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Ot esztendő.

Ebben az eredm ényben min
denki nagyrabecsüli Kánya Kál
m án diplom áciai tudásának, m un
kájának érdemét. Az ő külpoliti
kája mindig a nemzeti eszmények
szolgálatét jelentette és jelenti,
összhangba hozva a történelmi és
földrajzi lehetőségekkel. Az euró
pai viszonyokhoz hajlékonyén si
m ulva, vigyáz külpolitikai hitelünk
m egőrzésére. Ez. míg egyrészt tő*
rétién hűséget jelenteti és jelent
barátainkhoz, addig m ásrészt nyílt
egyenességet követ mindenkivel

Kánya K álm án külügyminisz
terünk most töltötte be külügyminiszlerségének ötödik esztendejét.
Éppen lengyelországi ólja idején,
amikor barátko zás keretében is
az ország ügyét szolgálta. A most
elmúlt öt esztendő viharait, am e 
lyek bizony ötvenre is elegendők
leltek volna, egyetlen európai or
szág külügyminisztere sem állta
ki, egyedül K ánya K álm án állott,
m aradt rendületlenül a helyén. A
nem zetek hajói viharos tengeren
hánykódnak és nagy m egnyugvás
szám unkra, hogy a mi kis hajón
kat oly tapasztalt, bizlos kéz ve
zeti, mint K ánya K álm áné. Horthy
Miklós korm ányzó a nevezetes
évforduló alkalm ából, elism erése
jeléül, ezüslkeretbe foglalt, családi
cím erével, m eleghangú a já n lásá 
val és sajátkezű aláírásáv al dí
szített arcképével ajándékozta meg
a külügyminisztert, akit meleg
szívvel, őszinte tisztelettel ünnepel
Kegyeletesen szép emlékünnepély
az egész ország.
Imm ár tizennyolc esztendős az folyt le hétfőn délelőtt a Péti Nitro
önálló, független — öncélú — I gén Műtrágyagyár telepén. A gyár
m agyar külpolitika, melynek szer irodájának előcsarnokában leleplezték
vezetét szinte semm iből kellett Gömbös Gyulának, Magyarország
m egteremteni olyan időkben, am i korán elhunyt miniszterelnökének, a
kor — a nagy összeom lás után — Nemzeti Egység Pártja megteremtő
a m aradék m agyarság elhagyot jének és vezérének emlékszobrát,
tan, barátok és tám asz nélkül ál nagyszámú és előkelő közönség je
lolt a z ellenséges vagy iránta egé lenlétében, amelynek soraiban meg
szen közöm bös világban. K ánya jelent Bornemisza Géza kereskede
K álm án tapasztalatokban gazdag lem- és iparügyi miniszter, dr. vitéz
múlttal, a m onarkia külpolitikájá Petneházy Antal iparügyi és dr. Tóry
nak sokszor valóban nehéz szol Gerö kereskedelemügyi államtitká
gálata után, hazulról kapott meg rok, báró Feillitsch Berchtold orszgy.
hívás folytán vállalkozott erre a képviselő, a Gömbös Gyula Társaság
szervező és alapot lerakó m un alelnöke, dr. Szakmáry Emil min.
kára. Itthon, mint a külügyminisz tanácsos, Gömbös Gyula volt titkára,
ter helyettese, hasznosította már vármegyénkből dr. vitéz Jékey Ferenc
most azt a tudását ős ta p asztalá főispán, dr. Berky Miklós alispán és
sét, amit hosszú évek során az még számos notabilitás.
A gyártelepi énekkar a magyar
osztrák-m agyar diplom ácia szol
gálatában szerzett. A bécsi Keleti „Hiszekegy“-gyel nyitotta meg az
A kadém ia elvégzése után meg ünnepélyt, majd dr. Zsilinszky Gábor
járta a cári O roszországot. Cettinjében való tartózkodása alatt meg
ismerte a
balkáni kérdéseket,
hosszú időn keresztül vezető he
lyen dolgozott a volt közös kül
ügyminisztérium! sajtószolgálat te
rén és M exikóba kerülve, ligyelte
A kormányzó, a miniszterelnök
a világháború esem ényeit, m ajd
pedig nyolc éven keresztül Ber nek a földművelésügyi minisztérium
linben tartózkodott és követi mi nevében tett előterjesztésére, dr.
nőségben képviselte a m agyar Schandl Károly ny. földmüv. állam
titkár, országgy. képviselő, az Orsz.
érdekeket.
ö t évvel ezelőtt szólította az Közp. Hitelszövetkezet alelnök-vezérország érdeke a külügyminiszter- igazgalójának a m. kir. titkos taná
ségre. Ez a z öt esztendő a m a csosi méltóságot adományozta.
Az államfő legmagasabb kitün
gyar külpolitikának m unkás, ter
mékeny időszak a volt. am elyben tetése egy értékes, eredményekben
külügyi politikánk sikeresen sza  gazdag közéleti munkásságnak méltó
porította barátaink szám át, elm é elismerése és megkoronázása azok
lyítette meglévő kapcsolatainkat nak az elévülhetetlen érdemeknek,
és elismertette a nem zetközi köz amiket a kitüntetett gazdavezér a
véleménnyel kétségtelenül jelen  nemzetépítő politikában s különösen
tős szerepünket a d u n ai kérdés a magyar gazdatársadalom érdekei
nek sikeres védelmében szerzett.
rendezésénél.

V eszprém , F ü red i-te lep 11. (Telefon 66.)
Eljegyzési, esküvői híreket, gyászköszönetet, nyugtázást csak
dijazás ellenében közlünk. — Kéziratokat nem adunk vissza

szemben. Józanság és a realitás nak — akinek a nevét magában fog
hoz való alkalm azkodás, a nagy laló orsz. szövetséget is ő alakította
nemzeli eszm ények gondos ápo meg — azt az elvét vallotta: „ígérni
lása és az ország pozíciójának nehéz, megtartani könnyű". A falu
állandó erősítése jellemzi az ön 1 agrárszociális kérdéseinek gyakorlati
álló magyar külpolitikát, melynek tanulmányozásában akkor már nagy
szervezetét K ánya K álm án épí eredményeket elért Schandl Károlyt
tette. Aki — írja egy külföldi dip elhivatottsága a régi kisgazdapártból
lomata — ,.o!y nagy diplomáciai a forradalom utáni kormány föld
ügyességgel és szakismerettel ve művelésügyi államtitkári székébe ül
zeti kis országának külpolitikáját, tette, ahol a magyar nép őszinte
amely egy nagyhatalom külpoli szeretetével, igaz jóakarattal intézte
tikai sorsának irányításához is közel tiz éven át az ügyeket. Innen
került az Orsz. Közp. Hitelszövetke
elegendő volna“.
(b. é.)
zet élére, ahol azóta, a lehetőséghez
1 képest, gyakorlatilag igyekszik meg; valósítani több évtizedes agrárszoj ciális elgondolásait, amik elismerésre
j és követésre tulajdonképen csak a
1 legújabb időben találtak.
Schandl Károly neve ma már
fogalom Magyarországon és azt min
den birtokos és földművelő — a
legnagyobbtól a legszegényebbig —
szeretettel és hálával ejti ki, mert
meggyőződtek becsületes jószándé
káról. Népszerűségére jellemző, hogy
a csongrádi kerület, amelynek nem
kormányfőtanácsos, a fűzfői gyártelep zetgyűlési képviselője volt, nem
főigazgatója tartott gondolatokban és
akarta őt átengedni a devecseri ke
érzésekben bővelkedő, a megboldo
gult izzó magyarságát és nagy nem rületnek, ahol az 1926.-Í országgyű
lési képviselőválasztásokon egyedül
zetépítő elgondolásait méltató ün- j
az ő nevével lehetett biztosítani a
népi beszédet, miközben a szoborról
lehullott a lepel s az egybegyűltek keresztény, hazafias irányzat győzel
mét. Most pedig devecseri kerülete
meghatottan tekintettek a tragikus
rajong érte. De osztatlan tisztelet és
sorsú nagy magyar akaraterőt su
szeretet övezi őt egész vármegyénk
gárzó arcvonásaira. Ezután Zala ben is, amely törvényhatósági bizott
György, a gyár igazgatója vette a
ságának kimagasló tehetségű vezető
gyár birtokába a szobrot, majd egy
tényezője, aki az utóbbi időben
gyártelepi munkás emlékezett meg a Szent István-kultusznak is nagymegható szavakkal a magyar mun
felkészültségü, hazafias érzéstől át
kások egykori őszinte pártfogójáról.
hatott hirdetője és irányitója.
A „Himnusz" hangjai zárták be a
Az uj „kegyelmes ur“ — ahogyan
felemelő emlékünnepélyt.
arról olvasóink meggyőződhettek —
Ezután a gyártelepen közebéd
hosszú esztendők óta lapunknak is
következett, amelyen az első felkö ékestollu munkatársa, aki kiváló cik
szöntőt Jékey Ferenc főispán mondta keivel többször kitüntette hasábjain
a kormányzóra. Majd Bornemisza kat. Tisztelőinek és híveinek kitün
Géza miniszter mondott a mai élettetése alkalmából üdvözlő sorában
próblémákat megvilágító, nagyobb
tehát mi is egy kis helyet kérünk és
beszédet.
mély tisztelettel és őszinte szeretettel
köszöntjük Schandl Károlyt, Isten
áldását kérve további alkotó mun
kásságára.

B o rn em isza G ésa iparügyi m in iszte r jelen 
lé té b e n lep lestéK le
G öm bös Gyula p éti
m e llsso b rá t.

