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A kaposvári prog
ram jelentősége.

Az a magasszinvonalu mélta
tás. amelyel Antal István állam 
titkár az éter hullámain keresztül 
ismertette vitéz Imrédy Béla mi
niszterelnök kaposvári programját, 
a magyar sors jobbrafordítása ér
dekében elhangzott gondolatait, 
terveit és azok megvalósítási útját, 
méltó az előző héten elhangzott 
nagy beszédhez, amelyre felfigyelt 
az egész ország népe s amelyet 
rendkívül meleg hangon méltatott 
a kullurállamok valamennyi sajtója.

Szükséges volt ez a politika- 
mentes rádióismertetés, mert a 
miniszterelnöki szózat egyes olyan 
részleteire mulatott ró, amelyeknek 
bele kell idegzódniök a magyar 
közvéleménybe. Mindenkinek szi 
lórd meggyőződésévé kell válnia, 
hogy a kormány korszakot alkotó, 
szociális reformjaival, ezek közül 
első sorban a családvédelmi alap 
megteremtésével és a  családi 
munkabérrendszer bevezetésével, 
a házasság előtti kötelező orvosi 
vizsgálattal, a mai idők kívánal
mainak megfelelő földbirtokpoliti
kai alkotásaival, nagyszabású hóz- 
helyakciójóval, az uj adóreformok
kal és az általános hadkötelezett
ségnek a bledi egyezmény követ
keztében való bevezetésével több 
kenyeret és emberibb életlehető
ségeket biztosit a keresztény ma
gyarság tömegeinek és ará
nyosabbá, igazságosabbá teszi a 
közteherviselést. A jövedelem- és 
vagyoneloszlós a magyar nemzet- 
politikai követelményeknek meg
felelően olyan folyamaton megy 
ót és fog kialakulni, ami a népi j 
egység és a szociális eszme szol
gálatában áll.

Igen találóan mutatott ró Antal 
államtitkár, hogy a jó l felszerelt 
honvédség és az egészséges szo
ciális és gazdaságpolitikai helyzet 
megteremtése ma egyformán fon
tos, mert szociális problémáink 
helyes megoldása jelentősen ki
hat honvédelmünkre.

A kaposvári beszéd nem póri 
politikai szónoklat, hanem az or
szág sorsáért, lakóinak előbbre- 
viteléért, jobb helyzet teremtéséért 
aggódó, de a vezetésre hivatottak 
éleslólásóval a felfelé vezelő irányt 
helyesen megmulató és arra rá
vezető államférfi kristálytiszta nem
zeti szózata volt. Ennek a szózat
nak a rádióban elhangzott mélta
tása sem szolgált politikai célo
kat, mert mint ahogy külpolitikai 
kérdésekben egységes az egész 
magyar nemzet s mint ahogy ki
vétel nélkül minden igaz magyar 
ember, társadalmunk minden osz
tálya, válaszfalak nélkül, egyfor
mán lelkesedik a magyar hon

védségért, egyöntetűen helyesli a j 
hadsereg felszerelését és felszere
lésének lökéletesbilésct munkáló 
kormányintézkedéseket, úgy egy
ségesen áll az egész nemzet a 
kormánynak a népjólétet, a ma
gyar nép gazdasági, kulturális és 
szociális haladását elősegítő, ja 
vító. magasztos programja meg
valósítása mellett.

A rádióbeszéd szorosabbá telte 
a kormány és a nemzeti közvéle
mény közötti kapcsolatot, fokozta 
azt a rendíthetetlen bizalmat, 
amelyre a mai komoly, orszóg- 
épilő időkben oly nagy szükség

Veszprém Szent István-jubileumi 
ünnepségeitől már alig két hét vá
laszt el bennünket. Nemcsak a hi
vatalos város és az ünnepség ren
dezősége, hanem számos társadalmi 
egyesület lázasan dolgozik az ünnep
ség minél sikeresebb megrendezésén.

Természetesen megtörténik, hogy 
még az utolsó pillanatban is válto
zik a már közölt program. Dr. 
Mcsterházy Ferenc, vármegyénk fő
ispánja kedden tárgyalt Imrédy 
Béla miniszterelnökkel és gróf Te
leki Pál kultuszminiszterrel, akiknek 
elfoglaltsága miatt István király és 
Gizella királyné szobrának leleple
zése október 1. helyett 15.-én, szom
baton d. u. f é l  4-kor lesz. Az ün
nepségen Teleki P á l g r ó f  kultuszmi
niszter mond avató beszédet. Ugyan
csak halasztást szenved a miniszter- 
elnök elfoglaltsága miatt a Szent 
István-völgyhid avatása is, aminek 
időpontját később állap ítják meg. A 
program többi részét dr. Mesterházy 
Ferenc főispán elnöklése alatt tar
tott értekezlet, a netáni esetleges 
módosulások fenntartásával, a követ
kezőképen állapította meg :

Szcpt. 30. D. e. 9  órakor a Bol
dog Margit-templom felszentelése.

Okt. 1. D. e. 10 ó. a kiállítások 
megnyitása az iparostanonc-iskolá
ban. D. u. 6  ó. az oltáregycsületi 
kiállítás megnyitása és utána szcnt- 
ségimádás az Angolkisasszonyoknál.

Okt. 2. Reggel 8.35 perckor a 
Szent Jobb érkezése, tábori-mise a 
Szent Imre-téren, Szent Jobb eluta
zása u. e. 11.05 p.-kor. Déli 12 ó. 
a Várni. Ált. Tanító Egyesület dísz
közgyűlése a Petőfi-szinházban. D. 
u. 2-től fél 4-ig katolikus agrár- 
ifjúsági gyűlés a Legényegyletben és 
a Kát. Körben. 3. ó. az Oltár
egyesület diszgyülése az Angolkis
asszonyok intézetében. 4 ó. kör

van. Tisztában van az ország 
népe azzal, hogy Budavárában 
komoly, fáradsásos és állandó 
munka folvik, amelynek célja az, 
hogy a magyar sors jobbrafordi- 
lósa érdekében megsokszorozód
janak a nemzet erői.

Áldozat és küzdés — a minisz 
terelnök szavai szerint — a mai 
generáció élete. Nemzedékünk 
küzd a jobb jövőért s nem fog 
elmaradni az óldozathozatalban 
sem. ami által segíti a kormányt, 
erőt és buzdítást nyújt neki nem
zeti létünket uj alapokra fektető 
hatalmas munkájához. (y.)

menet az Angolkisasszonyok templo- i 
mából a veszprémvölgyi apácazárda 
romjaihoz.

Okt. 3. Este fél 9 ó. a Várni. 
Ált. Tanító Egyesület Szent István- 
emlékestje a színházban.

Okt. 5. D. e. 11 ó. a Gizella- 
kápolna megáldása, a Vetésy-kut, 
Vetésy-oszlopfő, a veszprémi főis- I 
kóla emléktáblája és az újabban 
feltárt romok felavatása, együttes 
ünnepség keretében, a Szenthárom
ság-téren.

Okt. 3. D. u. 3 ó. az Orsz. Ide
genforgalmi Tanács ülése a várme
gyeház nagytermében. Este fél 7 ó. I 
egy ismeretlen katona holttestének ■ 
átszállítása az alsóvárosi temetőből 
a Hősi Kapuhoz.

Okt. 9. D. e 11 ó. a Hősi Kapu , 
felavatása. D. u. 4  ó. az Iparos Da
lárda jubileumi diszgyülése a szín
házban. Este 7 ó. a kiállítások be
zárása. 8  ó. a „János vitéz44 elő- j 
adása a színházban az Iparos Dalárda 
által.

Okt. 15. D. u. fél 4 ó. Szent 
István király és Gizella királyné 
szobrának leleplezése. 5 ó. Veszprém 
várni, törvényhatóságának díszköz
gyűlése.

