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Hirdetések feladhatók fodor Ferenc könyv- és paplrkereskedésében Is.
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazaban
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyaror-zág feltámadásában.
Ámen.

H onvédő
n e m z e t.
Viléz Imrédy Béla miniszterel
nök nemrégen nagyszabású be
szédben mutatóit rá a korszerű
repülés fejlesztésének jelentősé
gere. És rávilágított, hogy nekünk
magyaroknak is kulturális és ha
zafias kötelességünk — már nem
zetünk biztonsága érdekében is —
repülőtehnikánkat minél tökélete
sebben kiépíteni.
Most pedig vitéz Rátz Jenő
honvédelmi miniszter ismertette a
sajtó képviselői előtt a honvéde
lem nagy nemzeti feladatait s rá
mutatott egy hadsereg felépítésé
nek általános k ellékeire: az em
beranyagra s az ország teherbíró
képességére. Hangoztatta azonban,
hogy van egy tényező, amit a
végsőkig ki tudunk használni és
fokozni, e z a n em zet k a to n á s
s z e lle m e . Enélkül a legnagyobb,
legjobban felszerelt és kiképzett
hadsereg sem ér semmit. Ez a
katonás szellem a rend és fegye
lem m egtartásában, az áldozatkészségben. az egyéni érdekeknek
az összesség erdekei a lá rendelé
sében, a vezetők iránti bizalomból,
kitartásból, önfeláldozó bátorság
ból s a nemzet boldogabb jövője
iránt való törhetetlen hitből áll —
mondotta a honvédelmi miniszter;
aki még hozzátelte, hogy nem militarizálni ak arják az országot,
nem kell mindenkinek egyenruhá
ban járni, de a nemzet minden
tagjának meg ak arják adni azt a
felvilégositást, amire veszély ese
tén szüksége van.
Mert az már senki előtt sem
lehet kétséges, hogy a ma h ábo
rúja n em c sa k a k a to n á k h á b o r ú ja
lesz é s nem csak a frontokon fog
lefolyni, hanem az ország egész
területe hadi területté válik s az a
polgár, aki a z Íróasztala melleit
vagy a műhelyben dolgozik, épp
úgy ki van téve a háborús vesze
delemnek. mint a fegyveres ka
tona. Éppen ezért — mondotta a
honvédelmi miniszter — nem tud
különbséget tenni a nemzet tagjai
és a honvédelem tagjai között,
vagyis a h o n v é d s é g m a a n em zet
é s m eg fo rd ítv a ; a n em zet m a g a a
h o n v éd ség .
A honvédelmi miniszter szavai
bizonyára megértésre találnak M a
gyarországon. ahol — bér sok
minden megváltozott — az ősi
erény, az a bizonyos „katonaszellem “ öntudatlanul is ott lap
pang a szivekben. Hiszen szép

hazánkat honfoglaló eleinknek is
kalonaerényei szerezték meg és
ezzel védelmeztük egy évezreden
át minden ellenségünkkel szemben.
Most sem hagyhatjuk magunkat
sem fizikailag, megkevébbé lelki

s w
*>• tid«i i ^
V eszprém , F ü red i-telep 11. (Telefon 66.)
Eljegyze.ci, esküvői híreket, gyászköszönetet, nyugtázást csak
dijazas ellenében köziünk.
Kéziratokat nem adunk vissza

lég fölkészületlenül, ha már a
kölcsönös m egbecsülés és a béke
jelszavaival egymást s önmagu
kai ámító egész világ lázasan
fegyverkezik egv végső leszám o
lásra.

Közlekedési ügyek a várme
gyei kisgyűlésen és közigaz
gatási bizottságbanVeszprémvármegyc
kisgy ülése
szerdán délelőtt tartotta havi tanács
kozását dr. Meslerháizy Ferenc, vár
megyénk főispánjának elnöklésével.
A kisgyülés minden vita nélkül,
gyorsütemben letárgyalta a kevés
pontból álló tárgy- és póttárgysoro
zatot, amiből megemlítésre érdemes,
hogy újabban Csögle, Adorjánháza,
Egeralja, Marcaltő, Gyulafirátót, Kistőd, Ajkarendek és Bakonygyepes
községek hoztak olyan hazafias ha
tározatokat, hogy a Horthy Miklósrepiialapra adakoznak. A veszprémvarsány — sárvári th. ut kiépítésének
céljára szükséges területekre vonat
kozólag — miután a békés egyez
ség nem sikerült — kisajátítási jogot
kérnek a kereskedelemügyi minisz
tertől. Ugyancsak kisajátítási jogot
kérnek a pápa—jánosházai th. közút
kiépítési céljaira is.

Az ugyancsak szerdán délelőtt
tartott közig, bizottsági ülésen, az
elnöklő M esterházy Ferenc főispán
megnyitás után bejelentette, hogy a
multhavi biz. ülésen elhangzott kiI vánságoknak megfelelően eljárt a
Hangyánál a sertésvásárlások ügyé
ben. A Hangya képviselőjét ide
: is küldte s az alispánnal való tár
gyalás után azt a megálmodást köj tötték : a száj- és körömfájás által
; veszélyeztetett községekben közhírré
i teszik, hogy a Hangya milyen menynyiségben és árért vásárolja meg a
zárlat miatt el nem szállítható egész
séges sertéseket s az eladók fordul
janak közvetlenül a Hangyához. Az
állatvásárok tekintetében pedig a
földművelési kormánynak az az ál
láspontja, hogy a vészterülettől tiz
kilométeren belül eső körzetben nem
I engedélyezi az állatvásárokat s e
körzetből hasított körmü állatok más
állatvásárra sem hajthatók föl.
Az előadók javaslatait egyhangú
lag tudomásul vették. Tavaszi Ferenc
kir. főmérnök, az államépitészeti hi
vatal uj főnöke első bemutatkozása
alkalmával kérte a közig, bizottság
tagjainak jóakaratu támogatását műi *ködéséhez.
Ezt'dr. Iklódy-S zabó János kincst.
főtanácsos a bizottság nevében me
leg szavakkal meg is Ígérte. Majd
azt tette szóvá, hogy a mi közieke-

déspolitikánk még igen elmaradott a
külföldihez, különösen a németeké
hez képest. Pl. a Veszprém —gráci
műúton nincsenek jelző táblák, s ahol
vannak ilyenek, nem emelik ki az
olyan nemzetközi szempontból is
nagy értékeket, mint a Somló, Vesz
prém, Balaton. Pedig itt .is lehetne
jelezni, hogy ezek ettől vagy attól a
helységtől mennyire vannak még stb.
Úgyszintén a bekötő utakat is fel
kellene tüntetni.
Dr. Jó k a y -lh á s z Miklós gazd. fő
tanácsos azt sérelmezte, hogy a keresk. miniszter a csórna—városlödi
főútnak városlőd—pápai szakaszát
az állami úthálózatból visszaadta a
törvényhatóságnak. Indítványozta, feliratilag kérelmezzék az útszakasznak
újra állami kezelésbe vételét. Ezután
azt tette szóvá, hogy a Veszprémből
reggel Bpestre induló gyorsnál nyá
ron csak egy II. oszt. kocsit járat
nak és kérte a MÁV-val a téli köz
lekedés visszaállítása iránt az érintke
zésbe lépést.
Dr. Kenessey Zoltán főjegyző,
mint a szabadságon levő alispán
helyettese válaszolt a felszólalásokra.
Közölte, hogy a városlödi szakasz
állami kezelésben hagyását az alis
pán súlyos érvekkel és statisztikai
adatokkal alátámasztva kérte, de
eredménytelenül. Még fájdalmasabb
vármegyénkre a Veszprém—tapolcai
útnak állami kezelésből történt viszszaadása. Azt ajánlja, hogy a sérel
mekre a legközelebbi közgyűlésből
feliratilag mutassanak rá. A gyors
vonat szerelvény ügyében is érint
kezésbe fognak lépni a MÁV-val. Az
útjelző táblák ügyében majd a ke
rületi felügyelőnek fogja felhívni a
figyelmét.
Tavaszi Ferenc államép. hivatal
főnök közölte még, hogy az útjelző
táblák felállítását a miniszter elren
delte, csak még a Veszprém—gráci
szakaszon nincsenek meg.
Végül Iklódy-S zabó Jánosnak arra
az ismételt kérdésére, hogy a győr —
balatoni útszakasz nem fogja-e el
kerülni Veszprémet, a főjeg y ző, majd
a fő isp án újból hangsúlyozottan ki
jelentették, hogy a keresk. miniszté
riumban megígérték, hogy ezt az út
szakaszt is ki fogják építeni.

Előtérben a nem
zetiségi kérdés.
Irta dr. B erzsen y i István.
Az a szilárd kitartás, amellyel a
magyar kormány hosszú éveken ke
resztül a szomszédaival való min
den tárgyalás előfeltételének és az
európai béke egyik fontos biztosíté
kának a kisebbségi kérdés széles
alapokon való rendezését állította
előtérbe, az 1938. év eddig bekö
vetkezett eseményeiben is már teljes
} mértékben igazolást nyert.
Azon az emlékezetes március
12.-ére virradó éjelen, mikor a néí met csapatok először lépték át Né: met-Ausztria határát, az emberek az
, első percek bizonytalanságában is
határozottan érezték, hogy ez az
1 esemény a csehszlovák államtákolmány jövendő sorsára is döntő ki; hatással lesz. Csak a csehek nehe
zen akarták és akarják megérteni az
idők szavát. Kisebbségeiket, közöt
tük a német határ mentén egy
tömbben élő két és félmilió szudétanémetet ezután is éppen úgy má
sodrendű állampolgárnak kezelték,
mint azelőtt, amig aztán a Német
Birodalommal sikerült május folya
mán annyira kiélezniök a helyzetet,
hogy a háborút megint, mint az
utóbbi időben annyiszor, a „könyö
künkéi súroltuk".
Erre azonban, főleg a nagyha
talmak nyomására, de nem utolsó
sorban a német fegyverek árnyéká
ban, mégis csak a kisebbségi prob
léma intézményes megoldására kény
szerültek, bár a tárgyalásokban, az
első napok kétségbeesett kapkodásai
után, úgy látszik, a taktikázás érvé
nyesül. Amit Hodzsa miniszterelnök
egyik nap a kisebbségi képviselők
kel való tárgyalások során megígér,
azt a koalíciós pártok másik nap
kormánybuktatással való fenyegetés
mellett dezavuálják, a propaganda és
a sajtó amig befelé nem készíti elő
a közvéleményt egy gyökeres átala
kulás elkerülhetetlenségére, kifelé a
tárgyalások biztató kilátásáról és
messzemenő engedmények megadá
sáról ír.
Ezek az engedmények — amint
a nyilvánosságra került adatokból
kivehető, — abból állanának, hogy
bár elrendelik az eddigi nyelvtörvé
nyek egyesítését és maradéktalan
végrehajtását, egyetlen államnyelvnek
mégis a cseh nyelvet hagyják meg.
Törvényileg védnék a köztársaság
egyes népeinek elnemzetlenitését, a
közigazatást a decentraizáció alap
ján reformálnák, a kisebbségvédel
met az alkotmánybíróságra bíznák,
százalékos arány szerint helyet engedének a kisebbségeknek, az állami
hivatalnoki karban ésa községi életben
az eddigi 2 0 % helyett már 15°/c-os
kisebbségnek is biztosítanák a nyelvhasználati jogot.

