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Rend,kenyér
Az a nemzeti munka, amely 

mindannyiunk kenyeréért dolgozik, 
az igazi szociális tevékenység. 
Imrédy Béla koimánya két köve
telményt fog kielégíteni. Gondos
kodik egyrészt mindenki minden
napi kenyeréről, másrészt fenn
tartja az ország békés nyugalmi 
rendjét, hogy ezzel a munka leg
fontosabb követelményét biztosítsa. 
Rend és kenyér. Ez a legfonto
sabb ma mindannyiunk számára. 
Azokkal, akik talán nem is rossz- 
indulatból. hanem iskolázatlan 
politikai fejjel közéleti kockajáté
kot kívánnak folytatni olyan nagy 
nemzeti értékekkel, amelyek el
pusztulásával miliők és miliők 
nyugalma, munkója, békessége s 
végső fokon : kenyere kerülhet
bizonytalanságba, — szemben áll 
a  higgadt magyar társadalom. 
Meggyőződésünk, hogy Imrédy 
Béla legutóbb elhangzott beszédei 
mély magábatekintést eredményez
tek mindenkinél. Felfrissítő lelki- 
ismeretvizsgálat tisztító érzületén 
fog kereszlülesni minden magyar 
lélek s a  megvilágosodott uj hely
zetben egymás mellett sorakozunk 
fel mindannyian, hogy valóban 
ideális nemzeti egység biztosítsa 
a  szélesvonalu szociális program
nak megvalósítását, amire egy el
szánt lelkű, nemes eszményektől 
duzzadó egyéniség ; Imrédv Béla 
vállalkozott. Ebben a vállalkozás
ban mellette állunk, minden erőnk
kel segítségére vagyunk, mert hi
szünk benne s bizunk munkája 
eredményében.

Mindennél fontosabb annak át- 
érzése, hogy különösen olyan 
nemzet, amely az  elmúlt nehéz 
esztendők alatt a  m egpróbáltatá
sok egész sorozatát élte át. fenn
tartsa társadalmi osztályaiban és 
a  közélet minden vonalán a ren
det és a nyugalmat. Dolgozni nem 
lehet olyan viszonyok között, ha 
a  tarsolyban mindig készenlétben 
kell tartani a védekező eszközt. A 
magyar nemzetnek ma építő szer
szám okra van szüksége s ha ezt 
engedi kiütni kezéből, sorsának 
súlyos napjaira lehet elkészülve. 
Eddig azonban nem mennek a 
dolgok, összedobban mindannyi
unk szive a közös m unkavállalás
nak gondolatában és nem fog 
akadni társadalmi osztály, am e
lyik ismeretlen okból támadt duz- 
zogás révén visszahúzódnék a 
kötelesséRvállalóstól ; de bizunk 
abban is, hogy a túlságba hajtott 
fantazmagóriák, politikai, közgaz
dasági. vagy bármely irányú hu
szárvágások elképzelői is józan
ságra ébrednek s velünk egy sor
ban haladnak. Ebből a  nemzeti 
egységből fakad az az állami 
rend, amely a  m unkának lehető

séget nyújt. És volt-e idő, hogy a | 
dolgoznitudás és a jól végzett j 
munka kenyeret ne adott volna ?

Általános megelégedést és örö
met kelteit az egész közvélemény
ben Imrédy Bélának az ország- 
gyűlés képviselőházában elm on
dott beszéde. Ez a beszéd eled
dig szavakba öntve fejezte ki a 
nemzet sorsát kezében tartó férfiú 
politikai elgondolásait. A szavakat 
azonban máris rendkívül figyel
met érdemlő tettek követték. Két 
törvényjavaslat fekszik a Ház asz
talán, amelyek mindegyike hat
hatósan biztosítani fogja az or
szág rendjét és nyugalmát, de az 
alkotmányos irányú kormányintéz
kedések mellett a betevő falat, a 
mindennapi kenyér körül is tör
tént egy intézkedés, amely élén
ken rávilágít Imrédy Béla mélyen

Annak a nagyszabású gazdasági 
és szociális programnak, aminek ke
retében a kormány a magyar nép, 
főleg a falusi lakosság helyzetét 
akarja megjavítani, főfeltétele, hogy 
a kormány teljesen világos és ösz- 
szefogó képet nyerjen a vármegyék 
községeinek mostani gazdasági és 
szociális helyzetéről. Ezokból dr. 
Antall József min. titkár, a belügy
minisztérium közjóléti és népegész
ségügyi osztályának vezetője sze
mélyesen szállt ki vármegyénkbe, 
hogy az itteni községek állapotáról 
pontos adatokat szerezzen.

A Nemzeti Egység Veszprém- 
városi Szervezete múlt vasárnap dél
előtt nagyválasztmányi ülést tartott, 
amelyen megjelent dr. vitéz Benárd 
Ágost ny. miniszter, a veszprémi 
kerület országgyfilési képviselője is, 
akit az egybegyűltek lelkes éljenzés
sel fogadtak. A zsnfolásig megtelt 
NE-körhelyiség — ahol a gyűlés le
folyt — tett tanúságot a nagy ér
deklődésről, amely a NE szervez
kedésének újabb erőteljes megindu
lását kiséri. Az újonnan összeállított,

átérzett keresztényi, szociális gon- ! 
dolkodására. Hétfőtől kezdve ha- j 
tályonkivül helyeztetett a napok- ! 
bán történt kenyérárfelemelés. Ol
csóbb lett tehát a kenyér, nem- ! 
csak a magyar tömegek, de mind- i 
annyiunk legfontosabb élelmicikke. | 

Az egész ország nagv meg- 
nyugvással fogadta imrédy Béla | 
miniszterelnökségét. Máris tapasz
talni lehet, hogy vállalkozása az I 
emberekbe hitet, reményt és biza- i 
kodást öntött. Olyan zászló alá, 
amely a nemzetet saját érdekei- j 
nek szolgálatában egy táborba | 
kívánja helyezni, m indannyian szi- [ 
vesen és lelkesedéssel állunk. 
Megajánljuk Imrédy Bélának bi- ; 
zalmunkat s vele együtt akarunk 
dolgozni azokért a  szociális nép- ' 
érdekekért, amelyeket mulhatatla- ' 
nul kielégitendőknek tartunk, (my.)

A lakosság helyzetének felvé
tele céljából Antall József legutóbb 1 
a veszprémi járás és a zirci járás [ 
jegyzőivel tartott tisztiértekezletet s 
mindkét értekezleten jelen volt dr. j 
Mesterházy Ferenc, vármegyénk mély 
szociális érzéséről ismert főispánja 
is, aki a legmelegebben érdeklődik 
az adatgyűjtés munkája iránt és 
hivatalosan ellenőrzi, hogy azokat a 
legpontosabban bocsássák a minisz
térium kiküldöttének rendelkezésére.
A járási jegyzőértekezleteken a vár
megye alispánját dr. Kenessey Zol
tán várni, főjegyző képviselte.

illetőleg kibővített tisztikar és vá
lasztmány nagy érdeklődéssel várta 
Benárd Ágost ismertetését a politi
kai helyzetről.

Dr. Cseresnyés József egészség- 
ügyi főtanácsos, elnök a „Hiszek"- 
egy“-gyel megyitotta a gyűlést, 
majd Kremó Alajos hajmáskéri NE- 
elnök soronkivuli felszólalásában, a 
kerület nevében, köszönetét mondott 
Benárd Ágostnak a „zsidótörvény
javaslat" tárgyalásánál elhangzott 
képviselőházi beszédéért.

Mesterházy Ferenc főispán és 
Antall József miniszteri titkár
vezetésével történik mega vármegye gazda

sági és szociális helyzetének felvétele.

Vitéz Benárd Ágost
az Imrédy-kormány mellett és a  

jobboldallságot -veszélyeztető 
álpróféták ellen.

A veszprém i Nemzeti Egy
ség vá lasztm án yi ülése.

Benárd Ágost megköszönte az 
J elismerő szavakat, majd meleg sziv- 
! vei búcsúztatta a Darányi-kormányt, 
j hangoztatva, hogy ilyen alkotókezü 

kormánya nem igen volt a nemzet
nek. Ezután ismertette Imrédy Béla, 
az uj miniszterelnök programjának 
nagyvonalúságát. Mig Gömbös — 
úgymond — dinamitpolitikus volt, 
aki felrobbantotta a liberális szellem 
fellegvárait és lerakta alapját a népi 
politikának, addig Darányi a drót
kötél idegzetű politikus szívósságá
val vitte át a gyakorlatba a hirde
tett eszméket; Imrédy pedig a da- 
maszkusi acélpengéhez hasonlóélessé- 
gével, hajlékonyságával és biztosságá
val a teljes megvalósuláshoz vezeti a 
népi politikát. Rámutatott továbbá, mily 
nagyfontosságu intézkedéseket hozott 
programja a családvédelem terén a 
különböző kamarák felállításával, 
amivel kapcsolatban kijelentette, 
hogy az esetleg hazafiatlan irányban 
működő szervezeteket, ha kell, meg
szünteti (pl. a szociáldemokratákat.) 
Az álláshalmozások és az ifjúsági 
kérdések megoldásával a diplomás 
ifjúság követeléseit teljesíti, a föld
birtokreform gyors megoldásával a 
föld igénylők vágya nyer kielégítést. 
A munkatáborok felállításával meg
teremtődik a kapcsolat a kézimun
kát végző és diplomás ifjúság kö
zött és a Pénzintézeti Központ revi
zorainak kiküldésével betekintést 
nyer az állam a bankok és vállala
tok életébe. A hitélet rugalmassá té
telével lehetővé fogjuk tenni, hogy 
úgy a kisipar, kereskedelem, mint 
a mezőgazdaság olcsó hitelben ré
szesüljön, s adópolitikájával az 
Imrédy-kormány is mindenáron azt 
akarja biztosítani, hogy a terhek a 
gyengébb vállakról az erősebb vál- 
lakra kerüljenek.

— A parlamentban — mondotta 
Benárd Ágost — még nem igen 
hallottak ilyen nagyvonalú szociális 
beszédet. Az egész ház a legnagyobb 
elragadtatással fogadta a bemutat
kozást. Kötelességünk tehát nekünk 
is odaállni azok mögé, akik szociális 
gondolkozásukat tettekben fejezik ki. 
A jobboldaliságot igazán ilyen mun- 
katervben látja biztosítva, nem pe
dig azoknál, akik mindenkit túllici
tálva, pápábbak akarnak lenni a 
pápánál s nem átallják a jobboldalt 
táborokra szétosztani. Pedig a jobb
oldal teljes diadalát csak az össze
fogásával vívhatja ki. Most, amikor 
külpolitikai helyzetünk egyenesen 
megköveteli a legteljesebb egybefo- 
gást, most, amikor végre elértünk 
arra az útra, amelyen haladva, a mi 
igazságunkat építhetjük ki, most 
akarnak próféták támadni és meg
valósíthatatlan Ígérgetéseikkel azt a 
kormányt akarják megtorpedózni, 
amelynek csak egy célja van : a dol
gozó miliók boldogítása. Felkéri a 
nagyválasztmány tagjait, hogy hir
dessék a mi igazságunkat és bátran 
szálljanak szembe minden más tév-
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Azonnal kiadó!
A város legexponál
tabb helyén, a volt 
Szlics-féle bankház

Ozlethelység
H o rg o s -u . I. u .  a la tt

a Szabadság-téri ol
dalon. Érdeklődni le
het BREUER ANTAL- >29 

nénál, Horgos-u. 1. sz. alatt.

tannal , mert a kormány feladatát 
csak úgy tudja teljesíteni, ha a ma- 
gyár nép tömegének erejével mü- 1 
götte áll.