Nincs még megállapítva a város 
díszközgyűlésének, a harangjáték fel
avatásának és a Balatoni Egyesüle
tek Szövetsége naggyülésének idő
pontja. Ugyancsak bizonytalan az 
időpontja annak az ünnepi előadás
nak, amelynek keretében az Angol- j 
kisasszonyok intézetének növendé
kei előadják Sik Sándor „Szent Ist- ! 
ván“-ját.

Helyszíni bejárás során megálla
pították a Szent |obb fogadásának 
és bevoulásának programját is, ez 
azonban még a hercegprimási iroda 
jóváhagyását várja. A fogadás a 
belső-állomáson lesz, ahonnan a

menet a Palotai uton, Kossuth Lajos- 
utcán át a Bolgár Mihály-utca bejára
tánál kanyarodik a Szent Imre-térre 
s itt oz oltár díszes emelvényen, a 
tér közepén, a rendőrségi épülettel 
egyirányban lesz elhelyezve.

Dr. Schandl Károly 
a kerületében.

Devecserből jelentik : Dr. Schandl 
Károly titkos tanácsos, a devecseri 
kerület országgyűlési képviselője múlt 
szombaton este Devecserbe érkezett 
s ott dr. Zakariás  János kir. köz
jegyző, a Nemzeti Egység helyi el
nökének hivatalos helyiségében a 
devecseri NE választmányával meg
beszélést tartott, aminek keretében 
a pártszervezet tisztujitása történt 
meg.

Schandl Károly vasárnap részt- 
vett Pusztamiskén az ottani uj ka
tolikus iskola felszentelési ünnepé
lyén, majd délután visszatért Deve
cserbe s ott, a községházán a tör
vényhatósági bizottság tagjaival a 
járás közérdekű ügyeiről megbeszé
lést folytatott.

Kolossváry László 
beszámolói.

Ugodról jelentik: Kolossváry
László országgyűlési képviselő az 
elmúlt két ünnepet választókerületé
ben töltötte, ahol folytatta beszámo
lóit. Beszédeiben megemlékezett a 
kormány terveiről, célkitűzéseiről. 
Ismertette Imrédy Béla miniszter- 
elnök nagyhorderejű kaposvári be
szédét, amely mindenütt óriási ha
tást keltett, a választópolgárok szí
vesen hallgatták, főleg a családvé
delemmel, földbirtokpolitikai kérdé
sekkel, összeférhetetlenséggel, adó
reformmal kapcsolatos tájékoztatót.

Nagy tevelen Dunai Rezső, D eák  
József urad. intéző és a tanítóság 
nagyszámú hallgatósággal vett részt 
a beszámolón.

Nagygannán Erdős István kör
jegyző köszöntötte Kolossváry Lászlót, 
a munkás képviselőt s a vele érke
zett dr. Szcntimrey Sándor tb. fő
szolgabírót. Schcll János kántorta- 
nitó őszinte köszönetét mondott a 
község nevében és kérte úgy a kép
viselőt, mint a főszolgabírót, hogy 
segítsék továbbra is a szegény né
pet.

Döbröntén K om  Gergely, a Nem
zeti Egység helyi elnöke üdvözölte 
a képviselőt, mig a tartalmas be
számolót Döbröntei Sándor r. k. 
kántortanitó köszönte meg, meg
említve a képviselő buzgólkodásait, 
amit a község érdekében kifejt.

Kisgannán Kaiser Vendel köz
ségi biró örömének adott kifejezést,

Újabb változások Veszprém 
ünnepi hetének sorrendjében
Gróf T e lek i Pál kultuszm iniszter a v a tja  fel István király 
é s  G izella k irályné szobrait. — Im réd yBéla  m iniszterelnök 
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Tisztelettel értesítem kedves vevőközönségemet, hogy

ü zlelem et
a volt S z U c s-b a n k h á z

helyére helyeztem ót.
T i s z t e l e t t e l  R I N G  I S T V Á N  v a s k e r e s k e d ő .

hogy szeretett képviselőjük eddig 
még minden évben ellátogatott a 
német ajkú, de magyar szivü nép
hez. Schmittau Vendel NE-el nők 
további ragaszkodásukról biztosította 
Kolossváry Lászlót.

Pápanyögéren Pusztaszeri Jenő í 
lelkeshangu bevezető szavai után 
Kolossváry László hazafias szellemű 
beszámolót tartott, amit a jelenlevők 
lelkes helyesléssel kisértek és ünne
pelték Magyarország kormányzóját 
és a kormányelnököt németországi 
utjukkal kapcsolatban.

Bakonyságon a rossz idő elle
nére is sokan jöttek össze. Ke
lemen Dezső üdvözlő szavai
ban meg is említette, hogy olyan 
idő nem lehet, hogy a közkedvelt 
képviselőért meg ne jelenjenek. Kiss 
Ferenc községi biró és Tuller Gyula 
r. k. kántortanitó megköszönték a 
politikai tájékoztatót és főleg kiemel
ték azt a sok jót, amit a képviselő j 
a község érdekében tett.

Az erdőkoszoruzta Fenyőfőn a : 
leventék, tűzoltók diszcsapata előtt ! 
vonult be Kolossváry László. Itt I 
Unger András r. k. kántortanitó em- I

A hét elején a miniszterelnök dr. 
Rákóczy  Imre miniszteri tanácsost, 
a miniszterelnökség sajtóosztályának 
vezetőjét e megbízatása alól felmen
tette s neki más fontos, a honvéde
lem fejlesztésével kapcsolatos bizalmi 
beosztást adott. Egyidejűleg dr. vitéz 
Kolossváry-Barcsa Mihályt, a „Füg
getlenség" c. politikai napilap fő
szerkesztőjét megbízta a miniszter- 
elnöki sajtóosztály vezetésével.

Rákóczy  Imrének 1937. február 
1.-én sajtófőnökké történt kinevezé
sét az egész magyar sajtóval együtt 
őszinte örömmel és rokonszenvvel 
fogadtuk, mert tudtuk, hogy egy 
nagyképzettségü, páratlan kötelesség
tudással és lelkiismeretességgel fel
ruházott férfiú került a sajtóosztály 
élére, aki közel kétévtizedes ottani 
beosztása alatt is bebizonyította már, 
hogy a magyar sajtónak igaz, meg
értő barátja volt. Sajtófőnöki mű
ködése alatt még jobban megnyil
vánuló jóakarata és tapintatossága, 
valamint az újságírói kamara meg
valósításában kifejtett tevékenysége 
méginkább meggyőzött erről s ezért 
távozását őszinte sajnálattal vesszük 
tudomásul és szeretettel búcsúzunk 
tő!e.

Őszinte és nagy azonban az 
örömünk, hogy a sajtófőnöki sze
mélycsere ezúttal sem jelent vissza
esést, sőt olyan kiváló magyar em
ber került most e tisztségbe, amilyen 
Kolossváry-Borosa Mihály, aki a 
magyar újságírás egyik legkiválóbb 
képviselője. Az uj sajtófőnök példa
képe az eszményi magyar újság
írónak, aki pályáját nem kenyér- 
keresetnek, hanem hivatásnak te
kintette, nemzetét pedig, amelyet a 
háborúban hősiesen fegyverrel vé
delmezett, tollal is önfeláldozóan 
szolgálni mindenkor szent köteles
ségének tartotta. A keresztény nem
zeti gondolat lobogólelkü harcosa

lékezett meg a képviselő munkássá
gáról, amit a közönség érdekében 
kifejtett, főleg kitért az iskolatataro- 
zási segélyre. Ambróz János NE el
nök pedig megköszönte a beszámo
lót és Isten áldását (kérte a képvise
lőre és nemes munkájára.

