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Lehet-e itt minél több embernek, lehetőleg
mindenkinek szavazati jogot adni anélkül,
A Ház asztalán fekszik a választójogi hogy a parlamentben a magyar pártok kép
miniszter alkotása. Amint a vézna füzetek viselőinek az aránya mindig közelebb ne
után, amelyek egy-egy törvényjavaslattal tolódjék az 52—48 arányához? Ha lehet,
voltak terhesek, ez a két szokatlanul súlyos ám csinálják meg! Senki sem olyan elfogult
kötet ott pihen1a kráterben, ahonnét a tör és senki sem olyan ridegen önző, hogy
vény lávája árad az országra, mintha je ellensége legyen a jogkiterjesztésnek. De
lezni akarná azokat a súlyos aggodalmakat, a magyarságot és az állam magyar jellegét
.amelyeket a választójogi javaslat széles semmivel, a jogkiterjesztés magasztos esz
rétegekbe® keltett. Ki tudja, az a törvény, méjével sem szabad tönkre tenni. Hol van
amelyet ezzel a két kötetre nyúló indoko az a választójogos Coriolanus, az a barbár
lással kellett az országnak bekonferálni, nem Odóáker, aki ilyesmit merészelne? Akinek
lesz-e az a millió métermázsás nehezék, tudatos hitványságából vagy alaptalan jó
amely az egységes államterület korongjáról hiszeműsége folytán ilyen veszedelem kere
idővel a nemzetiségeket az etnográfiái ha kednék a magyarság nyakába, az a nemzete
tárok mentén, egyiket a másik után leha elleni politikai büntevésben minden eddigi
sogatja. Ki tudja, hogy a „nagy* miniszter mértéket meghaladott.
alkotása nem lesz-e korszakalkotó MagyarAzért lássuk csak, mi van abban a
ország történetében, hogy innét számítódik vaskosra puffadt két kötetben. Az igazságot
a magyar államcszme csődje abban az ér igen röviden le lehet Írni. Ha olyasmi van
delemben, hogy a magyar államiság az ezer bennük, amit teljes megnyugvással a ma
mk intézkedéseké’S
yar ,ai " épraizi ba~ gunk grmdoktto.'a

a maga lelkiismeretét követve sorakozzék
a mérkőzésre. Ebben a küzdelemben kell,
hogy innenről és túlról ragyogó jóhiszemüségü emberek álljanak szemben egymással.
Teljes értelmi és erkölcsi erőnkkel keres
nünk-kell a helyes utat, hogy tényleg meg
is találhassuk azt. Ha most rossz irányban
indultunk el, akkor tudnunk kell, hogy az
elkövetett hiba után alig van többé lehe
tőség a-jóvátételre, mert egy választójógi
törvényt csak tovább építeni, csak előbbre
vinni lehet, visszafejleszteni alig. És pedig
annál kevésbé, minél szélesebbkörü az a
választótörvény. A népparlament a választó
néppel szemben aligha lesz képes a jog
fosztás álláspontjára helyezkedni.
Erre is van történeti példa. A példátlan
tekintélyű Bismarck meg sem merte kísé
relni, hogy a német birodalom parlamentét
ez irányban befolyásolja. Pedig Bismarck
a politikai atyja volt az akkor néhány év
tizedes birodalomnak és a birodalom parla
mentjének, A választójogi törvény pedig,

pén e r W tt w S S R O n K ffiftor pusztuljon

amelyből a titkosságot ki akarta küszöbölni,

még az emlékük Is.
Eddig mindenki politikus volt ebben
az országban. Az egyszer minden politikus
p o litika i lelkiismeret is legyen. Most az
egyszer ne legyen pártfegyelem, ne legye
nek hamis politikai tekintélyek: mindenki

az ő legegyénibb iniciativájára létesült. S
mégis azt a képtelen módot találta egyedül
célravezetőnek, hogy lemondatja a császárt,
így a birodalom megszűnik, a birodalmi
törvények hatályukat vesztik. Am ikor ez
megtörtént, a német fejedelmek I. Vilmost

m int tettenért húzódott vissza, félt, nehogy el
riassza nézésével a bájos kis szőke ismeretlent.
M iko r eltűnt, m int valami látomány, azon tűnőiődött, hogy valóságos volt-e ez, vagy csak á lo m ?
Lenyflgözte a látomány Borcsait s nyugtalanul
töltötte óráit az ablak mellett s várt, várta azt a
nyugtalanító, minden izét megbizsergető jelenséget,
A tavasz minden báját terjesztve szállt le az
est. Az életre kelt természet csodás, báját lehelte
szerteszét. M intha lüktető pérusai csupán a meg
babonázott Borcsay felé lehelték volna m ám oritó
illataikat.
M in t a legfinomabb művészettel dolgozó
pók a hálóját, úgy szövögette álm ait az éjszakában.
Az a bájos szőke fej, azok az érdeklőén m egvil
lanó szemek lassan lassan beieszövődtek abba az
oly sokszor meghányt-vetett hálóba, amelyet B or
csay — a jövőjét tervelgetve — szövögetett. A
képzeletben legapróbb részletekig megszólt szálak
művészileg fonódtak egymásba a a kis szőke fej
fontos kapocsként illeszkedett be.
A közeli toronyóra « éjfélt kongatta el, am i
kor Almadozásából felriadt s pihenni tért. Még
soká tűnődött azon, hogy is hagyhatta ki eddigi
örökös terveiből azt a kis szőke fejet, amely nélkül
most már üresnek találta egész, remeknek tartott
tervét.
Frissen, Ódén ébredt másnap r e m i Borcsay
s még eddig soha sem érzett megeiégédéssel látott
dolgai után. E te t- és munkaksdvét a remény táp
lálta, a remény, hogy látói fogja s kis szőke ísmeretient s tatán sikerfll elfogni annak a két szép
fekete szemnek egy éstreveyő, megvUlsitását. Ennek
a pMsoatnak élt • sz sz ttafetedtea várt pillanat
Jóleső reménységgel töltötte el.
Borcsay és • k i* saőt» tewwretten között az
sb tsto a át swW MStt s tm te té g ,
fottm vi

szonnyá fejlődött, anélkül, hogy közelebbről csak
egy pillanatra is találkozhattak volna. Soha sem
beszéltek s mégis megértették egymást. Boldogság
sugárzott m indkettőjük szemében, am ikor — csak
úgy ablakon át — találkoztak. Ha megtörtént, hogy
Borcsay a sötéten villogó szemekben borút fedezett
fel, szomorúvá lett, ezt meg a másik vette észre
s csakhamar megcáfolta minden feltevését az a
bájosan pajkos mosoly, arpely azután a két ba
rátot a szokott jókedvre hangolta. Pedig sokszor
láthatót volna Borcsay eipalástolt borút a mester
kélt pajkos mosoly mögött, ba nem lett volna a
maga képzelgő boldogságában vak, ha nem ta
lálta volna meg minden sötétben a maga világos
ságát.
Csodálatos barátság volt kettőjük között.
Valami különös beletörődéssel nyugodtak meg
abban, hogy közelebbről nem ism erhették meg
egymást. Nem is keresték az alkalmat, m indketten
vártak, vártak töretem mel, barátságukba vetett
bittel, amelyet még gondolatban sem cáfolt meg
soha semmi M m . Borcsay nem gondolt semmire,
am i felbonthatná barátságukat, nem sejtett veszélyt,
amely széttéphetné azt a finoman megszőtt tervet,
amelybe egy bokfog étet jövője vsa a legapróbb
nuanceokkat kidolgozva. Biztos reményekkel ké
szült vizsgáira, ami után minden a megvalósulás
utjáhőz vezet. Az álm ok valóra válnak. Édes apja
« kisvárosi tanár kijárja sz egyik járási orvosi
á llá st Csinos lakás, rtndeiőszoba, a betegek vá
rakozó csoportjával és — és igen-igen, a kis
barátnő, m int turnő, m int feleség sz egésznek lég •
bájosabb ktegéssztőfe. M ilyen szépen is készítette
•t, fó sióra.
MA$m végének egyik fenségesen szép napján
utolsó vizsgájára in d u lt Borcsay. Nyugodt létek* el
• teker biztos tudatában lépett ki s bárból, ahol

Lelkiismeretesen!

A hazafiul gondoktól izgatott képzelet
alig rajzolhat le riasztóbb képet annál, mint
amelyet ez a két prózai szám vetít a jövő
vásznára: Magyarországon minden száz
ember közül csak 52 a magyar, tehát min
den 52 magyarra 48 nem-magyar esik.