A viharos helyesléssel kisért s 
lelkesen megtapsolt beszéd után J 
Jakula Béla várni, szervező titkár 
beszélt a közszellem kialakításáról.

— Hiába a kormánynak min
den nemes szándéka — mondotta 
—, ha az megfelelő közszellemmel 
nincs alátámasztva. A zsidótörvény
javaslattal kapcsolatosan a helyes 
közszellem kötelességévé teszi min
den pozíciót betöltőnek, hogy min
den téren az irányítsa működését, 
amit nem is paragrafus, hanem a 
törvény szelleme diktál. S nekünk, 
a nagyválasztmánynak az a köteles
ségünk, hogy éber figyelemmel ki-

Dr. Schandl Károly titkos taná- I 
esős, a devecseri választókerület 1 
országgyűlési képviselője nagy ér- ! 
deklődés melett folytatta tavaszi be
számoló körútját Nagyalásony, Kis- 1 
szöllős és Vid községekben. A pol
gárság mindhárom községben ün
nepélyesen s teljes számban fogad
ta képviselőjét, aki a fővárosból ter
jesztett álhirekkel szemben tájékoz
tatta Somló népét a külpolitikai és 
belső változásokról.

Schandl Károly Darányi Kál
mán korszakos gazdasági és szo
ciálpolitikai alkotásait, méltatva 
hangsúlyozta, hogy a nemzeti, keresz
tény politikában változás nincs és 
Imrédy Béla frontviselt energiája el
folyt minden fölforgató törekvést. A 
falu polgársága nemzethűségéről tett 
tanúbizonyságot, amikor a történelmi 
órákban fegyelmezetten állt ellen a 
a lelkiismeretlen és álmodozó izga
tásnak. Bizonytalanság soha sem 
volt, de még kevésbé van helye ak
kor, amikor az uj kormány komoly 
erkölcsi és gazdasági alapon erős 
kézzel indította el az országépités 
keresztény és nemzeti müvét. Hon
védelem és faluvédelem a legköze
lebbi órák titáni programja, hogy 
Szent István szellemét — egy vezért, 
egy zászlót s az apostoli keresztet 
követve — helyt álljunk a döntő 
lehetőségek történelmi pillanatában 
is. Pártok és álvezérek hangos 
csatározása helyett a nemzet egy
ségét önzetlen örömmel üdvözöljük.

A beszédet állándó, élénk he
lyeslés kisérte és végeztével lelkesen 
ünnepelték a képviselőt.

Nagyalásonyban Mátis Károly ev. 
lelkész, NE-elnök és Pozsgay Sán
dor közs. biró, Kisszőllősön Vathi 
Géza kisbirokos, NE-elnök és Tamás

sérjük a közéletet és vigyázzunk, 
hogy minden vonalon ez a szellem 
érvényesüljön. Hiába próbáljuk az 
ifjúságot a kereskedelmi és ipari pá
lyák felé irányítani, míg ki nem ala
kul olyan közszellem, amely elismeri 
a munkást, iparost és kereskedőt j 
olyan társadalmi osztálynak, amely \ 
éppoly megbecsülésre tarthat számot, i 
mint bármely előkelő hivatali pozí
ció. A helyes közszellem megterem
tése fogja azt eredményezni, hogy a | 
hivatalokban a legszegényebb embert 
is mint magyar testvért fogadják, 
hogy a földbirtokreform kapcsán a | 
legigazságosabb módon történjék : 
a felajánlás és a kiosztás, hogy a 
munkaadó és munkás ne mint ellen
ség, hanem egymást megértő és 
megbecsülő felek álljanak egymás j 
mellett stb. Ezt a közszellemet ne- ! 
künk kell elsősorban hirdetni és a ! 
nagyválasztmány minden tagja, ha 
igazán munkása akar lenni a ma
gyar jövőnek, csak ebben a szellem
ben fejtheti ki munkásságát.

Beszélt a kerületi választmányok 
feladatairól s a szervezésről, amire 
talán most van a legnagyobb szük
ség, amikor az alkotás munkája azt 
kívánja, hogy szervezett és fegyel
mezett tömegekkel álljunk a jobb
oldali politikát folytató kormányunk 
mögé.

A szervező titkár beszédét is ! 
nagy tetszés kisérte, majd Steidl j 
Antal kerületi titkár indítványára a 
nagyválasztmány táviratilag üdvö
zölte Imrédy Béla miniszterelnököt, 
hangoztatva, hogy jobboldali politi
kájában maga mögött találja Vesz- \ 
prém város választópolgárságát.

Zoltán tanító, Vidon pedig vitéz 
Kiss Sándor közs. biró, Barcza De
zső földbirtokos, NE-elnök, Kelemen 
József ifjúsági szónok és Balassa 
János tanító üdvözölték s tolmácsol
ták, meleg ünneplés közben, a fa
lusi nép százszázalékos bizalmát 
Schandl Károly s az uj kormány 
iránt.

Ugyancsak ülést tartottak a Nem
zeti Egység helyi szervezeteinek vá
lasztmányai is, amelyeken szintén 
résztvett Schandl Károly, akivel 
együtt megbeszélték az időszerű 
politikai és pártügyeket.

Nirnseó Pál
a n é m e ta jk ú  m a g y a ro k  
n e m ze th ű s é g é ! h a n g o z 
ta tta  b e s zá m o ló já b a n .

Ajkai Nirnseé Pál gazd. főtaná
csos, a nagyvázsonyi kerület ország
gyűlési képviselője múlt vasárnap 
Bakonygyepes községet látogatta meg, 
ahol résztvett az uj róm. kát. iskola 
felszentelési ünnepélyén. (Erről má
sik közleményünk számol be.) Innen 
Ajkarendek községbe ment, ahol 
Dallas József kántortanitó üdvözölte 
a képviselőtestület és elöljáróság 
élén. Nirnseé Pál nagyobb beszéd
ben főként mezőgazdasági kérdések
kel foglalkozott s ama reményének 
adott kifejezést, hogy a mezőgaz
dasági értékesítés terén rövidesen 
javulás fog beállani.

Kislőd községben a falunak egész 
lakosságával fogadta és üdvözölte 
meleg szavakkal Fóthy János kör
jegyző a képviselőt, akinek hálás 
köszönetét mondott az újon épült 
községházért, a vásárjogért, jótékony

s áldozatos munkásságáért és a köz
ség szeretetéről biztosította.

A nagy éljenzéssel fogadott kö
szöntő után Nirnseé Pál beszélt az 
uj politikai helyzetről, Imrédy Béla 
az uj miuiszterelnök kiváló képes
ségeiről, a várható esélyekről és ar
ról a kedvező hatásról, amit az or
szágban programjával elért. Közkí
vánatra külpolitikai kérdéseket is tár
gyalt és nagy örömmel állapította 
meg, hogy a hazai, de főként a mi 
vidékünk németsége érzésben és gon
dolatban is magyarnak vallja magát.

Roznai Emil biró köszönte meg 
a beszámolót, ami után a képviselő 
felkereste a község vezető férfiait 
otthonukban.

Ötvenezer pengőig nincs 
vagyondézsm a.

i.
Az egymiliárdos beruházások fe

dezésére szolgáló összegből négy
száz milió pengőt kölcsönpénzből, 
hatszáz milió pengőt pedig egyszeri 
vagyonadóból — amint a törvény- 
javaslat nevezi: „beruházási hozzá
járulásból" — teremt elő a kor
mány. A hatszáz milió vagyondézsma 
a tiszta vagyon után fizetendő. A 
kormány azonban meg akarta kí
mélni a kisvagyonokat, amelyek már 
eddig is nagy terheket viseltek és j 
ezért a beruházási törvényjavaslat ! 
szerint egyáltalán mentesek marad- | 
nak a vagyondézsma fizetése alól az 
ötvenezer pengőn aluli vagyonok, 
bármiből alakuljanak is, akár föld, 
betét, ingóság, vagy egyéb vagyon
tárgyakból.

Nehogy félreértés merülhessen 
fel, most egy, a pénzügyminiszter 
által kiadott közlemény megmagya
rázza, hogy az ötvenezer pengőt 
úgy kell számítani, hogy az egész 
vagyon értékéből először levonják

Mérsékelt érdeklődés mellett szer
dán délután Veszprém város képvi
selőtestülete rendkívüli közgyűlést 
tartott.

Az elnöklő Rosos Károly polgár- 
mester kisebb bejelentései után kö
zölte, hogy a belügyminisztérium 
kiküldötte megvizsálta a város ügy
kezelését és annak példás vezetésé
ért elismerését fejezte ki.

Napirend előtt dr. Wéber Pál 
szólalt fel és hangoztatva az euha- 
risztikus korngresszus fontosságát, 
kérte a polgármestert, hasson oda, 
hogy a kongresszus tartamára a vá
ros házait és középületeit lobogóz
zák fel. Ezt a polgármester meg is 
Ígérte.

Ugyancsak napirend előtt dr. Lan
tos Andor a györ—balatoni müut 
kérdését tette szóvá, amely a tervek 
szerint Veszprémet elkerülve, Fűzfő
nél érné el a Balatont. Kérte a pol
gármestert, lépjen közbe Veszprém 
érdekében. A polgármester, aki csak 
a felszólalásból értesült az uj hely
zetről, megígérte, hogy a legrövidebb 
időn belül tájékozódik e kérdésben.

Áttérve a napirendre, a repülőtér 
építésével kapcsolatban a MABI-tól 
felveendő 180000 P kölcsön köte
lezvényében a belügyminiszter ren
delkezése alapján lényegtelen módo
sításokat eszközöltek.

A Szent Vince Otthonnal kapcso
latban kimondották, bogy a Szent 
Vince Otthont a város a Szent Vince

az összes terheket és csak ha ezek 
levonása után is marad legalább
50.000 P  tiszta vagyon, akkor kell 
vagyondézsmát fizetni. Ez azt je
lenti, hogy ha valakinek van pél
dául 100.000 P vagyona, de arra 
ötvenegyezer pengővel tartozik, —- 
úgy hogy a tiszta vagyon 49.000 
pengő marad, — ez után a 49.000 
pengő után, minthogy alatta marad 
az ötvenezer pengő tiszta vagyon
nak, egyáltalán nem fog vagyon
dézsmát fizetni e vagyon tulajdo
nosa.