Pápateszéren, hatalmas tömeg 
élén dr. Vadász Géza körorvos, NE 
választókén titkár üdvözölte a nép
szerű képviselőt, megemlékezvén fá
radságot nem ismerő munkásságá
ról s főleg kiemelte a telepítési föl
deknél kifejtett tevékenységét. Ha ő 
nincs — úgymond — akkor a pápa- 
teszériek nem kaptak volna földet.
A beszámolót itt is szívesen fogad
ták s a község ragaszkodásáról J a 
kab  Gyula plébános biztosította Ko
lossváry Lászlót, kérve őt, hogy to- ‘ 
vábbra is legyen megértő atyja az 
ugodi kerületnek.

Az utolsó beszámoló Bakony- ; 
szentivánon volt, ahol Randvégh ; 
Ferenc r. k. kántortanitó emlékezett : 
meg arról a munkáról, amit a kép
viselő úgy magánosok, valamint a , 
köz érdekében kifejt. Itt is hossza
san éltették Horthy Miklós kormány
zót és Imrédy Béla miniszterelnököt.

Kolossváry-Borcsa Mihály, aki nagy 
műveltséggel, sokoldalú tudással, 
rendíthetetlen meggyőződéssel állott 
Gömbös Gyula mellé az uj Magyar- 
országért elindított nagyszerű küz
delemben és munkásságával — ami
ben azonban a fanatizmus mellett 
is mindenkor az úri mértéktartás és 
előkelő megítélés irányította — meg
becsülhetetlen szolgálatokat tett a 
magyar jobboldaliságnak. Ezenkívül 
újságíró kollégáival szemben min
denkor megértő, áldozatos és érde
keikért önzetlenül sikraszálló volt, 
s az iránta érzett őszinte bizalom
nak a jele, hogy neki sikerült egye
dül a keresztény magyar újságírókat 
egy táborban tümöriteni. Ezek uj 
magas beosztásában is meleg sze
retettel és ragaszkodással tekintenek 
reá, akinek lelkesedésétől a nagy 
magyar céloknak szolgálatában is 
példaadó útmutatást várnak. Mi is 
mély tisztelettel és szeretettel kö
szöntjük Kolossváry-Borcsa Mihályt, 
aki nemcsak mint a sajtóügyek irá
nyítója, hanem mint a magyar ha
zafi mintaképe is, a legmélyebb ka
lapemelést érdemli meg.

Dr. vitéz Kolossváry-Borcsa Mi
hály 1896-ban Kolozsvárott született. ! 
Ott végezte a református kollégiumot 
és államtudományi doktori oklevelet 
is az ottani Ferenc József tudomány- 
egyetemen szerzett. 1914-ben önként 
vonult be katonának, vitézül végig
harcolta a háborút, kétszer meg
sebesült és több kitüntetést kapott.

Az összeomlás után résztvett az 
ellenforradalmi mozgalmakban és 
1921 őszén a Nemzeti Hadseregben 
szolgált. Most emléklapos tüzérszá- 
zados. A kormányzó 1926-ban vi
tézzé avatta. De már 1919 óta el- i 
indítója és vezetője volt a főiskolai ! 
ifjúság nemzeti irányú szervezkedé- ! 
sének s országos elnöke a Székely

Egyet, és Főisk. Hallgatók Egyesü
letének, valamint vezetőtagja számos 
hazafias testületnek.

Ő alapította az „Uj Élet" c. 
első keresztény ifjúsági folyóiratot, 
később a „Szózat" c. napilap munka
társa, majd a Magyar Távirati Iroda 
helyettes osztályvezetője volt. 1922- 
ben felelős szerkesztője lett a „Deb
receni Ujság-Hajduföld“-nek, a vidék 
egyik legjelentékenyebb keresztény, 
nemzeti irányú napilapjának s egy
úttal vállalta a Nemzeti Egység 
debreceni vezetését. Nagy tekintélye, 
befolyása és népszerűsége folytán 
1935-ben nemzetiegység párti prog
rammal első pótképviselővé válasz
tották és a város törvényhat. bizott
ságának is tagja lett. Még az év 
őszén a miniszterelnökség sajtó- 
osztályán nyert beosztást s itt min. 
osztály tanácsosi címet kapott. 1937 
májusától a „Függetlenség" c. po
litikai napilap fő- és felelős szer
kesztőle volt egészen sajtófőnökké 
történt mostani kineveztetéséig.

A vidék és 
a fővárosi sajtó.*

Irta  dr. Sziklay Já n o s . 2
Az egyetemes nemzeti művelődés 

szempontjából éppen az a nagy hiba, 
végzetes tévedés, hogy a helytelenül 
felfogott konkurrenciától magukra 
kényszerittetik nagy lapok is azt a 
módszert, hogy minden kis eseményt, 
ami a fővárosban történik, minden 
olyan mozgalmat, amelybe talán jo
gos vagy nem jogos anyagi érdek 
is belejátszik, mértéktelenül felfúj
nak ; a tudósítótól megkövetelhető 
elöadóképesség, talán éppen a tudó
sítónak kellemetlen érzése és vona
kodása ellenére — üres szószátyár- 
sággá fajul. Vájjon soha sem tapasz
talhatták azok a jó urak, hogy éppen 
emiatt ma a közönség jó része már 
csak felületesen futja át a kezében 
levő lapot, úgyszólván csak a címe
ket nézi ?

Nos, a vidéki eseményekkel 
szemben éppen emiatt követik el a 
panaszolt hibát a fővárosi lapok. A 
társadalom különböző rétegekből áll. 
Minden társadalmi rétegnek megvan 
a maga feladata és törekvése. Ha 
ezt a feladatot az egész emberiség, 
nálunk pedig még külön hangsú
lyoznunk kell, a nemzet haladása 
érdekében teljesiti, joggal megkívánja, 
hogy ezért a munkáért legalább er
kölcsi méltatást nyerjen, de néha 
bizony megkívánhatja a jóakaratu, 
helyes utat mutató kritikát is. A fő
városban tömörül utóvégre a leg
kiválóbb hivatásos politikusok, ügy
védek, orvosok, tehnikusok, tanárok, 
irók, művészek, katonai egyének 
társasága. Ezeknek felfogása és vé
leménye éppen olyan kívánatos a 
rokoníoglalkozásu vidékekre nézve, 
mint amilyen hasznos lehet nekik a 
vidéken elért eredmények ismerete, 
amelyből uj gondolatokat és ered
ményeket nyerhetnek.

Joggal panaszkodnak tehát, volt 
alkalmam hallani nem egyszer és 
tapasztalni is, hogy a fővárosi sajtó 
nagyrészt elhanyagolja a vidéket, 
azaz, ha nem fordul ott elő olyan 
nagyobbszabásu mozgalom, amely
ben fővárosi közéleti nagyságok 
szerepelnek, vagy nem történik va
lami nagy botrány, akkor nagyon 
is odavetőleg foglalkozik vele, ha 
egyáltalában foglalkozik.

Ami a botrányos eseteket vagy 
bűncselekményeket illeti, talán még 
örülhetünk is, hogy a külföldiek 
nem tudnak és igy nem olvashat-

* Megjelent A  s a / i ó  augusztusi szá
mában.

nak magyarul, mert bizony könnyen 
abba a tévedésbe eshetnének, hogy 
Magyarország lakosságának fele tol
vaj, sikkasztó, gyilkos. Ne feledjük 
el, hogy valamikor a külföldi köz
vélemény rablókkal, betyárokkal né
pesítette be az egész Magyarorszá- 
got, egyes rablóregények és népszín
művek után indulva. Csak pár ellen
ség, pár Scotus Viator-féle kalandor 
kell, amiből, sajnos, jutott és jut 
nekünk elég, hogy bizonyítékul le
fordítsák napról-napra néhány napi
lapunkat.