Pókháló.
Irta : Bertáira Lásztá,

A Csepp-utca 17. számú házban kiadó bú
torozott szoba lakót cserélt, Borcsai 0 6 a ötöd
éves orvoanövendék foglalta el a szűk, testhezálló
szobát a második emelet hétben. A vén bútorokkal
barátságosan berendezett szobának sok előnye volt
a többi bútorozott szobák fö lö tt; száraz, egész
séges, nincs a lakásban gyerek és leginkább az,
hogy utcára nyilló nagy ablaka a világosságot
ömteszti szerte-szét. Ez volt a legfontosabb Borcsay
e lflft nem csak hygienikus szempontból, hanem
azért is, mert utolsó vizsgájára készülve sok ta
n ulni valója volt.
A hurcolkodást a 3778-as számú hordárjai
közösen elvégezte Borcsay s kényelembe helyez
kedve megelégedetten nézett szét uj otthonában.
A Csepp utcára néző/ nagy ablak kinyílt s az uj
lakó élvezettel nézegette az alant nyüzsgő-forgó
életei, amely a maga főváiosias elevenségében
lüktetett. Újság volt' ez a szerény kisvárosi fiúnak,
aki eddigi négy éves fővároki életét szök udvari
wobákbso élte le Utcai lakásához, álmainak Al
mához « 9 f l » kis ösztöndíjon'jutott, amelyet szor
galmával vívott ki maginak. Megelégedett volt s
sz előadásokról örömmsl tért meg kis otthonába.
M ár ötöd-hatod napja volt Borcsay a 11.
tmetet hétnek lakója, ta n k o r csendes, megelé
gedett ételéi egy «l»bb fordulat zavarta meg. A
szemben levő 14-es ház egyik H. emeleti a b la k i
ból egy t e möteéygó* szőke fej ksndlkátt ki sz
uteárs, komolyan »am»ímányoz*a «
folyó
életet « s a kis szőke fej
meg B o w w yt
» srifcsr se kutatón sbtaka **M fo n tait ijedten,