Schandl Károly —
titkos tanácsos.
Schandl Károly, aki most 56
éves, már fiatal korában gazdasági
problémákkal foglalkozott s mint
kitűnő tollú iró, számos mezőgaz
dasági tárgyú cikket irt. Európai
műveltsége és nagy tettrekészsége
csakhamar ráirányították a figyelmet
és elindult szépen Ívelő közéleti pá
lyáján, amelyen haladva élénk sze
repet vitt a szövetkezeti mozgalom
irányításában is. Az egyetemi Szent
Imre Kör ifjú vezérének kibontakozó
tehetsége mind szélesebb körben
hódított, amihez járult mélyen ke
resztény vallásos érzéséből fakadt az
a puritán felfogása is, hogy nagy
eszményképének: Széchenyi István

Dr. Schandl Károly
interpellált a niarcalvölgyi árvízveszélyről.
Dr. Schandl Károly titkos taná
csos, a devecseri kerület országgy.
képviselője szerdán mondta el a kép
viselőházban azt a már régebben
bejegyzett interpellációját, amit a
marcalvölgyi árvízkárok és a Marcal
medrének szabályozása tárgyában a
földművelésügyi minissterhez intézett.
A nagyjelentőségű interpellációra —
amellyel lapzárás miatt már részle
tesebben nem foglalkozhatunk, —
legközelebb visszatérünk.
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században. Gyöptelen udvar, egyet
len öreg fa alussza téli álmát. Ahány
ajtó, azon mindegyiken más és más
ü zem képes
kilincs. Rozzant ajtók és még roz
zantabb ablakok. Az ablakok leg
5 0 0 c m ’-e a
nagyobb részét nem is lehet kinyitni,
angol triumph
hogy ki ne essenek, úgy vannak be
o ld a lk o c s is
szögezve. Téli időben szép légvonat
is lehet itten, mert a belső ablak
m o to rk e ré k p á r
táblák jórésze teljesen hiányzik. A
falak olyan piszkosak, mintha a vi
lágháború előtt lettek volna utoljára
esetleg szólóra elcserélendő.
meszelve. A padló? Muzikálisan
O ld a lk o c s i k ü l ö n i s
nyikorog és olyan szálkás, öreg, hogy
ha Veszprémben volna, itten ki nem
E L A D Ó .
45
adná a mérnöki divatai a lakhatási
Cím: MOLNÁR JtNÖ VESZPRÉM.
engedélyt rá, azt tudom.
És ebbe az iskolába, szűk, roszF ejérváry József-u tca 34. szám .
szul fűtött helyiségekbe jár a jövő
reménysége és az a nemzedék, mclylyel Trianont megdönteni akarjuk !
Meghalt Zoltvány
Járnak és pedig számosán! Az első
osztálynak idén 76 növendéke van
Irén bakonybéli apát
és tanul egy olyan kis lukban, ame
lyik 30 diáknak is kicsi lenne. Hoz
A pannonhalmi Szent Benedekzák hónuk alatt a darab fákat a kis
rendnek nagy gyásza van. Február
csöppségek, hogy melegük legyen
12.-én 79 éves korában, a betegek
az iskolában és ha fuj a szél, a
szentségeinek fölvétele után, elhunyt
tanító bácsi nem mer elmozdulni a
dr. Zoltvány Irén bakonybéli ben
kályha mellől, hogy el ne vigye őt
césapát, aranymisés áldozópap Balais idő előtt a szél és a tüdőgyul
tonfüreden, ahova bajára orvos
ladás. A falakon szemléltető táblák
lást ment keresni. Halála mély és
is vannak, nem éppen sok, egy
osztatlan részvétet keltett várme
nyúl, egy kecske és egy kutya.
gyénkben is, amelynek régóta th.
Aztán semmi más. Illetve pardon,
bizottsági tagja és mély tisztelettől és
vannak még betű táblák is, de ezt,
szeretettől övezett egyik főpapja volt.
mint az egyik szülőtől hallom, a
tanító bácsi a saját pénzén vette,
mert hát ide már nem került sem
miféle hivatalos utón egy kis oktató
tábla, tehát a szegény néptanító nyúl
Irta Arab.
a zsebébe, hogy mégis terjedjen a
Nem vagyok „f?'ukutató“. Nem nem muszáj feltétlenül elhinni, hogy betű szelleme és ne legyen analfa
kenyerem a szenzációhajhászás sem. az alkohol öl, butit és romlásba béta Rátóton. Nem szomorú ez ked
ves jó magyar testvéreim ? És nem
Azonban sokkal jobban szeretem d ö n t!
A község határa köves, alig van szomorú az is, hogy a falitáblán
magyar fajomat, semmint szó nélkül
menjek el a látottak mellett, amiken szántóra alkalmas földje. Boldogult nem lehet Írni a nebulóknak, mert
népünk érdekében segíteni lehetne Desics Károly éveken át hirdette, j már lekopott az elemi iskolai hár
hogy ezzel szemben csonthéjas gyü mas irkavonal és nincs rá pénz,
és kellene.
Rátóton járva, nem idézem a mölcstermelésre kiválóan alkalmas a hogy ezt olajjal újból ráfessék ? És
régi rossz anekdotákat e falu lako talaja, de még ma is alig látni ottan mégis tanul 76 gyermek betűvetést
sairól. Csendes, szegény nép lakja gyümölcsfát, rendszeres termelésről itten, mert magyar nagy lelket hor
ezt a községet és már régen nem pedig szó sincsen. Pedig Rátótnak doznak magukban tanítók és tanító
ad alkalmat történelmi adomákra. van felvevő piaca, kettő is, Hajmás nők, akik előtt megemeljük mélyen
Nem is panaszkodik már. Lassú kér és Veszprém, ahova a budai kalapunkat, mert talán ők az egyet
hegyvidékről kerül drágán a gyü lenek, akik mégis mernek bízni és
beletörődéssel éli kijelölt életét.
Látta-e már Ön Rátótot éjjel ? mölcs. Vájjon nem lenne-e érdemes hinni abban hogy az ö kezük alól
Biztosítom róla, hogy sohasem lát ezt a kérdést is intézményesen kézbe kikerülő generáció jobb magyar lesz
hatja Ön e falut éjjel, mert ha csak venni és felvilágosítással, jó példá a mostaninál. És még akkor is, ha
holdvilág nincs, akkor az orra he val megélhetést adni ennek a sze összedül ez az öreg iskola!
Nem tudom, állami, felekezeti-e
gyén túl nem lát Ön ottan. Képzel gény népnek a gyümölccsel és egy
jék el, a villamosság korában Rátó ben jó táplálékot is a saját gyer ez az iskola, de soraimat őszinte
szeretettel ajánlom mindkét tanfel
ton nincs villany és nincs semmiféle mekeinek ?!
közvilágítás se m ! A kóbor kutya
Mert hiszen, hála Istennek, Rátó ügyelőség kegyes figyelmébe, csak
azt marhat meg, akit akar és csak ton nincs egyke! Amint hallom, azt az egyet kérve, hogy ne aktát
azt nem ütik le a sötétben, akit Olaszéknál egy anyától 11 élő csináljanak belőle, hanem inkább a
nem akarnak. Rátát sötétben él, gyermek is van a családban és most XX. századba való iskolát Rátóton,
mert bár a falun keresztül vezetnek várják a tizenkettediket. Még soha mert csakis a jó iskolából kikerülő
a villamoshuzalok, ez a község sem kért érte kitüntetést, sem pedig új generáció fogja kivezetni Rátótot
még nem vezette be a villamos vi nem kérte fel keresztkomának a j az igazi haladás útjára.
Addig pedig legyen szabad arra
lágítást. Kin múlik ? — nem tudom, miniszterelnököt vagy egyéb ország- j
nem is keresem, én csak tényeket nagyot. A rátóti nép csöndben sza utalnom, hogy Rátótnak van egy
konstatálok.
porodik és csöndben szegényedik. européer gondolkodású, messze föl
Rátóton az egész községet be Minél többféle kenyérkereseti lehető dön híres prépostja, jó plébánosa,
ség
kellene ide a napszámosmunkán kiváló református lelkésze, elsőrendű
kellett oltani hastífusz ellen, mert a
Séd szabadon kóborol az utcákon, kiviil is. De hát mit lehet tenni ?! jegyzője és igen jó nívón álló taní
összevegyül vele a szennyvíz és alig Tudok róla, hogy Benárd képviselő tói kara. Lehetetlennek tartom, hogy
van egy-két kútja, melynek vize ingyenes szövőszékeket és tanfolyam a fentieken ők még soha sem el
garantáltan iható. Iszik tehát a rá- vezetőt eszközölt ki a községnek és mélkedtek volna, hiszen nekik min
tóti ember, hogy a tífuszt elkerülje, csak valami helyiség kellett volna, no dennap szemük előtt van az, amit
v í z helyett bort. Jól teszi.
Elvégre meg a fűtés, hogy megindulhasson én, a bekukkanó csak úgy sebtiben
a háziipari munka és télen a lányok, láttam. És éppen ezért, arra kell
asszonyok csengő pengőkkel told őket kérnem, hogy fogjanak ők is
• Közreadtuk k. munkatársunknak ezt
hassák meg a család keresetét. A össze, ha kell a község ellen is, és
a cikkét, bár az általa sérelmezett hiányos
ságok orvoslására már történtek s folya
tanfolyamból még sem lett semmi. adjanak éjszakai villamos fényt és
matban is vannak intézkedések. így pl. a
Kin múlott ? — megint nem keresem, a kultúra nappali fényét ennek a
várm. kisgyülés a multhéten foglalkozott
jobb sorsra érdemes, szorgalmas
csak
tényeket állapítok meg.
a község villamos világítására vonatkozó,
alaki s tárgyi tévedésekben gazdag képviselő
Külön fejezetet érdemel a rátóti lakosságú, derék községnek.
testületi határozattal. A jó ivóvíz biztosi,
Elvégre Rátót mindössze nyolc
iskola, ahonnan a jövő nemzedék
fására irányuló törekvésre a várm. kir. t.
elindul a prosperitás és a kultúra kilométerre fekszik a nagy kultúrájú
főorvosnak mai számunkban ismertetett
útjára. Kilenc lépcső vezet fel az Veszprémtől és 3 kilométerre az
közig, bizottsági jelentése világit rá s a t.
főorvos és a kir. tanfelügyelő az egészség
iskolába, de még sincs a lépcsőn ugyancsak kultúrált Hajmáskértől.
telen iskolák át-, illetőleg újraépítését is
korlát. Csoda, hogy eddig egy ne Igaz, hogy csak földrajzilag. Időben
szorgalmazza. Mindezek azonban az anyagi
buló
sem törte még ki a nyakát úgy érzem, hogy századokra fekszik
lehetőségek miatt csak fokozatosan való
itten. Az iskola hátsó kapujának és ezen segíteni kell!
síthatók meg. Azért nem árt, ha e cikk
segiteniakaró iószándéka minél szélesebb
csak a fele van meg, a másikat ta
körben válik ismeretessé.
lán még a török vitte el a XVI.