Ü zletáihelyezés.
Tisztelettel értesítem

kedves vevőközönségemet, hogy

üzletemet
augusztus végén a volt - S z ü c s - b a n k h ó z
helyére helyezem át.
T is z te le tte l
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Ezzel szemben a szudéta-német
párt junius 7.-i memorandumában,
melyet valószínűleg a többi kisebb
ségekkel való egyetértésben terjesz
tett elő, kívánja a köztársaságban
élő népcsoportok
egyenjogúságát.
Nincs cseh nemzeti állam ; minden
népnek joga van területi és népi
autonómiához, éppen ezért a mai
Csehszlovákiát teljes önkormányzatú
népterületekre kell osztani. Ezek
alapján kell átalakítani a törvény
hozói és végrehajtói
apparátust.
Minden nyelv egyenrangú. A költ
ségvetésben kulcs szerint kell biztositai az egyes nemzetek igazságos
részesedését. A nemzeti jogokat ki
kell terjeszteni az állami közüze
mekre is. A cseh földreform által
okozott károkért jóvátételt kell fizetni.
Ezek az új törvények pedig a köz
társaság alaptörvényei lennének.
Az ellentétek nyilvánvalóan szinte
áthidalhatatlanok, amig a csehek be
nem látják, hogy a mai keretek
többé fenn nem tarthatok. London
és angol hatásra Párizs is gyökeres
megoldást kíván, mert tudják, hogy
ennélkül a németekkel szembeni fe
szültség le nem vezethető s ez elöbbutóbb háborúban fog kirobbanni.
Az angol kormány nem hivata
los minőségben most Runciman lor
dot küldte Prágába az ellentétek ki
egyenlítésére és valószínű, hogy
Runciman jelentése erős kihatással
lesz Nagybritánnia jövőbeli maga
tartására. Bízunk Runciman pártat
lanságában, tisztánlátásában és dip
lomáciai ügyességében, mégis két
ségesnek tartjuk, hogy a cseh rövid
látással és sovinizmussal szemben
sikerül-e eredményt elérnie. A meg
oldásra valószínűleg kihatással lesz
az orosz-japán ellentétek további
alakulása. Ha azonban a cseh kor
mányzat mégsem tudna a kisebbsé
geivel megegyezésre jutni, akkor a
csehek elkészülhetnek rá, hogy or
szághatáraik visszaszorulnak a tör
ténelmi, Prága körüli területekre.
A nemzetiségi kérdések másik
égető területén, Romániában, látszó
lag szintén történnek változások:
kinevezték a kisebbségi kormánybiztost és közzétették az új kisebb
ségi alaptörvényt. Amióta Romá
niát a király és a titkos tanács zárt
ajtók mögül kormányozza, a készülő
dolgokról alig lehet valamit meg
tudni, ez a kisebbségi intézkedés is
váratlanul jött. Nem tudni, hogy
Románia belső helyzetének meg
erősítése vagy az intő cseh példa,
illetve a belső nyomás késztette-e a
román vezetőket erre a lépésre.
Az uj törvény szerint a román
állampolgároknak nyelvre, fajra és
vallásra való tekintet nélkül szabad
iskolákat és kulturális intézménye
ket létesíteni s ezekben kisebbségi
anyanyelvűket használni. Az állam
ezen intézményeket költségvetésileg
is támogatja. Á gyermekek nemze
tiségi hovátartozása kérdésében a
szülök döntése az irányadó. Az egy
házak visszakapják autonómiájukat,
istentiszteleti ügyekbe a közigazga
tás* nem szólhat bele. Az etnikai
származás nem lehet akadálya ál
lami és megyei tisztségek viselésé
nek, az ipari-, kereskedelmi-, mező
gazdasági- és
munkáskamarához
való tartozásnak. A család-, helység-

és cégneveknél a román elnevezés
mellett a kisebbségi elnevezés is
használható. A kisebbségi község
ben működő tisztviselőnek ismer
nie kell a község nyelvét. A tisztvi
selő mentesek a nyelvvizsga alól,
ha diplomájukat román iskolában
szerezték vagy már tettek nyelv
vizsgát. S ezeken kívül még több
kisebb rendelkezés egészíti ki az
uj törvényt.
Meg kell azonban állapítanunk,
hogy amig egyrészt ezeknek a ren
delkezéseknek nagyrésze eddig is
le volt fektetve a törvényekben annélkül, hogy végrehajtották volna
őket, hanem megelégedtek azzal,
hogy mint írott reklám-anyagot az
európai közvélemény elé tárhassák,
másrészt még mindig elégtelenek
ahhoz, hogy a kisebbségek sorsát
megjavítsák, bár kezdetnek minden
esetre biztatónak
látszanak.
így
még mindig hiányzik a kisebbségek
nek, mint jogi szervezeteknek az
elismerése, a román nyelv még min
dig kizárólagos államnyelv és több
fontos kérdés vár még megoldásra.
De a megadott jogoknál is legfőbb
kérdés a törvény végrehajtása, mert
amig ezt a gyakorlatban nem lát
juk, addig a román törvényes in
tézkedésnek is csak nehezen merünk
hinni.
A körülöttünk zajló események
ből mégis talán merhetünk arra kö
vetkeztetni, hogy az a fájó kérdés,
amelyet a határon túl élő faitestvé
reink elnyomása jelentett, lassan a
megoldás felé közeledik. Az igazság
talanságok orvoslása megkezdődik.
Ennek pedig magyar szempontból,
de általános európai szempontból is
csak egy jobb jövő lehet az ered
ménye.

Felhívás a társadalomhoz,
Most, amikor minden nemzet
hazájának és érdekeinek megvédé
sére a végletekig fokozza légi ere
jét, megvan a módja annak, hogy a
magyar nemzet is felkészüljön min
den eshetőség kivédésére a levegő
ben is. Történelmi felelősségünk e
tekintetben ma minden magyar csa
ládra ránehezedik. A pénzáldozatokra
a miniszterelnök úr sikerrel hívta
fel a nemzetet. Ennek kapcsán az
anyagi alap megteremtése után most
a személyi kiegészítés van soron.
A tettrekész
fiatalságnak ma
nyitva áll az út a repülőkiképzés
felé. Mindazok a 18—25 éves ifjak,
akik a középiskolát eredményesen
elvégezték, de olyanok is, akik csak
négy középiskolát (esetleg hat elemit)
végeztek és akik testileg és erköl
csileg alkalmasok, beléphetnek a
komoly hivatást és egyben gyö
nyörű élményt nyújtó repülőkiképzö
tanfolyamainkba. Ezeknek elvégzése
az arra érdemesek számára a tiszt
viselői vagy altisztviselői karunkba
való elhelyezkedést biztosítja.
A szülőkhöz is fordulunk. A tör
ténelemből áttíindöklő nagy magyar
nép példáját követve, érezze minden
anya — a romboló erkölcsi irány
zatokkal szemben — kitüntetésnek,
ha fia sorainkba kívánkozik.
Az érdeklődők a gyors elintézés
érdekében a testnevelés és népgon

dozó szervekhez vagy a legköze
lebbi repülőtér vezetőségéhez for
duljanak azonnal tanácsért, hogy he
lyesen felszerelt kérvényeik ez év
augusztus 15.-ig már az alulírott
hivatalban lehessenek. A felvétel
szeptember elsejére várható.
M agyar Királyi
Légügyi Hivatal
Budapest. II.,
Hunyadi János u 13.

EGYESÜLETI ÉLET.
A Turul „garden p arty “- ja . Múlt
szombaton rendezte a Turul Szövet
ség Veszprémi „Bakony" Bajtársi
Egyesülete „garden party" néven
szokásos nyári táncmulatságát. Amint
azt az eddigi Turul mulatságok si
kereiből és a megnyilvánult óriási
érdeklődésből már előre is megjósol
tuk : a mulatság úgy erkölcsi, mint
anyagi tekintetben minden várako
zást felülmúlt. A pompásan feldiszitett, fényszórókkal és színes égőkkel
megvilágított Betekints kerthelyiség
ben — amelyet díszítéseivel valósá
gos tündérkertté varázsolt a minden
elismerést megérdemlő nagyszerű
rendezőgárda, — Veszprémben rég
elő nem fordult, közel ezer főnyi
iutcligens közönség jelent meg. A
reggel 6 óráig kitűnő hangulatban
lezajlott táncmulatságot éjfélkor a
Molnár Pál egyesületi levente által
elmondott „Mementó!“ hangjai sza
kították meg néhány percre, amit az
áhitatos ineghatódás csendjében vé
gighallgató közönség dörgő tapssal
jutalmazott. A Turul
Veszprémi
Egyesülete ezzel a minden tekintet
ben páratlan estélyével Veszprém és
környéke intcligenciája számára újból
hosszú időkre emlékezetessé tette az
augusztus 6 .-át.
A K ereskedelm i és Ip arka
m ara
v ezetősége
V eszprém 
ben. A győri kereskedelmi és Ipar
kamara vezetősége: Morvay István
felsőházi tag, elnök, Marschall Béla
alelnök és dr. Ujlaky Géza titkár
meglátogatták Veszprém iparos és
kereskedő testületéit és ez alkalom
mal múlt pénteken este a Kereske
dők Társulata népes taggyűlést ren
dezett a Korona-szálló kistermében.
Barátságos és közvetlen eszmecsere
során a felmerült sérelmek, pana
szok és kérelmek sorsa került meg
beszélésre. A kamara vezetőségét
Fodor Feren elnök üdvözölte, a lá
togatásért Róna Sándor
alelnök
mondott köszönetét.
L en gy el-m ag y ar kulturnap.Fel
kérettünk a következők közlésére : A
Veszprémi Turul Bajtársi Egyesület
Veszprémben, aug. 21.-én, vasárnap
lengyel-m agyar kulturnapot rendez,
amelyre Veszprém város és környé
kének hazafias keresztény közönsé
gét bajtársi szeretettel meghívja. A
kulturnapon résztvesz a krakói Ja gelló-egyetem bajtársi tán c-és ének
kara dr. Harajda János egyetemi
lektor vezetésével. A kulturnap rész
letes műsora: D. e. 10 órakor a
székesegyházban ünnepélyes szent
mise, melyen az egyházi zenét és
éneket a lengyel csoport tagjai szol
gáltatják. Délben 1 órakor bajtársi
diszebéd a Korona-szálló terraszán.
(Rossz idő esetén az étteremben.)
D. u. negyed 5-k ora Betekints kert
helyiségében (rossz idő esetén a Petöfi-szinházban) lengyel nemzeti tán
cok bemutatása eredeti népviseletben.
Bemutatásra
kerülnek
Kaminska
Czeh Elvira tanárnő rendezésében:
Krakowiak, Mazurek, Tróják, Kujaviak, Oberek és Goráll nevű táncok.
Este 9 órakor a Korona-szálló terra
szán (rossz idő esetén az étteremben)
hangverseny Skolyszewski
Ferenc