8. (XXV— 52. szám.)
ismét császárul választották volna meg, aki j
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lanság és hálátlanság lesz 1 — fogjuk mondani
• megbotránkozva.
aztán az eddig hozott törvényeket a válasz
Igen. »gy van. De a rideg, számitó, hétköz
Pléb ánia betöltés. A németujfalui plébániá
tási törvénynek a titkosságra vonatkozó ja vada Imát a kegyur szabályszerű bemutatólevelp napi élet, melyben a tömeglélektan uralkodik, nem 4
ismer hálát, csak számtani alapműveleteket. És *
paragrafusai nélkül az újra megalakult bíró- ; alapján Havas Mihály jásdi lelkész nyerte ei.
gondoljuk meg, hogy ma a tömeglelkfllet szána
dalomban császári paranccsal érvényesek- i
Ideiglenes adm lnlstrator. A jásdi plébánia
nek jelentette volna ki.
I lelki és anyagi ügyeinek vezetésével dr. Horváth kozik, részvéttel csüng a rokkantak nyomorúsá
gán, de a világháború lezajlása után az élet szín
Ha egy Bismarck a normális politikai Ferenc kaposvári hitoktató bízatott meg.
pada ismét más szint ölt, a szánalom veszíteni
H itoktató i kinevezés. Pozsgai M árton attalai fog élénkségéből. A rokkantak tehát nem ingatag
élet eszközei közöl egyet sem talált olyankáplán
kaposvári
hitoktatóvá
neveztetett
ki.
szánalom alapon nyugvó társadalmi könyörüietesnak, hogy az általa hibásnak felismert ál
Dispositio. Udvardy Gyula németujfalui ideig- séget kérnek, (mnem biztos pa p okra támaszkodó
talános választójogot egyik járulékos vonat
i lenes sdministrator a plébánia vezetésétől felmenlétjövőt követelnek. Eme biztos létjövő megalapí
kozásában visszacsinálja, ez teljes értékű : telvén, előbbi helyére, Barcsra káplánnak vissza- tását
célozza a rokkantgondozó intézmény, ama
bizonyíték arra nézve, amit fennebb mon í küldetett. —- fíaumann János Városlődről kápláni kettős tevékenysége, hogy a főldm ives ro kA n ta k
földhöz juthassanak, avagy ipart ta n u lja n a k de
dottunk. A radikális választójoggal elköve ! minőségben Atialára helyeztetett át.
mindkét esetben önálló, független társadalmi lé
tett hibára alkotmányos módon alig lehet
T a n ító i kinevezés. Szakmáry Elvira Magyarorvoslást találni. Egy Bismarck csak a leg ' szombathelyre, Nagy 'Katalin Csatkára osztálytani- nyek lesznek.
A főldmives rokkant visszakivánkozik azon
durvább államcsínyt találta egyedül célra I■ toknak kineveztettek.
foglalkozáshoz, amelyben született és. ha teljesen
vezetőnek.
vagyontalan, csak egy csekélyke földhöz juthasson
Ez az adat mélyen bevilágít abba a
az állam támogatásával, ő boldogan fogja csa
ládja körében kis gazdaságát kormányoznkes nem
kútba, amely felett a választójogi miniszter
Irta : Szeberényl Lisztó.
fog nyomorúságos közjótékonyságra szorulni.. Sőt
szólója mellett táncolunk. Jól mondta valaki,
szociális gondokat a világháború szenve még a falusi rokkant iparos is visszatér szülőföld
hogy nem szabad a tizedszázalékokra fel dései Atengernyi
sokká, szaporították. A jajszó még jére, amelytől igazán elválni nem képes; családja,
építeni, a nemzet jövőjét, amelyért mind sokáig hangzani fog, m ikor már a békegalamb ismerősei, *rokonai, föld ije i körében óhajtja uj mes
annyian szenvedtünk és amelyért milliók végig repkedett Európa felett. M illió k ajka egy terségével kenyerét keresni, fö ld ije it ipartermékei
véreztek el. M illiók most' és a küzdelmes nemzedék életén keresztül fogja kiáltani a hara vel ellátni.
A kisgazda és iparos rokkant körül igy uj
ezer éves múltban. Ha a tizedszázalékokra gos kifakadást:
világ keletkezik, melynek aprólékos jogi ügyeiben,
— Verje meg az Isten; akt a háborút csi
felépített kombinációink nem válnak be,
bajaiban hathatós állam i támaszra vau szüksége.
nálta ! — A békeokmány az öldöklést és ellensé
mindent elvesztettünk, vagy csak olyan geskedést megszünteti, de a nyomort sokáig érez Megkapó és érdekes képet fest e jogi támogatás
megrázkódtatások árán menekülhetünk ineg zük, m int a t J |y az első napsugár sem tudja jóvá szükségességéről és mibenlétéről dr. Sándorfi
a hínárból, amelyek az állami élet legmé tenni az orkán rombolásait.
Kam ill budapesti törvényszéki bíró a „M agyar Figyelő“ -ben közzétett kitűnő cikkében. A tömegA háborúban megrokkantak jövője is a leglyebb alapjait ingatják meg. Talán ezt a
mélyen hazafias és tiszteletreméltó aggo kiáltóbb szociális gondok közé tartozik. Nem kö- ielkület alapján nem lehet csodálkozni azon, ha
a rokkant kisgazda vagy iparos is csak úgy áldo
nyöradomány, nem sajnálkozó, majd meg agyon
dalmat egész mélységében nem is értheti unt frázisok, nem is választójog, azaz önmagában zata lehet a lelketlen kiuzsorázásnak, a vfeszaéiémeg olyan ember, aki csak tegnapi magyar. véve éhenpusztulási jog szükségesek a rokkantak i seknek, megrövidítéseknek, ‘ m int bárki más ha
Akinek a magyarsága a hálának és az okos nak, hanem a biztos lét törvényes megalapozása, landó, különféle jogi ügyeiben, adásvevés közben,
önzésnek a lelket alig megindító szintézise, melyhez aztán a választójog oly természetes já szerződésekben, örökösödésben.
Ha már az ép, egészséges ember is elveszít
de nem a vér közösségéből és a nagy múlt rulék, mint a jó öltözködéshez az in g g a llé r; tehát
higgadtságát, ha váratlanul szembe találkozik az
mégis csak az első a jóöltözködés. A biztos lét
hagyományaiból fakadó eleven valóság.
élet jogi okfelával, vitás ügyeivel, mennyire in
jövő alapja pedig a törvényes intézkedés, nem
Mindenesetre minden betűjét megnéz pedig a társadalom tetszés szerinti öntevékenysége, kább szükséges a támogatás ily esetekben a rokzük annak a fatális dupla kötetnek és : amely a tömeglélektan szabályai szerint ma ég és j kantnak, aki testi nyomorúsága m iatt is nem zök
aggodalmasan megszámláljuk a sorsdöntő lángol, holnap már csak pislog, hogy holnapután kenhetik ki létének veszélyeztetése nélkül a rendes
kialudjék, -#»•«< k u k mmét mák Hányta
k e r é k v á g á s b ó l. A ro k k a n ig o rw to a ó h iv a t a ln a k tehát
tizedszázalékokat. Mindnyájan, akik külön végleg
terelődik figyelme.
K
y
egy oly ágára van szükség, mely közvetlen össze
ben távol állunk a politikus mesterségtől,
köttetésben támogatja a rokkaiuat jogügyi segé
Csupán a társadalom joUkouyságáraéámaszcsak az egyszer legyünk mélyen hazafiasak, kedva : annyit jelentene, m int verkligyárakat épi- lyével a közigazgatás közismert lassúságának mel
alaposak, telki ismeretesek, akkor többet tetni, hogy készítsenek azok minél nagyobb meny- lőzésével. Sokat várnak és 'követelhetnek tőlünk
használunk a saját fajtánk ügyének, mint nyiségben kintornákat az utcasarkokon kolduló azok, ktk testi épségüket áldozták é rtü n k; legke
amennyit hivatásos politikusaink az ilyen rokkantak részére. Szerencsére azonban bizonyára vesebbet kérnek a közkönytfrületból, de annal
többet követelnek az állam törvényes ^in tézke 
nem így lesz. A rokkantak jövőjével a legkomo
kérdések erőszakolt előci hálásával — ár lyabban foglalkoznak és alapos a remény, hogy a déseiből.
c ?
tanak.
világháború legszerencsétlenebbjei, a rokkantak,
D r. H o rváth Ferenc.
nem fognak a negyvennyolcasok sorsában osztoz' kodni. akiknek az áldozatkész unokák nem ritkán
— szivarvégeket is gyűjtögettek,
a második emelet hétben legszebb, semmi árnyat
i
A legelső, amit a rokkant lelkületc követel,
nem ismerő életét élte pár hónapja. Kz utcára
Elm úlni I . . E lm ú ln i!. . Elcnyészhetetlen be
érve mámorosán szívta az üdítő levegőt s a jö  i hogy visszatérhessen környezetéhez, előbbi éíettűkkel kötáblára vésett örök igazság! „ E lm ú ln i!"
;
körülményei
közé
és
hogy
ott
talán
egy
hosszú
vővel telit gondolatait iparkodott rendezni. A vizsga,
e pár betű születésünkkel rajzolódik homlokunkra,
i további életen keresztül örökös támogatásban réa diploma s végül a megismerkedés gondolatai
i k i-k i hosszq vagy rövid ideig hordja homlokára
;
szesülve,
annyit
dolgozhasson
a
társadalom
javára,
foglalkoztatták. Magába méiyedve lépdelt, mint
írva, olvasni pedig csak azok tudják, kiknek szemet
alvajáró az utcán s észre sem vette, hogy a járó : amennyit szánandó testi fogyatkozása megenged. I igaz bánat könnyeket sírtak. Átható lesz a tekintet
A
rokkantak
nem
kérnek
örökös
ingyenkenyeret,
kelőkbe itt is; ott is ‘ beleütődik. A Csepp utca
i s fényérzékeny, mint a fényképész lemeze, — ki
sarkán akart befordulni, amikor ismét beleütődött , kegyelem eltartást, melyben életuntán, semmittevéselőhívó folyadékba áztatja lemezét — igaz bánat
;
sel,
testben
bénán,
lélekben
elkeseredve,
kedély
valakibe. Udvariassan bocsánatot akart leérni, de
könnyekkel lehet csak olvasni a h o m lo ko kró l:
ben
letörve
várják
a
halált,
mellyel
a
harctereken
mikor rátekint az útjába akadóra, — szava eláll,
Elm úlni . . . Elm úlni . . .
elégszer szembenéztek.
éra, hogy száz vasmarok szorítja a torkát. Nem
M úlandó az élet annak minden gyönyöre,
Nem is találkozhatott helyesléssel az a torz
bírt szóhoz jutni. Pftlaaat atart száz meg száz
öröme és bánata! Egy elíölött nap, óra vagy perc
szülött eszme, hogy olyan telepek létesüljenek,
gondolat, kérdés, felelet villant át az agyán
m indig közelebb hoz végcélunkhoz. Közös a sormelyekben csupa rokkantak lesznek elhelyezve,
— Hát ö az a szőke kis ismeretien, a sö
fcikezüek, féilábuak, süketek, félszemück, görbék, i sunk — a -fö ld i múlandóságban — mindennel,
tétén villanó szép szemek? A bájos ideál? Az
amit csak tekintetünk fel ölei a föld terén. A kis
némák, akiknek egymás látása is csupa keserű
eszmény ? A sok szép álom ? ■
— m ind-m ind satnyaség, az élet hátralevő részének m eggyülölése; szúnyog vagy a hatalmas oroszlán, fü, fa, erdő
púpos tts testben. Nem 1 ez csak gonosz játéka
ennek dalósai.. . . m inden-minden lépést tort veigazi nyomorfészkek. A rokkant haza vágyódik,
lehet a véletlennek I — Idegesen kalapjához nyúlt
j lünk az élet utolsó állomása felé . . mégis. m»mint
ahogy
a
sebesült,
beteg
madár
is
kirepül
a
Boresay s tovább sietett. Pár lépést tesz s mégI lyen meglepetésszerűen m -g
i.e f igád, »
nyitva felejtett kalitkájából, k i az ő hazájába, szaegyszer akaratlanul visszanéz. — A két jóbarátnak
i ha közülünk valaki végálfe ”-.is i i.=(- r i t ' M .nt '
badságábn.
A
rokkantaknak
igazi
jövője
a
föld
utolsó búcsú pillantása volt ez.
kor gondtalan' gyermekké? < 'vet !»t;»t
'
és a kisipar.
Borosa/, ~ a szorgalmas kítöntttett orvostóba s annak felkavarja sz ?k>- tsz >p,at. ug\ »
Itt persze figyelmen kívül hagyjuk a rokkan
növendék, - a vizsgáján elbukott.
vartatik fel' a szívnek mind' n gvötn . ’ ■< - L«j - ” ■'
Barbár kéz, amely a nagy gonddal, művészi tak ama kisebb részét, mely a szellemi pályákon
Némi vigaszt csak az a km is. d<r 1.-* f'-'
Ügyességgel és szépséggel megszŐtt pókhálót egy fog boldogulni. A nagyipari, gyári munka nem
nyújt, ha az életet a halá.';. -s s í . »ötű súg'*-1
fogja biztosítani a rokkantak jö v ő jé t; mert néhány
otromba ujmoxduUttai tönkreteszed, gondolsz-e
vagy kriptához állunk s r '’ v ; k w a x s .ii|u k ír'
arra, hogy md műveltél. Gondolsz-e arra, hogy évig, talán öt, talán több évig szívesen látott mun
kások le ttn e k a nekik alkalmas nagyipari üze- : sok kedves képet, --- ami mar a m u ite '
a parányi k»* póknak tündér palotáját döntötted
Édes kis leány
k m í h k - i .’ n «t 1.1 ! '■
■
romba, ahova az ő szerelmesét várja? O rxttW *’ -* I mekben, de m ihelyt a népesedés természetes tör- I
■'tt'-, ! sjí-s.iit a ''n i n'<;nka<di! < r,i n j.
7"
1<- k
n . i i - t . d k iia rra fci „ vunkn. «. »' >.
az á to a tlw éjszakára, amelyeken clkészQtt a
r !.!> a '■■iH’g1k kip'-ti>l|ik, 1 ’ ■»itan!i<, i " j, ; ;
id h g .c
i,'S rn -T l ’gv mi*
:‘‘t ’
felépíteni « otthont, ahol munkás k i* életét
;»i". .'í.'f ■••'•knr« m idlrgy
bl« u--nr . «.■ 0
M i g in o “ ad
leélni az a parányi, kicsi, tehetetlen iáreg?
!■ ! i i , ! n /
Y lt V J t .'n n iIf lI
3.’
»-p- ■£, f j j .
fc-.
k,
t.ja ! a :-,a» a -.asiti hazanak. ahova te trti» g>
4.- „«-t.*vbh nem’ rjrtll D r h is/rn r : igar^agu
-ám" M»-pr i'rn -rp ti te.
M ikor
Silók e:ii '