Egy jókarban levő,

e la d ó ,

Zoltvány Irén 1859. ápr. 24.-én
született Érsekújvárod. A rendbe
1875. aug. 29.-én lépett, fogadalmat
! 1880. jul. 18.-án tett, áldozópappá
i 1882. jul. 11.-én szentelték. 1882-től
1910-ig a pannonhalmi főiskolán ta
nár, majd 1910-től 1921-ig ugyanI ott igazgató volt. 1921. máj. 16.-án
! nevezték ki apáttá és ezév jun. 29.-én
| avatták föl. Tanárnevelő munkássága
mellett kiváló irodalomtörténeti mű
ködést is fejtett ki és több tudományos
kötete őrzi fáradhatatlan tevékenysé
gének emlékét. A Magyar Irodalomtőrt.
Társaságnak alelnöke, a Győri Kis
faludy Körnek tiszteleti, a Szent
István Társulatnak és Szent István
Akadémiának választmányi tagja volt.
| Munkás élete jutalmául a király a
Vaskorona-rend lovagjává avatta, a
kormányzó pedig a kormányfötanáI csosi címmel tüntette ki.
A szelíd, jóságos lelkű apátur
temetése impozáns részvét mellett
15.-én délelőtt ment végbe Bakonybélben, ahol az apáti sírboltban he
lyezték nyugalomra. A beszentelési
szertartást Kroller Miksa zalavári
bencésapát végezte s a végtisztessé
gen résztvettek dr. vitéz Jékey Fe
renc és dr. Berky Miklós, várme
gyénk fő- és alispánja is, diszruhás
vármegyei hajdúk kíséretében. A ha
lálesetről a pannonhalmi főapát és a
bakonybéli apátság konventje adtak
ki együttes gyászjeientést.

Gyula firáióii moszailc.*
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LÉGOLTALOM.
A jövő keddi veszprémi
eisötétítési gyakorlat.
Amint már jeleztük, a honvé
delmi miniszter február 22.-éré, jövő
keddre Veszprém városban és kör
nyékén légoltalmi eisötétítési és
riasztási gyakorlatot rendelt el. Ez a
gyakorlat méreteiben és fontosságá
ban a bpesti után a legnagyobb
jelentőségű lesz, mert Veszprémen
kívül kiterjed Balatonalmádi, Bala
tonkenese, Berhida,
Gyulafirátót,
Hajmáskér, Kádárta, Királyszentistván, Litér, Öskü, Papkeszi, Peremarton, Sóly, Szentkirályszabadja,
Várpalota, Vilonya, Vörösberény köz
ségekre, valamint Füzfő-fürdő, Fűzfőgyártelep, Pétfürdő, Pétgyártelep és
Papkeszi táborhely területére is.
Éppen ezért is tovább fog tartani,
mint a febr. 3.-i tartott.
A csökkentett világítás most is
20 órakor (este 8 ó.) kezdődik, külön
sziréna jelzés nélkül. Ez időpontban
tehát lakásokat, üzleteket, intézmé
nyeket stb. a kiadott falragaszon és
szórócédulán feltüntetett módon el
kell sötétíteni. Éspedig olykép, hogy
ajtónyitáskor fény ne szűrődjék az
utcára, sőt az udvarra, kertre sem.
Ahogyan már megírtuk, az elsötétí
tést most szigorúbban fogják ellen
őrizni és a cirkáló járőrök egymást
észleleteikről telefonon értesíthetik.
A teljes elsötétítés időpontját a
hatóság még nem tudja, azt a 2.
honvéd vegyesdandár légvédelmi pa
rancsnoka fogja alkalmas időben
elrendelni, am it a szirénák üvöltő
búgása hoz a lakosság tudomására.
Kívánatos, hogy ettől kezdve senki
ne tartózkodjék az utcán vagy az
üzletek előtt, mert a rendőrség iga
zoltathatja. A teljes elsötétítés meg
szüntetését, „a légi veszély elmúlt"
jelzést ugyancsak a szirénák meg
szakításnélküli, hosszú búgása adja.
Egyébként az elsötétítéssel és gya
korlattal kapcsolatos minden korlá
tozás a tűztorony órája szerinti 23
órakor (este 11 órakor) megszűnik.
A gyakorlat kiterjed a belterüle
teken kivül a külsőségekre, mal
mokra, pusztákra, majorokra stb., a
külső telkeken magánosán álló há
zakra is, tehát ezeket is ell sötétíteni.
A gyakorlai végrehajtását a gyakor
latvezetőség repülőgépről is ellen
őriztetni fogja.
A jelző szolgálatot a cserkészek
városon kivül felállított figyelő őrsei
fogják ellátni és ezek fogják a re
pülőgép érkezését, a „légi tám adás“-t,
a vezetőségnek jelenteni. Valószínű
azonban, a repülőgépnek a város
fölé érkezésekor még nem fogják
elrendelni a „légvédelmi riadó“-t és
teljes elsötétítést, mert a repülőgép a
csökkentett világítást is ellenőrizni
fogja. A gyakorlat tartama alatt —
ahogyan már közöltük — a tűzoltóság
jelképes tűzoltógyakorlatot tart a
Hangya-kirendeltség Szent Imre-téri
épülete ellen, ezért a tűzoltó-kürtjei
senkinél tüzriadalmat ne okozzon!
A részletes tájékoztatást — miként
legutóbb — hirdetések utján és
szórócédulákon hozza a polgármes
ter a lakosság tudomására.

Angolt, olaszt
tanítok!
A n g o l, o l a s z , f r a n c i a ,
4g
n é m e t f o r d ité s

R é g e b b i m a g y a r b é ly e g e t
külföldiért cserélek.

Olcsó könyvvásár Fodornál! J u h á s z F . Sziklay-u. 4.

1938. február 20.
A gyakorlatot Domián András
honvédezredes, a szfehérvári vegyesdandar légvédelmi parancsnoka ve
zeti s résztvesz azon a honvédelmi
miniszter képviseletében vitéz dr.
Fábry Dániel vk. ezredes, orsz. lég
védelmi parancsnok, a honv. mi
nisztérium légvédelmi szakértői, azon
kívül dr. Szilágyi Lajos felsőházi
tag, orsz. tüzrendészeti felügyelő is,
akik már az elsötétítés napján dél
előtt Veszprémbe érkeznek.

v e s z p r é m v Ar m k o y e

EGYESÜLETI ÉLET.