Azt sem hagyhatjuk figyelmen 
kivíil, hogy még ma, a kellő nagy
szabású propaganda után is akad 
nem kevés olyan külföldi vendég, 
aki szájtátva és szem meresztve cso
dálkozik rajta s nem is titkolja cso
dálkozását, hogy itt mekkora kul
túra van ; mert hisz őt az ellenke
zőről informálták. A nemzetközi 
sajtókongresszus után egész sereg 
külföldi lap közölt rendkívül elis
merő, dicsérő leírást Budapestről és 
Magyarországról. Nem egy hízelgő köz- 

| leményből kitűnik, hogy Írója rendkívül 
kellemesen csalódott, tehát bizonyára 
azzal a meggyőződéssel jött, hogy 

' itt a magas kultúrának hiányára fog 
akadni; noha van tér, ahol mi le
hetünk a minta és nem a külföld.

A kultúra igen is a nemzet lé
tének biztosítéka. Jól mondta emlé
kezetes beszédében a király színe 
előtt a koronázó templomban Va- 
szary Kolos: A kard szerezte a ha
zát s a kereszt tartotta fenn : vagyis 
az a kultúra, amely a kereszténnyé 
lett Magyarországot teljesen beve
zette a népek közösségébe és meg
teremtette a hazát naggyá, erőssé 
tevő vezéreket.

Ma a kultúra nem vonatkozik 
szükkörű, kiválasztott egyénekre. 
Közkincse az egész nemzetnek. Te
hát itt a sajtónak fokozott kultúr— 
feladata van. Nincs nemzet, ország, 
de főváros sincs (azért fő) a vidék 
nélkül. Ott igenis nagyszerű kultúr- 
munka folyik, néha-néha talán meg 
is szégyenit egy-két elbizakodottat, 
aki a kultúrát csak a főváros falai 
közé akarja szorítani.

A fővárosi sajtónak tehát igen is 
többet kell foglalkoznia a vidéki 
kultúrmunkával.

De hiszen — most már térjünk 
át az üzleti szempontokra — ez még 
gyakorlatilag is hasznos lehet. Már 
elég jó  régen egy lapkiadótársulat 
vezetőjének azt mondtam: ha bol
dogulni akar, ne csináljon „pesti" 
lapot. Próbálja csak meg valamely 
lap, meg fogja látni, minő hálás 
táborra fog találni ott, ahonnan az 
egész főváros táplálkozik: a vidé
ken. (Vége.)

Megalakult a Vesz
prémi Cipésziparo
sok Szövetkezete.

, Sok tervezgetés és előkészítő 
| munka után csütörtökön este a 
j veszprémi cipésziparosok az ipar

testület székházában, megalakították 
a Veszprém- és Vidéke Cipőkészí
tők Szövetkezetét. Az alakuló köz
gyűlésről, amely lapzárásúnk után 
töttént, most csak rövidebben em
lékezhetünk meg.

Kaufm ann  Mihály ipartestületi 
alelnök üdvözlő szavai után Wágner 
Károly, a cipészszakosztály elnöke is
mertette a közgyűlés célját és el
gondolását. Ifj. Som ogyi Imre fel
olvasta az alapszabályokat, amelye
ket egyhangúlag elfogadtak. Ezek 
szerint az egyesület célja, hogy 
közös anyagbeszerzéssel, feldolgo
zással és értékesitéssel összefogják a 
kísérőkét és igy jobb megélhetést

K o lo sv á r y -B o r csa  M ihály a z  
uj sa jtó fő n ö k .
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biztosítsanak a cipésziparosoknak. 
Dr. Priegl László ügyvéd a szövet
kezeti eszmét és annak szükséges
ségét jogi szempontból boncolgatta.

Ezt követöleg megválasztották az 
igazgatóságot, melynek tagjai az 
első három évre Wagner Károly, I 
Szabó János, Stáhl Ádám, Pálfy 
Imre, ifj. Somogyi Gyula, Lennert 
János és Kronstein Ferenc lettek. A 
felügyelőbizottság  tag jai: Nagy Sán- I

A m. kir. 2. honvéd vcgycsdan- 
dár kötelékébe tartozó csapattestek 
szeptember 1.-től 14.-ig Györszent- 
márton, Pét és Pápateszér községek 
által határolt területen tartották őszi 
gyakorlataikat. A naggyakorlatokat
— amelyekben a Veszprém megyében 
állomásozó honvéd csapatok is 
résztvettek — azoknak folyamata 
alatt a dandárparancsnokság által 
meghívott több közéleti előkelőség 
is megtekintette és gyönyörködött a 
hadmozdulatok és harci teljesítmények 
kiválóságában, valamint abban a nagy
szerű fegyelemben, amivel a kiadott 
parancsokat óramű pontossággal 
végrehajtották.

A bakonyvidéki zárógyakorlatok 
kedden Nagydém —Hidegvölgytető 
teiületrészen jutottak el a döntéshez 
és ezt az érdekfeszitö eseményt a 
234. magaslati pontról dr. Berky  
Miklós, vármegyénknek dr. Tiborcz 
István tb. várni, aljegyző kíséretében 
odautazott alispánja is végignézte. 
A Hidegvölgytetőn volt a gyakorlat
vezetőség sátora, amelyben a dél
előtt folyamán vitéz Sónyi Hugó 
hadseregfőparancsnok, vitéz Denk 
Ágost vezérkari főnök és vitéz Te
mess)' Milán vegyesdandárparancs- 
nok tartózkodtak, akikkel az alispán 
a gyakorlat folyásáról hosszasan el
beszélgetett. A sátorban sok vezér
kari tiszt is volt, akik az ott meg
jelent vendégeket tájékoztatták a 
hadihelyzetről és elmagyarázták a 
telefonon s rádión érkezett helyzet
jelentéseket.

Valóságos háborús hadszíntér 
képét nyújtotta a Bakony vidéke. Az 
országutakon támadásra váró gya
logság tartott pihenőt, géppuskák 
kattogtak, ágyuk dörögtek, a fel
derítő repülőgépek is munkában 
voltak s a harci mozdulatokat jól 
meg lehetett figyelni a 234. magas
lati pontról.

Mingyárt a reggeli órákban meg
indultak, majd a délelőtt folyamán 
folytatódtak a támadások a kék  fél 
részéről. A Lovászpatonától északra 
elterülő Nyáros erdő bevételéért pe
dig a piros haderők elkeseredett 
harcot vívtak, a kékek erős tüzérségi 
támadása azonban a piros föerőket 
visszadobta. Súlyponttal támadott a 
kék fél Bakonyság—Bakonyszentiván 
irányában s a több kilométeres 
fronton nagyarányú küzdelem fejlő
dött ki.

Igen érdekes és a korszerű hadi- 
tehnikára világitó volt, amikor a 
magasban megjelent felderítő repülő
gép kipuhatolta a piros haderők ál
lásait és megfigyeléséről — a 234. 
magassági pont fölé mélyen leszállva
— a gyakorlatvezetőség részére je
lentést dobott le. Pontos felderítése 
alapján a kék fél|vezetösége uj harc
helyzeteket teremtett.

dór, Adler István és Mucsi Ferenc. 
Ügyésszé dr. Priegl Lászlót válasz
tották meg egyhangúlag. Végül 9 
tagú választmányt is választottak. A 
szövetkezet eddigi bejegyzett üzlet
részeinek száma 500, amely 5000 P 
alaptőkét jelent. Reichert Henrik az 
alapitó tagoknak mondott köszöne
tét a szép eszméért és a közgyűlés 
Wágner Károly zárószavaival ért 
véget.

Pápateszér vidékén voltak állás
ban a nehéz ágyuütegek. De az el
húzódó völgyekben lehetett látni egy
két jól rejtett tábori ágyuüteget is, 
amelyek belövéseiket már a délelőtt 
folyamán megkezdték. A gépkocsi
osztagok is működésben voltak s a 
hernyótalpon futó harckocsik ered
ményes munkát végeztek az áttöré
sek alkalmával.

A kisebb harciegységek, kikül
dött járőrök és kikülönitett szaka
szok külön-külön rádióval voltak el
látva, igy állandó összeköttetésben 
álltak a csapat többi részeivel. Ez a 
haditehnika legújabb vívmánya, a 
mely a lefolyt gyakorlat alkalmából 
bebizonyította óriási jelentőségét.

