ugyanott kapható a szállításra ke
rülő cikkek teljes jegyzéke, valamint 
az ajánlati feltételek is.

Az ajánlatokat szabályszerűen 
felbélyegezve, zárt borítékban a pol
gármesteri hivatal iktatójában 1939. 
évi január hó ll.-ének déli 12 
órájáig kell benyújtani. Az ajánla
tok ugyané napon déli 1 órakor 
lesznek felbontva. A későn érkező 
ajánlatokat figyelembe nem vesszük.

Veszprém, 1938. december 15.
Rosos Károly

354 polgármester.
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Karácsonyi

aján d ék o k n ak
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  
I r ó s z z e r g a r n i t u r á k  ^ J l 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  
D í s s l e v é l p a p i r o k  ~  T ö m b l e v é l -  
p a p i r o k  -  S s é p i r o á a l m i  k ö n y v e k  
I f j ú s á g i  k ö n y v e k  — I C é p e s  m e s é s 
k ö n y v e k  — F é n y k é p a l b u m o k  

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

óriási választékban beszerezhetők

FODOR FERENC
könyv- és p ap irk eresk ed éséb en

¥

Telefon 54. VESZPRÉM. Szabadság-tér 3.

Karács onyf adí szek ,  bortnik, 
játékkártyák n a g y  r a k t á r a .

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

óriási választékban.

I n f c 1

n r .

L

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