A hadirokkantak jövője.
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szelnek in d u lt földi maradványod hajléka előtt,
m isztikus csend . . . hallani vélem azokat a
kedves ismerős zongora hangokat és dallamokat,
amiket máris oly mesterien adtál elő . . . tekin
tetem az ajtórést találja meg, melyen leröppentél...
Mennyei fénysugárba lá tn i vélem göndör hajaddal
érintett arcocskad . . . ^ s a d mosolyra n yílik s
mintha m ondanád: „A n yu ská m ! ne keseregj, hisz
követni fo^sz engem, én csak m egelőztelek! . . .
Szívverésemet elnémította a kőtáblára védett igaz
ság: E lm ú ln i. . . Elmúlni . . .
Az angyali seregnek légy oly jó kis Angyal
kája, mint amilyen jó kis leánykám voltál ti^éven
keresztül édes kis Lili kém !
Az élet csupa ámítás! Ruházattal vagy szel
lemi képzettséggel mindenki csak ámit. M indenki
szebbnek vagy ^okosabbnak akar látszani, mint
aminő tulajdonkepen. A virágos szavakba öltöz
tetett részvét sem egyéb átlátásnál! Reá mutatva
és célozva az élet nyomorúságára, fogyatékosságára !
Szomorú lelki állapotomban önámító vagyok, le
győzve a szív igazát, az ész kerekedik felül, igy
szólva magamhoz: .Nézz körül s nyerj vigaszt
abban, hogy az egész világ most a szenvedés
könnyeivel megöntözött temető . . . Az üveges
paloták, ép úgy a nádfedeles kunyhók lakóinak
szivébe egyaránt .ütötte, bele éles karmait a fekete
vámpír . . . Hány családapa lett kiragadva örökre
családi fészkéből, hány ifjú leszakítva az anyai
kebelről, avagy hány munkás acélkarból hullott
ki a megélhetést megteremtő szerszám őrökre . . .
Biz nem a termeszei törvénye szerint múltak
ki ők — halálmegvetéssel, sortüzek alatt. Nem
zetünk jólétéért, mindnyájunknak édes otthonáért.
Rajtuk is beteljesedett a kőbe vésett örök igazság
szava: „Elm úlni** . . . Elm úlni . . . Legyen nekik
könnyű a harc vérével megáztatott fö ld !
^É des kis leányom, korán letört L iliom , égbe
szállott Angyalka ! Te várd őket a menny ajtajában,
fonj fejükre addig martirkoszorut illatos rózsák
ból, mutass utat nekik^az Ur trón já h o z!
„Ö rökké való Iste n ! Szorítsd őket atyai keb
ledre, áldd meg, oh áldd meg nemzetünk hü
fiait, adj nekik örök üdvösséget!**
Incze Kálmánné
ssül. Bárányt Emmi.

Előfizetőinkhez!
Közönségünk előtt ismeretesek azok a ne
hézségek, amelyek a nyomdaipar terén és külö
nösen az újságok előállítása körül a háború alatt
felmerültek. A nyoródaszemélyzet béremelkedése
a békeidőbeli munkabérekhez képest körülbelül a
háromszorosára emelkedett, az újságpapír ára pedig
napról-napra szökik fel és már el nem képzelt
magasságot ért el. Mindezek annyira köztudomá
súak, hogy ezeknek a nehézségeknek további fel
sorolását feleslegesnek tartjuk. Csak arra utalunk,
hogy ezek a közismert nehézségek kényszerítették
a' fővárosi ujságvállalatokat arra, hogy >az előfize
tési árakat a háború alatt többszörösen felemeljék.
M i — bár elég jelentékeny áldozatokat hoz
tunk — megkímélni óhajtottuk előfizetőinket az
előfizetési dijak felemelésétől, de a nehézségek,
amelyekkel meg kell küzdeni, folyton fokozódnak
és’ a terheket tovább egyedül már nem viselhet
jük, kénytelenek vagyunk mi is ezek egyrészét olAaóiftkkai, illetve előfizetőinkkel megosztani.
- A lulírott lapkiadóhivatalok elhatározták tehát,
hogy lapjuk előfizetési árát 1918. évi január hó
1-től kezdődőleg
/

■' e fta z évre . . . . I f i koronára
' félévre . . . . . .
8 koronára
koronára
emelik fel, — Azok, akik előfizetési dijaikat már
beküldötték, szíveskedjenek a regi és uj ár közötti
különbőzetet kiadóhivatalunkba m ielőbb beküldeni.
Egyúttal kérjök vWékl előfizetőtöket, hogy a
ftntebb feborottakra való tekintettel, előfizetéseik
nek megújítása s a hátralékoknak mielőbbi bekül
dés# ir |» t Intézkedni szíveskedjenek
■.V lr .í

:

a VESZPRÉMI HÍRLAP
a VESZPRÉMViRMEOVE
a V W R R É M M B O Y E I UJSAO
khdóbívalahú.

H Í R E K.
1916 december 30

1917 december 30.

A királykoronázás első évfordulója. Nem volt
magyar király, k i olyan viharos napokban, nehéz
időkben lépett a királyi trónra, nunt IV. Károly.
Nehéz volt a helyzete első kirá lyin kn ak, szent
Istvánnak is, de olyan irányt adott nemzete fejlő
désének, hogy ezer veszély dacára is fényben és
dicsőségben ünnepelhette ezeréves fennállását.
Szent Istvánnak, a nemzet patriarchájának koro
nája ékesíti IV. Károly fejét is, jeléül annak, hogy
szent István koronájával átvette, magáévá tette a
nemzet ezeréves szent hagyományait és szivébe
beleírta a szent király népének szeretetét. Meg
nyugtató, hogy királyunk szent meghatottsággal,
vallásos bensőséggel, népeinek szeretetével kezdte
meg uralkodását. Ilyen' öntudattal, ilyen meggyő
ződéssel az lép egy ország trónjára, akt nemcsak
felfogni, de átérezni is tudja, hogy a hatalom Is
tentől van, ép azért alattvalóiban nem rabszolgá
kat iát cézári szemeivel, hanem testvéreit karolja
fel Krisztusnak szeretetével. Az ilyen uralkodónak
kormányzása biztos fejlődést jelent nemzetének.
Boldog magyar nép, melynek királya alázatos a
királyok Királya előtt, szigora a tisztesség és er
kölcs megvédésében, jóakaró és bölcs alattvalói
nak vezetésében. Boldog magyar nép, mely a tró 
non királya oldalán olyan királynét láthat és tisz
telhet, mint Zita, kinek jósága, hűsége, szelídsége
záloga m indnyájunk lelkes hódolatanak.
A királykoronázás évfordulóján az ősök tüzes
lelkesedésével, hazafias buzgóságával, vért és életet
feláldozó ragaszkodásával tömörül e sokat szen
vedő hűséges magyar nép királyának trónja köré
és felszálló im ájához:
Áldd meg Isten a királyt! . . . .
fegyverek ropogása, ágyuk bömbölése, kardok csörtetése szolgáltatja a kíséretei.
Hithűség, kitartás, fáradságos munka, önfel
áldozás utai az Isten kegyelmének, melynek nyo
mán — hisszük — m ielőbb ki fog zöldelni a béke
olajága.
W.

-- Lapunk előfizetőinek, olvasóinak és
munkatársainak boldog újévet kívánunk!
— Szilveszteri ájtatosaág. Az év utolsó

(XXV—52. szám.) 3.
— Jótékony alap. A főispánt jótékony alapra
dec. 28-ig 323 — 353 sz. nyugtákra b-folyt 691 K.
Eddig tehát befolyj összesen 33 808 K 80 f. i- '
alap nagyobb részét, mint a jövő számban köz
lendő kimutatás igazolja, a vármegyei hadisegé
lyesek közösít már kiosztották. Ha a nyert segélyek
nem értek is fel egyesek tulesigázott reménységéhez,
a legtöbb helyen a kisebb összeg is nagy szüks ;get
pótolt. S mindez néhány hónap jótékony munkája
volt, főispánunk jóleiküségéből eredőleg.
— Jószágfelügyelői kinevezés. Pansdi
László enyingi tiszttartót, gróf Csekonics Endre
az enyingi uradalmak jószágfelügyelőjévé nevezte ki.*

— Adomány a gazdák hadlárvái részére.
Herceg Esterházy M iklós 2000 koronát küldött a
vármegyei Gazdasági egyesülethez, a magyar föld
védelmében a harctéren elesett hősök özvegyei és
árvái részére. Bár ez a nemes tett például szol
gálna a vármegye birtokosainak. Mert sajnálattal
kell felemlíteni, hogy a vármegyei Gazdasági egye
sületnek mozgalma, amellyel a harctéren elesett
gazdák özvegyei és árvái részére az itthonm aradt
gazdák adományaiból óhajtott segélyalapot gyűjteni,
eddig nagyon csekély eredménnyel járt.