A gyakorlatvezetőség sátra mel
let volt az étkezősátor, ahol a ve
zetőség a zárógyakorlaton megjelent 
vendégeket megvendégelte. Ezek vi
szont csak a legteljesebb elismerés
sel tudtak nyilatkozni a kitűnő had
vezetésről s honvédeink nagyszerű 
teljesítményéről, ami bizalommal 
tölt el aziránt, hogy sok ellenségtől 
körülvett hazánk jövője erős védel
mező karokba van letéve.

A gyakorlatról hazatérő veszprémi 
helyőrséget, a Szent László 4. hon
védgyalogezred III. zászlóalját Vesz
prém város közönsége meleg szere
tettel fogadta. A Palotai-uton, a 
vasúti állomással szemben csütörtö
kön délben népes küldöttség sora
kozott fel s ott voltak, Rosos Károly 
polgármesterrel az élen, az állami, 
megyei és városi hivatalok képvi
selői. A vitéz Kurtz Lajos alezredes, 
zászlóaljparancsnok vezetésével meg
érkezett zászlóaljat Rosos Károly pol
gármester üdvözölte‘lendületes, szép 
szavakkal. Az üdvözlést vitéz Kurtz 1 
Lajos zászlóaljparancsnok köszönte 
meg katonás rövidséggel, Ígérve, ; 
hogy a zászlóalj mindig méltó lesz 
Veszprém város nevéhez.

Országos vásárok a Dunántúlon,
Szcpt. 19.-én Magyaróvár (Mo

son m.), Paks (Tolna m.), Szany 
(Sopron m.), Szőny (Komárom m.). 
Tatabánya (Komárom m .); 20.-án 
Bicske (Fehér m.), Gölle (Somogy 
m.), Gyulaj (Tolna m ), Tamási 
(Tolna m .); 21.-én Bicske (Fehér 
m.), Gálosfa (Somogy m.), Iharos- 
berény (Somogy m.), Körmend (Vas 
m.), Somogysárd (Somogy m.), So- 
tnogyszob (Somogy m.), Szabad
szentkirály (Baranya m.), Tab (So
mogy m .); 22.-én Keszthely (Zala 
in.), Koppányszántó (Somogy m.), 
Nemesnép (Zala m.), Sajtoskál (Sop
ron m.); 24.-én Bátaszék (Tolna m.); 
25.-én Nagyberki (Somogy m.).

EGYESÜLETI ÉLET.
A MANSz felhívása tagjaihoz.

A veszprémi MANSz elnöksége fel
kéri tagjait, hogy a Korona-szállóban 
szept. 17.-én, szombaton este 8 
órakor tartandó légoltalmi előadáson , 
minél nagyobb számban megjelenni 
szíveskedjenek.

A Szimfonikus Ének- és Zene
egyesület, tekintettel a pápai és 
siófoki nagy dalosünnepélyekre s a 
rádió-mise érdekében stb. is igyek
szik vegyeskarának és zenekarának 
létszámát a lehetőségek szerint két
szeresére emelni. Valamint mitoló
giai tárgyú pantomimek bemutatásá
hoz lehetőleg hatalmas létszámmal 
(60—80) mozgásművészeti tánc-cso
portot szervez. Érdeklődni lehet dr. í 
Papp Sándor várm. árvasz. elnök- j 
nél, dr. Grünner Lászlónénál, Orsolya ! 
Mária zeneisk. tanárnőnél, Takács 
Károly karkáplán, titkárnál és ifj. 
Ferkas Ernő karnagynál, valamint a 
zenneegyesület tagjainál. A külön
böző csoportok (zenekar-, vegyes
kar-, tánc-csoport) kezdési idején 
meghívókat küld ki a tagokhoz és 
jelentkezőkhöz az elnökség.

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

Ámen.

H Í R E K .
— A főispán hivatalos uta

zásai. Dr. Mesterházy Ferenc, vár
megyénk főispánja kedden és szer- ; 
dán Bpesten volt s ott többek között j 
a veszprémi Szent István-ünnepsé- ! 
gek programjáról tanácskozott a mi-

1 niszterelnökkel és a kultuszninisz- 
terrel. Vasárnap pedig Pápára utazik, 
az országzászló felavatására.

— Személyi hirek. A Süme
gen tartózkodó dr. Rótt Nándor 
megyéspüspök holnap vasárnap az 
ottani uj kórház-kápolnát fogja fel-

; szentelni. — Dr. Tóth Tihamér félsz, 
püspök, veszprémi segédpüspök ked
den, dr. Schwarcz Róbert püspöki 
szertartó kíséretében, látogatást tett 
Zircen az apátságnál. A püspök, — 
ahogyan már megírtuk, — ma szom
baton kezdi meg a Bakonyban első 
bérmautját, amelyre Serák  József 
prépostkanonok- plébános, főesperes 
és dr. P feiffer  János püspöki föle- 
véltáros fogja elkísérni. — D. Kupi 
Béla dunántúli evangélikus püspök 
múlt vasárnap Kemeneshőgyészen 
felavatta az újraalakított ev. templo
mot.

— A dunántúli református egy
házkerület közgyűlése. A dunán
túli ref. egyházkerület közgyűlését ez 
évben Pápán tartja a ref. főiskola 
dísztermében. A közgyűlés időpont
ját okt. 19.-re és a szükséghez ké
pest az utána következő napokra 
tűzték ki.

— Kinevezés a zirci apátság
nál. Dr. Werner Adolf zirci apát 
dr. Golenszky Kandid apáti jegy
zőt és szertartót és dr. Naszályt 
Emil magiszterhelyettest a zirci hit
tudománya főiskola tanáraivá ne
vezte ki.

— Uj lelkészlakot is épít a 
veszprémi református egyház. A
veszprémi református egyházközség 
presbitériuma múlt vasárnap reggel 
9  órakor összejövetelt tartott, ame
lyen szerződést kötött Oltiványi Jó 
zsef építésszel uj lelkészlakás építé
sére. Istentisztelet után egyházi köz
gyűlés volt, amely jóváhagyólag tu
domásul vette a szerződéskötést. Az 
uj lelkészlak májusra készül el.

V A N  M IN D E N

T U N G S R A M

L Á M P Á B A N .

E Z É R T  O L Y A N  R A G Y O G Ó  A F É N Y E .  

A Z  E L H A S Z N Á L T
G O M B A A L A K U  K R Y P T O N  L Á M P Á T  
A N EM ESGÁZTARTALOM  É R T É K E S E M  

K E R E S K E D Ő J E  V I S S Z A V A S A R O L J A .

— Áthelyezés. Az igazságügy
miniszter Bódy  László gyöngyösi 
járásbirósági végrehajtót a zirci já
rásbírósághoz áthelyezte.

— Hivatalfönökök szabad
sága. Rosos Károly, Veszprém város 
polgármestere szerdán elfoglalta hi
vatalát. — Dr. Róbert Lajos min. 
tanácsos, pénzügyigazgató nyári sza
badságát szept. 12.-én kezdte meg.

— Amerikai református lel
kész Veszprémben. Szept. 21.-én, 
jövő szerdán d. u. 5 órakor a vesz
prémi református templomban Béky  
Zoltán trentoni lelkipásztor evange
lizációs estet tart magyar nyelven.

— Egyetlen pályázó van a 
szolgabirói állásra. A jövő héten, 
a megyegyülés keretében egy szolga
birói állás kerül betöltésre. Az ál
lásra az egyetlen pályázó dr. K ör-  
mendy István tb. szolgabiró, várm. 
fogalmazó.