zongoraművész
és
RomanovVski
István operaénekes részvételével. Be
lépődíj : a délutáni táncbemutatóra
5 0 fillér, az esti hangversenyre
1 P. Asztalfoglalás az esti hangver
senyre és a diszebéden való rész
vételre jelentkezés a Korona-szálló
ban, telefon 114. sz., aug. 18.-ig.
Meghívókat külön nem bocsátunk k i!
A lengyel-magyar kulturnapról a
Magyar Filmiroda is felvételeket ké
szít. Kérjük a háztulajdonosokat,
hogy házaikat fellobogózni szíves
kedjenek, a magyar ruhával rendel
kező hölgyeket pedig arra, hogy
lehetőleg
abban jelenjenek meg.
Tekintve a lengyel-magyar nemzet
történelmi sorsközösségét és a ma
is élő meleg baráti kapcsolatait, fel
kérjük a közönséget, hogy lengyel
vendégeinket fogadják azzal az igaz
szeretettel, amellyel ők hívásunkra
körünkbe jönnek a két baráti nem
zet kapcsolatainak további kimélyitésére. Turul Szövetség Veszprémi
,.Bakony'1 B a jtársi Egyesülete.
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Szerdán a debreceni Nagyerdő
mellett egy repülőgép lezuhant és
szörnyethalt hat fővárosi újságíró és
egy fotoriporter, akik a Szent István-évi repülötalálkozó repülőit ki
sérték el az Alföldre. Tehát köteles
ségük teljesítése közben ragadta el
őket a halál, így a végzett munka
hősi halottai valamennyien.
Ifjak,
egészségesek, családjuk
körében boldogok voltak, amig éltek.
A Mindenható kegyelme adjon össze
tört testüknek csendes pihenést, el
röppent lelkűknek pedig örök bol
dogságot abban a hazában, ahol már
a halál veszedelme s repülőgép nél
kül lehet
szárnyalni az Istenhez
igyekvő léleknek. Mi emléküket ke
gyelettel megőrizzük.
— Szem élyi liir. Dr. M esterházy
Ferenc, vármegyénk [főispánja szer
dán délután hivatalos ügyekben Bu
dapestre utazott.
— T óth T ih a m ér segédpüspök
első veszprém i m iséje é s sz en t
beszéd e. Ahogyan már többizben
megírtuk, dr. Tóth Tihamér félsz,
püspök,
veszprémi
segédpüspök
aug. 15.-én, Nagyboldogasszony ün
nepén reggel 9 órakor a székesegy
házban pontifikálja első veszprémi
szentmiséjét, ami után szentbeszédet
mond. Ugyanezen alkatommal felol
vassák a c. püspöki és segédpüspöki
kinevezéséről szóló pápai bullát is.
Úgy a szentmisét, mint a szentbe
szédet a rádió is közvetíteni fogja.
— Lu ttor F eren c k itü n tetése.
A kormányzó, a miniszterelnök elő
terjesztésére, dr. Luttor Ferenc apos
toli protonotáriusnak, a vatikáni ma
gyar követség kánonjogi tanácsosá
nak, a külügyi szolgálat terén kifej
tett értékes tevékenységéért a Ma
gyar Érdemkereszt középkeresztjét
adományozta. — Luttor Ferencnek
magasan ívelő pályája a veszprémi
róni. kát. egyházmegyéből, illetőleg
Veszprémből indult ki s ezért mos
tani magas kitüntetése is őszinte
örömet kelt úgy paptársai, mint
nagyszámú tisztelőjének széles köré
ben. A nagymüveltségü, tudós fő
pap — aki különösen mint törté
nész és orientálista tűnt ki — érde
meiért már kétszer részesült egyházi
kitüntetésben : előbb prelátus, majd
protonotárius lett s azt a megérde
melt bizalmat, amivel a szentszék
felruházta, igyekezett mindenkor ma-

1938. augusztus 14-

VESZPRÉMVÁRMEGYE

gyár hazája javára érvényesíteni. A j
magyarországi Szent Imre-évben és
a nemrég lezajlott
Euharisztikus |
A vármegye közigazgatási bizott
Kongresszus alkalmából az itt járt ■
ságában a júliusi gazdasági hely
pápai legátusok niellett töltött be |
zetről a szabadságon levő vezető
fontos szerepet Luttor Ferenc, aki
gazd. felügyelő helyett Sehneller
bizonyára fog még a kormányzói ki
Lajos gazd. felügyelő tett jelentést.
tüntetéséhez hasonló örömhírrel szol
Ebből megtudtuk, hogy a múlt hó
gálni híveinek és jóbarátainak.
nap első hetében számottevő csapa
— Áthelyezett erdőfőmérnök. dék nem volt, 17.-től kezdve kisebbA földművelésügyi miniszter Czcbe
nagyobb záporok, sőt Herend köz
József m. kir. erdőfőmérnüköt Győr
ség határában jégeső is volt, de
ről Veszprémbe helyezte át.
esővel vegyest- apró, s igy kárt
nem tett. A hőmérséklet általában
— Kinevezés. A MÁV vezérigaz
gatója dr. B a kos Zoltán veszprémi szokatlanul magas volt. Júliusban
ügyvédjelöltet Veszprémbe máv. fo csapadék 48 - 52, aug. 8.-án pe
dig 36 miliméter csapadék volt
galmazógyakornokká nevezte ki.
— Medgyasszay Vince refor Veszprémben és a veszprémi járásban.
Az aratást zavartalanul bevégez
mátus püspök gyásza. Súlyos csa
ték, a cséplés folyamatban van. Az
pás érte M edgyasszay Vincét, a du
átlagterm
és a reményeket kielégítette.
nántúli református egyházkerület ősz
püspökét. Felesége, született Szánthó A vármegyei átlag, a beérkezett jelen
Julianna 65 éves korában hosszú tések alapján, a következő: a búza
szenvedés után augusztus 6.-án el 9 3, a rozs 7 7 , az árpa 9 6 és a zab
7 2 métermázsát adott kát. holdanhunyt Bpesten. A nagyasszony anyai
ágon maga is papi családból szár- j kint. A búza átlag hektoliter súlya
82
84. A biborhere, valamint nyúl
mázott, édesatyja
pedig
néhai ;
Szánthó Gyula balatonkenesei fő szapuka cséplése befejezést nyert, a
jegyző volt. Medgyasszay Vince ál- ! termésátlag 3— 5 q-ra tehető. A ka
lászosok szalmatermése is kielégítő.
dott jó szivéről messze földön is
mert feleségével 42 évig élt eszményi, j A julius első heti nagy kánikula az
zavartalan házasságban s mint nemeshangu költő számos versében
állított megható emléket hitvesének. társunknak tekintünk. A politikai, tu
Az osztatlan, mély tisztelettől övezett, . dományos és irodalmi világ nagy
részvétével
közszeretetben álló föpásztoron kivül számú előkelőségének
— akinek gyászában híveinek és ment végbe a temetés Budán, a far
tisztelőinek sokasága őszinte rész- ! kasréti temetőben, amikor a koporsó
véttel osztozik, — a megboldogultat fölött H aypál Béla ref. lelkipásztor
gyermekei: M edgyasszay Ilona, a mondott gyászbeszédet, a sírnál pe
pápai ref. polgári iskola tanárnője, dig dr. K éky Lajos egyet, tanár a
Kisfaludy Társaság, dr. B oér Elek
M edgyasszay Bella, férj. Kelemen
Béláné ácsi ref. lelkészné, dr. Med táblabiró a Közig. Bíróság nevében
búcsúztatta a neves halottat, akit
gyasszay Zoltán ügyvéd és Med
gyasszay Lajos oki. gazda gyászol még özvegye: szül. H offm ann Hedják a kiterjedt rokonsággal. A teme vtg, leánya : H edvig és nagyszámú
tés kedden délután óriási gyászoló rokonság gyászol.
közönség részvéte mellett Balaton- j
— A lakatszövetségről, erről
kenésén ment végbe s megjelent i
a kedves, pletykaellenes mozgalom
azon dr. M esterházy Ferenc, várine- i
ról közöl kedves cikket a M agyar
gyénk főispánja is titkára: dr. KeLányok érdekes uj száma. Mutat
nessey Tibor kíséretében. A gyászványszámot küld a kiadóhivatal:
szertartást B a k ó Lajos mezőföldi j
Budapest, VI., Andrássy-ut 16. Elő
esperes, balatonfökajári lelkipásztor
fizetés negyedévre 4 P.
végezte, a sírnál pedig Molnár Gyula
— Ünnepelt öreg kereskedő.
bkenesei lelkipásztor mondott bu- :
A győri kereskedelmi és iparkamara
csuztatót.
díszoklevelet
adományozott Szauer
— Távolból irányítható villa
mos kertész. Egy amerikai béna Hermán veszprémi kereskedőnek,
mehanikus értéktelen hulladékanyag aki 70 éve működik a kereskedői
ból olyan fükaszálógépet szerkesztett, pályán s ebből 40 évet a Weisz Ja
kab és Fia fakereskedő cégnél töl
amely messziről is kormányozható.
A különös gépről érdekes képben és tött el. A díszoklevelet az öreg ke
reskedő
lakásán megható ünnepség
cikkben számol be Tolnai Világlapja
uj száma, amelyben közel száz pom keretében adta át Morvay István
pás képet is talál az olvasó. Ára felsőházi tag, kamarai elnök, aki
meleg szavakkal emlékezett meg az
20 fillér.
ünnepelt két emberöltőt meghaladó
— Meghalt Szász Károly test munkásságáról. A Kereskedők Tár
vére. Dr. S zász Béla, a Közigazga
sulata nevében Fodor Ferenc elnök,
tási Bíróság ny. tanácselnöke, a Kis
a kamara részéről dr. U jlaky Géza
faludy Társaság tagja, a Magyar
titkár, az iparhatóság nevében dr.
Érdemrend csillagos középkeresztjé
N agy László városi főjegyző, a mun
nek tulajdonosa aug. 7.-én, 71 éves
kaadó cég képviseletében B arn a Gá
korában, rövid szenvedés után el
bor üdvözölte Szauer Hermant, aki
hunyt Bfüreden. A megboldogult test
mélyen megilletődve mondott ünnevére volt dr. S zász Károly valóságos
peltetéseért köszönetét. Végül dr.
belső titkos tanácsosnak, a régi kép
Lantos Andor ügyvéd köszönte meg
viselőház elnökének, akit
rokoni
az édesatyját ért kitüntetést.
kapcsolatok s az, hogy az enyingi
— A Szent István-évi Nemzet
kerületnek nyolc évig országgyűlési
képviselője volt, fűznek vármegyénk- közi Repülőtalálkozó résztvevői
Veszprémben.
Idegenforgalmi szem
hez. Szász Béla is a nagynevű reformá
tus költőpüspök: dr. Szász Károly fia pontból fontos eseményt és nagy
volt s miként bátyja, ő is örökölte atyjá megbecsülést jelentett Veszprém vá
tól a költői vénát. Jeles szépiró és mű rosára az a tény, hogy a pénteki
nap folyamán a nemzetközi repülő
fordító volt, akinek néhai Jánossy
Ágoston c. püspök, volt veszprémi találkozó mintegy 90 résztvevője
székvárosunkat
is felkereste látoga
nagyprépost, a szintén kiváló költő
emlékezetével kapcsolatos verse né tásával. D. e. 10 óra után egymás
hány éve lapunkban is megjelent. után szálltak le a repülőgépek a
veszprémi repülőtéren a résztvevő,
Halálát mi is mély megilletődésse!
vettük tudomásul és őszinte részvét — főleg német, olasz, angol, fran
tel osztozunk Szász Károlynak gyá cia és belga — légi turistákkal, akik
szában, akit szivünkhöz közelállónak nek fogadására a veszprémi hivata
érzünk és — bár régen nem irt la los és társadalmi életünk számos
punkba — ma is ékes tollú munka- kiválósága, valamint a katonatiszti
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K ielégítő a g a b o n a te r m é s .
árpára és a zabra kedvezőtlen hatás
sal volt, különösen azokra, amelyek
égvényesebb talajon termesztettek.
A kapások közül a korai burgo
nya (nyári rózsa) sínylette meg leg
inkább a nagy szárazságot, ennek
gumói kicsinyek maradtak; a kései
burgonya eléggé üde és jó közepes
termést igér, ami megyei átlagban
50 —60 q-ra tehető. A tengeri ter
méskilátásai a július eleji nagy szá
razság miatt visszaestek, általános a
panasz, hogy sok a meddő szár,
a várható termés körülbelül 10— 11
q-ra tehető. A répák általában jó
közepes termést Ígérnek.
A mesterséges takarmányok, lu
cerna és lóherék második kaszálása
a kedvezőtlen időjárás miatt csak
igen gyenge termést adott, a minő
sége sem volt kifogástalan, mert el
vénült. A csalamádé jó közepes ter
mést igér, a rétek sarjutermése csak
a mélyebben fekvő földeken igér kö
zepes termést, a magasabb helyeken
silány, de a mostani nagyobb menynyiségü csapadék ezeken is valószí
nűleg javítani fog. A legelők álta
lában kisültek.