— A Veszprémi Dalegyesület közgyűlése.
A Veszprémi Dalegyesület januar hó 20-an dél
előtt 11 órakor tartja évi rendes közgyűlését a
kir. törvényszék tanácstermében.
— A vármegyéről. Veszprémvármegye tör
vényhatósága újabb három évre tagja lett a Bala
toni Szövetségnek évi 200, koronával. — A vár
megye költségvetését az 1918-ik évre 453.457 K
bevétellel s ugyanennyi kiadást állapítottak meg.
— Az a.líspán engedélyt adott, hogy a Pesti Naplót
a vármegye területén 1918. febr. 28-ig utcán is
árusítsák, — Az alispán a hatósági ellátásra je
lentkezők névlajstromának beküldési határidejét
jan. 5-ről jan. 8-ra halasztotta. — Kormányrende
let eltiltja, hogy elsőfokú közig, hatóságok zöld
ség-, főzelék- és gyümölcsfélékre szállítási igazol
ványt adjanak ki. Az alispán újra felhívja az ille 
tékes hivatalokat, hogy szigorúan a kormányren
delethez alkalmazkodjanak.
— Kinevezés. A posta- és táviróvezérigazgatóság a veszprémi főpostánál Véninger Ferencet
első osztályú posta- és távirótisztté, — Sándorffy
Elemért pedig posta- és távirósegédüsztté kinevezte.

— A llsztellátás hivatalos vizsgálata.