— Iskolaszentelés. Devecserből 
jelentik : Múlt vasárnap Pusztamiske 
községben az uj katolikus elemi
iskola felszentelésének ünnepélye 
folyt le, melyen dr. Schandl Károly 
titkos tanácsos és ajkai Nirnseé Pál 
gazd. főtanácsos, országgyűlési kép
viselők, B élák  Endre járási főszol
gabíró és még számosán jelentek 
meg. D. e. 9  órakor vitéz N ováky  
Lajos dcvecseri plébános ünnepélyes 
szentmisét mutatott be a Gaál-féle 
kápolnában, s annak végeztével az 
ünneplő közönség az iskola ud
varán gyülekezett, ahol N ováky  La
jos plébános magas szárnyalásu be
szédet mondott, amelynek keretében 
köszönetét mondott az egyházköz
ség adakozó tagjainak, megköszönte 
Nirnseé Pál közbejárását, mely le
hetővé tette, hogy az uj iskola épí
téséhez az egyházközség államse
gélyt kapott. A kormánynak is tol
mácsolta jókivánatát s ugyancsak

N IK O P Á L L  szipkában g
Htodéndohán;t6zsd«benkapható! N I K O P Á L L  b e té tte l  dohányozzon,
1< elegáns bakelit szipka és 5 *  '

betét é r a .................................l ’ . 'S O P  mert az egészségre ártalmas nikotin, pyrldin. kátrány, gyanta
I betét, mely 40 cigarettára elég — • 1 ©  P stb. származékok ezáltal nem Jutnak a s z á j b a  és a tü d á b e .

A  2 .  v e y y e s d a n d á r  c s a p a 
t a in a k  szá ró g y a k o rla ta .
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ajánlkozik.
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köszönetét mondott a pusztamiskei 
ev. gyülekezetnek azért, hogy test
véri szeretettel átengedte iskoláját a 
r. k. elemiiskolás gyermekeknek az 
építés idejére. Sok község példát 
vehetne erről a felekezeti megértés
ről — mondotta nagy helyesléstől 
kisérve. Utána Nirnseé Pál képviselő 
mondott tartalmas beszédet, amely
ben az iskola magasztos nemzet
védő munkáját méltatta és kijelen
tette, hogy az eddigi 6000 P állam
segélyen kívül még 2000 P-t ad a 
kormány. Majd Kovács József r. k. 
tanító mondott hálás köszönetét a 
gyűjtés körül kifejtett buzgóságért 
és fáradozásért a plébánosnak, hívek
nek stb. Az iskolás gyermekek sza
valatai és énekszámai után Kovács 
József r. k. tanító szép szavakkal 
köszönte meg tanítványainak uj ott
honát és átvette az iskolát. Az ün
nepélyt közebéd zárta be a községi 
nagyvendéglöben, amelyen pohárkö
szöntők keretében B élák  Endre, a de- 
vecseri járás főszolgabirája és mások 
kiemelték azt a nagy egyetértést, 
mely a két felekezet között úgy a 
múltban, mint a jelenben is fenn
állott s lehetővé tette, hogy az épít
kezés alatt a katolikus és evangéli
kus vallásu tanulók zavartanul foly
tathatták tanulmányaikat.

— Evangélikus tanító és má- 
sodfelügyelő beiktatás Öskiin. 
Lélekemelő ünnepség keretében az 
elmúlt vasárnap délelőtt iktatták be 
Öskün Zsemberovszky Judit tanító
nőt az ösküi evangélikus elemi is
kolánál szervezett niásodtanitói ál
lásba. De ugyanekkor iktatták be 
másodfelügyelői tisztségébe az egy
hangú lelkesedéssel megválasztott 
Halász János várm. tűzrendészed 
felügyelőt is. Az istentisztelet kereté
ben történt beiktató szertartást 
Hering János veszprémi lelkész, al- 
esperes végezte, aki a megválasz
tottakból kivéve az esküt, szárnyaló 
szavakkal hívta fel őket kötelessé
gük teljesítésére. Halász János niá- 
sodfelügyelöt az egyházközség ne
vében Obetkó Vilmos felügyelő, mig 
Zsemberovszky Juditot az evangéli
kus egyházmegye tanítósága nevé
ben G álos  Gyula veszprémi ig.-ta- 
nitó übvözölte meleg szavakkal.

— Díszoklevél átadás. Halász 
János várm. tűzrendészed felügyelőt 
a Komárom és Esztergom egyelőre 
egyesitett vármegyék Tűzoltó Szö
vetsége disztaggá választotta. A 
díszoklevelet küldöttség adja át a 
kitüntetett tüzrendészeti felügyelőnek 
szept. 26.-án Veszprémben. Ugyan
ekkor adja át díszoklevelét Vas vár
megye küldöttsége is.

— Halálozás. Dr. Köszcghy  
József ügyvéd szept. 10.-én, életé
nek 85. évében, hosszas szenve
dés után Veszprémben elhunyt. A 
megboldogult hosszú évtizedeken át 
a veszprémi székeskáptalan és az 
Egyházmegyei Alapítványi Pénztár 
ügyésze volt és nemes jellemével, 
szivjóságával pályafutása alatt csak 
jóbarátot és őszinte tisztelőt szerzett. 
Elhunytéval egy derék magyar ur, 
egy nagytudásu jogász szállt a sírba,

j akinek emléke sokáig élni fog még 
I közöttünk. Végtisztessége hétfőn d. 
; u. 4  órakor ment végbe az alsóvá- 
! rosi temetőben igaz és nagy részvét 
! mellett. Az engesztelő szentmise

áldozat kedden reggel 8 órakor 
mulattatott be lelkiüdvéért a székes- 
egyházban. Halálát testvérei és ki
terjedt rokonság gyászolja.

— Légoltalmi előadásokat tart 
a Légoltalmi Liga 17.-én, szombat 
este 8 órakor, 18 .-án, vasárnap d. 
u. 4 órakor, 19.-hétfőn, 20.-án, ked
den, 21.-én, szerdán és 22.-én, csü
törtökön este 8 órakor a Koronában, 
a Jeruzsálemhegyi Társaskörben, a 
Katolikus Körben, a Gazdakörben, 
a Balaton Szállóban, A VOGE-ban. 
Saját érdekében feltétlen mindenki 
halgassa meg legalább egyszer az 
előádást!

Ttízoltó-naggyülés Eszter
gomban. Az Országos Tűzoltó 
Szövetség Esztergomban tüzoltó- 
naggyülést rendezett, amelyen Vesz
prémből Halász János várm. tüz
rendészeti felügyelő is jelen volt.

— Kórházbizottsági ülés. Csü
törtökön volt Zircen az ottani Er- 
zsébet-kórházbizottságülése dr. Berky 
Miklós alispán elnöklésével, amelyen 
Veszprémből dr. B é lá k , Imre várm. 
kir. tiszti főorvos és Óriás Oszkár 
várm. számv. főnök is résztvett. A 
bizottság a zárszámadást és költség- 
vetést tárgyalta.

— Veszprém város idegen- 
forgalma. A multhéten a következő 
idegenek fordultak meg Veszprém
ben : Szept. 2.-án kirándulók Kop
penhágából 20-an, szept. 6.-án Ba
latonkeneséről 12-en, szept. 8.-án 
Budapestről 80-an, 9.-én olasz ki
rándulók Velencéből 40-en, 12.-én 
15-en, szept. 13.-án Kistarcsa és 
környékéről egy 100 tagú kiránduló

j  csoport és egy 50 tagú olasz át
utazó csoport.

M in d e n  g a z d a  o lv a s n a  
a  h ir d e té s é t , h a  a

„VESZPRÉMYÁRMEGYÉ”-BEK
t e s z i  k S z z é

— „A kis madárijesztö" Z. Tá
bori Piroska kedves regénye folyta
tásokban selenik meg Az Én Új
ságom -bán. Szép versek, mesék, 
tréfák vannak még a lapban, mely
nek kiadóhivatala: Bpest, VI., And- 
rássy-ut 16. Előfizetés negyedévre 
ajándékkönyvvel együtt 2 pengő.