A T u ru l Szövetség V eszprém i
„B akony"
B ajtársi E gyesülete
múlt szombaton este saját helyisé
gében táborozást tartott. Kuti József
dominus a szép számban megjelent
vendégek és tagok előtt a magyar
léleknevelés feladatairól beszélt s
bevezetőül annak szükségességét
hangoztatta. Majd történelmünk egyes
szakaszait vázolva, rámutatott a ma
gyar népiélekben végbement válto
A rendőrhatóság kéri a közön zásokra, okaira és azoknak törté
séget, hogy febr. 22.-én, az elsöté nelmünkre gyakorolt befolyására.
títés alatt, a főtéren a kapukat 9 Ezután a lélekneveléssel szoros kap
órakor zárják be és lehetőleg ne csolatban álló magyar öntudat felébresztéséről, neveléséről és erősíté
tartózkodjanak az utcákon.
séről, majd arról szólt az előadó,
mennyire fontos, hogy a keresztény
magyar nemzeti gondolkodású tár
sadalom, felekezeti és foglalkozásra
való tekintet nélkül, karöltve dol
gozzék a magyar nép legalsóbb ré
tegével is elsősorban a lelki egység
megteremtése és ezáltal a minden
igaz magyar legszentebb céljának Szalóky József főszolgabíró a járási
elérése érdekében. Ezt követöleg közig., dr. Papp Sándor elnök a
Csütörtökön Veszprémben jártak Kremó Alajos patronus tartotta meg várm. árvasz. tisztviselők több tagja,
„A visszaállított Lengyelország** cím vitéz Setéth Vince és vitéz Beöthy
a kultuszminisztérium részéről dr.
Haász Aladár in in. tanácsos, dr. Ge- mel vetítettképes előadását. Nagy Dezső ezredesek a tényleges és
revich Tibor egyet, tanár, a Képző szerű felvételek kíséretében számolt nyugállományú katonatisztikar, dr.
művészeti Tanács elnöke és dr. Say be, személyes tapasztalatai alapján, Jánossy József törvsz. tanácselnök,
Géza min. oszt. tan., a képzőművé Horthy Miklós kormányzó lengyel- világi elnök a katolikus egyházköz
szeti ügyek előadója, hogy a Szent országi látogatásának jelentős moz ség, dr. Cseresnyés József eü. fő
István-jubileumi évnek Veszprémben zanatairól. Majd szólt a lengyel tanácsos. fögondnok és Boda József
megörökítése tárgyában tárgyalást nemzet minden rétegében Magyar- lelkipásztor a ref. egyház képvisele
folytassanak. A tárgyaláson résztvett ország iránt megnyilvánuló őszinte tének élén, ezenkívül dr. Neuhauser
vitéz dr. Jékey Ferenc főispán, dr. rokonszenvről, aminek ottléte alkal Frigyes piarista gimn. igazgató, dr.
Berky Miklós alispán, dr. Iklódy- mával lépten-nyomon megnyilvánuló Gludovácz József nyomdaigazgatóSzabó János kincst. főtanácsos, a jeleiről bőségesen volt alkalma meg főszerkesztő, Nagy István posta
Szent István-év veszprémi bizottsá győződnie. A továbbiakban nagy főfelügyelő, dr. Breyer István gyergának elnöke, dr. Se hatnií Károly szerű képekkel illusztrálva mutatta mekmenhelyi h. igazgató, a hely
titkos tanácsos, ny. államtitkár, a vá be a lengyel népnek a keresztény beli nő- és leányegyesületek kül
ros részéről Rosos Károly polgár- j nemzeti összetartás és testvéri tá döttsége valláskülönbség nélkül, az
mester, Bokrossy Jenő és dr. Tekeres mogató kötelessége érdekében ki almádi és fűzfői ev. fiókegyházak
Lajos tanácsnokok, azonkívül dr. fejtett nagyarányú propagandáját. képviseletei stb. igen nagy szám
Gutheil Jenő kanonok, dr. Eberhardt Végül a lengyel sajtóról, majd a had ban. Az érkezőket Hering János lel
Béla ny. tanker. főigazgató, dr. sereg fejlettségéről és a lengyel tár- kész, dr. Zoltai Róbert pü. főtaná
Pfeiffer János szentszéki tanácsos és sadalomnek a hadsereggel szemben csos, ek. felügyelő és Óbetkó Vil- |
dr. N agy László múzeumi igazgaíó. mindenkor tanúsított áldozatkészsé mos ny. pü. felügyelő,egyházgondnok,
géről beszélt. Kuti József és Kremó illetőleg az igen gazdag és pompás j
A minisztérium kiküldöttei közöl
Alajos izzó magyar hazaszeretettől büfénél is felügyeletet gyakorló dr.
ték, hogy a kormányzat Szent István
fűtött, mindvégig élvezetes és tanul Zoltai Róbertné és dr. Bélák Imkirály és Gizella királyné emlékének
ságos előadását percekig tartó taps réné alelnöknők fogadták nagy elő
jubiláris megörökítésére szobrot jut
sal jutalmazták a megjelent vendé zékenységgel, a büfé kiszolgálását,
tat Veszprém városnak. A szobor gek és bajtársak. — Febr. 20.-án, valamint a belépő- és büféjegyek
elhelyezésére helyszíni szemlét tar vasárnap d. u. fél 5 órai kezdettel árusítását pedig az evangélikus
tottak s a minisztériumi
urak, j — amint már jelentettük
a ta asszonyok és leányok látták el buzgó
mint legalkalmasabb helyet, a Vár
gok és hozzátartozóik részére csa és kedves figyelemmel, ügy a tea
északi kilátóját jelölték ki, amelynek
ládias jellegű táncos teaestélyt ren estély, mint a reggelig tartott tánc
bástyájában, a Vetésy-féle oszlopfő dez az egyesület. Március 5.-én este hangulata kitűnő volt s az Ev. Nő
helyén nyerne elhelyezést a szobor, fél 9 órakor Kolossváry László egylet lelkes, odaadó munkásságá
egy művészileg kiképzett fülkében. 1 országgy. képviselő tart előadást az nak ezévben is fényes erkölcsi és
A szobor a Vár belseje felé nézne, egyesület táborozásán.
anyagi sikerét könyvelheti el.
mig a Temetőhegy felőli részen egy
A K eresztény T isztviselőnők
Az E v an g élik u s N őegylet te a 
nagy, apostoli kettős kereszt jelölné
estély e. A Veszprémi Ev. Nőegylet V eszprém i E gyesülete pénteken
az emlékművet.
szokásos jótékonycélu nagy teájának este 6 órakor fontostárgyu választ
A szobor tervezésére a miniszté népszerűsége úgylátszik évről-évre mányi ülést tartott Scipiades Iréné
rium most fog megbízást adni, fokozódik, ami a hagyományon kí elnöknő elnöklésével.
ugyancsak gondoskodik a szobor vül (az Ev. Nöegylet rendezte leg
A veszprém i gim názium fa r
elkészítéséről, mig a város gondja először Veszprémben az ilyen nagy san g i d é lu tá n ja. A veszprémi ke
csupán a környék kisebb reudezése teaestélyt) bizonyára abban a me gyestanítórendi gimnázium Ányos Ön
lesz. A szobor előreláthatólag július leg szeretetben is találja magyará képzőköre febr. 20.-án. vasárnap d.
végére vagy augusztus elejére készül zatát, amivel a Nőegylet vendégeit u. fél 5 órakor a Petőfi-szinházban
el, ünnepélyes leleplezése augusztus minden esztendőben egyszer rende jótékonycélu farsangi délutánt ren
folyamán lenne.
zett teaestélyére hívja és ott fogadja. dez. A bő és vidám műsorban zene
A minisztérium kiküldöttei meg Óriásinak lehet nevezni azt a kö számok, tréfás kis jelenetek, tánc
tekintették még a Jezsuita-templom- zönséget, amely az idén a vasárnap számok és tornamutatványok váltják
romnál és a Margit-romoknál foly rendezett teaestélyt a Korona termé fel egymást.
tatott ásatásokat és mindkét helyen ben felkereste s ami miatt, az egy
Á K ereskedők T á rs u la tá n a k
szükségesnek tartották a munkálatok ház és Nőegylet vezetőségének leg elő adóestélye. Ahogyan már kö
továbbfolytatását. A kiküldötteket és nagyobb előzékenysége ellenére is, zöltük, a Veszprém és Vidéke Ke
a bizottság tagjait dr. Rótt Nándor többen egy-két percig helyhez sem reskedőinek Társulata, az OMKE
megyéspüspök látta vendégül ebé juthattak. A vendégsereg soraiban elnökségének veszprémi látogatása
den. A minisztérium kiküldöttei a több előkelőség is 'megtisztelte láto alkalmával, febr. 20.-án, vasárnap
délutáni órákban gépkocsin vissza gatásával a teaestélyt. így a férje este háromnegyed 9 órakor a Ko
utaztak a fővárosba.
hivatalos távolléte miatt egyedül rona-szálloda éttermében (bejárat a
Megelőző szerdán Iklődy-Szabó jött dr. vitéz Jékey Ferencné főis terasz felől) előadóestét rendez. Az
János elnöklésével előkészítő meg pánná, továbbá a nagyobbrészt fele est keretében az időszerű gazdasági
beszélés volt a városházán, melyen ségeikkel, illetőleg családtagjaikkal és kereskedelmi kérdésekről Vértes
Emil közp. alelnök, a bpesti Nem
megjelent dr. Rótt Nándor megyés megjelent dr. Berky Miklós alispán
püspök is és közölte, hogy az Ár a megyei tisztviselők, Csajághy Ká zetközi Vásár ügyv. alelnöke, dr.
pádházi B. Margit-templom befeje roly kúriai biró, törvsz. elnök a bí Balkányi Kálmán ügyv. igazgató,
zése után a Jezsuita templom-romot róság tagjai, Rosos Károly polgár- Alberti Ervin elnöki tanácsos és
szándékozik restauráltatni.
mester a városi, dr. Róbert Károly Nádor Jenő titkár tartanak előadást.