'04

Jé e Z t

j

c u

kar sok tagja jelent meg. Az érke- |
zőket Rosos Károly polgármester lel
kes beszéddel üdvözölte, ezután pe
A 1 + q tf “ * * * * < ? 5
dig a vendégek autóbuszokon Bala
tonalmádiba mentek le, ahol bankett
— Motorkerékpárral nekirovolt a tiszteletükre, majd megfüröd- hantak a sorompónak. Vasárnap
tek és gyönyörködtek a magyar ten
este 10 órakor a jánosházi vasúti
ger szépségeiben. Délután tértek sorompónál, ahol a gráci müut a
vissza ismét Veszprémbe, ahol a vasutat keresztezi, borzalmas motor
Korona-szálló
teraszán
hűsítőket kerékpárszerencsétlenség történt. Egy
szolgáltak fel, majd pedig a város csupán kézi villanylámpával megvi
nevezetességeit tekintették meg. A lágított motorkerékpáron Ivánd köz
légi túra résztvevői este 6 órakor ség felöl utazott Hegedűs Béla vesz
visszarepültek a fővárosba.
prémi rendőrségi kezelő és Kincses
— Veszprém város idegenfor Lukács veszprémi próbarendőr. A
galma. Augusztus 5.-től 10.-ig a gépet Kincses vezette és teljes se
következő helyekről jöttek csoportos
bességgel belerohant a vasúti so
kirándulók székvárosunk megtekin
rompóba, amely Kincses fejét majd
tésére : Balatonfüredről 27-en, Almá
nem teljesen leszelte s azonnal ki
diból 64-en, Milánóból 28-an, Nor szenvedett. Hegedűsnek, aki az árokba
végiából Oslóból 24-en és Drezdá
zuhant, jobb lába roncsolódott szét,
ból 25-en.
koponyaalapi törést és súlyos belső
— „Megvédtem egy asszonyt" sérüléseket szenvedett. Életveszélyes
állapotban
a celldömölki kórházban
magyar film magyar szereplőkkel
szombat-vasárnap-hétfőn a moziban. ápolják.
— Szerdán-csütörtökön Harry Piel
— Gyújtott a villám. Zircröl
legújabb filmje : Kétarcú em ber fillé jelentik: A múlt szombaton dúló
res előadásban.
égiháború alatt a villám Zircen be
— Találtak Veszprémben, az csapott S zegvári Ferenc községi ren
dőr házába és azt felgyújtotta. El
utcán, egy pénztárcát pénzzel, Írá
égett a tető és a padláson sok fe
sokkal, apróbb tárgyakkal. Igazolt
hérnemű. A kár 3000 P, amely biz
tulajdonosa a rendőrségen átveheti.
tosításból részben megtérül.

— A szénakazalról favillába
esett. P ápáról jelentik: In otai Fe-

rencné farkasgyepüi fiatalasszony
oly szerencsétlenül esett le a széna
kazalról, hogy a kazal mellett álló
favillába esett és súlyos sérüléseket
szenvedett. Beszállították a pápai
irgalmasok kórházába.

— Agyoncsapta

a

szekere.

M olnár János vinári
földműves
földjéről gabonát szállított haza.
Az öt kereszt gabonával megrakott
kocsi útközben feldőlt és a gazdát
agyoncsapta.
— Hirtelen halál. Zircröl je

lentik : A zirci postásüdülőben nya
raló Szekeres Gáborné 60 éves aszszony, aki már hosszabb idő óta
betegeskedett, hirtelen rosszul lett és
mire az orvos kiérkezett, meghalt.
Szivbénulás ölte meg.
— T eta n u sz m érg ez ést kapott
a csecsem ő . Súr községben B orszu k
Istvánnénak gyermeke született. Mi
vel a bábát későn értesítették, az
egyik szomszédasszony segédkezett
a szülésnél. A gyermek következő
nap tetanuszmérgezésben meghalt. A
nyomozás megindult.

ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítem a mélyen
tisztelt közönséget, hogy

üzletemet nov. hó
1.-én beszüntetem.
Ezalkalommal hálás köszönetem
nyilvánítom az eddigi szives
támogatásért, egyben tisztelettel
közlöm, hogy a raktáron levő

árukat
hatóságilag
m é ly e n

engedélyezett,

le s z á llíto tt á r o n

árusítom
Teljes tisztelettel

ki.
2l§

Márkus Vilmos.
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HANOMAG AUTÓK
legújabb típusai raktáron.
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— V illám csapás. Pápáról jelen
tik : Adásztevel község felett hétfőn
borzasztó vihar vonult át és ennek
során a villáin becsapott K iss Géza
házába, melynek
szobájában fel
gyújtotta az ágyban levő szalma
zsákot, dunyhát s erősen megron
gálta a tűzhelyet. A villámcsapás
nagy riadalmat keltett a családban
és az ijedelemtől nem tudtak meg
menteni semmit. Közben a ház teteje
is lángbaborult, amely a közelben
levő szalmakazalokkal együtt elégett.
A villám emberéletben nem tett
kárt.
— Ö sszeütköztek a szabály
talanul h ajtó járm üvek. Zircröl
jelentik: Csesznek község határában
Bittman Simon földműves szekerét
akarta Vóznek István zirci sofőr
autóval kikerülni. De mivel a sze
kér szabálytalanul jobb oldalon ha
ladt, balra akart kerülni. Ez volt a
baj. mert Bittman hallva az autótül
kölést, át akart menni baloldalra és
igy összeszaladtak. Az autó eltörte
az egyik ökörnek a lábát, de ember
életben kár nem esett.
A hirdetési oszlopról irt
bájos mesét Kissné Tóth Lenke
Az Én Újságom - Tündérvásár uj
számába. Kiadóhivatal: Bpest, VI.,
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre ajándékkönyvvel 2 P.
— Nagy tarka m űsor k ereté
ben so rsolják ki a tárg y so rsjáték
főnyerem ényeit. A magyar rádióhallgatók nyári szórakozása a 30.000
P értékű tárgysorsjáték. Szept. 3.-án
este sorsolják ki a többezer pengő
értékű főnyereményeket a Városi
Színház színpadán, vidám dalosest
keretében. Az estről, amelynek jegyei
olcsón előjegyezhetök a Rádióélet
kiadóhivatalában, bőven számol be
a Rádióélet uj száma, a megszokott
rovatai mellett. A
kiadóhivatal:
Bpest, Vili.. Sándor-u. 7., küld
mutatványszámot.
— M egrongálták a tran sz
form átort. Románd községben a
Pannónia Áramszolgáltató tulajdonát
képező transzformátorházat ismeret
len tettesek kinyitották és megron
gálták. A kár meghaladja a 10.000 P-t.

zető Magyar Világhiradó többek kö
zött beszámol a szegedi szabadtéri
játékokról, a miniszterelnök olaszor
szági látogatásáról, a lengyel tisz
tek lovasbemutatójáról stb. - Szer
dán és csütörtökön (17. és 18.) rég
nem látott, kedvenc bravurszinészt
látunk viszont a filléres előadások
ban. Bemutatásra kerül Harry Piel
legújabb filmje : a Két arcú ember.
Nem sablónos, szórakoztató,
for
dulatos és mesésen szemlélteti a
rendőrkutyák használhatóságát. A
nagy kalandor-filmsztár mellett sze
repelnek Edna Greif. Henry Lorenzen, Alfréd Haase, lohan Hauer és
Ernst Legal. A válogatott kisérő
műsor részletezése lapzártáig nem
érkezett meg, ezért csak a mozi fal
ragaszai közlik. A műsort a Fox
Világhiradó vezeti be. — Előadások
kezdete vasárnap, hétfőn és szerdán
4, fél 7 és 9, szombaton és csütör| tökön fél 7 és 9 ó. Pénztárnyitás
j két órával az első előadások előtt.
Telefon : 363.
Áttalakitották a pápai á l
lom ást. Pápáról jelentik: Két hój napig tartó munka után az utolsó
simításokat végzik a pápai állomás
| épületén, amelynek külső faburko
j latát teljesen uj anyaggal vonták be.
jI Általános közmegelégedéssel fogadi ják a városban a korszerű alakí
tást, ami a város idegenforgalmának
növelésére nagy jelentőséggel bir.

sát az angol átlagemberről Ruzitska
Mária színes hollandiai jegyzeteit,
Barabás Gyula elbeszélését, Forgács
Antal és Grosi József szép verseit.
Képek, „Ceruzajegyzetek" és a köz
hasznú rovatok sem maradtak ki
Herczeg Ferenc szépiropalmi hetilap
jának gazdag számából. Mutatványszámot küld az U j Idők kiadóhiva
tala : Bpest, VI., Andrássy-ut 16.
Előfizetés negyedévre 6 4 0 P. egyes
szám 50 fillér.