A hatszáz milió vagyondézsma 
tehát a teherbíró vállakra fog ne
hezedni, még pedig igazságos és 
arányos mértékben. Minthogy a föld
birtok jövedelmezősége csekélyebb, 
mint az ipari és kereskedelmi vál
lalatoké, a törvényjavaslat kisebb 
mértékben terheli meg a földbirtokot, 
mint amazokat. És pedig, amig a 
vállalatok vagyondézsmája átlagban 
18%-a a vagyonnak, addig a föld
birtoknál a vagyondézsma átlagos 
kulcsa csak 5%, más egyéni va- 
gyonoknál pedig 8%. Ezenkívül a 
a földvagyon után hosszabb rész
letfizetési időtartam van megálla
pítva, mint egyéb vagyonnál. A vál
lalatok és az egyének ingó vagvo- 
nuk után öt év alatt, tehát 20 ne
gyedévi részletben tartoznak befi
zetni a vagyondézsmát, ellenben a 
földvagyon után 27 negyedévi rész
letben, vagyis hat és egynegyed év, 
bizonyos esetekben pedig hét és fél 
esztendő a vagyondézsma negyedévi 
részletekben való befizetésének az 
időtartama. Látható tehát, hogy a 
befizetés szempontjából is kedvez
ményt biztosít a kormány a föld
birtoknak. Ez teljesen jogos is, mert 
a mezőgazdaság jövedelmezősége a 
többi termelési ághoz viszonyítva 
lényegesen csekélyebb és így a 
gazda nehezebben tudja befizetni a 
vagyondézsmát, mint a gyári válla
lat, a kereskedő, vagy egyéb vál
lalkozó. (Folyt, köv.)

Társulattól ajándékképen elfogadja 
az esetben, ha az állam a bekebe
lezett államsegélyt törli és az egye
sület a még fennálló 700 P adóssá
gát rendezi. Ennek ellenében a vá
ros Homorai Bélát, a Társulat áldo
zatos embcrszeretettől áthatott világi 
elnökét eddigi munkakörében alkal
mazza havi 90 P fizetéssel és évi 
450 P lakbérrel. Az épület hasznosí
tása kérdésében úgy határozott a 
közgyűlés, hogy kizárólag egészség- 
védelmi és szociális célokra hasz
nálja az épületet és pedig „Szent 
Vince Közjóléti és Szociális Intézet" 
címmel. A tervek szerint itt lesznek 
elhelyezve az Országos Szociálpoli
tikai Intézet vármegyei kirendeltsége, 
a tüdőbeteg- és nemibeteg gondozó, 
valamint iskolai egészségügyi, házas
sági tanácsadó intézetek, szegény
gondozó hivatal és hasonló intéz
mények. A gyermek napközi otthon 
máshol lesz elhelyezve. Az intéz
ményt az állam, a vármegye, a vá
ros és az OTI közösen tartják fenn. 
Az átalakítási munkákat államsegély
ből fedezik, berendezésnek azt a ré
szét, amely templomi kegyszernek 
számit, a róm. kát. egyházközségnek 
adják.

Ezután elhatározták, hogy a 
róm. kát. egyházközségnek a Nagy
tótól keletre iskola céljára 1000 
négyszögöl területet ajándékoznak. 
A szikvizadóról alkotott szabályren
deletet módosították.

Schandl Károly
Imrédy Béla keresztény nem zeti 

programfa m ellé h ívta  a z  izgatok- 
nak eddig Is ellenálld  falut.

Szociális Intései less a 
Ssent Vince Otthonból

Veszprém város rendkívüli  K ö z g y ű l é s e
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A városi tisztviselők és alkal
mazottak részére a belügyminiszter 
jóváhagyó rendelete értelmében há
rom havi fizetést kitevő összegű 
kölcsönt adnak 5 és fél °|„ kamat 
mellett három évre, de csak azoknak, 
akiknek évi fizetése meghaladja az 
2000 P-t. A többieknek pedig, dr. 
László János pártoló hozzászólása 
után, ugyanezt megadják a tisztvi
selői segitőalap törzsvagyonából, de 
csak két jótálló kezessége mellett.

Szigethy Ferenc főszámvevőnek 
havi 75 P jutalmat szavaztak meg a 
a városi üzemek részére végzett kü
lön munkájáért. A veszprémi kisgaz
dáknak és özv. Velty Miklósnénak, a 
nagy szalmahiányra való tekintettel, 
megengedték a városi erdőkben a 
falevél gyűjtését.

A tárgysorozat többi pontjaiban 
adásvételi szerződési és illetőségi 
ügyeket tárgyalták le. Az ügyeket dr. 
Tekeres Lajos közig, tanácsnok, h. 
polgármester, dr. Szigethy Miklós 
és dr. Horváth József 1. és II. al
jegyzők referálták.

Nyári menetrend.
A MÁV máj. 15.-től okt. 1.-ig 

bezárólag uj vasúti menetrendet lép
tetett életbe. A menetrend adatai 
Veszprémre vonatkozólag a kővetke
zők :

Indul. Győrbe: 7.00, 10.41, 13.15, 
14.48, 17.471, 19.35. Székesfehér
várra: 5.05, 7.00,9.10*, 10.41, 12.00, 
16.38, 19.35. Celldömölkre: 5.05, 
9.10, 14.48, 19.35, 1 9 .3 5 Ujdombó- 
várra: 4.15,7.44, 13.43, 17.58, 19.12*. 
Alsóörsre: 5.10, 7.45, 9.05, 11.05', 
12.324, 14.00, 15.15, 17.05, 19.40.

Érkezik. Győrből: 7.35, 9.00, 
11.03', 13.42, 17.00, 19.33. Székes- 
fehérvárról : 6.59, 9.51, 15.11, 17.46, 
20.26, 20.26*, 22.58. Celldömölkről :
7.35, 9.51*, 11.03, 17.00, 20.26. Uj- 
dombóvárról: 7.35*, 10.40, 17.46, 
19.33, 22.58. Alsóörsről: 6.57, 7.40,
10.35, 13.10, 14.43, 17.37', 19.07, 
21.30, 23.55*.

Az egyes menetrendi adatoknál 
a jelzések a következők: 1. Sebes
vonat VI. 15. —IX. 15 -ig. 2. Gyors
motor. 3. Csak Me7Őkomáromba, il
letve onnan. 4. Csak VI. 26. —IX. 
8.-ig.

A Veszprémvárm. Gazd. Egye
sület múlt vasárnap Veszprémben, 
az alsóvárosi vásártéren rendezett 
járási tenyészállatdíjazást és fogat
bemutatót. A díjazásnak — amelyre 
a gazdaközönség bár nem sok, de 
jó tenyészanyagot hajtott fel — igen 
nagyszámú látogatója volt. A bíráló
bizottság Wágner János várm. ve
zető gazd. felügyelő elnöksége alatt 
állatnemek szerint tagozódott s dr. 
Szalóky József veszprémi főszolga
bíró és vitéz Érdy Kálmán ny. hu
szárezredes elnöklése alatt műkö
dött.

Bírálat végeztével Wágner János 
buzdító szavakat intézett a gazdák
hoz, elismeréssel nyilatkozott az 
anyag minőségéről, de rámutatott a 
tenyésztési hibákra is. Ezután Töp- 
ler Ernő, a Gazd. Egyesület ügyv. igaz
gatója, aki a megyében rendezett 
állatdíjazások fáradhatatlan buzgalmu 
főrendezője volt, üdvözölte a megje
lenteket s köszönetét nyilvánította a 
tenyészállatdíjazás támogatóinak, a 
rendezésben segédkezöknek, a díja
kat adómányozóknak, végül a Gazd. 
Egyesület fokozottabb támogatására 
hívta fel a gazdaközönséget. A bírá
lat eredménye a következő:

U radalm ak. Bikák : Veszprémi 
Székeskáptalan jutási gazdasága meg
nyerte a járási bika vándordíját; Bog
dán Mátyás Köveskut. Tehenek és 
üszők: Bogdán Mátyás, Csornai Já
nos Veszprém. Juhok: Székeskáp
talan.

K isgazdák. Tehenek: Darvas
József és Kollin Károly Veszprém, 
Sebők Béla Magyarbarnag, Brazsil 
Sándor Vörösberény. Üszők: Bor
bély Ferenc Hajmáskér, Miklós 
Gyula Vilonya, Karsa Zsigmond 
Szentkirályszabadja. Üszőborjuk: Kol
lin Károly. Kancák: Pöcz Gyula Li- 
tér, Somogyi András Várpalota, 
Miklós Gyula Vilonya. Kancacsikók: 
Szőczy Ferenc Ősi, Szopóscsikók: 
Darvas József, Pöcz Gyula. Kettes 
lófogatok: Somogyi András, Pöcz 
Gyula Litér, Czipf Ferenc Veszprém- 
faisz, Miklós Gyula. Juhok: Vilonya 
község gazdái. Miklós Gyula és 
Zergi Dániel Vilonya. Galambok: 
Frick László, Lugosi Ferenc 
és Hudi János Veszprém. Ku- 
tyák: Vadászvizslák : vitéz Koloss- 
váry László, dr. Gróff Elemér és 
Töpler Ernő Veszprém. Drótszörű 
foxterrier : Csanak János Veszprém.

A köztenyésztésben álló bikák 
járási vándordíját ezúttal ismét Vi
lonya község nyerte meg, a község 
bikagondozója és juhásza pedig 
jutalomban részesült. Miklós Gyula 
vilonyai közs. birót a községi bikák 
kiváló tartásáért oklevéllel tüntet
ték ki.

EGYESÜLETI ÉLET.
A Nemzeti M unka Központ 

v itaestéje. A NMK Veszprémi Cso
portja nagysikerű vitaestét rendezett 
saját egyesületi helyiségében. A vi
tát Halász János elnök vezette, 
melynek végeztével Jakula Béla várm. 
NE-titkár intézett niagasszárnyalásu 
buzdító beszédet az egybegyűltekhez. 
A résztvevőknek Tantos Elemér tit
kár mondott köszönetét.

A Turul Szövetség Veszprémi 
Bakony B ajtársi Egyesülete — 
ahogyan már közöltük — május 
21.-én, ma szombaton délután meg
alakítja az egyesület zirci törzsét. 
A gyűlés szónokai dr. Priegl László 
egyes, vezér, dr. Rimaszombati Imre 
zirci ügyvéd, Becske László, Vörös 
László, dr. Gaál Sándor és Kremo 
Alajos lesznek.

Szim fónikusok hangverse
nye. Amint már több Ízben közöl
tük, a Veszprémi Szimfónikus Ének
és Zeneegyesület máj. 21.-én, ma 
szombaton este 8 órai kezdettel a 
Petöfi-szinházban hangversenyt ren
dez, melynek műsora a következő : 
Huber H. „Salve“ miséjéből Sanctus 
és Benedictus, előadja az egyesület 
vegyeskara. Verdi: „Traviata“ áb
ránd, előadja az egyesület zenekara. 
Lehár: „Vilja dal“, énekli H. Kolozs- 
váry Manci, De’ capua: „O solle
mio“ énekli vitéz Mészáros István. 
Strausz : „Ki esketett- (duett), énekli 
Horváth Lajosné és vitéz Mészáros 
István. Schubert: H-moll szimfónia 
I. tétel, előadja a zenekar. Dr. Török: 
„Kedves édes anyám- , Liszt: „Ó 
üdvösséges áldozat", előadja a ve
gyeskar. Gilett: „Bál után", előadja 
a zenekar. M axReger: „Bölcsödal", 
G. Faure: „Crucifix", énekli Takáts 
Károly. Beriot: IX. Concert II. és
III. tétel, hegedűn előadja Orsolya 
Mária. Sinding: „Tavaszi zsongás- 
táncolják: Bányai Mária, Czinger
Magda. Doma Ibolya, Farkas Má
ria, Farkas Piroska, Fábián Irén, 
Homoky Gabi, Munkácsy Aranka, 
Nagymihály Lili, Vasváry Kató. A 
táncot összeállította és betanította 
Homoky Gabi. Hruby : „Találkozás

Leltárnál- , Nagyegyveleg, éneklik 
Doma Ibolya, Fábián Irén, Lőcsey 
Antal és Georgi László. A kari és 
szóló énekszámokat a zenekar ki
séri. Az énekkart, zenekart, szóló és 
kisérő számokat ifj. Farkas Ernő 
zeneegyesületi karnagy vezényli.