Szent István
szobra
Veszprémben

A V eszprém i Jeru zsálem h eg y i
P etőfi Kör február 20.-án, vasár
nap este 6 órakor kuiturestét tart,
amelyen Bartócz József felsőkeresk.
isk. tanár tart előadást „Városunk
régi iparosainak élete és a városi
társadalomba való bekapcsolódása"
címmel. A helyi vonatkozású elő
adásra a körtagokat, barátaikat és
vendégeiket ezúton is meghívja az
elnökség.
T üzoltószövetségi közgyűlés
A Veszprémvármegyei Tűzoltó Szö
vetség február 22.-én, kedden d. e.
11 órakor a vármegyeház nagyter
mében közgyűlést tart, amelyen meg
jelenik dr. Szilágyi Lajos felsőházi
tag, orsz. tüzrendészeti felügyelő és
vitéz dr. Fábry Dániel vk. ezredes,
orsz. légvédelmi parancsnok is.
Közgyűlés után a Koronában köz
ebéd lesz.
Az Iparos D alárda m űkedvelő
elő a d ása . Ahogyan már közöltük,
a Veszprémi Iparos Dalárda mű
kedvelő gárdája márc. 6.-án este 8
órakor a Petőfi-szinházban bemutató
előadásban előadja Alföldy Géza
„Őrmester ur jelentem alássan** c. 3
felvonásos vidám táncos-operettjét
a régi huszár világból. A bemutatót
— tekintettel, hogy első az ország
ban — a szerzőn kívül még több
fővárosi művész is végignézi. A
próbák Herczeg József rendező irá
nyításával serényen folynak. Tekin
tettel a nagy érdeklődésre, jegyek
előjegyezhetök
Pekárdy
Kálmán
órás, Georgi Testvérek könyvkötő és
Léber Testvérek divatáru üzletében.
A P á p a i K aszinó je lm e zb á lja .
Pápáról jelentik : A Pápai Kaszinó
jelmezbálja múlt szombaton este
zajlott le a Griff-szálló nagytermé
ben. A mintegy 80 jelmezes hölgy
és férfi 10 órakor vonult be az ér
deklődök nagy sokaságának sorfala
között. A kitünően sikerült mulatsá
gon ott volt Pápa város úri társa
dalmának és környékének képvise
lete nagy számban. A pápai ország
zászló javára mintegy 400 P tiszta
jövedelem maradt.
M űsoros tá n c e st H a jm á sk é ren. A Hajmáskéri Ifjúság Műked
velő Együttese február 19.-én, ma
szombaton este fél 9 órai kezdettel
a Bors-vendéglőben tánccal egybe
kötött műsoros estét rendez. A mű
sort a rendezőség ének-, zene-, tánc
számokból és kis színdarabokból
állította össze. A tiszta bevételt, kö
vetendő példa gyanánt, a rendezőség
a honvédség hadifelszerelésére aján
lotta fel.
A P á p a i E v a n g é lik u s L eány
e g y esü le t — mint onnan jelentik
— múlt vasárnap teaestét rendezett
a gyülekezeti nagy tanácsteremben.
Petrőczy Kata Szidónia ének-költő-
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még a folyó évben újabb 8— io
zöldkeresztes, jó ivóvizet szolgáltató
közkút létesítésére lehet kilátásunk,
nem véve itt számításba azokat á
kutátalakitási munkálatokat, amelye
ket az egyes községek Önerejükből,
illetve az e célra juttatott segélyből
fognak
létesítetni.
H Í R E K .
— Iskolai álla m se g é ly e k . A
— Főispánunk a főispánok
kultuszminiszter a veszprémi ref.
iskola építkezésére 18.000, a pusztaértek ezletén . Dr. vitéz Jékey Ferenc,
felveszek.
miskei rk. iskolának pedig 6000 P
vármegyénk
főispánja
szerdán
BpesÖzv. PESTHY ANTALNÉ
államsegélyt utalt ki. Ezenkívül az
50
V eszprém , R ákóczi-tér 1. ten volt és résztvett a belügyminisz Gábor csizmadia mester, ev. pres újra szervezendő szentkirályszabad
tériumban tartott föispáni értekez biter és felesége: Herczeg Mária jai és súr-öreghegyszőlősi áll. isko
most ünnepelték házasságuk 45 éves
leten.
jubileumát. Gyermekeik és unokáik j lák építkezésére a tiszta építkezési
nőről Kakas Irén tanítónő tartott
— Jék ey Ferencné főispánná
legfeljebb
körében
vasárnap feleségével meg- ( költség 90 százalékát,
szép előadást, felújítván a lelkes lá to g a tása a S z e re te th áz b a n . Dr.
azonban 9000 P-t helyezett kilá
magyar honleány emlékét. Szabó vitéz Jékey Ferencné, vármegyénk jelent a templom oltára előtt, ahol tásba, amelyért egy tantermet és egy
Sándor főisk. tanár hegedüjátékkal, főispánjának felesége, a veszprémi Hering János ev. lelkész a gyüleke- . tanítói lakást kell építeni.
a leányegyesület tagjai pedig ének szegényügyek nemesszivü támogatója zet színe előtt megáldotta az öreg ■
— A fa rs a n g úri h a n gulatát
számmal működtek közre. Műsor vé szerdán délelőtt, dr. Tekeres Lajos házaspárt és szép szavakkal bocsá- i
geztével a leányegyesület tagja teát helyettes polgármester kíséretében, tóttá őket életüknek még hátralévő j varázsolja otthonunkba a Magyar
Uriasszonyok
Lapjá-nak
minden
útjára.
A
köztiszteletben
álló
iparosés süteményeket szolgáltak fel ked látogatást tett a városi Szeretetház
házaspárt a templomból kijövet szá száma, amely nem csupán a legne
ves előzékenységgel.
ban. Itt Mária Fulgencia, a Szegény
mesebb irodalommal, hanem házi
mosán
üdvözölték.
Nyilvános
n yugtázás.
A gondozó Ferences nővérek főnökPápáról jelentik: Mező Ignác készítésű italok receptjeivel is ked
királydijas Veszprémi Dalegyesület nője fogadta és kalauzolta a méltóveskedik olvasóinak. A lap színes
febr. 1.-én rendezett hangversenyén ságos asszonyt, aki a Szeretetház pápai 83 éves gazda és felesége divatrajzai és kézimunka mellékletei,
felülfizettek: Rosos Károly és dr. ban mindent megtekintett s a gon Tóth Teréz, aki 80. évét éli, múlt háztartási rovata, melyet ifj. székasi
vasárnap
ünnepelték
60.
házassági
Németh Zsigmond 1 0 -1 0 , Fata dos ápolás, rend és tisztaság fölött
István 6, Kálmán István 5, Steril a legteljesebb elismerésének adott évfordulójukat. A tiszteletreméltó agg Sacelláry Györgyné vezet és gyer
házaspárt, rokonok és ismerősök meklapja nélkülözhetetlenek. Tessék
Fülöp, Rauschnitz Ignác és Bőhm kifejezést.
Jenő 3—3, Róna Sándor, Kovács j
— A m ezöföldi re fo rm átu s sokaságától körülvéve, Németh Jó mutatványszámot kérni a kiadóhiva
Lajos, dr. Steiner Elemér, Csízek egyházm egye közgyűlése. Ked zsef apátplébános áldotta meg és taltól : Bpest, VI., Jókai-u. 37. sz.
— K ö n y v n y o m d á i m unkák
László és Fischer Sándor 2—2, den délelőtt tartotta Szfehérvárott a szép beszédben kívánt nekik testi és
Révész Ödön 1 90, Csuka József, mezőföldi református egyházmegye lelki jókat életük további folyamá szé p kivitelben, g y o rsa n é s ju tá 
nyos á rb a n készülnek. P a p írá ru k ,
Szigetvári Imre, Singer Ernő és közgyűlését Miklós Géza lelkész, hoz.
Dezsényi Miklós 1 1 P-t. Havas egyházi és dr. Szász Károly v. b. t. t.
— A ta n ító sá g köréből. A üzleti könyvek, iró - é s ra jz sz e re k
István 50 fillért. A felülfizetésekért a világi elnök elnöklésével. Miklós vallás- és közoktatásügyi miniszter j le g jo b b b eszerzési fo rrá s a FODOR
királydijas Veszprémi Dalegyesület Géza imája után a betegen fekvő Tibor Rózát az urkuti, Nagypál i FERENC k ö n y vnyom dája, könyvez utón is hálás köszönetét fejezi ki. Bakó Lajos esperest táviratilag üd Máriát a szilasbalhási, Bencsik Te- j é s p a p irk e re sk e d é se V eszprém .
— Uj ta n ító i á llá so k . A vall.
A Balatonalmádiban építendő ev. vözölték, majd, részvéttel emlékez rézt a nagykaniondi rk. iskolához
templom javára febr. 5.-én rendezett tek meg az elhunyt Lipcsey Lajos kisegítőül küldötte ki. — Ugyancsak | és közokt. minisztert a bakonyevangélikus szeretetvendégség alkal egyházmegyei gondnokról. Miklós a miniszter Nagy Dezsőt Herendröl j csernyei ev. iskolánál a VI., az ottani
mával a következő felülfizetések és Géza és Szász Károly mondottak és Grátzer Gyulát Örkényből az új rk. iskolánál a II., a tótvázsonyi
ajándékok folytak b e : Szabó Kor- ezután szép emlékbeszédeket Lip pápa-kertvárosi áll. iskolához he ref., a pápadereskei ref., a sólyi ref.
nélné (Fűzfő), Weninger Antal 20—20, csey Lajosról, kiemelve annak her lyezte á t ; Jenei Ferenc pedig a he- | iskoláknál az I., a kislődi rk. isko
Cserniu Jánosné (Erdély) 10, Ha- j vadhatatlan érdemeit. Utódjául gróf rendi áll. iskolánál mint helyettes 1 lánál a VI. tanítói állás szervezésé
lászné gyűjtése 850, Pótzy Henrik Teleky Béla zala vár megyei főispánt kapott megbízatást. — Mekler Er hez hozzájárult.
840, Berendi József 7'20, Seiten- jelölték első helyen. A választás zsébet urkuti rk. tanítónő állásáról
— T ű z h a lá l lá m p a g y ú jtá s
lemondott.
—
Váczy
Margit közben. Laptársunknak, az U j M ahoffer Frigyes (Sopron), Varga Ist- március 5.-én lesz.
csetényi
ref.
és
Griesbacher
Gábor
vánné, Schricker Sándor (Enying)
— Á thelyezett állato rv o so k .
gyarság-nak f. hó 12.-i számában
5—5, Tormay Béla 4 20, Újhelyi A földművelésügyi miniszter dr. Héjj bakonyjákói rk. s.tanitó megválasz olvassuk az alanti megrendítő h irt:
Józsefné 4, Rátonyi Sándor, Németh József m. kir. főállatorvost Vesz tását a miniszter jóváhagyta.
Jánoshalmáról jelentik : Özv. RosenFerenc, Pongrácz Andor
3 -3 ,
prémből Bpestre helyezte át és meg
— „Ö ten vagyunk" címmel berg Lázárné 70 éves asszony lám
Obetkó Vilmos 260, Stefanovszky bízta Pestmegye th. kir. állatorvosi Kertész Erzsébet irt a Magyar Lá- pagyújtás közben elesett és a ruhá
Jenő, Struba N., Pataky Józsefné, teendőivel. Dr. Tóth János m. kir. nyok-nak uj regényt, amelyet Ko- jára ömlő petróleum meggyulladt.
Varga Lászlóné, Segesdy Nővérek, föállatorvost pedig Veszprémbe he sáryné Réz Lola „Szent Margit Égő fáklyaként rohant az udvarra.
dr. Bartha N., Tóth K.-né, Albrecht lyezte át és megbízta Veszprémnie- imája" c. történelmi regényével A sikoltozásra összeszaladó ház
A. és Gáspár Zoltán 2—2, N. N. gye th. kir. állatorvosi teendőivel.
együtt közöl Tutsek Anna népszerű beliek letépték róla az égő ruhát,
L80, Róth Jenő 120, Szemere Mi
— G yorsíró v izsg áztató k in e leányifjúsági
lapja. Kiadóhivatal: de súlyos égési sebeibe mégis bele
hály, Herczegh József, Galambos E., vezés. A vallás- és közokt. minisz Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfize halt. — E szomorú hir felett gon
Kopár István, Nagy Gyula, Vasas N., ter az Irodai Gyorsírókat és Gép tés negyedévre 4 P.
dolkodóba kell esni azoknak az
Gerhardt Márton, Herczeg József, írókat Vizsgáló Országos Bizottság
— Jó k u ta k a t léte síte n e k a öregeknek, akik a korszerű és tűz
Korpády Sándor, özv. Slajchó Ist tagjává dr. Bernáth József veszprémi
biztos villanyvilágítás bevezetése elől
vánná, dr. Cseresnyés József, Maczer áll. fiú felső keresk. iskolai tanárt v árm eg y éb en . Dr. Bélák Imre várni, azzal térnek ki, hogy „nekünk, öre
kir. tiszti főorvos a közig, bizottság
György 1— 1 P, apróbb felülfizeté- kinevezte.
geknek már jó lesz igy, majd a
legutóbbi
ülésén,
a
lapunkban
már
sekből 13 76 P. Alsóborsai Csorba
— „Uj csillag szü le te tt" c. közölt betegségi jelentésén kívül, be fiatalok, ha akarják..." Pedig ime,
György és neje 100 lt. bor, Nagy
az öregeknek kellene ám elsősorban
József (Gyula) kolbászáru, Neumann színes film szombat-vasárnap a mozi jelentette, hogy a közélelmezési vi
ban.
— Szerdán-csütörtökön Vihar szonyok tekintetében mint örvende a jó világítás, mert hiszen a szem
Sándor (Pécs), Stauffer és Társa
tes jelenségre mutathat rá, hogy a már gyenge és bizony a tűzbizton
(Répczelak) sajt, Schneeberger Adolf szárnyakon c. repülőfilmregény.
— C sen d ö rn ap V eszprém ben. tejakció a vármegye területén több ság is nagyon fontos, mint a fenti
(Sopron) sonka és az almádi höl- i
44
Hétfőn
rendezte
a
veszprémi
m.
kir.
felé bevezettetett, és minden remény eset is példázza.
gyek adományai a büféhez. Ezekért
— H ogyan le h e t felu tazn i az
a szives adományokért ezúton mond csendörosztályparancsnokság, a csend megvan, hogy ezeknek száma nem
hálás köszönetét az almádi ev. egy őrség 57 éve történt felállításának csak hogy emelkedni fog, hanem e u h a risz tik u s ü n n e p sé g e k re ? A
emlékére, a hagyományos csendőrna helyenkint azok, mint napközi ott kongresszusi iroda közli: Február
házközség vezetősége.
pot. A csendörnap d. e. 9 órakor honok, működésüket a nyári hóna 5.-ével fejeződött be a katolikus hí
istentiszteletekkel vette kezdetét, ame pokra is fenntartják. Január utolsó vek jelentkezése az Euharisztikus
lyek a székesegyházban és a ref. napjaiban jelent meg a belügymi Világkongresszusra indítandó filléres
templomban folytak le. Takács Ká niszter rendelete, amelyel Veszprém különvonatokra. Ez azonban nem
roly karkáplán és Boda József lelki- megyének 2600 P segélyt helyezve jelenti azt, hogy most már minden
pásztor emlékeztek meg emelkedett kilátásba, a zöldkeresztes gyermek- féle kedvezménytől elesett az, aki
S á s b ó l való
szellemű beszédekben a soha nem étkeztetési akció bevezetését ren eddig nem jelentkezett! A rendes,
pihenő és fáradságot nem ismerő delte el Devecser, Enying és Vár menetrendszerű vonatokon május
csendőrökről és imájukban Isten ál palota községekre kiterjedőleg is. 20.-ától aug. 25.-ig öO^U-os menetvagy
dását kérték a testületre. Istentiszte
Étkezési akció van még folyamatban dij-kedvezménnyel mindenki utazhat
letek után a csendőrség felett vitéz Veszprém és Pápa városokban, to Bpestre (vagy Szfehérvárra, vagy
Setéth Vince ezredes, állomásparancs vábbá Zircen, Balatonalmádin, Vár Esztergomba). Utazási igazolvány
nok tartott szemlét és nagy megelé palotán, Bakonyszombathelyen. Ugyan ára Bpesttől 100 km távolságon be
gedéssel nyilatkozott a látottakról. A csak folyamatban van a zöldkeresz lül L50 P, a távolabb fekvő állo
csendőrök ezután az osztályparancs tes cukorakció is az egész várme másokról 2 50P. Kaphatók az IBUSzasonna 1
nokság épületébe vonultak, ahol a gye területén a két éves koron aluli, menetjegyirodákban,
plébániákon,
felvételik
hősi halált halt csendőrök emléktáb arra szoruló gyermekek részére. Tár községházán stb. Aki a kongresszusi
lája előtt tisztelegtek. Itt nyújtotta át gyalások vannak ezenkívül folyamat ünnepségek egész tartama alatt BpesTóth Ernő őrnagy, osztályparancsnok ban az Orsz. Közegészségügyi In t.n szándékozik maradni, csak a
könyvit e r e s h e d é s é b e n .
Petényi Ferenc alhadnagynak kiváló tézettel az ivóvízellátás javításának te rendes vonatokkal utazhatik. Azok
szolgálata jutalmaképen a pénzjutal kintetében, aminek folyamányaképen nak, akik gépkocsin, kerékpáron vagy