1938. augusztus 14.
és felolvasta a pontarányt, amely
szerint győzött a VKUE csapata 48
ponttal, a FÁK 47 pontja ellenében
s ezért a VKUE egy porcellánvázát kapott ajándékba. Vitéz Gajzágó Gyula rendező néhány szó
ban szépen ecsetelte a falu és a vá
ros nemes versenyét.
Díjkiosztás után megkezdődött a
valóbani „Velencei-est", vizimókák,
tűzijátékok, gondolázás, stb. Szép
közönség volt, kedv is volt és az
egész eltartott virradatig.

(H erbert Adams : „U n lak ki
adó !“) Hogyan lesz a régi urilakból a rejtelmek háza, — ezt Írja
o L abdarú gás. A közelgő 1938—
meg a szerző ebben a regényben.
Az éjszakák titkokat lopnak a ma j 39. évi bajnoki labdarugó szezon
őszi
fordulójára, megyebeli csapataink
gános házba és két leány merész
kalandokba keveredik. A történet | szorgalmasan készülnek barátságos
mérkőzéseken.
Fűzfő —Mezőtúrt látta
finoman szellemes, fölényes és ara
nyosan derűs, amely a két kedves vendégül és 1 2 : 2 arányban legyőzte
hősnő körül árad. Palladis félpengős azt. Ugyancsak győzött Siófokon is
a hazai csapat Kiskunfélegyháza ellen
regénye, kapható mindenütt.
4 : 1 arányban. A Pápai Vasutas el: lenben Sopronban a Vasutastól 10:0
arányban vereséget szenvedett. Vesz: prémben Hajniáskér 5 : 3 arányban
I győzött a MOVE ellen.
(t. I.)

TESTEDZÉS.
V e le n c e i-e s t Z ir c e n .

o A zirci já r á s levente verZircröl jelentik: A Zirci Sport ; senyei. Zircröl jelentik : A zirci já Egyesület múlt vasárnap rendezte I rási levente-csapatok szokásos verhagyományos „Velencei-est“-jét. Első ! senyei ezévben is igen szép ered
szám az uszóverseny volt, amelyen ménnyel zárultak. A népgondozó
Veszprém, Fűzfő és Zirc mérkőzött kirendeltség részéről összeállított kiegymással a következő eredménnyel: j mutatás szerint a versenyek ered
100 m. mell szenior, fé r fia k : 1. ménye a következő volt: Rajverseny:
Sípos VKUE 1.33.8, 2. Pesti VKUE
1. Bakonyszombathely, 2. Ácsteszér,
— Egy vakmerő pilóta lezu
1.45.0, 3. Kelemen FÁK 1.48.5.
hanása tragikus esemény, amely 33 egyharm ad ni. leány mell 14 évig: ! 3. Veszprémvarsány. L óversen y: 1.
Bakonycsernye,
2. Szápár, 3. Sur.
széles körben részvétel és megdöb
1. CsomayT. VKUE 32.1. 2. Rezeli
benést kelt. Mégis előfordul, hogy ZSE 33.0, 3. Béliéi FÁK 33.4. 100 Sportverseny: 1. Bakonyszentlászló,
2.
Zirc,
3.
dijat
ezévben, mert fut|egy híradás, amely „lezuhant" szó m mell szenior, leány : 1. Kenyéri
balverseny nem volt, nem adnak ki.
val kezdődik, örömet okoz. Külö VKUE ! .52.0, 2. Markovics 1.55.6.
Rencz István, a járás föszolgabirája,
nösen a háziasszonyok
olvassák 100 m. hát szenior, fé r fia k : 1. Fittmint a járási leventeinlézmény ve
szívesen. A Persil árának csökke
mann FÁK 1.35.0, 2. Jánossi VKUE zetője, a községi leventecsapatok
néséről van szó, amelyet az előállító
1.36.2, 3. Horváth VKUE 1.38.2.
munkakészségének s ambíciójának
gyár zuhanásszerűen csökkentett. A 33 egyharm ad fiú mell, 14 é v ig :
| fókozására a járás tehetősebb egyéPersil doboz uj ára 30 fillér, nagy
1. Rózsahegyi FÁK 31.2, 2. Schcrer
|
neinek
anyagi támogatása mellett a
csomagé 54 fillér.
219 ZSE 31.6, 3. Czeczei VKUE 31.7.
— F elak asztotta m agát. K ör- 66 kétharm ad fiit mell, 16 é v ig : járási sport- és lóversenyben leg
jobb eredményt elért leventecsapatok
mendy József veszprémi iparos a
I. Schady FÁK 1.06.5, 2. Király
részére három első, három második
; lakásán felakasztotta magát és meg
VKUE 1.09.7, 3. Gerlei ZSE 1.10.3.
és harmadik, összesen kilenc ván
halt. Tettének oka ismeretlen.
100 ni. gyors szenior, fé r fia k : 1.
dordíját alapított.
M eghalt a nyers szilvától. Galkó FÁK 1.16.9, 2. Tantos VKUE
o V eszprém i atlétá k sik ere.
1.19.4. 3. Schmaldintz FÁK 1.20.0.
Sándor mezőszentgyörgyi
j Darvasi
Serényi István, a MOVE atlétája
munkás munkahelyén összeesett és 66 kétharm ad leány mell, 16 é v ig :
1. Anda FÁK 1.13.2, 2. Schneider Kaposvárott az országos vidéki atlémeghalt. Halálát orvosi megállapí
tás szerint a nyers szilva evése FÁK 1.13.3, 3. Markovits VKUE í tikai versenyeken az 1500m -es sík
futásban 17 induló közül a 6. lett
1.13.9. 66 kétharm ad leány gyors,
folytán előállott bélhurut okozta.
16 é v ig : 1. Kenyéri VKUE 56 2, 2. 4.16 perces kitűnő idővel. — Dr.
— Cirkusz. Az Eötvös-cirkusz
kezdte meg előadásait szerdán este Anda FÁK 1.25.4, 3. Fittmann FÁK Rácz Miklós, veszprémi ügyvédjelölt
1.30.5. 2(X) m. gyors szenior, fé r fia k : a Bpesten rendezett Országos Tor
Veszprémben, a Szent lmre-téren.
I. Galkó FÁK 3.03.6, 2. Tantos nászbajnokságokon, gyűrűn az 5.
A 30 személlyel és 20 lóval érkezett
VKUE
3.06.5, 3. Schmaldintz FÁK helyezést érte el.
cirkusz megérdemli a legteljesebb
pártfogást, mert műsora, amit „fő 3.09.5. 3 3 egyharm ad fiú gyors, 14
- o Lövészverseny. A MOVE
é
v
ig
:
1.
Tölgyesi FÁK 23.2, 2. Si VSE lövész-szakosztálya aug. 14.-én,
városiénak hirdet, valóban elsőrendű
és artistái a saját szakmájukban ki mon FÁK 23.8, 3. Csere FÁK 24.3.
holnap vasárnap délelőtt rendezi meg
váló művészek. Ennek ellenére a 66 kétharm ad m. fiú gyors, 16 é v ig : a „Roland Vilmos em!ékverseny“-t.
1. Gévai FÁK 48.8, 2. Rózsahegyi
helyárak elég mérsékeltek, a vasárD. u. 4 órakor a pályán bajtársi
— A mozi m űsora. Megvédtem
és ünnepnap délutáni gyermekelő FÁK 59.0, 3. Fittmann FÁK 59.1.
összejövetelt tart, melyre ezúttal is
eg y asszonyt, a legújabb magyar adásokra pedig egy jeggyel ketten 100 ni. gyors ifjúsági, 18 é v ig : 1.
felhívja a MOVE-tagok figyelmét.
Sebestyén VKUE 1.20.5, 2. Pesti
film, amely a meleg napokban is mehetnek.
o U szóversenyek. Aug. 14.-én,
VKUE
1.20.7, 3. Koller ZSE
nagy sikert aratott közeli bpesti be
l. 21.4. Első lett Kősziklási Károly holnap vasárnap Pétfürdőn és Vár
mutatásán, szombat, vasárnap és
palotán
az úszó tanfolyamon résztFÁK (1.18.2) diszkv. 33 egyharm ad
hétfőn (13., 14. és 15.) kerül mű
m. leány mell, 12 évig, bem utató: vett levente úszók részére versenyt
sorra a mozgószinházban. Bókay |
rendez
a
járási testnevelési felügye
1. Csomay P. VKUE 34.0, 2. Farkas
János vigjátékából készült, a fösze- I
(W . M acLeod R a in e : „A ki
VKUE 36.0, 3. Angeli VKUE 37.1. lőség. Az öt legjobb eredményt el
repekben Lázár Láriát, Páger Antalt, !
k özö sített*.)
Vadnyugati regény,
3 3 egyharm ad vegyesstaféta: 1. FÁK érő „ezüstözött koszorús" uszójelMezei Máriát, Vízvári Mariskát lát
amelynek hőse becsületes és retten- (Csere, Rózsahegyi, Simon) 1.36.9, vényt, a többi a MUSz emléklapját
juk viszont. A pesti meséjű darab
hetetlen texasi lovas, akit ellensé 2. VKUE II. (Szőke, Sándor, lllik- kapja. A versenyen a testnevelési
igen kacagtató. A véletlenek sodró
gei bajba kevernek, hogy őt dobják
inann) 1.40.3. 3x100 m. szenior felügyelőséget Feledy József száza
erejét szemlélteti, mint válik az élet
oda áldozatul a maguk gaztettéért. vegyesstaféta: 1. FÁK (Kelemen, dos, a Magyar Úszó Szövetséget
ben valósággá a kínzó pletyka. A
Hogyan menekül azokból, izgalmas Fittmann, Galkó) 4.43.9, 2. VKUE Radács Tivadar körzetii titkár kép
kísérő műsor történet egy detektív j
leírásban elevenedik meg a regény (Sípos, Tantos, Horváth) 4.51.0. viseli. — 15.-én, hétfőn ugyancsak
naplójából: Titokzatos ékszer, fösze- I
érdekes fejezeteiben. Palladis fél- 66 kétharm ad m. vegyesstaféta, 18 járási levente uszóverseny lesz Fűz
replője Richard Talmadge. A bevepengős regénye, kapható mindenütt. é v ig : 1. VKUE (Pesti, Jánossi, Se főn, uszónappal kapcsolatosan. A
(K isértetek .) A világirodalom ér bestyén) 2.48.2, 2. FÁK (Schady, hivatalos verseny után ismét a FÁK—
Madách Imre-utca 8 . szám dekes figurái a kisértetek. Szerb Antal Simon, Gévai) 3.06.2, 3. ZSE (Nagy, VKUE úszói és vizipolózói mérik
tartalmas, elmés tanulmánya foglalko Koller, Batthányi) 3.10.3. M ű u grás: össze erejüket barátságos mérkőzés
alatt, különálló
keretében.
zik ezekkel a rendkívüli irodalmi
1. Radács VKUE 27, 2. Sebestyén
hősökkel az U j Idök-ben. A lap VKUE 19, 3. Horváth 17 pont.
gazdag tartalmából kiemeljük még
A vsrsenyszámok után a VKUE M in d e n g a z d a o lv a s s a
a h ird e té s é t, h a a
novem ber l.-re k i a d ó . Harsányi Zsolt és vitéz Soniogy- játszott vizipóló-bemutatót a FÁK és
váry Gyula regényeinek folytatását, a ZSE egyesitett csapata ellen.
Érdeklődni lehet Ran old er-utca 6. Zsigray Julianna művészi elbeszélé
Bemutató után dr. Iker Dezső,
sz. (p o rfa , h ázm ester.) 2 in sét, Hegedűs Ádám mulatságos írá a ZSE elnöke kiosztotta az érmeket t e s z i k A z z é
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VESZPRÉMVÁRMEGYE