Anyák N apja alkalmából május 
22.-én, holnap vasárnap d. e. a 
veszprémi református templomban 
ünnepi istentisztelet lesz, majd a Nő- 
és Leányegyletek d. u. 5 órakor al
kalmi ünnepélyt rendeznek a temp
lomudvaron.

A Bethlen Gábor Szövetség
elhalasztott kulturestélyét — amint 
értesülünk — junius 11.-én tartják 
meg.

A Jeruzsálem hegyl T ársaskör 
m ulatsága. A Veszprémi Jeruzsá- 
lemhegyi Társaskör jun. 12.-én kör
helyiségében büfével egybekötött 
nyári táncmulatságot rendez. Délu
tán tekeverseny lesz.

P ostaaltisz tek  nyári m ulat
sága. A veszprémi postaaltisztek 
nyári mulatságukat az Iparos 
Dalárda javára elhalasztották, igy j 
azt junius 19.-én rendezik a Bala- I 
tón Szálló kerthelyiségében. Ez utón ! 
kérjük az összes egyesületek veze
tőségét, hogy e napon más mulat
ságot ne rendezzenek. Elnökség.

Hiszek egy Istenben, hiszekegy hazában 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

H Í R E K .
— Személyi hírek. Dr. Rótt 

Nándor megyéspüspök hétfőn, tit
kára : dr. Langmár Lipót c. kano
nok kíséretében Bpestre utazik, ahol 
résztvesz az Euharisztikus Kongresz- 
szus ünnepségein. — Dr. Mesterházy 
Ferenc, vármegyénk főispánja a múlt 
hét végén megjelent a bfüredi Or
voshét ünnepélyes megnyitásán.

— Jékey Ferenc főispán és 
felesége koktél délutánjai. Dr. vitéz 
Jékey Ferenc, vármegyénk volt fő
ispánja és felesége e hét keddi és 
szerdai napjain este o órától 9 óráig 
koktél-délutánra látták vendégül a 
föispáni palotában a vármegye és 
a székváros társadalmának számos 
tagját. Mindkét nap mintegy száz
száz meghívott vendég vett részt a 
koktél-délutánon — közöttük számos 
egyházi, polgári és katonai kitűnő
ség, élükön dr. Mesterházy Ferenc
cel, vármegyénk főispánjával és fele- , 
ségével, — s a nagyúri elegánciával 
dúsan terített, nagyszerű büfé mel- J 
lett kellemes egyiittlétben élvezték a j 
házigazda és háziasszony kedves j 
vendégszeretetét, ami mindenkivel 
szemben a tőlük megszokott leköte
lezőén előzékeny és szeretetreméltó 
volt. Jékey Ferenc és feleség ezzel 
a két napos vendéglátással egyszer
smind búcsút vett attól a nagyszámú 
tisztelőjétől és hívétől, akiket harmad- 
fél esztendős itt tartózkodásuk alatt 
maguknak szereztek, akiktől azonban 
külün-külön elbúcsúzni a szabolcsi 
föispáni hivatal ellátása mellett telje- I 
sen lehetetlen lett volna.

— Rákóczy Imre sajtófőnök 
kitüntetése . Magyarország kormány
zója dr. lánczi és rákóczi Rákóczy 
Imre min. tanácsosnak, a miniszter- 
elnökségi sajtóiroda vezetőjének, 
buzgó és értékes szolgálata elisme
réséül, a Magyar Érdemrend közép- 
keresztjét adományozta. — A magas 
kitüntetés a sajtó körében osztatlan 
örömet keltett, mert Rákóczy Imre 
a miniszterelnöki sajtóosztálynak

Fenti Arakhoz a helyi fogyasztani adó hozzászámí
tandó. — V’eaapremben kapható : B o k ro tg y  
V ik to r, K e le m e n  Im re , P a la y  A n
ta l ,  P o llA k  V ilm os, s tn g e r  F e r e n c

fűszer-, csemege áruházában. M

előkelő tisztviselője, másfél esztendő 
| óta pedig főnöke, kiváló hozzáértés- 
I sel és önzetlen, fáradságot nem is- 
| merő buzgalommal intézte a magyar 

sajtó ügyeit, amelynek munkásai 
tőle — pártállásra való tekintet nél- 

| kül — a legnagyobb megértést és 
jóakaratot tapasztalták.

— Segédlelkész-áthelyezés. 
Pápáról jelentik: A dunántúli ev. 
püspök Káldy Lajos pápai segéd
lelkészt Nagytarcsára helyezte át.

— H ivatalvizsgálat. Zobay 
Ferenc győri kir. főügyész e héten 
a veszprémi ügyészségnél hivatal
vizsgálatot tartott.

— Kinevezés a várm egyénél. 
A vármegye főispánja dr. Szentimrey 
Sándor várm. árvaszéki ülnököt tisz
teletbeli főszolgabíróvá nevezte ki és 
megbízta a pápai főszolgabírói hi
vatal vezetésével.

— Áthelyezés a b íróságnál.
Az igazságügymiuiszter Kovács Mar
git pápai járás bírósági irodatisztet 
saját kérelmére a bpesti büntető tör
vényszékhez helyezte át.

— Evangélikus p resb iteri ülés. 
Május 22.-én, holnap vasárnap dél
előtti istentisztelet után evangélikus 
persbiteri ülés lesz, amelyen fog az 
egyház búcsút venni dr. Zoltay Ró
bert h. pénzügyigazgatótól, a gyü
lekezet érdemes felügyelőjétől. Ugyan
ekkor az Ev. Nöegylet dr. Zoltay 
Róbertné alelnöknöt fogja elbucsuz- 
tatni.

— E uharisztikus gyerm eknap  
V árpalo tán . Várpalotáról jelentik: 
Múlt vasárnap szép euharisztikus 
gyermeknapot rendeztek Várpalotán. 
Délután a Mátyás király-vár kertjé
ben, a katolikus elemi és polgári 
iskolai tanulók közreműködésével, 
nagy egyházi énekkari hangverseny 
volt a bányász-zenekar kíséretével s 
ezalkalommal dr. Beöthy István

M e g v é t e l  r e
keresem  a

1935-ös év fo lya m á t.
valamint az 1936. évből a
46.. 47., 48.. 49. é s  50.

szám okat. 117

C ím  a k ia d ó h iv a ta lb a n .



4. (XL.—LX1II. 21. szám.) VESZPRÉMVÁRMEGYE 1938. május 22.

Országos vásárok a Dunántúlon.
Május 23.-án Csákvár (Fehér m.), 

Himesháza (Baranya m.), Igái (So
mogy m.), Kálmáncsa (Somogy m.), 
Lepsény (Veszprém m.), Somogy- 
sárd (Somogy m.), Szekszárd (Tolna 
m.). Szöny (Komárom m .); 24.-én 
Csákvár (Fehér m.), Simontornya 
(Tolna m.), Sümeg (Zala m .); 25.-én 
Báté (Somogy m.), Csapod (Sopron 
m.), Görzsöny (Baranya m.), Nagy
rákos (Vas m.), Nemeshetes (Zala 
m.), Simontornya (Tolna m.), Sza
badszentkirály (Baranya m.), Tabajd 
(Fehér m.), Ujmalomsok (Győr m.), 
Vép (Vas m.), Zala (Somogy m .);
27. -én Csepreg (Sopron m.), Köves- 
kál (Zala m.), Szenna (Somogy m.);
28. -án Páli (Sopron m .); 29.-én 
Aba (Fehér m.).

apátkanonok és Korompay Lajos 
bányafőtatácsos méltatták emelkedett 
szellemű beszédben a nap jelentő
ségét. Majd szentséges körmenet 
vonult le a várból, amelyben részt- 
vett valamennyi katolikus egyesület. 
Este a bányász kulturházban az 
Újpesti Kát. Legényegylet műkedve
lőinek vendégszereplésével elő adták 
az „Ur katonái" című színművet 
nagy sikerrel. A rendezésből a j 
főérdem Gergyessy István káplánt i 
illeti.

— Kitüntetett községi főjegy
ző. Bensőséges ünneplés keretében, 
díszközgyűlésen nyújtotta át dr. Ka
tona István pápai tb. főszgabiró 
Fadgyas Gyulának, Bakonytamási j 
község 35 éven át volt vezető-jegy- ; 
zőjének a kormányzó legfelsőbb el- ; 
ismerését. Ezután Bors Lajos közs. 
biró, dr.Jókay-lhdsz Miklós gazd. fő- ! 
tanácsos, dr, Mohácsy Lajos ev. | 
lelkész. Döbröntey Gyula r. k. tanító, 
vitéz Csonka Sándor, a járási jegyző
egylet képviselője, Simon János pá- > 
pai kir. adóhiv. főnök, Sülé Zsig- 
mond, a pápai Turul kiküldötte és 
Hegedűs István, a Hangya megbí
zottja üdvözölték bensőséges sza
vakkal. Az ezt követő százterítékes 
közebéden pedig — Kolossváry 
László jrszággy. képviselő a kor
mányzóra mondott felköszöntője után j 
— Szabadhegyi Elemér gazd. főtaná
csos, Mihályi Sándor gazd. fel
ügyelő, Kovács Miklós, a várm., 
Máthé Antal a zirci jár. jegyzői egy
let megbízottai, Gubicza Ferenc v. 
orsz. képviselő, Egyed József iparos 
és Németh Márton tűzoltó-parancs
nok köszöntötték az ünnepeltet s 
emelték ki szerzett, hervadhatatlan 
érdemei:

— Halálozás. Dr. vitéz györgy- 
falvi Csete Antal szolgabiró, Zala- 
vármegy th. bizottságának tagja, 
emléklapos tüzérszázados, a III. o. 
katonai érdemkereszt, az ezüst és 
bronz „Signum laudis", a bronz 
vitézségi érem, a Károly-csapatke- j 
reszt, a sebesülési érem, a háborús | 
emlékérem és számos más kitünte- } 
tés tulajdonosa, életének 49., házas
ságának 8. évében, rövid, kinos 
szenvedés után, május 11 .-én, a 
haldoklók szentségével ellátva, vá
ratlanul elhunyt Nagykanizsán. A j 
megboldogult Veszprémben született, 
itt végezte alsó- és középiskoláit, 
majd mint egyetemi hallgató az it- j 
teni arany ifjú ságnak közszeretetben j 
állott tagja volt. A háborút hősiesen ! 
végigküzd ötté, amit vitézi rangja és ] 
kitüntetései is tanúsítanak, azután 
pedig Zala megye szolgálatába lé- I 
pett. Innen ragadta el a halál a 
gyászjelentés szerint is „aranyos ke
délyű", kedves „Tónicá“-t, akinek ! 
korai elmúlása szerető hitvesén és ; 
közvetlen hozzátartozóin kívül ne- i 
künk is nagyon fájdalmas. Temetése 
impozáns részvét mellett 13.-án |

Nagykanizsán ment végbe s ugyan- 
aznap volt az engesztelő szentmise 
is lelkiüdvéért az ottani ferences 
plébánia-templomban. Halálát öz
vegye : szül. Szabó Jolán, szülei: 
dr: györgyfalvi Csete Antal, Veszprém 
város nv. főügyésze és felesége: 
szül. derecskéi Fodor Ida, testvérei: 
györgyfalvi Csete Ida férj. vitéz Vö- 

I rös Jánosné, István és Mária férj.
dr. Csete Emi Iné, ezek családtagjai 

i és a kiterjedt rokonság — köztük 
ifj. Matkovich László, lapunk szer
kesztője, mint unokatestvére — gyá
szolják.