D r. Bibó Károly alispán, mint megírtuk, vármegye szerte összeiratja, hogy kik szorulnak hatósági
ellátásra. Hogy ez pontosan megállapítható legyen,
szükséges tudni, hogy kik szereztek gabonát vásár
—- Előléptetések a veszprémi káptalan lási igazolvánnyal. Ennek felderítése végett az
gazdatiszt! karában. A veszprémi káptalan f. hó alispán a városokban is, falukon is a pénzügyi
29-én tartott rendes ülésében Keserű Béla gamászai
számvevőség szakértőivel a gabona- és lisztkezelest
intézőt 35 éves és Pöschl Béla balatonszabadi
felülvizsgáltatja. Veszprémben a vizsgálat tegnap
intézőt 30 éves érdemes és önfeláldozó működésük
kezdődött Vezetője H übncr Béla pénzügyi tanácsos,
elismeréséül kasznári címmel ruházta föl.
a számvevői osztályfőnöke. A
' különösen
— A kath. sajtóért. U j kelet napja világit azt kutatja, hogy egyes családok nem elveznek-e
a kath. sajtó reneszánszában. Ragyogó sugárkévéje
kettős ellátást, t i. vételt és hatósági ellátást is, és
életet term ékenyít: uj gondolatok, eszmék, acélos
hogy az egyes háztartásokban nem vettek-e fel
akarások életét s utat mutat az uj Magyarország
olyan családtagokat is egész évi ellátásra, akik az
jövendője felé. Ez a reménység hajnalában pirosló
évnek csak kis részét tö ltik idehaza. Azt azonban
napkelet felnyitja a keresztény társadalom szemét
méltánytalannak tartanánk, ha a kettős ellátás címén
s mcgláttatja vele a mi világnézetünk ellentö
a mosónők, napszámosnők részére felvett egy szemegét, megismerteti vele a mi küzdelmünk ha I mély többletet törülnék. Sok. uricsaládban okozna
talmas célját s szükséges eszközeit. Megérteti i ez nagy zavart, mert ilyenekre szükség van s ha a
velünk, hogy a népeket is boldogító és sajátosan I családtagok részét fordítják élelmezésükre, akkor a
a magyart erősíti krisztusi életelvek megerősitője
család készleté fogy. Sokkal nagyobb s jelentősebb
azok a lelkeket ébresztő, mélyítő, tüzelő bctübatársadalmi osztály károsodása állna szemben azzal a
rázdák, amelyeket a kath. sajtó szerveinek hasáb csekély veszteséggel, amelyet az ily egyének kettős
jain apostolleíkek verejtékes s mégis ihletett m un
ellátása miatt a kőzeilátás szenved.
kája gzántogat, Úgy tudjuk, hogy most, újév után
— Hadirokkaataknak. A Hadirok kant Ipari
hatalmas kath, sajtóközpont szerveződik részvényes
Kereseti Telepeire adom ányoztak: ö zv. Nádasdy
alapon. Ebbe a fenséges tervezésbe illeszkedik
Tamásné Nádasdladány 1000 K, Ztrczvidéki Ta
bele a veszprémi központi papság sajtóadománya
karékpénztár Zircz 50 K. Községek gyűjtése: Bor12.276 kor-.val, melyet Kovács József succentor
szörcsök 80 60 K, Jásd 39 20 K, Tes 35 96 K,
gyűjtött. Az adomány tekintélyes összege magán
Szentkirályszatudja 45 40 K, Csatka 100 20 K.
hordozza a központi papság példás tradícióját :
— Kereskedők panasza. Kereskedői körből
minden nemes, szép ügynek lelkes pártolását.
is, fogyasztók részéről ts nyilvánvaló lett az a saj
Elismerés érte 1
nálatos valóság, hogy bizonyos dologban a falu
— Adomány. A veszprémi Angolkisasszo 1# megelőzi a várost. Így például a hadikávé d o l
nyok intézete 100 K-t, özv. fphlakker Károlyné 10
gában is. Falun kapható, Veszprémben nem. K ü lö 
K-át adományoztak a városi kórház karácsonynös dolog ez. Hogyan jut hozzá a falusi szatócs
fájára. Az igazgatóság ezúton is hálás köszönetét
s miért nem kaphat a városi kereskedő ? Egy hely
fejezi ki a rtemessítvü adakozóknak.
beli kereskedő panaszt emelt emiatt az Országos
— A Vettpráml Dalagyeefllet január 6-án Köséletmezési Hivatalnál. Maga ATsudy m inisztert
délelőtt 11 órakor a székesegyházban tartandó
tanícaoa válaszolt, hogy a panaszt a kávéközpontmisén énekel. — Előadják: Viharban, Döméétől.
hoz juttatta. A M v é k ttijw rt is válaszolt, Tudatta,
Boldog Asszony anyárfiM s Békéért, m indkettőt
hogy * központ csak hatóságoknak o u t kt hadiféi tikárrá alkalmazta O aál Sándor karmester, zene
ú !<.•■! I ■■■■« a szíton tovább jutva azután azt is
tanár és egy háborús alkalm i e g y M ii éneket
“’- K* wtatk, hogy a vám m ak van la badtkávéja s
S rtá tfí Iriná é fog énekelni.
sn
ia
Am i m m , m pthan
napján az ájtalosság a székesegyházban délután
6 órakor kezdődik. A szentbeszédet Engelhardt
Ferenc tanitónőképző-intézeti igazgató mondja.
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Szeszfözé*. A veszprémi központi szesz
a rakUrban, mert kevés. Majd akkor osztják ki,
főző körzetébe utalt községek megtagadták a tör
ha megszaporodik. Még utóbb, — ha sokáig kés*k
az uj szállítmány — békekávé lesz belőle. Azt is í köly átadását. A városi hatóság emiatt panaszt emelt
az alispánnál s a pénzügyminiszternél. Balatontójelezte Kiszely min. tanácsos, hogy aszalt aziha,
szilván kiutalása ügyében pedig később mtézke- j kajárral azóta már megtörtént az egyezség. A szesz
dik s az eredményt a panaszt eroelő kereskedővel j főző minden ínmázsa törköly után ingyen ad 2 \ i
liter pálinkát, l litert pedig nagykereskedői árban.
közli. Ez a kereskedő ugyanis kifogásolta, hogy
az aszalt szilvát a város 25 kgos ládákban árust- | A termelők azonban a törkölyt községük vasúti
tolta s ezzel lehetetlenné tette, hogy a szegényebb , állomására szállítják s vaggonba rakják. A város
reméli, hogy ez az előzékeny ajánlat a többi köz
osztály a maga egy-két koronás szükségletéhez
séget is jobb belátásra bírja s nem várják meg a
hozzájuthasson. Há azonban az árut a kereskedők
szigorúbb intézkedést.
utján hozzák forgalomba, sokkal nagyobb körzet
részesedhet belőle kicsinyben való eladással. Keres- !
~ Rekviráiás. A kormány a gabonafélékre
kedőink jól teszik, ha panaszaikkal a legilletéke- j s ezek őrleményeire nézve január 3-án kezdődőleg
sebb fórumhoz fordulnak. Ha az árut bármely j elrendelte a rekviralást. A rekvirálást az egész
hatóság kereskedők utján hozza forgalomba, ez ( vármegye területén egyszerre kezdik. Vármegyénk
minél több kereskedő utján, minél szélesebb kör- í területére 3400 vaggon van kivetve, amelyet a
zetben történjék. Annál inkább is bízhatnak moz- | járások között aránylagosan osztanak föl. Felül
galtnuk sikereben, mert ezt a városi hatóság is ! vizsgálat alá veszik az időszaki munkások részére
kész támogatni. Egy ilyen panaszos átiratra a po!visszatartott gabonát, mert nem mérlegelték eddig
gármcster értesítette az illető kereskedőt, hogy a 1 szigorúan, .hogy egyáltalán szüks-rges-e ilyennek
város élelmiszerek kiutalása tárgyában előterjesz- j vissza ta rta s z . A visszamaradt őszi vetőmagot mind
tést tett az orsz. közélelmezést hivatalnál. Ha ennek j elrekvirálják. A gazdasági szükséglet mennyiségét
sikere lesz, az árut,
mint eddig is, kereskedők 1 is ú jra állapítják meg. A közönség persze rémüldöz.
utján juttatják a fogyasztókhoz. A kereskedők je- I Hadik miniszter ugyan egyes lapok értesülése
lentsék a városi számvevőségnél, hogy milyen cik
szerint kijelentette, hogy sem az éléskamrát nem
zavarják, sem fejkvótát nem csökkentének. Ámde
kek árusításával kívánnak foglalkozni s minő feltételek mellett.
í az uj rendelet teljhatalmat ad a vármegyei ható
í
— A szegények cipője. Van valamelyes j ságnak, hogy a kiszabott mennyiséget, ha a fe
lesle g nem fe d e z i, a szükségletből is rekvirálhatja.
készlet, de meg ivem osztottak fa. Uriasszonyos
személyesen gyözőpnek meg a szükségről s ezután 1 E rre b iz o n y senki se számított. A termelők be
lesz a kiosztás. A pőgármester talpat is kért a v a llo ttá k a termést. Bizonyára nem többet, mint
bőrközponttói. Ha kiutaljak, szegény iskolások . termett. S e bevallás alapján szabta meg a kor
cipőjéhez használjak föl.
í mány a vásárolható mennyiséget. S most mégis
— Cukor. Nem volt cukor karácsonyra. : a leszállítástól keli tartani. A nyugtalanság tehát
különösen a városokban. Itt
L e g a lá b b sok helyen nem volt. Hiába volt mák, ' ezért általános,
még dió is, a jó mrn.ak nem készíthettek mákos- j a fejkvóta leszállítása nagy elégedetlenséget
kalácsot, dióspatkőt. Mert hát a központ nem l szülne. Vegyük csak Veszprémet. Alig van más
küldte meg a december havi cukrot. Talán későn i ennivaló, mint iisztétel. A nagy többségnek nincs
ért oda a pénz, amelyet december elején küldtek i sertéshúsa, baromfia, burgonyája, hüvelyese, kölesel ? De azért lehetett volna a bajon segíteni. A j es á rp a k á s á ja , ami mind élelmi pótlék, Á hús pedig
raktárban — ezt csak úgy halijuk — volt néhány I még mindig drága s így csak a liszt pótol mindent.
mázsa tartalékcukor. Vagy talán maradék. M ondjuk, j Mennyire más a falu, ahol mindez föltalálható. S
hogy volt talán 5 mazs.t. Ha ezi kiosztják 25 kg.- I emellett még a fejkvóta is magasabb. Városban
javai 20 kereskedő között — ott a külső részeken — J örült, aki gabonái szerezhetett. Ezek is kevesen
s a kereskedők azt szétosztják 25 dkgjáva! 100— 100 j vannak s a nagy többség hatósági ellátott. Vidéken
fogyasztó között, akkor 2000 csaiad jutott volna , a legszegényebb « hozzájuthatott egy kis kenyér1« kilogramm cukorhoz. Nem sok, de több a maghoz s talán azt sem ellenőrizték nagyon, hogy
. n in c s "-n é l! S mindezt a kereskedőnél is, a ( az ily e n e k hatósági ftsastre is je le n tk e z te k . N e m vádképen, nem is irigységből írjuk ezt, csak szembe
fogyasztónál is levonhatták volna, mint előleget, a
későn érkező decemberi illetményből. A tartalék, j álhtjuk a városi és falusi étet való képét. Bízunk
is fonne, hogy a rekvirálást intéző hatóság mindezt
vagy maradék is megvolna s cukorhiány se lett
jól tudja s méltányos lesz anélkül, hogy a rekvi
volna a legkedvesebb, legédesebb ünnepnapokban.
De ha csak négy, három vagy két mmázsa is az rálást követelő nagy oiszágos énlek emiatt szen
vedne-.
a féltve őrzött mennyiség, mégis szét kellett volna
— Földbériök országos gyűlése. Általános
osztani. Legalább sokan látták volna, hogy a közelei mezésben nemcsak az üzlet, hanem a szív is a földbérlők panasza, hogy az uj adótörvények
alapján méltánytalan nagy adóval vannak megter
megszólal.
helve. A parlament január második felében tárgyalja
— P á s z to rjá té k . & űW Mária zalabéri
tanítónő az ottani kantortaiutó pásztorjateot és az uj adójavaslatokat s így még a bérlök adó
alkalmi versét kis tanítványaival betanította és sérelmei orvosolhatók. A Földbérlők egyesülete
karácsonykor elöadatta. A kicsikéit fellépése 200 január hó 14-ére a székesfővárosi Vigadóba orszá
gos bérlő gyűlést hívott össze. Tárgya a béreli
kor. tiszta jövedelmet hozott, amit a zalabéri hadiárvák felsegélyezésére fordítanak.
iöld és a házi kezelésben levő birtok adójának
arányosítása, továbbá a régi haszonbérszerződések
— C ip őtálp aló. A bejelentett városi talpaié
érvényesítésének fenntartása. Az Országos Magyar
ból semmi sem tesz. Az üzletvezetőt, akivel a város
szerződött, katonai szolgálat alól nem mentesítették. ; Földbérlő Egyesület a vármegyei Gazdasági Egye
Ha azonban az ahspán révén a város hatósági i sület utján is felkéri a Veszprém vármegyei földtalphoz jut, egyik jónevQ cipészünk 3 K-ért végzi ! bérlőket, hogy a reájuk nézve nagyfontosságu
a talpa Wst. A talpat azonban igazolványra adják. | értekezleten résztvegyenek.
— Kovácsszéfl. A vármegyei Gazdasági
— B u rg on ya* zállitág . Tekintetes Szerkesz
Egyesület elnöke és ügyvezető igazgatója szemé
tőség i M últ hétfőn Győr felé utaztam. Bár kuruc
lyesen járt a földmivelésügyi minisztériumban, hogy
hideg idő volt, még ez sem akadályozta meg,
a vármegyei kovácsok részére megfelelő mennyi
hogy egyik bakonyi állomásra urssági szekerek
ségű kovácsszenet iib tttn o a ki. Kovácsáéin hiá
burgonyát ne sxáHítsanak. Határba terítették a hi
deg földre. Érdeklődésemre megtudtam, hogy a nyában veszélyeztetve van a tavaszi mezőgazdasági
Győr melletti Tétre szaititják. Karácsony napjan munka, mert a gazdasági gépek és eszközök kfo
javitása kovácsszén nélkül nem történhetik meg.
vi'KZAjőve viszont azt láttam, hogy az eraságt sze
lt írek a burgonyát visteaszállttfák. Megtudtam, j Minthogy Magyarország Ausztriából nagyobb menyhogy azért, mert Jétiik a megfagyástói. Meg az- j nyiségü kovácsszenet fog kapni, igen valószínű,
után vaggonok se álltak készen. Utóbb meg árról [ hogy a Üazd. Egyesület Mradozásának siketet lesz.
értesültem, hogy csütörtökön, bár jó hideg bakonyi
- T is zte k és a dohánytőzsdék. Trafik’wéi hordta a havat, nemcsak ezt, hanem a k is  osztáskor s egyébkor is sokadatom tolong a tra
termelők tek vitáit burgonyáját s vasútra kelted fikok előtt s szorongva várja, hogy egyenkint egy
'oráütUnt. M űidig jó lenne e z ! Mert hiszen ami
két szivar, vagy egy csomag kapadottány boldog
nőié, nem 1 amise, tte mégis csak m egm ordul tulajdonosa iMVtaaen, A katonatisztek azonban át
az emoetben valami. Ha nem «t ofefttszoritó in 
vágtak a tömegen és soron kívül hozzájutottak
dulat, akkor te g tlih h is az ag egyszerű okosán- j szükségletűk tonyi résiéhez, aateanyi t e á it . Ez
fiá s : alkalmas «M-« a decemberi hózivatar barpersze rossz vért szült, elégedetlenséget okozott.
gonyasrittttiara ? Ha alkalmas, akkor rendben van
A Külftgy-HsdOgy szerint az Illetékes hatóság meg
a dolog Ás»d« ha w m alkalmas ? Akkor szabad-e
tiltotta a riszteknek, hogy olyankor menjenek tra
« tou« drága adományai p m u dfenali Mtenm?
fikba. amikor azok alőtt csoportok vannak, ttyea
N« de tahin
« pwsstut el, meri » Goodvteetés « d l * a csak tro ig íík «tjá« etetttbatik be wltejówtíáfeől «
T m t e t e W : Ofcm
aégletöket.