(X L .-L X III. 33. szám.) 7.

Tanuló ifjúság figyelmébe!
A z összes veszprémi
iskolákban e lr e n d e l t

TANKÖNVVEK
uj állapotban, rendes
bolti árban, valamint

HASZNÁLT
tankönyvek félárban,
korlátlan

m ennyiségben

Fodor Feren c

könyvkereskedésében kaphatók.

VESZPRÉMVÁRMEGYE
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j

•

•

8. (XL.— LXIII. 33. szám.)

Szőlők és tanuló ifjúság figyelmébe!

Az összes iskolákban elrendelt

füzetek,
őrzők,
vonalzók, fe s t é k e k ,
rajztáblák, rajztöm
bök, i s k o l a t á s k á k ,

valamint az összes szöksóglendő

író- és rajzszerek
óriási nagy választékban beszerezhetők

FODOR FERENC
papíráru-, iró- és rajzszerkereskedésében
4"

Veszprém, Szabadság-tér 3. sz.
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VESZPRÉMVÁRMEGYE

* Vadöri szakvizsga. Október
o Tekeversen y. A MOVE VSE
teke-szakosztálya aug. 15.-én, hétfőn közepén a földművelésügyi minisz
térium
vadőri szakvizsgát fog tar
d. u. 3 órai kezdettel, versenypá
lyáján, 7 első fára bárcaszerti teke tani. Ezt megelőzőleg a gödöllői m.
kir. vadászati hivatal a jelentkezők
versenyt rendez, értékes dijakkal.
o O rszágos lövészverseny B u  számára kéthetes kötelező tanfolya
dapesten. Aug. 14— 18.-án a Bu mot rendez. A felvétel iránti kér- 1
gapesti Polgári Lövész Egyesület vények aug. 31.-ig adandók be a
Bpesten, saját lövőpályáján orszá földművelésügyi minisztérium vadá- i
gos és nemzetközi meghívásos lö szati osztályához.
* Uj húsárak V eszprém ben.
vészversenyt rendez.
A verseny
„Magyarország 1938. évi céllövő Augusztus 12.-étöl kezdödőleg az 1. |
fokú
iparhatóság közreműködésével
bajnoka" címért folyik. Nevezni le
het a helyszínen is a verseny meg a veszprémi húsárak a következő- ;
kezdése előtt. Részletes felvilágosí képen állapitattak m eg: Marhahús
tást az Országos Magyar Lövész i eleje kg-kint 120, hátulja 1 4 0 P.
Szövetség (Bpest, V., Alkotmány-u. í Borjúhús pörköltnek való kg-kint
1 60, karaj, lapocka 2 00, comb 2 40 P.
3. III. 3.) ad.
Sertéshús oldalas vagy eleje kg-kint
160, comb, váll 180, karaj 2 00,
olvasztott zsir v. hál 1'60, bőrös ;
zsirszalonna 150, zsirszalonna b ő r;
nélkül kg-kint 1 6 0 P.
* Lóvásárlások a honvédség
Sokszor halljuk, gazdáink nem részére. A M. Kir, Központi Lóvá
dolgoznak ceruzával, nem kalkulál- j sárló Bizottság 3 —8 éves, liátaslónak, ezért termelésük nem leltet ok- ! nak vagy tüzérségi hámoslónak al
szerű, racionális. Könnyű a keres- i kalmas melegvérű, valamint kistér- i
kedőnek, iparosnak. Tudja, mibe ke- i nietü lovakat óhajt vásárolni. Hátasrül a nyersanyag, mennyi a munka- i lónak alkalmas lovakért 6 —700,
bér, a régié, tudja, mennyi hasznot , tüzérségi hámoslovakért 7 —800 P-t
kell és tud elérni, munkájának ered fizet. Á ló vásárlások helye és id eje:
ményét rövid időn belül élvezi.
Zircen aug. 17.-én déli 12 órakor,
De milyen más a mezőgazdaság | Devecserben aug. 17.-én d. e. 10
kalkulációja. Hogy mibe kerül a ; órai, Enyingen aug. 19.-én reggel 8
nyersanyag, a vetőmag, a földbér, órai, Mezőkomáromban aug. 19.-én
stb. azt csak meg lehet állapítani; cl. e. 10 órai kezdettel.
hogy mennyi a munkbér és régié,
* Ö sztöndíj külföldi tanul
már nehezebb, mert ebbe már bele- j
szól az időjárás is, de már az el m ányútra. A győri Kereskedelmi
adási árat nem a gazda állapítja és Iparkamara két 500 P-s külföldi
meg, hanem a tőzsdén keresztül az tanulmányúd ösztöndíjra pályázatot
egész világpiaci, sőt politikai hely hirdet. Pályázhatnak iparos- és ke
reskedő-segédek.
A
kérvényeket
zet is.
Búzánál azonban ezidén van biz szept. 15.-ig a győri kerületi Keres
tos támpontunk. A búza ára 20 kedelmi és Iparkamaránál kell be
pengő körül fog mozogni egész éven nyújtani, ahol a pályázati feltételek
át. Ezért könnyebb kalkulálni. Tud is megtudhatók. Csatolni kell szüle
juk pld. hogy 150 kg. szuperfoszfát tési bizonyítványt, segédlevelet, mun
holdanként nagy átlagban legalább kakönyvét és a munkaadó szolgálati
ugyanannyi buzaszemterméstöbbletet bizonyítványát.
eredményez. 150 kg. szuperfoszfát
ára elszórva átlag 15 pengő, 150 kg.
búza ára 30 pengő. Ha e helyütt el
tekintünk a szalmaterméstöbblet ér
tékelésétől, valamint a terméstöbblet Irta Radványné Ruttkay Emma.
betakáritásának többköltségétől, azt
VI.
látjuk, hogy kereskedelmi kalkuláció

KÖZGAZDASÁG
Biztos kalkuláció.

Budai kesergő.

Látod, Lelkem megint elrévedezbiztonságával a szuperfoszfát műtrá
gyázásba fektetett töke kereken 100 \ tem, — holott pedig egészen más
érzések vibrálnak érben, idegben
% hasznot hoz.
Hasonló a kalkuláció biztonsága és izomban. A fejem ? Hát igen, az
most a búzánál egyéb, jól megfog fáj nagyon. A szememből minden
pillanatban hullni akar a könny,
ható termelési tényezőkkel kapcsolat
ban is. Kalkuláljunk!
217 mert nem bírom már a sok bántó
durvaságot. — A szivem ? — Sze
retném, ha most kővé válna, de —
sajog. — A lábaimat alig vonszolom,
Aug. 1 5.-én : Cece (Fehér m.), ! a kezeim már egészen elszoktak at
Csákány (Somogy m.), Dunaföldvár tól, hogy papirmezökön betűsorokat
(Tolna ni.), Esztergom (Esztergom szántsanak.
Idebenn, az én négy falamon
ni.), Magyarkeszi (Tolna ni.), Nagy
bajom (Somogy m.), Pécsvárad (Ba- ' belül se hallok egyebet most, csak
ranya ni.), Siklós (Baranya m .); 16.- I lúg, meg szóda, meg forró-viz, sú
án : Bajna (Esztergom m ), Bogdása j rolókefe, rongyok, smirgli és kőpor,
(Baranya m.), Dunaföldvár (Tolna ammóniák, benzin,terpentin, szappan,
különféle nevű és rangú tisztítósze
m.), Esztergom (Esztergom m.), Kercseliget (Somogy m.), Mosonszent- rek, egy egészen uj, más szótár,
jános (Moson m), Nágocs (Somogy I mint ami eddig foglalkoztatott.
m.), Nagyrákos (Vas m.), Pécsvárad
S mindezt csak úgy hamarjában,
(Baranya m.), P á p a (Veszprém ni.), gondolkodás nélkül vetem papírra.
Regöly (Tolna m.), Vál (Fehér m ),
Ha részletezni akarnám, levelek ára
Vásárosmiske (Vas m.),
Zalabér i datát zúdíthatnám reád. De ettől
(Zala m.),Zalaszántó (Zala m.); 17.-én
már megkíméllek én édesegy bará
Csapod (Sopron ni.), Esztergom (Esz- í tom.
tergom in.), Kövágóőrs (Zala m.), I
Csak annyit még, — kérdésedre
Mucsi (Tolna m.), P ápa (Veszprém feleletül, — hogy igen, persze, hogy
m.), S iófok (Veszprém m.), Vál (Fe változnak a lakók. Maholnap alig
hér m.), Zalaszentlászló (Zala in .); van egynéhány a régi úri garnitúrá
18.-án : Darány (Somogy ni.), Kis- i ból. Aki jön, ami jön, az soha se
bér (Komárom ni.), Lajoskom drom \ jobb. Az a fontos, hogy a házmes
(Veszprém m ), Pacsa (Zala m.), I ter keressen belőlük, ü aztán megvá
Sajtoskál (Sopron m .); 19.-én Kis- i logatja magának, kit ereszt be a
láng (Fehér m.), Vép (Vas m .);
kapun belül.
21.-én : Böhönye (Somogy m.), Gá- |
Egy új atrakció. Egy földszinti
losfa (Somogy tn ), Hosszuperesztcg lakó, az Isten tudja kicsoda, a vi
Vas m,)
lágító-udvarban fát hasogat a nap