J ó m e g je le n é sü , hat
középiskolát v é g z e tt
fiatalembert

droguerista
gyakornoknak

Sgyjó--------fiú lány
tanulóul
fo d o r f erene

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Ámen.

mát, aki meghatott szavakban mon
dott köszönetét a kitüntetésért. Majd
Záhonyi Arzén osztály segédtiszt a
csendörség történetét ismertette gon
dosan összefoglalt jelentésben. Tóth
Ernő osztályparancsnok pedig a
csendörség érdemeit méltatta magas
szárnyalásu beszédben. Félegykor a
Koronában közebéd volt, melyen a
kormányzóra Tóth Ernő osztálypa
rancsnok mondott pohárköszöntöt.

1038. február 20.
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Hatóságilag engedhetett „jjj fé |j

kész n6i ruhák kiárusítása Z l
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Rosenberg Mór
d lv a iilz le ie , V e s z p r é m .

evalogsiertel rándulnak fel Pestre,
j p.s tagsági jegyet kell váltaniok,
hogy az ünnepségek színhelyére be
léphessenek. Aki ülőhelyre tart igényt,
annak külön ülőhely-jegyet kell vál
(1937. m áju s 20.—június 1.)
tani (Bpest, IV., Ferenciek-tere 7.,
1. emelet). Az ülőhelyek ára 50 fillér
Közli Mesterházy Béla.
3
és 3 P között lesz, de kiadnak az
Kisebb-nagyobb községeken men radt hadiszertárral, mintegy 30.000
összes ünnepségekre érvényes tribüntünk keresztül, s fél 1 óra felé Gráz fegyverrel.
jegy-fiizeteket is.
előtt egy kis falu határánál egy tisz
Gyönyörű kilátás nyílik innen a
— T ragikus ro k o n lá to g a tá s. táson megpihentünk és ebédet főz magasból Gráz egész környékére.
Pápáról jelentik : Misztinger József tünk. Ekorra már annyira leégette Alattunk a hatalmas egyetemi város
65 éves pápai születésű, bpesti lakos mindkét karomat a nap, hogy kény lüktető erejével. Háttérben mintegy
a múlt hét végén Pápára érkezett telen voltam társamtól egy hosszú- koszorúként fonják körül ezt a szép
rokonai látogatására. Amint egyik ujju inget kérni kölcsön, mivel ná fekvésű várost hatalmas hegyláncok,
Árpád-utcai rokona ajtaját benyitotta, lam csak rüvidujju apacsingek vol melyek nyáron romantikus kirándulóösszeesett és eszméletlen állapotban tak. Ebédfőzés közben készítettük az helyek, télen pedig a téli sportok
végigvágódott a földön. A mentők első fényképfelvételt.
paradicsomai.
beszállították az Irgalmasok kórhá
A Schlossbergről lejőve még egy
Jó félórai pihenő után elindul
zába, ahol megállapították, hogy agy
tunk Gráz felé, mely előtt mintegy darabig sétálgattunk a városban,
vérzés érte. Állapota válságos.
majd
ennivalót vettünk és vissza
10 kilométerre megpillantottuk a
— Az élet m e g h o ssz a b b íth a tó . Brucki-havasokat.
tértünk a szállodába. Itt jól beva
A modern orvostudomány szemszö
Grázba körülbelül 3 óra felé ér csoráztunk, majd a sötétség beáll
géből világítja meg ezt az" örök prob
keztünk. Mindjárt az első benyomás tával ismét lementünk városnézésre.
lémát Szerb Zsigmond dr., az is
így kivilágítva még talán sokkal
nagyon szép volt. Közvetlen Gráz
mert, kiváló belgyógyász cikke, amely
előtt 4 kilométerre egy nagyobb szebb Gráz. A Schlossberg óra
a Rádióélet legutóbbi számában je
hegytető van, melyre mikor felértünk, tornya. valamennyi temploma, na
lent meg. Még sok érdekes cikk,
elénk tárult a hatalmas város gyö gyobb középületei, mind-mind tün
rovat stb. van a pompás kiállítású
döklő fényárban úsznak. Sokáig bo
nyörű környékével.
Rádióélet-ben, amelynek ára példályongtunk és gyönyörködtünk a ki
Amint beértünk a városba, a világított városban, s bizony már
nyonkint 14 fillér. Kérjen mutatványMura
hidján
átkelve
leszálltunk
ke
számot a kiadóhivataltól: Bpest,
majdnem éjfél volt, mire visszatér
rékpárunkról, hogy kissé tájékozód tünk szállásunkra, hol hamarosan
Vili., Sándor-u. 7.
— G yanús h alál. Galló Mária junk és szálloda után nézzünk. Pros lepihentünk.
A mai nap teljesítménye 57
bakonycsernyei leány vasárnap meg pektusunkat böngésztük, mikor oda
halt. Mivel áldott állapotban volt s a jött hozzánk egy idősebb úr, ki fel kilométer.
Május 23. vasárnap. Hét órakor
csendőrség gyanúja szerint tiltott ismert bennünket kis zászlómról,
műtét történt, a nyomozás megindult. hogy magyarok vagyunk. Mi termé- már talpon voltunk. Kissé borús
— M eg fo jto tta ú jszü lö tt g y e r ! szetesen nagyon örültünk honfitár- időre ébredtünk, de azért frissen és
| sunknak, ki ajánlott is kérésünkre jókedvvel öltözködtünk. Öltözködés
mekét. Szalai Mária szilasbalhási
leány gyermeket szült, akit születése ' egy aránylag olcsó szállodát, a után még lementünk az utcára tejet
után nyomban megfojtott. Az anyát „Goldene-Engel“-t. Mielőtt azonban és Maggi-kockákat venni, majd is
• a szállodába mentünk volna, meg- mét visszatértünk szállásunkra, hol
letartóztatták.
kérdeztük honfitársunktól, hogy merre
— „A tü c sö k ", Altai Margit ! található meg az Emspimmergasse megreggeliztünk. Kilenc óra felé jár
kedves, uj gyermekregénye nagy ér I és a Redlenbachergasse. Ide ugyanis hatott az idő, mikor elindultunk
deklődés melled jelenik meg folyta még hazulról kaptuk a címeket és Bruck a. d. Mur felé.
Ausztriai utunk első szép rész
tásokban Az Én Ujságom-Tündér- ! üdvözletét hoztunk. Honfitársunk volt
vdsár hasábjain. Kiadóhivatal: Bpest, olyan szives és elvezetett bennün- lete következett most. Utunk állan
dóan
a Mura folyó völgyében ve
VI., Andrássy-ut 16. Előfizetés ne : két a kért címre, de sajnos az illető
zetett. Két oldalt hatalmas hegysé
gyedévre ajándékkönyvvel 2 P.
urak nem voltak éppen otthon. Ezu gek, a Mura partján kisebb falvak
— H ogyan le h e t hipnózissal tán szállodánkba mentünk, itt lepa és városok között vitt utunk. Köz
bűntényt elkövetn i ? Erről a rend koltunk, majd kisebb pihenő után ben minduntalan előbukkanik egykívül érdekes témáról egy titokzatos teljesen letisztálkodva és megmosa egy régi várkastély, melyek méltó
szerelmi dráma kapcsán közöl érdek- kodva városnézésre mentünk.
ságteljesen tekintenek le a völgyre
feszitő cikket Tolnai Világlapja új
Első utunk a Schlossbergre ve és a völgy közepén rohanó Murára.
száma, amelyben közel száz pompás zetett. Ez a Gellért-hegyhez hasonló,
Meglátszik, hogy vasárnap van.
kép is található. Ára 20 fillér.
a városban levő hegy, mely valami Gráztól állandóan nagy tömeg ke
— H irtelen h alál. Szabados Já kor vár volt. Híres a harangjátéká rékpáros csoporttal megyünk együtt.
nos 41 éves várpalotai bányász, aki ról és az óratornyáról. Itt van a tar Rengetegen mennek ilyenkor ki a
már régebben szívbajban szenvedett, tományi székház az árkádos udvar- vidékre. Egyik-másik csoport egész
hétfőn, mikor a tárnába le akart | ral, benne a tartományi fegyvertár, Bruck-ig velünk tart. Közben több
szállni, hirtelen összeesett és meg a XVII. századból teljesen épen ma oly túraautóval találkoztunk, melyehalt.
— A m ozi m ű so ra. Ma szom
— M ag á n la k sé rtésé rt le ta r
baton és vasárnap (19. és 20.) Uj filléres helyárakkal, a bpesti bemu
csillag született c. tehnikolor eljárás tatóval egyidőben, egy repülőkapi tó z ta ttá k . Cseh Mihály veszprémi
napszámos
Veszprémvarsányban erő
tány
kalandos
regényét
bemutató
sal színezett, megható tárgyú, gyö
Viharszárnyakon c. film Willy Fritsch, szakkal behatolt Vasali Mihály föld
nyörű film a városi Hungária Moz
góban. Főszereplői a bájos Janet Olga Csehova, Kari Schönböck fő műves lakásába. Mivel Csehnek sem
Gaynor és a bálványozott Frederic szereplésével, pompás repülő felvé rendes lakása, sem foglalkozása
Marsch. Hollywoodban egy fiatal le telekkel. Azonkívül A zenebohóc c. nincs, az ügyészség magánlaksérté
ány dicsőséges karrierje, hátterében az burleszk film, Szépség-Egészség c. sért letartóztatta.
— G ázolt az au tó . Majlik Teréz
élet tragikus könyörtelenségével. A sportfilm és Fox Világhiradó. — Az
filmóriás két órát tölt ki és a film előadások vasárnap és szerdán 4, 20 éves nemesvámosi lány egy ba
gyártás sok kérdésére ad feleletet. fél 7 és 9, csütörtökön és szomba rátnőjével hétfőn Veszprémben, a
Harmat-utca és a Szent IstvánEzenkívül egy ötletes Popeye-rajz- ton fél 7 és 9 órakor kezdődnek.
— A v á d ta n ác s is le ta rtó z ta tta völgyhid között át akart menni az
film: Minket nem érhet baleset és
Magyar Világhiradó, amely többek a testv érg y ilk o s H erczeg Im rét. uj műúton. Ugyanakkor ott hajtot
között a mezőgazdasági vásár előké Az almádi testvérgyilkosság életben tak egy tehéncsordát, amelytől a két
születeiről, a harmadik Német Biro maradt szereplőjét: Herczeg Imrét, leány nem látta a közeledő bérautót,
dalom ötéves jubileumáról, a Terű aki önvédelemmel védekezik, a vizs amely Majlik Terézt elütötte. Láb
éiért vívott elkeseredett küzdelem gálóbíró után most a vádtanács is töréssel és agyrázkódással szállítot
ül, a megszületett holland királyi letartóztatta. Herczeg a végzés ellen ták a veszprémi kórházba. Sérülése
unokáról stb. hoz képeket.
— felfolyamodással élt a győri Ítélő nem életveszélyes. A balesetet a
sérült vigyázatlansága idézte elő.
Szerdán-csütörtökön (23. és 24.), táblához.