— M agyar Könyvnap 1938. 
junius 3.—4.—5.-én. Mintakötetek 
már megtekinthetők: Fodor Ferenc

j könyvereskedésében Veszprém.
— Huszonötéves találkozó.

j Felkérem mindazon volt osztálytár
saimat, akik az 1913. évben a vesz
prémi áll. felső kereskedelmi iskolá
ban végeztek, hogy a 25 éves érett
ségi találkozó megrendezése céljából 
címüket velem sürgősen közölni 
szíveskedjenek. Kelemen Imre fűszer- 
kereskedő, Veszprém. 143

— Iskolaszentelés. Devecserböl 
jelentik : Múlt vasárnap szép ünnep
ség keretében szentelte föl az uj 
bakonygyepesi róni. kát. iskolát Felki

■ Viktor pápai kamarás, kislődi es- 
j  peresplébános, dr. Horváth Szaléz 

magyarpolányi és Katona Lajos ajka- 
j rendeki plébánosok segédletével, 
í majd hazafias lendületű szentbeszé

det mondott. Az ünnepélyen — ame
lyen a devecseri járást Bélák Endre 
főszolgabíró képviselte — megjelent 
ajkai Nirnseé Pál gazd. főtanácsos, 
a nagyvázsonyi kerület országgyül. 
képviselője is és szép, hazafias, lel
kesítő beszédben méltatta a magyar 
tanító feladatát. Az ünnepélyt köz
ebéd zárta be, amelyen Nirnseé Pál 
mondta a kormányzóra az első fel
köszöntőt.

— A Szabados-féle nyári m e
netrend az idei évre is megjelent.

— A kereskedeim isták  ba l
lagása. A veszprémi áll. fiú felső 
kereskedelmi iskola 19 végzett hall
gatója szombaton délben búcsúzott 
hagyományos külsőségek között az 
intézettől. A búcsúzokhoz az iskola 
udvarán Gyarmati Jenő III. évf. 
hallgató intézett szívhez szóló sza
vakat, melyeket a végzettek nevében 
Nyíró György köszönt meg lelkes 
beszédben. Majd dr. Wallner Ernő 
egyet, magántanár, igazgató adott 
szép gondolatokban az uj életre in
duló ifjúságnak utravalót. Az iskolai 
harang búcsuhangjai mellett vonul
tak ki a végzett tanulók az intézet
ből, hagyományos diákdalokat éne
kelve.

— ELADÓ VASÁGY. Egy 
sodronybetétes összecsukható 
vaságy bárom  m atraccal eladó. 
Bővebbet F O D O R  F E R E N C  
könyvkereskedésében.

— E uharisztikus em lékbélye
geket ado tt ki a posta. Hétfőn j 
kerültek forgalomba az euharisztikus 
postabélyegblokkok. A művészi kiál
lítású, hét értékből álló, nyolc szín
ben előállított bélyegblokk az euha- 1 
risztián kivül mintegy a magyar 
szentek galériáját ismerteti szerte a 
világon s ezért nemcsak a bélyeg
gyűjtők között örvend nagy keres- j 
Jetnek, hanem azok részéről is, akik 
ezt kongresszusi emlékül szánják. A 
posta lehetővé tette, hogy a biok- ! 
kot azok is megvásárolhassák, akik 
az előjegyzést elmulasztották s a vi- j 
déki postahivatalokat ellátták meg
felelő készlettel. A bélyegblokkok 
vagy annak egyes bélyegei bármely 
levélpostai küldemény bérmentesíté
sére felhasználhatók.

— A volt 13-as honvéd hősi 
emlékmű leleplezése. A világhá
ború egyik legnagyobb vérvesztesé
get szenvedett ezrede, a volt 13-as 
pozsonyi honvéd gyalogezred és en
nek alakulata: a 307-es honvéd
ezred Pünkösd vasárnap avatja fel 
az ezred emlékművét Magyaróvárott, 
az ezred utolsó állomáshelyén. A 
gyönyörű szobormű Kallós Ede al
kotása. Az érdeklődőknek bővebb 
felvilágosítással vitéz Basó Ödön 
ezredes (Bpest, IX., Gát-u. 4.) és a 
magyaróvári rendezőbizottság szol
gál.

— A pécsi ünnepi já tékok .
Pécs városa ezidén jun. 4— 12.-e 
között rendezi meg a már hagyomá
nyossá váló ünnepi játékait. Elő
adásra a „Missa Sollemnis" kerül, 
melyet a Nemzeti Színház és az 
Operaház legkiválóbb művészei ad
nak elő. Ezenkívül különféle nagy 
társadalmi események színhelye lesz 
e napokban Pécs városa. Az ün
nepségekre az ország bármely ré
széből 50°„-os vasúti kedvezmény
nyel lehet utazni, ezenkívül junius
4., 5., 6., 10. és 12. napjain filléres 
gyorsvonatok is érkeznek Pécsre. 
Felvilágosítással készséggel szolgál 
minden IBUSz-fiók és Pécs idegen- 
forgalmi irodája, városháza.

— N évm agyarosítás. Az alábbi 
veszprémi lakosok nevüket a bel
ügyminiszter engedélyével a követ
kezőképen változtatták meg: Do- 
linka Mária „Dévényiére, Fiskál 
Károly szakaszvezető „Fegyveres“-re, 
Lustig Ilona oki. tanítónő „Lovasá
ra, Csermák József mészáros-segéd 
„Cselényi“-re, Bauer Léber József 
Antal kereskedő „Lackófi“-ra, Rei- 
zinger István tanuló „Regőczi“-re.

— Az iskolaév vége közeledik
és kezdődik a szülő gondja, hogy 
melyik internátusba adja gyermekét. 
Most jelent meg az „Internátusok 
Tanintézetek Tájékoztató Címtára“ 
az 1938 39. tanévre, mely részletesen 
ismerteti a hazai oktatóintézeteket és 
nevelőotthonokat. Ezt a tájékoztatót 
20 fillér portóbélyeg elküldése elle
nében ingyen küldi meg az Erdős 
Hirdetőiroda Budapest, VI., Teréz- 
körut 35. i4i

— Szegedi Ipari V ásár. Nagy
arányú előkészületek folynak Szege
den a jun. 4.-én kezdődő s 12.-ig 
tartó X. Szegedi Ipari Vásárra. A 
magyar kézmű- és háziipar, ipar
művészet és népművészet látványos 
keretek között vonul fel a vásáron. 
Jun. 1.-től 12.-ig 50 "|t.-os vasúti és 
hajózási kedvezménnyel lehet Sze
gedre utazni. A vásár ideje alatt 
több mint ötven iskolai találkozót és 
közel száz különböző kongresszust, 
összejövetelt is rendeznek. Felvilá
gosítást nyújt a vásár központi iro
dája Szeged, Horváth Mihály-u. 3.

— A mozi m űsora. Ma szomba
ton és vasárnap (21., 22.) a bpesti 
„Rádius“ műsorával egyideüleg a 
városi Hungária-niozgóban Asszony 
a sivatagban. Kay Francis és Erői 
Flin a „Halálfejes lobogó" és a „Ba- 
laclava" c. filmek föszeplőivel. A 
küzdelmes sivatagi életet tárja elénk, 
de ezúttal egy szerelmi háromszög
ről szóló mese szereplői értékes, tal
pig becsületes és nemesen gondol
kodó emberek. A szerelmi história 
sok sivatagi harc középpontjában 
áll. Kiegészítő m űsor: Őrségváltás c. 
gyönyörű színes revü-film és Ma
gyar Viláhiradó, amely többek közt 
hozza I. Zogu király és Apponyi 
Geraldine esküvőjét is. — Szerdán 
(25.), egy napon, filléres helyárak
kal, reprizben Napóleon fiának nagy 
szerelméről szóló művészi film : 
Elssler Fanny, Lilian Harveyel a fő
szerepben. Ezenkívül Az úszás 
örömei és művészete c. kiváló isme
retterjesztő film. Áldozócsütörtökön

(26.) külön ünnepi m űsor: Szeret
lek ! Bolváry Géza mesteri redezésé- 
ben egy müvészpár szerelmének 
története, a főszereplők Jan Kiepura 
és Eggerth Márta, ezenkívül Paul 
Kemp, Sima Oszkár, Theo Lingel, 
Lizzi Holzschuh stb. Á zenét Puccini:

! „Bohémek" c. operájából összeállí
totta és kiegészítette Róbert Stolz. 
Bevezeti a Versenyfutás a halállal c. 
sportfilm és mindkét műsort a Fox 
Világhiradó. — Az előadások kez
dete szombaton fél 7 és 9, vasár
nap, szerdán és ^csütörtökön 4, fé! 
7 és 9 órakor. Pénztár két órával 
az első előadás előtt nyit. Telefon: 
363.

— Kik nyerték  az ö tszáz 
pengőt ? A magyar rádió mikrofonja 
előtt érdekes zenés-rejtvény hangzott 
el „Halló! itt rádió..." címmel. A 
rejivényversenyt rendező Rádióélet 
uj száma közli, hogy a helyes meg
fejtők közül kik részesültek az 500 
P-ős jutalomban. Érdekes fénykép
sorozatban számol be továbbá a 
miniszterelnök rádiószózatáról. A 
Rádióélet kapható minden lapárúsi- 
tónál. Mutatványszamot, küld a ki- 
adóhivatal : Bpest, Vili., Sándor-u. 7.

— M egszurkálták. Király Ká
roly kerti munkást Balatonfüzfő va
sútállomás közelében ismeretlen 
egyén késsel megszurkálta. A vesz
prémi mentők szállították kórházba.