Országos vásárok a Dunántúlon,
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Ó j csomagolásba tették? Öhnek Sincs oka panaszra.
Jól áll kendet! 37 új mente! E le g á n s a z ú j r u h a :
Mindenkinek kell, hogytessék, Friss köntöst kapott tavaszra,
W1KOTEXkedves N I KOT EX"
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legkülönbözőbb szakaiban. Ezt persze tóan élvezi a — gyermeknek érdekes
az egymás fölött lakóknak végigélvez- — szituációkat, én, — kezemben
niök kell. Felveri az embert a fa- egy ormótlan kefével és butorecsethasogatás a hajnali álmából, dél tel — leroskadok a konykaszékre.
utáni pihenéséből, belevág a mun
Azon töröm a fejem, mi legyen
kádba, a csendbe, — annyiszor, vacsorára. Az ebéd elfogyott szépen,
ahányszor a kíméletlen új lakónak — i melegszik az uzsonataj, forr a
tetszik. Fent pedig a mosókonyha, kávé, meghozták a friss süteményt,
változó mosónőkkel. Szenet törnek, elmúlik egy-két óra, meg kell töl
fát vágnak, zeng az egész emelet.
teni a tányérokat vacsorával.
— De, hogy mire való itt a házS így megy ez Lelkem, nap,
felügyelő, ha ilyesmit észre nem mint nap. Meddig? Nem tudom. —
vesz ? — mondja az egyik lakó.
Holnap első meszelés az udvari
A másik n ieg : Mire való ? Hát fronton. Előbb az ötödik emeleten,
arra, hogy a férfi a vonatot lesse, mi aztán lejebb, — mellettem, nálam.
kor utazhatik a lányához, az asszony Talán a gittes is megtisztel a láto
meg boldog, ha az ura elmegy, ak gatásával. Megígérte. Változatosak a
napok. Csodaszép az élet.
kor ö parancsolhat.
Egy harmadik hang: — Persze,
Most, amikor levelemet írom. éj
akkor nekiesik a sok fene divány- fél után — csend van. Elcsitult min
vánkos porolásának és ürül a kon- den fenevad körülöttem és bennem.
fortos lakásának, amit kihizelgett. A Mert apránként nekem is meg kell
lakót csak egye a méreg, (ahogy ! vadulnom.
akarja. Elég nehézség a kenyéradó- I
Jó éjszakát! Neked is! nekem is !
nak hízelegni, a többit üsse a kő.
(Vége.)
Ajtó vágódik, gerenda puffan,
kurjongat a malteros, elhal a terefere, amit hallanod kell, ha akarod,
V í z i ó k .
ha nem.
— Tessék kinyitni az a jtó t!
Irta
Szokolszky Je n ő .
8.
— Ki a z?
— A gittes.
Csaknem egy negyedóra múlott
Semmi szükség az ajtónyitásra, el, niig végre önuralmat erőszakolva
csak hát — igy nagyobb a hecc.
magára, kissé lecsillapodott. — Ren
Az összes ajtó külsejét festékes dezni igyekezet gondolatait. Érezte,
hogyha teljesen elhagyja magát s
gittel kencézik. Ha kell, ha nem.
Odamázolják néhány helyen a szer lélekjelenlétét végkép elveszíti, men
számot. Ezt nevezik hibajavításnak, ten összeroppan és akkor végzetes
repedéstömésnek. „Munka" közben cselekedetre lesz képes.
fütty, ének, viccelés, röhögés, létra
Az ablakhoz vánszorgott, annak
ropogás, edények zörgése, — no párás üvegére támasztva égő hom
meg intimitások átkiabálása egy
lokát. Ez megnyugtatólag hatott túl
máshoz. Erről nem beszélek többet. feszült idegzetére.
Végre elkotródik a gittes és a
Később visszatámolygott az ágyá
gittesgazda a következő lakáshoz. hoz. Szeretett volna most hosszú,
Bezárom az ajtókat, de újra nyitni
mély álomba merülni, vagy jóidöre
kell, mert jön a miniumozó.
elveszíteni az öntudatát, hogy meg
Ez is odaken egyet-egyet az aj szabaduljon annak a képnek látásá
tók rácsára, úgy tessék-lássék. El tól, amely az imént csapott rá. De
kell hinned, hogy csupabeteg a be képzelete nem engedelmeskedett az
járat, bedig inkább belül betegek az akaratának. Újból és újból felrémlett
előtte Kalocsay arca, amely e per
ajtók.
A gittes megígérte, hogy belül cekben moiidhatatlan megvetéssel, le
meggittezi a konyhaajtó üvegeit.
néző gúnnyal nézett vele farkasszemet
Erre aztán igazán szükség van, Dacos akarással minden maradék
megfizetem, megígérte. Várjuk egész erejét latbavetve, próbálta elűzi ma
nap, nem jön. Talán majd holnap. gától a képet, de az oly zsarnoki
Van már az ajtóimon kívül min
módon vésődött az
agyvelejébe,
denféle szin. Most ez igy fog tarhogy képteten volt lerázni, letépni
kállani, niig festésre nem kerül a róla. Halántékában a vér örült szökelésekkel kezdett csapkodni, ameI sor.
Ágnes megint nekifohászkodik,
Ivek szinte visszhangoztak a fejében.
I hogy felsúrolja a gangot. Az ajtók És most egyszerre, szinte másoperI előtt legalább. Létrák, állványok kö- cek alatt lobbanó csóvaként fellán
I zött bujkál szegény, Zsuzsa söpri golt benne a fékevesztett, háborgó in
! előle a fahulladékot, Gyurka látha dulat, amelynek öntudatlan bódulata

AO (x l .

Tankönyvek
s z e p te m b e rre

m ár

m o s t

Óáon tanKönyvek f é t á r o n
k a p h a t ó k
FODOR F E R E N C könyvkereskedésében

hirtelen elsöpörte agyában a gon
dolatok józanságát mérlegelő tettet.
Máris szemtől-szembe látta magát
Kalocsayval, amint esztelen dühében
torkát folytogatva üvölti felé az el
vakult gyűlölet szörnyű, vádoló sza
vait :
Hitvány ... ! Kétszínű...! Becs
telen ... C sábitól...
Majd tompa fuldoklással elcsuk
lott a hangja. Váratlan villámcsa
pásként agyába nyilait esztelenségének rémesztő ráeszmélése. Határ
talan szégyenérzet és önvád kezdte
marcangolni, amelytől már csak pár
szó bírt el-elakadó foszlányokban
kitódulni a torkán.
— Mi ...a z ? ... Mi történt ... ve
le m ? ? ... — — Borzalmas... Örült
vagyok .. Lázálom... v íz ió k !!...
Aztán egyszerre kitört belőle a
rángató zokogás. Egymásra tóduló,
hisztérikus horgés alakjában ömlöttek
ki torkán az utóbbi napok felduz
zadt gyötrődései, — S miután a
percekig tartó háborgó kitöréstől
végre megkönnyebbült, az ágy pár
nái közé temetve magát, görcsös
igzekezettel kutatni kezdte a rejtély
nyitját, amelynek előbb utóbb mégis
fényt kell vetnie a felesége és Kalocsay között vélt titokzatos ka
pocsra. — De hiábavaló volt min
den erőlködése. Az agya mintha
valami lidérces álom áttörhetetlen
falai közé lett volna beékelve, kép
telen volt belőle egyetlen tiszta ma
gyarázatot, logikus, érthető követ
keztetést kiválasztani. — És e két
ségbeejtő
tehetetlenségének kínzó
tudatában egyszerre tompa fájással
felsírt benne gyarlóságának keserves,
könnyező panasza. Eléje tárult tel
jes meztelenségében annak a hatal
mas Valakinek szeszélyes, rideg, em
bertelen arca, akit ö mái g csak az
elszenvedett ostorcsapásairól ismer
hetett. Akinek Ítélete földi halandó
által soha meg nem másítható, meg
nem fellebbezhető. Szent a Sors.
— S -O -R -S ! — Ezekben a percek
ben szinte a megtestesült, élő Titán
alakját öltötte fel előtte ez a meg
fontolt, földöntúli erejű szó, amely
ellen ő, a hitvány földi féreg eddig
is küzdeni próbált. S felvette a
harcot. Küzdött! De hogyan? —
először oktalan bölcselkedésekkel.
Később megingott lélekkel, rogya
dozó testtel, elkeseredetten, — orozva.
Mégis . ! Mesterkélt határozottság
gal, de— harcolt! — Aztán fellá
zadt ellene szinte ittasan a saját
vakmerőségétől. Felelősségre vonta.
A hatalmas, kivédhetetlen, legfelsőbb
ó t. — Megkísérelte hát most is.
Feltette hozzá röviden a kérdéseket,
így kezdte: „Mondd meg nekem,...
felelj a kérdésemre, van-e jogod
Neked ..? “ — És a fegfelsőbb C)a
továbbiak bevárása nélkül
ismét
csak a régi, csontja velejéig fúródó
kétszavas, merev „Igen!" — „Van!"
vádirattal vágott a szavába. Erre ő
a szokott tiltakozó érveket, meg
győző elméleteket, majd az emberi
ség törvényeit, szabályait vonultatta
fel Ellene. Hasztalan. Meddő alku
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próba maradt.. Mert a válasz mindig
a mindenre fittyethányó, könyörtelen
! „Igen!" — „Van jogom!" volt.
És e számára megfejthetetlen
! kérdőjelként meredő, visszautasító
í szavak szüntelen hallásától, amelyek
a hajnali órákig éles, gyötrő dobo
lással visszhangzottak a halántékáj bán, mindaddig nem tudott teljesen
I megszabadulni, amíg a nehéz szendergés jótékony súlya egész erejé
ből rá nem terült erőtlen érzékeire.
(Folyt, köv.)
A nyakönyv.
Születés: Simon János vajgy. üzemv. és
j Vajda Irma leánya Zsuzsanna, ev. — Koj teczky János gépkvez. és Stunipf Julianna
leánya Erzsébet Berta, rk.
Ferenczy
! István csendőrtiszth. és Csepelv Katalin
leánya Katalin Ilona. ref.
Leimeiszter Ká
roly kádár és Feith Mária fia Károly An
tal, t u . — Tóth Mihály autószer és Steierletn Terézia fia Mihály István, rk. — Ifi.
vit.fGyörkös Imre szállító és Kovács Ella
i fia lnne, rk - - Takács Terézia npsznő
leánya Katalin, rk. — Flilöp László vas
esztergályos és Virág Maria fia Lajos, rk.
Halálozás: Kapronc/ai Zsuzsanna 8 h.,
rk. — Kelletmáyer András kovács-s. 25
é , rk. — Mécséi Valéria 2 h , r!<. — Füs
tös Margit 8 h„ rk. — Körmcndy József
lakatos 50 é., rk.
Vávrik Eszter 4 h ,
rk
Kerekes István kát. köii üzletv.
57 é., rk. - Üábrik Mihály 9 é , rk. —
Nagy László 2 h ,e v . — Mészáros Lajos
fm. 55 é., rét
Vörös Tibor cipesz-s.
22 é., rk.
Énekes Mária 73 é., rk.
Házasság: Kosta István magántisztv. és
Csalló Erzsébet jb. dijnok, rk
Molnár
Kálmán kőműves-s. és Tóth Ilona nőiszabó-s. rk.
Gersics József gépkvez rk. és
Tóth Zsófia ref — Szabókv Pál László
áll. gimn. tanár rk. és Mészáros Mária
Lujza ref. — Jung Antal tanító és Klein
Anna Erzsébet tanítónő rk.