— 5 ‘V/e-kaI kamatozó veszprémi taka
rékpénztári részvény és 20 darab veszprémi
gőzmalom részvény eladó. — Jókarban levő iröt
gépet és Wertheim pénzszekrényt vesz S Z E M E R E Y
J Á N O S kereskedelmi és közvetítő irodája Veszprém.

Rákóczi-utca 2.
• Fehérnemű varrónő ajánlkozik, há
zakhoz. Javításokat is elvállal. Cím a kiadó
hivatalban.

— A veszprémi Közgazdasági Bank és
Takarékpénztár r. t igazgatósága közit t. üzlet
feleivel. hogy 1918. január 1-től kezdve további
intézkedésig az állandó betétek után 3 íjk*',), a
folyószámla betétek után 3*,n kamatot fizet. M$őkekamatadót az intézet viseli.
A Közgazdasági Bank és Takarékpénztárnál
jegyzett uj részvények az ideiglenes részvényjegyek
ellenében a pénztári órák alatt átvehetők.

A közigazgatási bizottság ülése.
Közutak.
A vasúti forgalom korlátozása folytán az
enyingi járás trvhatósági kűzulj'.ira előirányzott
baziltkavics megkezdett szállítását a badacsonyi
bazaltbánya r.-t. beszüntette. Ugyancsak emiatt a
sági bazaltbánya a pápai és devecseri járásban
levő nagyforgalmu utakra előirt bazaltnak folya
rrfatban tevő száliitását is beszüntette. Az államépitészets hivatal kérelmezte a jutási állomás kö
zelében tevő mészkőbánya ro$zér$ egy villamos
ütőfuró gépnek átengedését.
„

Fogház.
A veszprémi kir. ügyészség mellett fennálló
fogházban november hó folyamán 81 volt a le
tartóztatottak száma. Különböző címeken ez a szám
a hónap végére 71-re olvadt le. Ebből elítéltek
végérvényesén 25 férfit és 18 nőt. Fellebbezés
alatt van 1, vizsgálat (alatt 12 férfi és 15 nő. A
letartóztatottak 802 munkanapot dolgoztak az el
múlt hónapban. A fogházöröknél 1, a letartózta
tottaknál 5 legyelmi eset fordult elő.

Adóügy*
November hónapban behajthatlanság és elemi
károk miatt adót senkinek sem engedtek el, adó

fizetést -hatasálst sem kapott senki. H toüótneti-

tességben senki sem részesült A kivetett had
mentességi adó összege 211.7ÓQ kor. Folyó évi
október végéig 3482 korona róTyt be. Az egyenes
adókból 4,217.497 kort. vetettek ki. Október vé
géig 2,050.342 kort. fizettek le, 125 285 koronával
többet, mint a műit év októberében. Ájjaini jöve
dékből és egyéb közadók módjára behatandó tar
tozásokból a következő befizetések történtek: ipar
kamarai illetékből 1976 kor., tanítói nyugdíjból
1196, egyenértéki illetékből 2275, bélyeg és jogilletékből 44.473, bor- és húsfogyasztást' adóból
26.115, italmérési illetékből 5435, szeszadó és
szeszadópótlékból 3149, dohányjövedékből 120.195
korona.

Közefóttsófftgy.
Veszprcmvármegyében a november havi köz
egészségügyi állapotok kedvezőtlenek voltak, kü
lönösen a hevenyfertőző betegségek fellépése miatt.
Különösen a kanyaró terjedt erősen. A vármegye
ben mindenütt, de kőlöROsen Veszprém városában
Egyéb megbetegedések a következő számban for
dultak elő: tfifteritís 22, vörheny 23, vérhas 9.
hasihagymlz 27, trachoma 10, hörkhurut 5, gyer
mekágyi láz 2 esetben. Az állami elmegyógyinto
zetbe 4 ö n -, és közveszélyes beteget vettek tel
a vármegyéből. E szerencsétlenek száma folyton
szaporodik.

r

.
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A mezőgazdasági munkákat egész november
hónapban kedvező időjárás melleit akadálytalanul
lehetett folytatni. A december elején beállott szi
gorú lét és Havazás megakasztott* az Őszi Mán
iások folytatását, ami pedig a legtöbb helyett még
kívánatos lett vplaa. A novemberi kedvező idő
járás mellett az A « i vetések Jói fejlődtek, a ko
rábban vetéltek jó l bokrosodtak és • később ve
tett buzik ia elég jól megeröspdve jotottak * i*H *
A srálastakarmány és szatraafélék rekvteáUkM meg
indult és folyamatban w t
A haainos házttilatok eféssségi á lla p i’*
nóvember Hónapban >» o-vi b
:
adós állatbetegséget ru ;-T
•-£« *- j
lbpifori*k meg.

£
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egyéniség. Olyan, mint naga « t éle^ mely körötte

hullámzik. Egyszerű, szűk horizontú, perspektívája
nem emelkedik tűi a kisvárosi házak tűzfalain. Csak
sikátorokat lát, ezekben botorkál. Érzése, verseinek
tüze úgy lobog, mint kisvárosi álmos kaszinóban a
■(EfdísJReneé: Uj sor], — Báthoryné: Asszonyt iMm&vigázláng. Kis szalonokba kukucskál be, szive is egy
íz tí.'— Oyóni G é a : Élei szeretője. - Mészáros Hugó:
„
—■ Andor József: Boldog ott/ion.)
estifényes szép szalon. Csodálatos megérzése, testvéri
Erdős Reneé „U j sarj“ cimü regényét az ön- szeretete a szemérmes lélek elrejtőzése a nagy élei
elől. Az életet nem szereti Mészáros, csak a szomo
’ portrék közé sorozhatjuk. Két kötetre terjedő, hatal
mas munka és mégsem egész. Ha nem ismernője az rúságot. Legkedvesebb húga a bánat. Úgy szorítja ezt
Aranyveder ^poétáját, ez a regény csonkasága piiatt a bánatot szivére, arcára, egész egyéniségére, néhaharmonikus hullámokat nem tudna kicsalni a lélek-~ néha még a rímeire is, mint valami jellemző maszkot.
Ebben az ölelésben én szeretem, őszintének látom,
bőt Ebben Betti kis zsidúlányka személyében a költő
maga mondja el vallomásait. Hű, őszinte gyónás min igazi költőnek, kisvárosi lírikus művésznek. Mészáros
den szivárványos szép szava. Még csak a hátteret kisvárosi lírát ir. Igazabban : ő a dunántúli kisvárosok
sem másította el. fo g h a tó ez az eredeti rajzolás és szemérmes lírikusa.
Andor József „Boldog otthona" nem regény.
ismerős táj és város beállítása. M ikor olvassuk, viszszaéiénküt bennünk emléke. Megnagyitva, kiszépitve Hiányzik belőle a regény 'hatalmas, kiépített váza,
amire rárakhatná az író a három fehérlelkü lány éretté
újra elraktározzuk szivünk arany kazettájába. Az ide
fejlődésének történetét. Hogy mese sincs benne, ezt
gen miliő se zavarja rokonérzésünket. A kis Betti ittmég meg lehet bocsátani. A rcfleksziók bőségesen
ott elakadó, a zsidó környezetben fájó 'életsorsát
kárpótolnak a meséért. De a lelki folyamot nem érez
finom, illatos gyöngyvirágként díszíti a katolikum ma
gasztossága, Apáti Benedek szelíd szerzetesi szivéből zük hömpölyögni a könyv betűi között. Tavak vannak
kiáradó melegség. Szerzetest magyar regényben még csak benne, lelki tükrök, tengerszemek. Úgy gondol
nem festettek ilyet} aranyos ecsettel. Legnagyobb ér juk, Andor nem is akart regényt adni. Hosszú, ko
deme Erdősnek, hogy objektív tud maradni, pedig a moly irodalmi munkássága után ezt a könyvet bizo
nyára pihenőnek szánta. Olyan impressziót nyújt a
téma igazi líra, a legszebb, legkedvesebb gyermeklira.
Boldog otthon elolvasása után, mintha valaki lírát
Az egyszeri!, okos objekiiv életrajzon mindenütt át
akart volna írni deresedő fejjel. Mintha a regény egyvillan ez az édes, graciózus érett kislány pszikhéje. Tán
ezért Is tudjuk alázatosan követni látatlanul is, raeg- egy fejezete szerelmes versként csengene felénk, visziratlanul is a regényen messze túl. Ebben Bettit, az szaemlékezvén. régi-régi kedves, szép szivü lányok
drága nevére, akiknek emlékét fiatalos versek helyett
uj sarjí, az uj leiket az evangéliumi ut felé.
most örökíti meg érzékeny, romantikus szépségek kö
Báthoryné „Asszony! életraúvészetét*4 az élet
kontároknak szánta Prohászka püspök. Azoknak is zött. Ha mint fehér lírát olvassuk a Boldog otthont,
vaió.-Mkik az életet szeretik, áhitják, de élni nem akkor örömet ad; ha mint regényt vesszük kezünkbe,
akkor nem elégíti ki művészi várakozásunkat s ön
tudják. A könyv minden fejezete modern asszonyok
kéntelenül Andor Tanítónőjének markáns témája jut
énak való meditáció, akik szeretnék magokat eman
cipálni s részben emancipálták is életfelfogásukat a eszünkbe, vagy egy izzó katolikus regény komor kör
sablonok unott formáitól, de ebben az önkényes, csak vonalára gondolunk, amely Andor megujhodott stíluskészségére s gyönyörűséges ember- és lélekábrázoíávéletlenül ráhibázott lélekszabaditásban és bilincs.
(czi Z.)
oldásban szembeszökőbb a tehetetlenség, az el nem sára vár.
ért vágyak visszajáró terhe, mint a szabadulás óhaj
tott öröme. Foeretef munkái mellé merem állítani Bá-