— M agyarok V iláglapja cím
mel hézagpótló folyóirat első száma 
jelent meg Péchy-Horváth Rezső 
hírlapíró szerkesztésében és a buda
pesti Szalay Sándor nyomda ki
adásában. Az új folyóirat azt a di
cséretes célt tűzte maga elé, hogy 
az elszakadt magyarokat erősebb 
szállal fűzi az óhazához: izzó haza
fias érzésüket ébrentartja, a hazai 
viszonyokról tájékoztatja, ügyes
bajos dolgaikkal bőségesen foglal-

j kozik és a távoli magyar karriéreket 
számontartja. Az érdekes folyóirat 
40 f-ért kapható és megrendelhető a 
kiadónál: Bpest, Vili., Kender-u. 39. 
Évi előfizetése 5 P.

— B elefulladt a  p a takba. Kel- 
ler Erzsébet másfél éves városlődi 
kisleány a község mellett folyó pa
takba beleesett és megfulladt. A 
nyomozás folyik.

— „P ista  pénzt keres" címmel 
irt Benedek Rózsi uj regényt Az 
Én Ujságom-Tiindérvásár számára. 
Kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy- 
ut 16. Előfizetés negyedévre aján
dékkönyvvel 2 P.

— Lesodorta m unkahelyéről 
az au tóbusz. Gér István máv. mun
kás múlt szombaton délelőtt Vesz
prémben a Kossuth Lajos-utca felett 
áthaladó vasúti viadukt vasszerkeze
tét festette. Az utón robogó fűzfői 
autóbusz teteje elkapta s a kövezetre 
esett. Kartörést és zuzódásokat 
szenvedett.

E lítéltek három  tyuk to lvajt.
Ifj. Kozma Károly, Horváth György 
és Horváth Ferenc napszámosok 
Veszprémben Lénárt Lőrinc, Noé 
András, dr. Czukrász Aladár és má
sok kárára baromfilopásokat követ
tek el. A veszprémi törvényszék Hor
váth Ferencet 1 havi, Horváth Györ
gyöt 2 havi, Kozmát 3 havi fog
házra ítélte.

— Rájuk szakad t a  bánya.
Gróf Lőrinc nagyvázsonyi munkás 
két társával agyagot vágott s a le
szakadt part maga alá temette. 
Belső sérüléseket szenvedett. Men
tőink a veszprémi kórházba szállí
tották. — Bognár István bfüredi 
munkás a murvabányában dolgozott.
A murvatömeg leszakadt és maga 
alá temette. Bal comb- és jobb kulcs
csonttörést szenvedett. A veszprémi 
mentők szállították az itteni kór
házba.
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— A M agyar Lányok rejtvény- 
olimpiászának eredményét közli 
Tutsek Anna népszerű leánylapja, 
összesen 260 nyereményt küldtek 
szét a buzgó megfejtőknek. Kiadó- 
hivatal: Bpest, VI., Ándrássy-ut 16. 
Előfizetés negyedévre 4 P.

— Elítéltek egy rovotm ultu 
csalót. Babolcsai István többszörö
sen büntetett egyén Balatonalmádi
ban Majbó Gábor és többek kárára 
csalásokat követett el. A veszprémi 
törvényszék jogerősen 2 évi és 3 
havi fogházra Ítélte.

— H asznos tudnivalók az
Euharisztikus K ongresszusra u ta 
zóknak. Olvasóink érdekeit óhajt
juk szolgálni, midőn felhívjuk figyel
müket, hogy budapesti tartózkodá
suk alatt keressék fel a világhírű 
Semler-céget (Deák Ferenc-u. 12.), 
amelynek szövetei közismerten ki
váló minőségűek és árban igen ju
tányosak. 147

— Áldás és átok fakad t egy 
2000 esztendős fantazmagória, a 
magától szövő gép nyomán. Az 
egykori rokka utódjai bámulatos 
tökéletességgel végzik az emberek 
tucatjainak munkáját. Erről közöl 
érdekes cikket és képet Tolnai Vi
láglapja uj száma, amelyben közel 
száz pompás képet is találunk. Egy 
szám ára 20 fillér.

— M egölte újszülö tt gyerm e
két. Gáspár Julianna 19 éves sió
foki lány kedden gyermeket szült s 
azt a szülés után megfojtotta, majd 
a takaréktűzhelyre tette, hogy elég
jen. Mivel elégetni nem sikerült, a 
félig megszenesedett hulláit a pad
láson rongyok közé rejtette el. A 
csendőrség az esetet kinyomozta, s 
mivel a gyermekgyilkos anya súlyos 
beteg, kórházban ápolják.

— Tüzek a  vidéken. Pápán a 
Veszprémi-utcában kigyulladt Töm
bül János kocsiszínje és elégett. A 
kár 300 P. A tűz gondatlanságból 
keletkezett. — Szentgálon éjjel ké
ménytűz folytán kigyulladt özv. 
Bcreczki Sándorné háza. A tűz át
terjedt Varga Bálint és Szőke Benő 
házaira is, amelyek elégtek. A kár 
2500 P, amely biztosításból részben 
megtérül. — A padragi határban 
gondatlanságból kigyulladt a Kato
likus Tanulmányi Alap tulajdonát 
képező erdő és abból 20 hold el
égett. A kár 4000 P. Biztosítva nem 
volt. — Fridrich Pál bakonycser- 
nyei gazda pajtája leégett. A tüzet 
gyújtogatás okozta. A kár 1000 P. 
— Gyulafirátóton Holinger János 
szérüskertje égett le gyújtogatás 
folytán. A kár 150 P.

IRODALOM,MŰVÉSZET.
(K épkiállitás Lajoskom ároban.)

Nagysikerű képkiállitást rendezett 
Lajoskomáromban egy tehetséges 
földműves fiú : Gannay János, aki
nek mintegy 40-50 olajfestményében, 
szinrajzában, rézkarcában gyönyör
ködhettünk. A falusi őstehetséget a 
Képzőművészeti Főiskolára is felvet
ték ingyenes tanulónak, de szegény
sége miatt még lakást sem tudott 
kivenni. Megérdemelné, ha valaki a 
hóna alá nyúlna és kiemelné a falu 
egyhangú szürkeségéből.

(Zilahy Lajos) a valóságot cso
dálatos erővel eleveníti meg és a 
legegyszerűbb tényekkel az élet leg
mélyebb összefüggései, a társadalom 
legtitkosabb rétegeire világit rá. Uj 
regényét .A földönfutó város“-t az 
U j Idők közük folytatásokban. Her- 
czeg Ferenc szépirodalmi hetilapja 
most is gazdag tartalommal jelent 
meg. Hegedűs Ádám humoros ang
liai cikke, Szerb Antal finom tanul

mánya, Nagy Lajos, Barabás Gyula, 
Gáspár Miklós elbeszélései, regényei 
nyújtanak élvezetet. Ebeczki György 
szinházi kritikái, Saád Béla színes 
debreceni riportja. Mühlbeck Károly 
fejlécei, képek, „Ceruzajegyzetek" és 
a közhasznú rovatok gazdagítják 
még az Uj Idök-et. Mutatványszá
mot küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre 6 40 P, egyes szám 50 fillér.

KÖZGAZDASÁG
* A fagy h a tá sa  a  te rm é

nyekre. Wágner János, a várm. kir. 
gazd. felügyelőség vezetőjének a 
legutóbbi közig, bizottság ülésén 
beterjesztett jelentése szerint május
6.-ig az időjárás a legrosszabb volt, 
de a 8.-ára virradó éjjeli enyhe és 
kiadós eső hatása erősen meglátszik 
a vetéseken. Az őszi búza a hide
get kiheverte és most egészen jól 
áll, a rozsra és őszi árpára azon
ban az enyhülés és az eső kissé 
későn jött. Mindkettő ritkás és a 
szálak megvékonyodtak, de a kövé
rebb talajokon a szalma eléggé 
megnyúlt és a kalászok is hosszúak.
A mélyebb fekvésű korai rozs min
tegy 10—15 / fagykárt is szenve
dett. A búzából ezidőszerint köze
pesen felüli, a rozsból és őszi ár
pából közepesen kissé aluli termés 
várható. A tavasziakról még korai 
a jóslás, bár az utóbbi napokban 
szemlátomást fejlődnek, sűrűsödnek, 
levélzetük élénk zöld és a növeke
dés erőteljes. A répákban, kevés ki
vétellel, a fagy nem sok kárt tett és 
helyenkint már porolják is őket. A 
tengeri- és burgonyavetés folyamat
ban van. A mák, lencse és borsó 
jól fejlődik, mig a lucerna, lóhere, 
bíbor és fehérhere fejlődésükben 
visszamaradtak, úgyszintén a rétek 
és legelők is. A lucernánál célszerű 
lenne az első kaszálást megejteni, 
mivel a már megvénült növény fej
lődési energiája gyenge, de a má
sodik kaszálás annál többet pótol
hat. Az állatállomány a takarmány
hiányt erősen érzi és a legelőre ki
vert jószágnak nagyon hiányzik az 
esti, jó szénapótlék.

* Zöldmező tanfolyam  Almá
diban. Nagyjelentőségű zöldmező 
tanfolyamot rendezett a Veszprémvárm. 
1KN bizottság Balatonalmádiban. 
Hallgatói a községek papjai és ta
nítói voltak, hogy így mindenütt le
gyen egy vezető, aki a zöldmező 
akciót irányítja. A megnyitáson dr. 
Piukovich József, az Orsz. Zöldmező 
Szövetség alelnöke üdvözlő szavai
ban rámutatott a zöldmező mozga
lom nemzetgazdasági fontosságára. 
Dr. Berky Miklós alispán is felszó
lalt és azt hangsúlyozta, hogy falu
vezetők csak a faluban élő értelmi
ségek lehetnek, akiknek kötelessé
gük, hogy a szakemberek tanácsát 
meghallgatva, igyekezzenek fajvaik 
jólétét előmozdítani. Fejes Ödön 
ny. várm. számtanácsos, községi 
biró Almádi, Ormos Lajos ref. ig. 
tanító, az ORTE nevében üdvözölte 
a megjelenteket. A tanfolyam elő
adói dr. Piukovich József, dr. Ta- 
róczy Herbert, a Felsődun. Zöldm. 
Egyesületek igazgatója, Kolbay Ká
roly gazd. akad. tanár, Koperniczky 
István gazd. szakisk. igazgató, 
Wágner János várm. gazd. vezető 
felügyelő, Wuchetich György, a 
a Felsődun. Szarvasmarhateny. Egye
sületek igazgatója, Kemendy József 
gazd. felügyelő és Vig György gazd. 
szakisk. tanár voltak. A tanfolyam 
hallgatói kirándultak Lajoskomá- 
romba és Alsótekeres-pusztára, ahol 
a nagyszerű kisgazda mintagazdasá
gokat, illetőleg Schrikker Sándor 
gazdaságát és faiskoláját látogatták 
meg. Az utolsó előadást dr. Tobak

Lajos min. titkár tartotta az állami 
zöldmező mozgalomról, Szentiványi 
Károly rátóti prépost, az akció kez
deményezője mondott záróbeszédet. 
A tanfolyam adminisztrativ rendezé
sét Rhosóczy Rezső népm. titkár vé
gezte nagy szakértelemmel, mig a 
hallgatók ellátásáról Makay Zoltán 
ref. ig. tanító gondoskodott előzé
kenyen.

Gyümölcskertészet.
Rovatvezető Demjén M árton

gyüm. termelési intéző.

Időszerű teendők a gyü
mölcsösben.