— Jelentkezzenek a lengyel 
légionisták. Kismoki Károly, Varga 
Gyula és dr. Marczinek Jenő felké
rik azokat, akik a világháború alatt 
légiókban vagy 1919— 1921 között 
más lengyel formációkban önként 
vettek részt és eddig m ég nem j e 
lentkeztek, adják le címeiket, adatai
kat levélileg Gáthy Róbertnál: Buda-

; pest, Dembinszky-u. 11. Ugyan ide 
írjanak azok, akik címeiket változ
tatták, vagy akiknek hozzátartozója 
a  légióknál hősi halált szenvedett.

— Gépjárművezető tanfolyam. 
Az állami gépjármüvezetőképző tan
folyam a M. Kir. Tehnológiai és 
Anyagvizsgáló Intézetben (Budapest, 
VIII., József-körut 6.) szept. 26.-án 
este 5 órakor nyílik meg. Beírás és 
a felvételhez szükséges üélapok ki
adása naponta d. e. 10— 12 óra 
között az igazgatósági irodában.

— Betörtek a Hangya-kiren
deltségbe. Csütörtökre virradó éjjel 
a „Hangya" veszprémi kirendeltsé
gének raktárába ismeretlen tettesek 
behatoltak és különféle árukat lop
tak. A betörőket azonban megzavar
ták, mert több összecsomagolt árut 
otthagytak. A tetteseket a rendőrség 
keresi.

i -  Megállapították a legkisebb 
orvosi díjszabásokat. Az Orszá- 

í gos Orvosi Kamara legutóbbi köz- 
! gyűlésén megállapította a legkisebb 

orvosi díjszabásokat, amelyek vidéki 
viszonylatban a következők: Egy
szerű rendelés az orvos lakásán 2 — 
6 P, rendelöórán kívüli rendelésért
3 -  8  P, sürgős látogatásért éjjel 
6— 16P, szülés levezetésért 30—80 
P, sebkötözés dija 3 —8 P, foghú
zásért 3 - 1 0  P, gyomormosásért 
6 — 12 P, ficamodások helyretételé
nek dija 10—30 P, szemvizsgálat
4— 8 P, vérvizsgálat 8 — 12 P.

—  Találtak Veszprémben aug. 
26.-án, az utcán egy gépkocsi belső 
kerékgumit. Igazolt tulajdonosa a 
rendőrkapitányságon átveheti.

— „Muzsika szárnyán" a cime 
Benedek Rózsi regényének, mely a 
M agyar Lányok-ban  jelenik meg. 
Cikkek, versek teszik még teljessé 
az uj számot. Mutatványszámot küld 
a kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy- 
ut 16. Előfizetési dij negyedévre 4 
pengő.

— Kigyulladt az autó. Szalai 
István haricsapusztai gazdálkodó 
Budapesten vett autójával hazafelé 
igyekezett, mikor a kocsi Nemes
vámos közelében az országúton rö
vidzárlat következtében kigyulladt és 
teljesen elégett. A kár 1500 P, amely 
biztosításból megtérül.

— Hármas ikerborjuk. Homok- 
bödöge községben ifj. Erdős Sándor 
gazda tehene egyszerre három üsző- 
borjut ellett. A borjuk közül egy el
pusztult, kettő azonban életben ma
radt.

— Tetanuszmérgezés. Tóth 
Sándorné tapolcafői asszony a pápai 
kórházban tetanuszmérgezés követ
keztében meghalt. Az elhunyt férje 
feljelentést tett a kezelőorvos ellen, 
mert állítólag az ő késedelmessége 
az oka a halálnak.

— öngyilkosság. Zircről jelen
tik : Ifj. N agy  Antal 26 éves rédei 
gazgasági cseléd kertjükben levő 
fűzfájukra felakasztotta magát. Mire 
észrevették, már halott volt. Tettének 
oka az volt, hogy egy helybeli le
ánnyal belső viszonyba került és a 
leány öt beperelte.

— Zarah Leander a híres film- 
szinésznő és énekesnő Bpesten tar
tózkodik és a rádióban is szerepelni 
fog. Ez alkalommal a Rádióélet leg
újabb száma érdekes berlini beszél
getést közöl a gordonkahangu mű
vésznővel. A Stúdió szenzációs uj 
berendezéseit ismerteti s a legbő
vebb külföldi műsorokat tartalmazza 
a Rádióélet, amelynek szerkesztősége: 
Bpest, Vili., Sándor-u. 7. küld mu
tatványszámot.

— A vasúti kocsiról lopkodta 
a vasat. Varga János fűzfői álló- 
másfőnök feljelentést tett a csend
őrségen, hogy ismeretlen tettes az 
állomáson vesztelgő vasúti kocsiról 
a vasalkatrészeket lopkodja és egy
ben megnevezte az állítólagos tol
vajt is, aki azonban tagadja a lo
pást. A nyomozás folyik.

— A mozi műsora. Száz fér fi, 
egy kislány cime a ma, szombaton 
és vasárnap (17. és 18.) bemutatásra 
kerülő Deanna Durbin-filmnek. A 
rövid idő alatt világhíressé vált fiatal, 
kitűnő, bájos, jóhangu művésznőnek 
nálunk ez az első bemutatásra ke
rülő nagy filmje. Stokevszky, a hír
neves karmester, a filmben Ravell, 
Mozart, Wagner, Csajkovszky és 
Liszt műveiből vezényel. A történet 
egy fiatal lány ötletének sikeres meg
valósulása, aki tengődő zenészeket 
keresettekké és ismertekké tett. Ezen 
értékes, figyelmet érdemlő filmet az 
A frika hazudik c. burleszk-vigjáték, 
a Madárijesztő c. színes rajzfilm és 
a Magyar Világhiradó száma vezeti 
be, mely utóbbi a kormányzó ur

j öfőméltóságának a német haditenge
részeti emlékműnél tett látogatásáról, 
stb. hoz közvetlen hangosképeket. 
— Szerdán és csütörtökön (21. és 
22.) filléres helyárakkal, magyar 
vígjáték kerül reprizben bemutatásra, 
a Havi 200 fix . Egyidejűleg Bestiák 
birodalm a, Pluhár István végig ma
gyar ismertető beszéde és a Fox 
Világhiradó. Az előadások kezdete : 
vasárnap és szerdán 4, fél 7 és 9, 
csütörtökön és szombaton fél 7 és 
9 órakor. Pénztárnyitás két órával az 
első előadások előtt. Telefon : 363.

— Hogyan lehetett még fel
fokozni a 2 1 csöves rádiókészü
lékek teljesítményét? Ezt a kérdést 
legjobban oldotta meg az uj Tele- 
funken  239 tipusu készülékébe. A 
hangszóró kitűnő hatásfoka által 
jóval nagyobb hangerőt lehet elérni 
mint eddig, a kétcsöves készülékek
kel. A különleges felfüggesztésű navi-

1 membrán eddig a hangskála lénye
ges kibővítését és elismerten leg
szebb hangszint eredményezett. 251

— Betörtek a Kemény-féle 
gabonaraktárba. Vasárnap éjjel is
meretlen tettes a szellőztető nyíláson 
át betört Veszprémben a Kemény
féle gabonaraktárba és onnan 300 
P körüli készpénzt ellopott. A rend
őrség nyomában van a tettesnek.

— Tűz. Rédén éjjel kigyulladt 
és leégett N agy  István földműves 
lakóháza. A tüztől kisebb kárt szen
vedett a szomszédos háztulajdonos, 
Takács János és Soós  Ferenc az 
oltásnál sérült meg. A tüzet gyújto
gatás okozta. A kár 1500 P, amely 
biztosításból megtérül.

— Borozgatás után gyilkos
ság. Az elmúlt szombaton este egy 
jól sikerült borozgatás után Horváth 
György veszprémi napszámos Vesz
prémben a Jázmin-utca 14. számú 
ház udvarán belekötött Kálmán  Ist
ván veszprémi napszámosba. A 
veszekedés hevében Horváth egy 
hosszú konyhakéssel halántékon 
szúrta Kálmánt, akinek a kés ke
resztülment az agyvelején és a ko
ponyacsontban megakadt annyira, 
hogy csak a kórházban tudták azt 
eltávolítani hosszas műtét után. Kál
mán sérülésébe belehalt. Horváthot 
letartóztatták.