hajtató érdekében 4546 P 67 f. vé
teláron alul, Veszprémmegyei Ven
déglős-, Kávés stb. csatlakozott végre
hajtató érdekében 5273 P 71 f. vé
teláron alul.dr. Spitzer József csat
lakozott végrehajtató érdekében 5627
P 51 f. vételáron alul, id. Strenger
Ferenc csatlakozott végrehajtató érde' kében 5974 P 33 f. vételáron alul,
Berhida Peremartoni Hitelszövetkezet
! csatlakozott végrehajtató érdekében
; 6640 P 33 f. vételáron alul eladni
! nem lehet. (5610 1931. M. E. sz.
rendelet.
Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül
a kikiáltási ár
10°/o-át készpénzben vagy az 1911 :
1. t. c. 127. §-ában meghatározott
árfolyammal számított óvadékképes
értékpapirosban a kiküldöttnél le
tenni, vagy a bánatpénznek elölegesen bírói letétbe helyezéséről kiállí
tott letéti elismervényt a kiküldött
nek átadni és az árverési feltételeket
aláírni. (1881 : LX. te. 147., 150.,
170. § § ., 1908: XLI. te. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet tett,
ha
többet
senki
sem
igér,
köteles nyomban a kikiáltási ár
százaléka szerint megállapított bá
natpénzt az általa Ígért ár ugyan
annyi százalékáig kiegészíteni.
Veszprém, 1938. május 28.
A kiadni, hit. :
H eller
fkvezető.

Dr. E rdős s. k.
kir Jbiró.
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Veszprémmegyei városadóhivatalától.
2 5 3 7 -1 9 3 8 . aü. sz.

A veszprémi kir. járásbíróság, mint
tkvi hatóság.
5689 1938. tk. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Vincze Julianna végrehajtatónak
Grónusz István végrehajtást szenvedő
ellen indított végrehajtási ügyében a
telekkönyvi hatóság a végrehajtató
kérelme következtében elrendeli a
végrehajtási árverést 2000 pengő
tőkekövetelés és járulékai beadása
végett;
a veszprémi kir. járásbíróság te
rületén levő, Peremarton községben
fekvő, s a peremartoni 172. sz. tkvi
betétben A. I. 1— 12. sorsz., 542,
1130, 1242, 1449, 1544, 1783, 1900,
2067, 2182, 2299, 2300, 2421. hrsz.
alatt felvett, Grónusz István nevén
álló ingatlanokra (szántó a Beltclkekben, szántók a Középelsö-dülöben, szántó az Ösihatárra-dülöben,
szántó a Halófai-dülőben, szántó és
rét a Bekefüzi Középrétek-dülöben,
szántó a Lakóréti-dülöben, szántók,
rét a Kakadói-dülőben) 3788 P ki
kiáltási árban.
A tkvi hatóság az árverésnek
Peremarton községházánál megtartá
sára 1938. évi október hó 7.
napjának délelőtt 9 óráját tűzi
ki és az árverési feltételeket az 1881 :
LX. te. 150. §. alapján a követke
zőkben állapítja m eg:
Az árverés alá eső ingatlanokat
a kir. kincstár, Vincze Julianna vég
rehajtató és Nattán Manó és József
végrehajtató 67 P 40 fillér követe
lése érdekében a kikiáltási ár két
harmadánál alacsonyabb áron eladni
nem lehet (1 9 0 8 : XLI. t. c. 26. §.),
ellenben Steiner Jónás és Fiai csat
lakozott
végrehajtatók
érdekében
2748 P 47 fillér vételárnál alacso
nyabb áron, Nattán Manó és József
csatlakozott végrehajtató 389 P 98 f.
tőke és jár. követelése érdekében
3200 P 04 f. vételáron alul, Németh
István csatlakozott végrehajtató ér
dekében 3703 P 27 f. vételáron alul,
Galandaue Ignác csatlakozott végre

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

Adófizetés i?íinti hirdetmény.

végrehajtóinknál lévő, sorszámmal
ellátott hivatalos blokknyugtára fizes
senek, mely fizetmény ellenőrizhető.
Semmiféle más nyugtán, cédulán
eszközölt vagy nyugtatott fizetmény
nem tekintetik szabályszerű befize
tésnek és minden ebből eredő hiá
nyért vagy károsodásért tisztára az
illető felel és kárát önmagának tu
lajdonítsa.
Veszprém, 1938. augusztus 12.
2 i8

Városi Adóhivatal.

A veszprémi kir. járásbíróság, mint
tkvi hatóság.
5690 1938. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Steiner Jónás és Fiai végrehajta
tónak Grónusz István végrehajtást
szenvedő ellen indított végrehajtási
ügyében a telekkönyvi hatóság a
végrehajtató kérelme következtében
elrendeli az újabb árverést 334 P
32 f.tökekövetelés és járulékai be
hajtása végett,
a veszprémi kir. járásbíróság
területén levő, Peremarton községben
fekvő s a peremartoni 172. sz. tkvi
betétben A. II. 1. 2. sorsz., 698 1,
698 2 hrszám alatt felvett, Grónusz
István (nős Hanák Margittal) nevén
álló ingatlanokra (Ház 219 öisz. ud
varral és szántó a Somlórajáró dű
lőben) 1137 P 5 0 f. kikiáltási árban.
Az árverés nem érinti a C. 6. és 7.
sorsz. alatt Grónusz Mihály és neje,
Gáspár Teréz javára bekebelezett
holtigtartó haszonélvezeti jogot.
A
telekkönyvi
hatóság
az
árverésnek Peremarton községházá
nál való megtartására: 1938. évi

október hó 7. napjának déle
lőtt 10 óráját tűzi ki és az árverési

Alulírott Városi Adóhivatal ezen- | feltételeket az 1881 : LX. t. c. 150.
nel felszólítja mindazon adózókat, §-a alapján a következőkben álla
pítja meg:
akik a már részükre kikézbesitett
adóívben foglalt és a városi adófő
Az árverés alá eső ingatlanokat
könyvben előirt — az 1923. évi
m. kir. Kincstár és Nattán Manó és
VII. t.-c. 19. §-a értelmében esedé
József csatlakozott végrehajtató értfekes — adótartozásukat folyó hó kében a kikiáltási ár kétharmadánál
16.-áig be nem fizették: ezt járulé alacsonyabb áron eladni nem lehet,
kaival együtt jelen hirdetmény köz
(1 9 0 8 : LX. te. 26. §.)
hírré tételétől számított 8 napon be- ;
Steiner Jónás és Fiai csatlako
lül, vagyis legkésőbb augusztu s hó
zott végrehajtató érdekében 858 P
24.-éig a Városi Pénztárnál annál 55 f. vételárnál, Vincze Julianna
is inkább fizessék be, mert ellenkező csatlakozott végrehajtató érdekében
esetben ellenök a zálogolási eljárás
1380 P 12 f. vételárnál, Németh
azonnal meg fog indíttatni.
István csatlakozott végrehajtató érde
Felhívja a Városi Adóhivatal az | kében 4304 P 57 f. vételárnál, Gainségjárulék, ebadó, vizdij, fogyaszlandauer Ignác csatlakozott végrehaj
i tási adó, italmérési illeték, forgalmi
tató érdekében 5323 P 97 f. vétel
adó, valamint legelőbérhátralékosokat árnál, dr. Spitzer József csatlakozott
is tartozásuk rendezésére, mert úgy í végrehajtató érdekében 5587 P 77 f.
ezen, valamint egyéb fel nem sorolt j vételárnál, id. Stréner Ferenc végre
köztartozás hátralék beszedése iránt hajtató érdekéhen 5686 P 57 f. vé
| is fenti határidő után végrehajtási j telárnál, Berhida-Peremartoni Hiteleljárás indul.
szövetkezet csatlakozott végrehajtató
Akiknek részletfizetési kedvezmé- . érdekében 6422 P 57 f. vételárnál
nyük van, figyelmeztetjük, hogy a alacsonyabb áron eladni nem lehet.
I netán elmaradt részleteket pótlólag
árverelni szándékozók köte
i befizessék, mert kedvezményüket el- lesekAzbánatpénzül
a kikiáltási ár 10
| vesztik.
"L-át készpénzben, vagy az 1 911:
Azok az adózók, akiktől tartozá
I. t.-c. 127. §-ában meghatározott
sukat végrehajtás utján kell beszedni, árfolyammal számított óvadékképes
a késedelmi kamatokon felül még értékpapirosban a kiküldöttnél letenni,
j 3 ur, illetve 8 0/,-os behajtási illetévagy a bánatpénznek előlegesen bírói
! két is tartoznak fizetni — mig azok, letétbe helyezéséről kiállított letéti
akik adótartozásukat november hó elismervényt a kiküldöttnek átadni
! 15.-ig teljesen kiegyenlítik, a folyó ; és az árverési feltételeket aláírni.
i évre előirt adójuk 2 °/o-át jutalmul , (1881: LX.t.-c. 147., 150., 170. §§. ;
kapják.
190 8 : XLI. t.-c. 21. §.).
A befizetések a Városi Adóhiva- j
aki az ingatlanért a kikiáltási
j tál 31.689. számú csekkszámlájára árnálAz,magasabb
ígéretet tett, ha töb
‘ posta utján is teljesíthetők.
bet
senki
sem igér, köteles nyom
Ezúttal is nyomatékosan figyel
ban a kikiáltási ár százaléka sze
meztetjük az adózókat, hogy bármi
féle köztartozást kizárólag előzetes rint megállapított bánatpénzt az
számfejtésünk mellett a Városi Pénz- I általa Ígért ár ugyanannyi százalé
tárnál, esetleg csekkünkön fizessenek, j káig kiegészíteni.
j Kivétel ez alól csak azon eset, mi
Veszprém, 1938. május 31.
kor a hátralékos fél a végrehajtás
A kiadm. h it.:
Dr. E rd ő s s. k.
alkalmával a városi végrehajtó ke- j
H eller
kir- ibirózeihez fizetheti hátralékát. Ebben az :
tkvezetö.
2 22
I esetben az adózók csakis a városi 1
Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.