Az áprilisi fagyos éjszakák nem
csak a virágokat pusztították el, ha
nem sok helyen — bizonyos mér- i 
fékig — a gyümölcsfákban is okoz- j 
tak károsodást. Ez a kár nem olyan i 
feltűnő, mint a virágok pusztulása j 
és hatása nem mindig jelentkezik j 
azonnal.

A fagy következményei lehetnek: : 
1. héj felrepedés, vagy a fa törzsé- j 
nek mély berepedése, 2. rügypusz- i 
tulás, ágelszáradás, 3. virágpusztulás, ; 
4. az almafák leveleinek felhólyago- 
sodása, 5. csonthéjas gyümölcsfákon j 
mézgásodás, 6. a kötődött és a 
fagykár után még cca 3 hétig lát- j 
szólag normálisan fejlődő gyümöl- ; 
csők elsárgulása, rendszerint félol- j 
dalas töppedése és lehullása.

A gyengült fejlődésü fáknak erő- j 
sen csökken a rovar- és gombakár
tevőkkel szemben való ellenállóké- ; 
pessége, miért is a gyümölcsfákat
— dacára annak, hogy a leendő ter
més róluk részben vagy egészen le- ; 
fagyott — fokozottabb mértékben | 
kell védenünk ezen kártevők ellen. 1

A fák védelme kétirányú: egy- j 
részt ápolási munkák (sebkezelés, 
száraz részek eltávolitása, intenzi- j 
vebb táplálás — ha szükséges — ' 
műtrágyákkal, almánál hullámpapir
— hernyófogó öv használata stb.) — 
gondos és hiánytalan elvégzése, I 
másrészt a permetezéseknek meg
felelő növényvédelmi szerrel és he
lyes időben való foganatosítása.

Fentiek szerint — ha gyümölcs
fáinkat egészséges állapotban akar- *

; juk tartani — a következő munká- j 
kát kell elvégeznünk :

a) A fákon lévő összes száraz . 
I ág és moníliás gyümölcsmumia mi- | 
! előbbi eltávolítása, b) A kajszi,
I szilva, cseresnye és meggy mielőbbi 
| megpermetezése l"/0-os bordói-lével.
I c) Az alma és körte permetezése el- 
! virágzása után azonnal fél %-os bor- 
1 dói-lével, melybe hl-ként 25 dg 

mészarzenátot is keverünk a rágó
kártevők elleni védekezésül.

d) A sárga- és őszibarackfákról 
| a lankadt hajtásoknak napról-napra 
j való eltávolítása és megsemmisítése;

a hajtáslankadást a kajszinál okoz- 
| hatja egyrészt a monilia nevű gom- 
I bafertőzés, másrészt Cecidonia bru- 
s nata nevű és 3—5 mm hosszú hus- 

szinü kis kukac. Ha a fertőzött haj
tásokat mielőbb le nem szedjük és 

; a kukacokat így el nem pusztítjuk,
; azok a fák hajtásaiban számottevő 
! kárt okozhatna!*. e) Ha a levéltetvek 

jelentkeznek, a fertőzött levelzet fo- 
i nákját káliszappanos nikotin-oldattal 
! kell permetezni: 1 liter lágy vízhez 

1 dg káliszappant és 1 gr nikotint 
számítva.

f) Az almafákról mielőbb gondo
san lemetszendők a lisztharmatos 

| levelek, illetve hajtások. A liszthar- 
| mát ellen a nyári higitásu mész- 
| kénlé vagy egyéb gyári kénkészit- 
i mények védik meg almafáinkat és 
j köszméte bokrainkat, g) Ha acsont- 
' héjas fák törzsén vagy ágain mézga-

cseppek jelentkeznének, ezt óvato
san leemelve a fáról, a mézgás seb 
ecetesvizzel kezelendő: így a méz
gásodás legtöbb esetben megszün
tethető. h) Akik almafáikat és kör
téiket zacskózzák, az idén csak a 
második mészarzenátos permetezés 
után kössék fel a papírzacskókat a 
gyümölcs szárára, mert legnagyobb 
valószínűség szerint júniusban na
gyobb mérvű gyümölcshullás lesz, 
s akik korán kezdik a zacskózást, 
sok felesleges munkát végezhetnek.

i) Junius közepétől kezdve az 
alma-, körte- és diófák törzsére — 
— kéthetenkint — hullámpapir her
nyófogó övék kötözendők. Megfi
gyeléseim szerint a hullámpapirt ke
resik fel legnagyobb számban a bá- 
bozódni vagy tokosodni készülő 
almamoly hernyók, melyek így pusz- 
títhatók legeredményesebben. Az 
alma- és körte-férgesedés ellen leg
alább 3 —4 mészarzenátos permete
zés szükséges, de csak az egyébként 
is gondozott, ritkított koronáju és 
téli olaj emulziós permetezésben is 
részesített fáknál tudjuk ezen per
metezésekkel gyümölcsünket az alma
moly kártételétől megvédeni. Túl 
sűrű koronáju és száraz ágakkal, 
valamint felrepedezett kéregrészekkel 
rendelkező fákon a permetezés si
kerrel nem járhat.

A földm űvelésügyi korm ány 
intézkedéseiről gyümölcstermesz
tésünk érdekében, a gazdaságos 
gyümölcsfavédelemről, a kajszinba- 
rackfák pusztulásáról, a szőlő, zöld
ség, virágoskert, a baromfi és méh- 
tenyésztés időszerű kérdéseiről ir 
A Magyar Gyümölcs, amelybő* — 
lapunkra hivatkozva — ingyen mu
tatványszámot küld a kiadóhivatal: 
Bpest IV., Gerlóczy-u. 11.

T E S T E D Z É S .
L a b d a rú g á s .

A FÁK Győrött 3 :2  (1:1) arány
ban vereséget szenvedett a II. kér. 
SC-től. Balszerencse, súlyos védelmi 
hiba és egy 11-es büntető rúgással 
veszítette el mérkőzését, sőt kiállí
tás folytán 9 főre csökkent a csa
patszáma is. Gólszerzők: Csiszár és 
Ásvány. Játékvezető: Palkó.

Az Unió is kikapott Szombathe
lyen az SzSE-től 6:2 (2:1) arány
ban. Tartalékos halfsora csak fél
időig birta az iramot s egy sérü- 

j lésig a legjobb közvetlen védelme 
I nem tudta feltartani a gólratörő 

helyi csatársort. Várpalota gólszer- 
1 zői: Szőnyi és Eiler. Játékvezető:
| Fertői.

Enyingen az Ajkai Üveggyár 3:3 
| (2:1) arányban döntetlenül játszott.

Egyenlő erejű csapatok küzdelmé- 
j ben a hazaiak lelkes játéka eredmé

nyezte a döntetlent. Gólszerzők: 
Horváth, Szakács, Léber Enying,

! illetve Teleki, Kovács és Baranyai. 
Játékvezető: Erney.

Várpalotán az Unió II. 3 :0  (0:0) 
arányban vereséget szenvedett az 
ARAK-tól. Szünet előtt teljes létszám- 

j mai egyenrangú volt, később azon- 
I bán 10 emberrel visszaesett. Játék— 
j vezető: Weimper.

Péten a Szikla és a hazai csa
pat küzdelme gólnélküli döntetlent 
eredményezett. Pét csatársora mélyen 
formája alatt játszott s még egy 
11-es büntetőrugást is elhibáztak. 
Játékvezető: Pusztai.

Szfehérvárott Siófok szenvedett 
3 :0  (1:0) arányban vereséget a most 
már biztosan bajnoknak tekinthető 
Előrétől. Siófok a mérkőzést már 
kezdéskor elveszítette, mert több jó 
játékosa az előző mérkőzésről sérült 
volt, a másik része meg most sebe-
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sült harcképtelenné. Játékvezető: vi
téz Adorján.

Hajmáskéren a helyi csapat 7:1 
(2:1) arányban győzött a Móri BSE 
ellen. A hajmáskéri csatársor, külö
nösen szünet után, ésszerű, szép 
játékkal érte el a nagy gólarányt. 
Gólszerzői: Kautzky (3), Szedlák (3) 
és Molnár. Játékvezető: Tolnay.

A VTC a másodosztályú bajnok
ság hátralévő mérkőzéseit lemondta 
és csapatát pihenteti. (t. I.)

o V asárnapi labdarugó  sor
rend. DAC—Perutz, SFAC—FÁK, 
Unió-Hubertus, ARAK—Pét, Sió
fok—Hajmáskér, Ajka—Előre, Móri 
LSE-FÁK II. és Szikla—ETBSE ját
szanak bajnoki mérkőzést.

o Vívóverseny. A Veszprémi 
V ívó  Club múlt vasárnap a Petöfi- 
szinházban rendezte meghívásos férfi 
egyéni kard- és női tőrvivó verse
nyét. A Magyar Vívó Szövetség a 
férfi kardversenyt a sok versenyző 
miatt (22 vívó) országos vidéki ver
senynek irta ki és az első négy he
lyezettet III. o. vívónak minősítette. 
Eredmények: Női tör: I. Buchwald 
Magda Bpest—Budai TE 4 győze
lem, 18 adott tus, II. Kulhay Mária 
BBTE 4 gy., 12 t., III. Pallós And- 
rásné Szhelyi VC, 3 gy., IV. Kováts 
Nagy Gitta Sz VC 2 gy., V. Koréin 
Józsefné Veszprémi VC 1 győzelem. 
Az elődöntőn egy tuskülönbségért 
Takács Klári kiesett a döntőből. 
Buchwald fiatal vívó és a már több 
helyezést elért Kulhayt erős küzde
lem után tusaránnyal verte. A férfi 
kardverseny végső helyezése a négy
csoportos selejtező s kétcsoportos 
elődöntő után a következő: I. Tilly 
Endre BBTE 5 gy., II. Tóth Vesz
prémi Póstás, VVC-tag 4 gy., Vajda 
SzVC 3 gy., IV. Kápolnás Szfehérvári 
Tiszti Vívó Club, V. Tilly J. BBTE, 
VI. Sisak SzVC, VII. Varnay BBTE, 
Vili. dr. Gönczy BBTE, aki a ver
senyt feladta. A 12-es középdöntő
ben Veszprémet még Brúder, Terdy 
és Csongor is képviselték, de bal- 
szerencsés tusaránnyal a döntőbe 
már nem jutottak. A győztes Tilly 
kardban is igazolta jó hírnevét, amit 
tőrben mint KISOK-bajnok megala
pozott. A MAVISz-t Bercelly Tibor 
hadnagy, a neves kardvivó, a Szö
vetség Nyugati Kerületét vitéz Szere- 
day József képviselték. A versenyen 
résztvettek : a BBTE 2 nő, 4 férfi, 
a Szfehérvári TVC 2 férfi, a Szhelyi 
VC 3 nő 4 férfi, a Tölgyessy Ka
szinó Fűzfő 3 férfi és a W C  4 nő 
és 9 férfi taggal. A döntőbe jutott 
hölgy és férfi vívók értékes és szép 
tiszteletdijat, valamint a W C nagy 
bronzérmét, mig a többiek a VVC 
emlékérmét kapták, amelyeket bihari 
Faragó Ödön alezredes, a Club el
nöke osztott ki serkentő beszéd kí
séretében. (t. I.)