Régi és uj könyvek.

APRÓHIRDETÉSEK.

értékét Ezék a tanácsok, ezek a betegségek, lelki ké
telyeit csak a magyar föld modem asszonyainak tó kében verhettek mély gyökérzetet Báthoryné medi
cináit már azért is elfogadhatja a mai modern asszony,
m<n egy eret t g iio iis i a» niogofte. A szerző Krisztus
felé emancipált tiszta, derűs élete sugározza be á
IS " j i - S | i '
A knoznojarezki meghalt fogolypoéta, a hajdani
soproni és szabadkai újságíró, háború előtti verseit
íiytijtjs Kjyofít vjczs
sxvfetvjc cttnci icöoyvc* a
posthumus könyv, ha még nem is abszolút művészi
munka, alázatot parancsol és könnyet Gyón! Géza
most mutatja meg, mivé fejlődhetett volfta. Háborús
versei, el kell ismerni, reprezentáns írások a magyar
hadi irodalomban, de nem az alkotó zseni önkéntelen
kirobbanásai Ami eredetiség, ami ihlet, ami szépség
cs ipuvgszci KiexKciii viorat u jo m n i w w vcraciocfl,
az csak
Gyóninak, aki 1909-ben

özvegyeset ieg
Cím a

intelli
asszony, lehetőleg í la p i elfoglalt
otthon végezhető irá teli munkát
kiadóhivatalban.

— ItodikOlctbn Jegyezhető orvosi vizsgálat
nélküli életbizto sítássa l kapcsolatosan 18 évestől
55 éves kornak részére.
alatt is érvén;
az Első Magyar
— Jó boroshordók, férfi kocsibunda, szűrcsizma, gummicsizma eladó. Veszprém, Hosszuulca 40.
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S aű lo to s.
pzenész és Simon Veronika
Léber János napszámos és
Antal, r. kath. - Sztojka Angyalka
r. kath, - Deme Lajos
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és
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WELLNER dyULA
készíti rf fogtechnika le g r e in e k e h b
Mpeciulitásiíit. VESZPRÉM, Rákóczi-tér 22
Foghúzás • Müfogak • Fogtömés
4114-1917. kin. sz.
A veszprémi rendőrkapitányság a mezőgazdasági
termények, termékek és cikkek hamisításának tiialmazásáró! szóió törvénybe ütköző kihágással vádolt
Szeitl Józsefné veszprémi lakos eileni kihágás! ügy
ben következő ítéletet hozott.

íté le t:
Szeitl józsefné veszprémi születésű 43 éves róm.
kath. vallása; vagyontalan, büntetve volt kihágásért,
veszprémi lakos vétkesnek uiondatík ki az 1895. évi
XLVI. t.-c. 1. §-aba ütköző kihágásban, melyet azáltal
követett el, hogy 1917. évi október hó 18-án Veszprém
r. t. városában a 38,286896. számú foldmivelésügy!
miniszteri rendelet §-ában körülírt követelményeknek
meg nem felelő tejet hozott forgalomba s ezért az
1895. XLVI. t.-c. 3. §-ának c) pontja alapján 3 napi
elzárásra és 20 kor. meüékpénzbüntetésre, behajthatat
lanság esetén 1 napi önköltségen kitöltendő elzárás
büntetésére ítéltetik.
Köteles a marasztalt 8 kor. vizsgálati dijat és
1 kor. költséget 15 nap alatt végrehajtás terhe mellett
megfizetni.
AAiszabott pénzbüntetés az 1901. évi XX. t.-c.
23. §-ában körülírt célra fordítandó és az ítélet jog
erőre emelkedésétől számított 15 nap alatt végrehajtás
terhe mellett Veszprém r. t, város rendőrkapitányi
hivatalánál fizetendő be.
Ezen ítélet az 1895. évi XLVI. t.-c. 7. §-a alapján
az elitéit fél költségén a Veszprémi Hírlap cimü helyi
lapban jogerő után közzététetni rendeltetik. '

Ind okok:
Terhelt a tárgyaláson szabályszerűen történt idé
zés dacárs sem meg nem jelent, sem magát nem kép
viseltette, sem elmaradását nem igazolta, miből nyilván
való, hogy az ellene emelt vád ellen védekezni nem
kívánt s így az ítélet a Rbsz, 109. §. távollétében is
meghozandó volt s egyébként is, mivel a beérkezett
11481917. sz, vegyeletnzési bizonylat szerint az általa
forgalomba, hozott tej az 1895. XLVI. t.-c. végrehajtása
'
" in 1896. jtmius hó 9-én 38286. sz, a. kiadott
izezettnek találtatott s ezért terheltet tejhamisításért és
hamisított tejnek forgalomba hozataláért a fentirt bün
tetésben elmarasztalni kellett. A büntetés kiszabásánál
súlyosbító körülményül vétetett, hogy terhelt hasonló
kihágásért f. évi október hóban 383—4 1917. kih. sz.
I. fokú jogerős Ítélettel már büntetve v o l t ' Ezeknek
figyelembe vételével volt jelen ítélet hírlap: közzététele

«, (XXV— 52. szám.)

V eszek

árajánlattal:
fflstö lt szalonnát
és sonkát törkölypálinkát, mandulát,
diót, sárg aviaszt,
mézet, almát, körtét
es egyéb gyüm ölcsöt,
befőttet, lekvárt, vadat

SZEMEREY J.
VESZPRÉM. (Főtér.)
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Elfogadok a szakmámba
vágó mindenféle m unkát,
igazításokat és felvasa
lá s o k a t V is e lt r u h á k a t
becserélek és azokat k i
javítva, szegényebb sorsuaknak eladom.
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Elvállal teljesen uj orgonák Jpíh
legegyszerűbbtől a legdíszesebb
télig — pneumatikái rendszer szeriní
ORGONÁK átaUkitását és hangolásit
Jutányos árban számítom. Iskolák részére
HARMON1UMOKAT Jó erős kivitelben
készítek. ZONGORÁK Javításit és han
golását úgy helyben, mint vidéken a
lehető legrövidebb idő alatt eszközlök.
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Teasfitemények,
Csecsek M g y választékban.

■ a „K o ro n a * -s z á llo d a átellenében.
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