1225 kilométeres körutazás kerék
párral Ausztriában.

J
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ken sí-felszerelést vittek. Mentek fel
a havasokra síelni. Mi, akik már
rég „bepácoltuk“ léceinket, sóvár
szemekkel és kissé irigykedve né
zünk egy-egy ilyen mellettünk el
suhanó autó után.
Az út zavartalanságát megron
totta az állandóan erősödő szél,
mely szembe fújt. Bruckig két Íz
ben készítettünk fényképfelvételt a
Mura vizduzzasztó telepeiről. A Murát
sebes folyása és alacsony vízállása
miatt nem lehet semmire sem hasz
nálni, — még csónakázni sem ta
nácsos rajta, — úgy, hogy hatalmas
gátakkal erőműveket építenek rajta,
hogy mégis valamiféle hasznát tud
ják neki venni.
Körülbelül fél 1 óra felé érkez
tünk Bruck a. d. Mur-ba. Itt egy
ideig a városban cirkáltunk, majd
tovább mentünk Leoben felé.
Leoben előtt az ut mentén egy
kis forrásnál megpihentünk és ebé
det főztünk, majd egy órai pihenő
után folytattuk utunkat.
(Folyt, köv.)

IRODALOM.
(„E gy kiskirály élete.") Gulácsy írén, a hatalmas történelmi re
gényének írója Stibor vajdát állítja
az olvasó’elé „Egy kiskirály élete*4 c.
U j Idök-ben megjelent történelmi
miniatűrjében. Az úri középosztály
kedvelt hetilapjából kiemeljük még
i Lyka Károly cikkét Thorma János
í „Talpra magyar!" festményéről, Zilahy
Lajos és Tóth János regényeinek folyta
tását, Ölbcy Irén szép verseit. Chol; noky Jenő tanulmánya, Huszár Ká! roly (Pufi) színes spanyol riportja,
Baktay Ervin indiai cikke, Király: hegyi Pál mulatságos elbeszélése.
Fertsek Ferenc, Bihary Miklós,
Ebeczki György, Matolcsy Andor
novellái, cikkei, képek, riportok s a
kedvelt rovatok gazdagítják még az
! Uj /dök-ct. Mutatványszámot küld a
kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut
16. Előfizetés negyedévre 6‘40 P,
! egyes szám 50 fillér.
(A tö k é le tes fiú.) Az én fiam a
| legtökéletesebb fiú, — mondja sok
édesanya, — de ha a tökéletes fi
úcska rossz útra, tér nagyon helye
sen a szülői szigor erejével lép fel
vele szemben. Ezt a szigort mulasz
totta el a regény hősnője alkalmazni
nyughatlan vérü fiával szemben és
az eredmény teljes erkölcsi és anyagi
tönkrejutás lett. Szigethy Bartos
Andor nagy tehetséggel, ügyes kéz
zel öntötte regény formájába a min
den esetben rosszra vezető, minden
fiúi szeszélyt feldicsérő anyai sze-

Mez ő s z e n t g y ö r g y i
vendéglő,
m észáros- és
h e n te sü zle te m e t
sürgősen k i a d o m
h o s s z a b b b é r le t id ő r e .
Érdeklődni lehet:
C S E P E L Y J Ó Z S E F vendéglőstél
S z e n tk irá ly sz a b a d ja .
40

majd Banké Antal záróbeszédében
megelégedését és elismarését fejezte
ki, azután kiosztotta a bizonyítványo
kat, jutalmakat és ezüstkalász-jelvényeket. A vizsgát, számos pohárkö
szöntővel, társasebéd követte, ame
lyen mintegy 40 vendég vett részt.
A tanfolyamnak, amit a Gazd. Egye
sület is hathatósan támogatott, veze
tője Töpler Ernő, a Gazd. Egyesü
let ügyv. igazgatója volt, előadói pe
dig Wieber Rezső állatorvos, Mihálovics Polikárp ny. kántortanitó,
Denijén Márton gyümölcsterm. intéző,
Ipacs András r. k. tanító, Varga
Géza r. k. kántortanító, Szabó Péter
r. k. káplán, Molnár Imre tűzoltó
parancsnok, dr. Cargalovics László
orvos és Kassay Béla ref. kántor
tanító voltak, akik valamennyien di
cséretes munkát végeztek.

retet. A gyorsan pergő cselekmény
az egyszerű, világos mondatfüzés
jelemzői a regénynek. Az alapgon
dolat aláfestésére a szerző egy való
ban példás életű fiú karrierjének
történetét tárta az olvasó elé, ami
igen ügyes gondolat volt és sike
resen megoldotta a regény happyendjét is. A mű a szerző kiadásá
ban jelent meg és a Tolnai Nyom
dai Müintczet R.-T. állította elő
ízlésesen. Ára 4 P.
—thj.—

KÖZGAZDASÁG

* Rendkívüli h á za d ó m e n te s
ség V eszprém ben. A pénzügymi
niszter legújabb rendeletével Vesz
prém városára nézve az 1938. jan.
1. és 1940. dec. 31. között a Rákóczi-téren, Rákóczi-utcában, Gizella-téren, Szabadság-téren, Kossuth
Lajos-utcában,
Megyeház-utcában,
dr. Vass József-utcában, a KomakutFebr. 21.-én Enying (Veszprém
téren épült, legalább kétemeletes uj
épületekre 25, — a Gömbös Gyula m.), Komárom (Komárom m.), Merutcában és a Szent Imre-téren épült nye (Zala m.), Mohács (Baranya m.),
legalább egyemeletes uj épületekre, Rajka (Moson m.). Tüskevár (Vesz
a Nándor-telepen pedig 3 szobás prém m); 22.-én Letenye (Zala m.),
teljes komfortos villákra 20 éves Szombathely (Vas m.); 23.-án Szom
rendkívüli ideiglenes házadómentes- bathely (Vas m.); 24.-én Görzsöny
séget engedélyezett. A részletes fel (Baranya m.), Gyönk (Tolna in.),
Iharosberény (Somogy m.), Lajoskotételek a polgármester által kibocsá
márom (Veszprém m.), Nagycsákány
tott falragaszokon olvashatók.
(Vas m.), Szakcs (Tolna m.), Szil
* G yüm ölcsfaápoló tanfolyam . (Sopron m.), Tét (Győr m.), Tűrje
A Gyümölcstermelők Orsz. Egyesü (Zala m.).
lete a közeli napokban Veszprém
ben is rendez gyümölcsfaápoló tan
folyamot. A gyakorlati bemutatók
Anyakönyvi kivonat.
látogatása érdeke minden gyümölcs
Születés: Horváth Károly bányász és
fa-tulajdonosnak, aki azt akarja, Horválh
Róza leánya Edit, r. k. — Eberhogy egészséges, bő és szép ter hardt Béla erdőór és Venczl Margit fia
mése legyen.
Különösen pedig
_
^ érBéla Gyula. r. k.
Fekete Géza nép-

Országos vásárok a Dunántúlon.

d e k e a zoknak, akik, m in t m u n k á s o k , : zenész és Bogár Mária fia József István,
.......................... és kártevők el
r. k. — Preszner Mihály csizmadia-s. és
gyümölcsfaápolással
| Szélessy Jolán fia Sándor Kálmán, ref.
leni védekezéssel akarják megkeresni Csizmadia Lajos csizmadia és Ládeczky
kenyerüket, mert a jövőben méreg Margit leánya Margit Mária, r. k. — Kajegyet és kedvezményes védekező I marell László asztalos-s és Rózsa Erzsébet leánya Erzsébet Margit, ref. — Szeszert sikeres tanfolyam után kaphat j! csődi
István csendörlörzsörniesfer és Ma
nak. A tanfolyam öt napig tart, há gyar Irén leánva Katalin Julianna, r. k.
■alogh Jolán cseléd leánya Jolán, ref. —
rom nap téli, egy-egy nap tavaszi
é s nyári b e m u ta tá ssa l. Je le n tk ez n i j Sólyom János kovács és Schmiedt Erzsélehet február 22.-ig a váro si g a z d a - ;
T' rk‘ „ ona r .
,
7* .
uu r i
Halálozás: Fegyveres Ilona 5 h , ref.—
s á g i hiv ata lb a n , ahol a b ő v e b b felvarga László u , r. k.
Szabó Hona
világositást is adják.
1 h., ref.
Sági József 4 h., r. k. — Ko
László 34 é., ref. — Gáspár Lajos 34
* T éli gazd aság i tanfolyam csis
é. napsz., ref. - Bauer Mátyás fm. 90 é , r.
záróvizsgája. Múlt vasárnap ünne k. — Vas Terézia 11 h., r. k. — Hoffpélyesen fejezték be Mezőkomárom- meiszter Mária 64 é., r. k.
Kozma Ká
ban a múlt év november végén meg roly 5 h., r. k.
Házasság: Nagyvári Béla iözv) napsz.
nyílt téli gazdasági tanfolyamot, amit és Oláh
Mária r. k.