o A polgári iskola to rnaünne
pélye. Nagy sikerrel zajlott le va
sárnap délután a MOVE-pályán a 
veszprémi fiú polgári iskola torna
ünnepélye, amit több, mint 300 
formaruhába öltözött kis diák felvo
nulása és a „Himnusz" hangjai mel
lett vezettek be. Majd Kordás Géza

a „Szent István" c. alkalmi verset 
szavalta mély érzéssel. Ezután a gra
mofonzene hangjaira szebbnél-szebb 
szabad-, fapuska- és társas-gyakor
latok, talajtornabemutatók, valamint 
sík- és stafétafutások következtek, 
amelyek meglepően ügyes és fegyel
mezett végrehajtása lelkes tapsot vál
tott ki az igen nagyszámú közönség
ből. Lázár Sándor és Lipcsey Jó
zsef, az iskola két testnevelést végző 
tanára büszke lehet munkájára és 
diákjaira.

o Tornaünnepély. A veszprémi 
piarista gimnázium május 22.-én, 
vasárnap d. u. 4 órakor a MOVE- 
sportpályán rendezi évzáró tornaün
nepélyét, melyre ezúton hívja meg a 
szülőket és az ifjúság barátait az 
igazgatóság. A tornaünnepélyen ze
neszóra szabadgyakorlatok, szertorna, 
komoly és tréfás stafétaverseny, sík
futás, talajtorna szerepelnek. Ülőhely 
50, állóhely 20 fillér.

o A Herendi Porcellángyár 
labbarugó mérkőzései. A Herendi 
Porcellángyár RT futbalcsapata a 
gyár igazgatóságától uj pályát és 
felszerelést kapott. A pályaavató 
mérkőzést május 8.-án tartotta Nagy
vázsony csapatával. Mindvégig He- 
rend volt fölényben s 9:2  arányban 
szép győzelmet aratott. Góllövő : 
Kovács (6), Pribék (2), Gerle. (1). — 
15.-én a VTC kombinált csapata 
volt Herend ellenfele. Az erősiramú 
és változatos küzdelem 4:4  arány
ban eldöntetlenül végződött. A fél
idő eredménye 3:2 a helyi csapat 
javára. Góllövők : Pintér (2), Godzsa 
(1), öngól VTC, Kovács (3), Pék 
Herend.

Anyakönyv.
Szliletéa: Keck Lenke fia Miklós, Pál 

rk. Butter Nándor siitö-s. és Pintér 
Vilma leánya Éva, Terézia, ref. — Ho- 
nyetz János bognár és Reszeli Terézia fia 
János, Ferenc, rk. — Zwicker Ferenc vá
rosi kezeld és Mesterházy Mária leánya 
Sarolta, Mária, rk. Szepesi László 
sütő-s. és Koinok Anna leánya Mária, 
Magdolna, rk. — Gál József kómllves-t. 
és Lampek Erzsébet fia József, István, rk. 
— Stáhl Adám cipész és Henn Erzsébet 
leánya Éva, rk. — Ott József cipész-s. 
és Kovácsik Mária fia halvaszületett. 
Érsek-Ormos István cipész és Baranyai 
Margit leánya Beatrix. Mária, rk. Ma- 
urer Antal npsz. és Brenner Erzsébet le
ánya Katalin, Erzsébet, rk. Ónodi Ist
ván kömüves-s. és Szécsényi Katalin fia 
Ferenc, rk. — Vörös Imre mindenes és 
Tamás Mária fia József, rk.

Halálozás: Nagy István 9 n., rk. — Ma
rosi Ödön cipész, 63 é., rk. Özv. 
Szedmák Józsefné Matzkó Anna 89 é., rk.

Szalay József ny. máv. fökalauz, 65 
é., rk.

Házasság: Rózsa Károly kömiives-s. 
rk. és Horváth Ilona, ref. — Papp József 
npsz. és Hindler Erzsébet, rk.

A balatonkenesei róni. kát. plébánia
hivataltól.

34— 1938. sz.

Kivonatos versenytárgyalási 
hirdetmény.

A balatonkenesei róm. kát. egy
házközség

egy tantermes iskola
építési munkálataira nyilvános ver
senytárgyalást hirdet. A vonatkozó 
teljes szövegű hirdetményt és annak 
mellékleteit a balatonkenesei plébá
nián a hivatalos órák alatt lehet 
megtekinteni, illetve onnan díjtala
nul megszerezni. Az ajánlat benyúj
tásának határideje 1938. évi junius 
hő 4.-én d. e. íréi 10 óra, a vesz
prémi m. kir. államépitészeti hiva
talnál.

Balatonkenese, 1938. május 17.
Németh Árpád
püspöki tanácsos,

144 plébános.

ad. 1100-1938.
Kivonatos versenytárgyalási 

hirdetmény.
Enying község elöljárósága

vasbeton korlát
készítési munkálataira nyilvános 
versenytárgyalást hirdet. A vonat
kozó teljes szövegű hirdetményt 
és annak mellékleteit az enyingi 
községházánál a hivatalos órák alatt 
lehet megtekinteni, illetve onnan díj
talanul megszerezni. Az ajánlat ha
tárideje 1938. évi jun ius hó 3.-án 
d. e. 11 ó ra  a veszprémi m. kir. 
államépítészeti hivatalnál.

Enying, 1938. május 15.
T óth Dezső Jak ab  Lajos

közs. jegyző. 142 biró.

Az enyingi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságtól.

191211938. tk. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.

Siófok Nagyközség végrehajtat
nak — Gálfy Nándor végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a tkvi hatóság a végrehaj
tató kérelme következtében az 1881: 
LX. t. c. 144., 146. és 147. §-a ér
telmében a végrehajtási árverést 
1446 ar. P 48 fillér tőkekövetelés, 
ennek 1938. évi február hó 1. napjá
tól járó 7 és fél °/o kamata, eddig meg
állapított per- és végrehajtási és az 
árverési kérvényért ezúttal megálla
pított 40 P költség behajtása végett, 
a Siófok községben fekvő s a sió
foki 1275. számú tkvi betétben A. 
f  1. sorsz., 221 51. hrsz. alatt felvett 
legelő — villatelek — 43. sz. alatt 
a Mátyás király-utcában 208 n-öl 

! területű, Gálfy Nándor nevén álló 
ingatlanra 1600 P kikiáltási áron 

i elrendelte.
A tkvi hatóság az árverésnek 

Siófok községházánál megtartására 
1938. évi julius hó 11. (tizenegy) 
nap jának  d. e. 11 ó rá já t tűzi ki 
és az árverési feltételeket az 1881 : 
LX. t. c. 150. §-a alapján meg
állapítja.

Az árverési feltételek a hivata
los órák alatt a tkvi hatóságnál és 
Siófok községházánál tekinthetők 
meg. (1881 : LX. t. c. 147. § g. 
pont.) A telekkönyvi hatóság elrendeli, 
hogy a telekkönyvi iroda az árverés 
elrendelését a siófoki 1275. számú 
tkvi betétben jegyezze fel.

Az árverési feltételek a következők:
1. Az árverés alá eső ingatlant a 

kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron eladni nem lehet. (1908: 
XLI. t. c. 26. §.)

2. Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
°o-át készpénzben, vagy az 1911: 
I. te. 127. §-ában meghatározott ár
folyammal számított, óvadékképes ér
tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek előleges bí
rói letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket alá
írni. (1881 : LX. t-C. 147., 150., 170. 
§§; 1908: XLI. t-c. 21. §.)

3. A kincstár, valamint az Or
szágos Földhitelintézet, mint ár- 
verelő bánatpénzt letenni nem kö
teles. Nem kötelesek bánatpénzt 
letenni az 1889: XXX. t. c. 10. 
§-ának második bekezdése alap
ján adómentes zálógleve'ek kibocsá
tására jogosított és Budapesten szé
kelő részvénytársaságok és szövetke
zetek, valamint az 1898. XXIII. t. c. 
alapján alakult Központi Hitelszövet
kezet, a javu kra zálogjogi lag megterhelt 
ingatlan elárverezésénél. Abban az 
esetben, amelyben az árverelő a 
törvény értelmében a bánatpénzt el
veszti, e bánatpénz letétele alól fel

mentett árverelő telekkönyvi hatóság 
felhívásának kézhezvételétől számí
tott nyolc nap alatt a bánatpénz
nek megfelelő összeget bírói letétbe 
helyezni köteles. (1908. XLI. t. c. 
21. § ;  1911. XV. t. c. 15. §.)

4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet 
senki sem igér, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka szerint 
megállapított bánatpénzt az általa 
ígért ár ugyanannyi százalékáig ki
egészíteni.

Enying, 1938. ápr. 6.
A kiadm. hiteléül: Dr. Kovács s. k.

Olvash. aláírás k,r- ib- elnök- 
kezelő. 140

Stekker László jbirósági végrehajtó. Veszprém.
Pk. 71001935.

Árverési hirdetmény.
Lohonyay Istvánné végrehajtató 

javára (képv. : dr. Schreiner Károly 
és tsa ügyvéd) 137 P 29 f. köv. és 
jár. erejéig 1938. m ájus 23.-án 
Szentgálon d. e. 10 és Városlő- 
dön d. e. 12 ó rako r, Szentgálon 
a fatelepen, Városlődön 61. szám 
alatt a veszprémi kir. járásbíróság 
25281933. sz. végzésével elrendelt 
végrehajtás során lefoglalt, 2007 P 
becsértékü ingóságok: bútorok, építő
anyagok biróilag elárvereztetnek.

Veszprém, 1938. ápr. 27.
S tekker László s. k. 

142 kir. jbirósági végrehajtó.

A veszprémi kir. járásbíróság, mint 
tkvi hatóság.

1243/1938. tk. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.

Sternberg Ármin és Testvérei 
végrehajtatónak Bergmann Mária 
végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a tkvi hatóság 
a végrehajtató kérelme következtében 
elrendeli a végrehajtási árverést 
hátr. 162 P 86 fill. tőkekövetelés és 
jár. behajtása végett, a veszprémi 
kir. jbiróság területén levő, Vörös- 
berény községben fekvő, s a vörös- 
berényi 132. sz. tkvi betétben A. 
1.—4. sorsz., 6302. hrsz. alatt felvett, 
Bergmann Mária nevén álló ingat
lanra (Szántó a Kövesalja-dülőben) 
727 P 50 fill. kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az 
árverésnek Vörösberény községházá
nál való megtartására: 1938. évi 
jun ius hó 8. nap ján ak  délelőtt 
10 ó rá já t tűzi ki és az árverési fel
tételeket az 1881 : LX. t. c. 150. 
§-a alapján a következőkben álla
pítja meg:

Az árverés alá eső ingatlant 
1019 P vételárnál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. (1908: XLI. t. c.
26. §.)

Az árverelni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
u|0-át készpénzben, vagy az 1881 : 
LX. t. c. 42. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek elölegesen birói 
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 százalé
káig kiegészíteni.

Veszprém, 1938. évi febr. 11.
A kiadm. h it.: D r E rdős s. k.

Hcller kir- i*>'^
tk vezető. 145

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