J

összesen 162 elméleti órában, gya
korlati bemutatókkal s tanulmányi
kirándulásokkal kapcsolatban tartot
tak. Harmadfél hónapi szorgalmas
tanulás után számolt be a 25 hall
gató munkája eredményéről a vitéz
Zádor nagyvendéglőjében tartott záró
vizsgán, amelyen a földművelésügyi
miniszter kiküldötte: Banké Antal
gazd. tanár elnökölt. Ott voltak még :
Holitscher Károly gazd. főtanácsos,
országgv. képviselő, a Veszprémvárm. Gazd. Egyesület elnöke, dr.
Jókay-Ihász Miklós gazd. főtanácsos,
a Gazd. Egyesület és a Veszprémvárm. Mezőg. Bizottság alelnöke,
dr. Sümeghy László tb. főszolgabíró,
Schneller István és Csanak János
gazd. felügyelők, Beretzky Károly
községi főjegyző, Mezőkomárom és
a szomszédos községek elöljáróságai
és vezetői, gazdák stb. igen nagy
számban, akiknek körében nagy tet
szésre találtak a hallgatók talpraesett
feleletei. Vizsga után az önképző
Gazdakör Varga István elnöklésével
gyűlést tartott, aminek keretében Lá
zár Lajos beszámolt működésükről.
Berki István és Megyeri János a
tengeri-termesztésről beszéltek, Pap
Géza, Gelencsér Lajos szavaltak,
Pamer Lajos humorizált s a zenekar
szerepelt. Holitscher Károly a Gazd.
Egyesület nevében intézett elismerő
és buzdító beszédet a hallgatókhoz,

1938. február 20.

VESZPRÉMVÁRMEGYE

6. (XL.—LXIII- 8. szám.)

Veszprém m. város adóhivatalától.
521 — 1938. ail. sz.

Adófizetés iránti hirdetmény
Alulírott Városi Adóhivatal ezen
nel felszólítja mindazon adózókat,
akik a városi adófőkönyvben előirt
és az 1923. évi VII. te. 19. §-a ér
telmében esedékes adótartozásukat
e hó 16-áig be nem fizették, hogy
azt járulékaival együtt jelen hirdet
mény közhirrétételétől számított 8
napon belül a városi pénztárnál an
nál is inkább fizessék be, mert ellen
kező esetben ellenük a zálogolási
eljárás azonnal meg fog indíttatni.
Felhívja a Városi Adóhivatal az
inségjárulék, vizdij, ebadó, alkalma
zottak kereseti adója, fogyasztási
adó, italmérési illeték, legelőbér és
közmunkaváltság hátralékosokat is
tartozásuk rendezésére, mert ezen
hátralékok beszedése iránt is végre
hajtási eljárás indul.
Figyelmeztetnünk kell még a
részletfizetési kedvezményt nyert adó
zókat a részletek pontos befizeté
sére, mert ezek elmulasztása a ked
vezmény elvesztését vonja maga után.
Veszprém, 1938 február 17.
47

V árosi A dóhivatal.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

H ird e tm é n y .
ASzentgáli Nemesi Közbirtokosság
1938. febr. 26.-án d. u. 2 ó ra k o r
a községháza nagytermében
rendkívüli közgyűlést tart,
melyre az érdekeltek meghivatnak.
T á rg y :
1. Nyiladékok és külkerületek telekkönyvezése.
2. Rendkívüli fahasználat értékesítési
módja, árverési és szerződési fel
tételek megállapítása.
3. Ingatlanvételek elhatározása.
4. Névjegyzék kiigazítása.
5. Indítványok.
Szentgál, 1938. február 11.
G om bás B éla
jegyző.

T am ás E ndre
42

elnök.

Balatonalmádi község elöljáróságától.
684—1938. sz.

Á rle jté s ! h ird e tm é n y .
Balatonalmádi község elöljáró
sága közhírré teszi, hogy a tulajdo
nát képező községház földszintjén
lévő

3 db. üzlethelyiség
(egy fűszerület, egy mészárszék, jég
veremmel és cipész-műhely) nyilvá
nos árlejtésen folyó hó 27.-én,
v asárnap d élelő tt 11 ó ra k o r a
községházán három évi időtartamra
bérbe lesz adva.
Balatonalmádi, 1938. febr. 16.
49
E löljáróság.

Hirdetmény.
A Szentgáli Nemesi Köz
birtokosság -tulajdonát képező
benkóvári erdűrészben

170 m 120-as fa
1938. é vi f e b r u á r 2 0 .-á n
a községháza nagytermében el
adásra kerül.
Árverési feltételek a köz
ségháznál megtekinthetők
Szentgál, 1938. febr. 11.

LX. te. 150. §-a alapján a követke
zőkben állapítja m eg;
Figyelemmel az 1610:1931. j. jyj
számú rendelet 21. §-ban foglal-!
takra, a tkvi hatóság kimondja, h0gv
az árverésre bocsátott ingatlanokSzékesfehérvári és Fejérmegyei Ta
karékpénztár érdekében a kikiáltási
ár *3 részénél alul, mivel kezesük
is van.
Az Enyingi Gőzmalom és Vil
lamosüzem végrehajtató érdekében
3072 — P áron alul. 2. Heinrich Sán
dor és Dezső csatlakoztatott végre
hajtató érdekében: 4154 — P. áron
alul. 3. Scheiber Adolf csatlakozta
tott végrehajtató érdekében 6830 —
P áron alul. 4. Első Budapesti Gőz
malom Rt. csatlakoztatott végrehaj
tató érdekében 6881 •— P áron alul.
5. Dr. Grünner László orvos csatlaí koztatott
végrehajtató
érdekében
í 8602 — P áron alul. 6. Back Hermann
Győri Hengermalom csatlakoztatott
végrehajtató érdekében 8727 — p
j áron alul. 7. Bonyhádi Hengermalom
I csatlakoztatott végrehajtató érdeké| ben 9714'— P áron alul eladni
j nem lehet.
Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10
; ,,-át készpénzben, vagy az 1881.
LX t.-c. 42. §-ában meghatározott
1 árfolyammal számított óvadékképes
értékpapirosban a kiküldöttnél letenni,
vagy a bánatpénznek előleges bírói
letétbe helyezéséről kiállított letéti
| elismervényt a kiküldöttnek átadni
és az árverési feltételeket aláírni.
(1881. LX. t.-c. 147., 150., 170. §§;
1908 :XLI. te. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb
bet Ígérni senki sem akar, köteles
nyomban a kikiáltási ár százaléka
; szerint megállapított bánatpénzt az
általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig
■kiegészíteni.
Veszprém, 1937. október 4.
I A kiadm. hiteléül: Dr. E rd ő s s. k.
Heller
kir- ibirótlkvezetö.

|
'
| 1020— 1938. sz.
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1938. Pk. 5195. sz.

Árverési hirdetmény.

Dr. Reutsch Dávid ügyvéd ál
tal képviselt Bleier Miklósné ja
vára 500 P követelés és járulékai
erejéig a veszprémi kir. törv. 1937.
évi 1023. sz. végzésével elrendelt ki
G om bás B éla
T a m á s E ndre elégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőnél 1938. évi január hó
jegyző.
41
elnök.
14.-én lefoglalt, 2326 P 50 fillérre
becsült ingóságokra a veszprémi
A veszprémi kir. járásbíróság mint kir. járásbíróság fenti számú vég
zése alapján az árverést elrendelem,
telekkönyvi hatóság.
s annak az 1908. évi XLI. te. 20.
9094^1937. tkv. szám.
§-a alapján zálogjogot szerzett más
foglaltatók javára is, végrehajtást
Árverési hirdetmény-kivonat.
szenvedő lakásán: Veszprémben,
Enyingi Gőzmalom és Villamos Kossuth L.-u. 7. sz. alatt leendő
üzem R.-t. végrehajtatónak Falusy megtartására határidőül 1938. évi
Lajos (nős Kirckeszner Máriával) m árciu s hó 9. n a p já n a k délután
végrehajtást szenvedő ellen indított fél 3 ó rá já t tűzöm ki, amikor a
végrehajtási ügyében a tkvi hatóság biróilag lefoglalt bútorok, ékszer
a végrehajtató kérelme következté és óraáruk s egyéb ingóságokat
ben elrendeli a végrehajtási árverést a legtöbbet Ígérőnek, esetleg a
803 P 30 fillér tőkekövetelés és já becsár *|3-ért is, el fogom adni.
rulékai behajtása végett, a veszprémi
1000 pengőt meghaladó becsértékü
kir. járásbíróság területén levő s ingónál a becsérték 10°/o-át bánat
Berhida községben fekvő, a berhidai pénzül kezeimhez, az árverés meg
180. sz. betétben A. I. 1—3. sor, kezdésekor, le kell fizetni.
357., 359., 360. hrsz. alatt felvett, a
Felhívom mindazokat, kik a be
Falusy Lajos nevén álló jószágtestre folyó vételárból végrehajtató követe
(udvar, kőfal és kert a beltelekben) lését megelőző kielégítéshez jogot
- az udvar közös a 358. hrsz. tartanak, amennyiben korábbi zálog
házzal — szántó a Beltelekben és joguk a végrehajtási jegyzőkönyvből
ház 147. öi. alatt a Beltelekben ki nem tűnik, igénykeresetüket az
2866 — P kikiáltási árban.
árverés megkezdéséig nálam Írásban
A telekkönyvi hatóság az árve vagy szóval jelentsék b?
résnek Berhida községházánál való
Veszprém, 1938. február 12.
megtartására 1938. évi m árcius hó
S te k k e r László
28. n a p já n ak d. u. fél 3 ó rá já t tűzi
ki és az árverési feltételeket az 1881. 48
kir. bír. végrehajt
Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.