— Indiai fejvadászok között.
Hátsó-India északi részén, Ássam 
tartományban él egy népfaj, a na- 
gák népe, amelynek izmos férfiai 
még ma is hódolnak a fejvadászat 
borzalmas szokásának. Erről közöl 
képekkel illusztrált cikket a Tolnai 
Világlapja uj száma. Közel száz 
pompás képet talál az olvasó a nép
szerű képeslapban. Egy szám ára 
20 fillér.

— Megszurkálta a sógora.
Devecserben az elmúlt vasárnap 
este Pleiveisz Márton devecseri la
kost, amint a Vági-féle vendéglőből 
kilépett, sógora, a berúgott Kovács 
Ferenc összeszurkálta. Pleiveszt élet- 
veszélyes állapotban a devecseri kór
házban ápolják.

IRODALOM.
(Harsány! Zsolt és vitéz So- 

mogyváry Gyula regényeit közli 
az Uj Idők folytatásokban. E regény
folytatásokon kivül Zsigray Julianna 
meleg humoru novellája, Fendrik Fe
renc, Ölbey Irén és Zaka Sándor elbe
szélései, Barabás Gyula, Bállá Ignác 
és Magoss László színes cikkei, 
költemények, művészi és aktuális 
képek gazdagítják még a szépiro
dalmi részt. Ceruzajegyzetek s a 
népszerű rovatok is hasznosak. Mu
tatványszámot küld a kiadóhivatal:

| Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Elöfize- 
! tési dij negyedévre 6 40 P, egyes 
! szám 50 fillér.
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— Baleset kavicsfejtés köz
ben. Dohai István várpalotai nap
számosra, aki Pétfürdőn kavicsot 
fejtett, a bánya rászakadt és comb
ját eltörte. A székesfehérvári kór
házban ápolják.

KÖZGAZDASÁG
Miért nincs nálunk lö mázsás

Elszomorító tény, hogy hazánk 
termésátlagai messze elmaradnak a 
nyugati országok termésátlagai mö
gött. Ott kát. holdanként 20 mázsás 
termés semmi különös, nálunk egek 
csodáját jelenti. Nagyon meg va
gyunk elégedve, ha, mint ezidén, az 
átlag 9 mázsa. A nagyközönség a 
gazdát okolja, a gazda az időjárást, 
s mindkettőnek igaza van.

Szárazságra hajlamos éghajlatunk 
alatt a szerencsés körülmények so
rozatos találkozása — belterjes gaz
dálkodással ad csak kát. holdanként 
20 q-ás és ennél nagyobb szemter
mést, de a nagyközönségnek is igaza 
van, ha látja, hogy egyes jól veze
tett gazdaságokban állandóan 12 — 15 
q az átlag, ugyanabban a határban, 
ugyanolyan földön, ugyanolyan ég
hajlat alatt pedig egy másik gazda
ság megelégszik már 5 —6 q-val, 
még akkor is, ha ugyanazt a jó 
vetőmagot használta. Hiába letéte
ményese a vetőmag a legjobb tulaj
donságoknak, ha külső körülmények 
miatt képességeit kifejteni nem tudja.

Nem tudhatja, mert legtöbb eset
ben hiányt szenved a legfontosabb 
növényi táplálóanyagokban, a kalá
szosok különösen foszforsavban. S 
tényleg azt látjuk, hogy ahol állan
dóan nagy a termés, ott állandóan 
használnak szuperfoszfátot.

De ha nincs rá pénz ! Most itt 
az alkalom. A jó termésből kell, 
hogy maradjon műtrágya, most le
rakhatja minden gazda jobb boldo
gulásának alapját. Célszerűen mű
trágyázva több lesz jövőre is a 
szemtermés, de szalma- és takar
mánytermés is, több lesz aztán az 
istállótrágya, s ha azt jól is kezeljük, 
ismét csak nagyobb termésnek lesz 
forrása. A helyes műtrágyázás kez
dete a gazda jólétének. 250

*  Gyümölcs-, szőlő- és bor
kiállítás Veszprémben. A Gyü
mölcstermelők Országos Egyesületé
nek Veszprémvármegyei Tagegyesü
lete ezúton is közli a vármegye gyü
mölcstermelőivel, hogy Veszprémben, 
az ipariskola összes termeiben okt.
I . -től 9.-ig, a Szent István ünnep
ségekkel kapcsolatosan, nagyobb mé
retű gyümölcskiállitást és vásárt 
rendez. Aki kifogástalan minőségű 
gyümölcsével (alma, körte, szőlő, 
szilva, őszibarack, dió, mandula és 
mogyoró) a kiállításon részt óhajt 
venni, ebbeli szándékát az egyesület 
elnökségének (Veszprém, megyeház
II. 9.) mielőbb jelentse be. A kiállí
táson egy-egy gyümölcs fajtából 
kiállítható legkisebb mennyiség 
4.5—5.5 kg. A kiállításhoz szüksé
ges egy tipusu gyümölcs-rekeszeket 
a tagegyesület beszerezte és kívá
natra a kiállítóknak megküldi.

*  Kedvezőtlen volt az időjá
rás a szőlőre. G alam b  István sző
lészeti és borászati főfelügyelőnek, a 
balatonarácsi felügyelőség vezetőjé
nek legutóbbi jelentése szerint az 
utóbbi két-három hét időjárása a 
szőlőkre nem volt kedvező, amennyi
ben a megismétlődött nagyobb esők 
után a hőmérséklet erősen lecsök
kent. A ködös, párás, nagy harma
tokkal kisért időjárás miatt a véko
nyabb héjú szőlőfajtákon fellépett a 
szürkepenész és gyors rothadást

, idézett elő, különösen a csemege 
| szőlőfajtáknál. Az utóbbi napok 

jobb időjárása megállította a be
tegség továbbterjedését. A kevésbé 

j jól kezelt szőlőkben és a már elő- 
1 zőleg is peronoszpora és liszthar

mattal erősebben fertőzött szőlők
ben ezen gombabetegségek teteme
sebb kárt okoztak. Sok helyen a 
kiadós esők hatása alatt a szőlők 
kigazosodtak. Az elmúlt hetekben 
Mór és Somló vidékén jégeső vo
nult végig és a pásztákban húzódó 
jég több szőlőben érzékeny kárt 
okozott. A terméskilátások a rotha
dás következtében mindenütt csök
kentek, azonban ha az idő szára- I 
zabb marad, még közepes termést ! 
remélhetünk. A borárakban különö- 
sebb változás nincs. A csemege- j 
szőlők elég keresettek. A borkereslet ; 
és kínálat egyformán lanyha.

*  Olcsó cukor az ínséges 
m éhcsaládoknak. A pénzügymi
niszter a rossz méhészeti időjárásra , 
való tekintettel méhcsaládonkint ked
vezményes áru méhetetőcukrot en- i 
gedélyezett. A kedvezményt azok is | 
megkapják, akik ezt már ezévben 
igénybe vették. Igénylésekkel az Or- j 
szágos Magyar Méhészeti Egyesület
hez Budapest, kell fordulni szept. 
19.-ig.

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

Fűzfőn a hazai csapat 4:3 (2:3) 
arányban győzött a Perutz ellen. 
Szünet előtt a Perutz volt fölényben, 
fordulás után azonban halfsora 
visszaesett és igy vesztett. Gólszer
zők : Lengyel (2), Hajdú, Gyurko- 
vics, illetve Antalesku (2) és Bolla. 

j Játékvezető: Czeczely.
Várpalotán az Unió 4:4 (3:1) 

i arányban döntetlenül játszott Komá
rom ellen. Komárom szép játék 

j után kétgólos vezetést szerzett, de a 
játékidő végefelé a hazai csatársor
nak sikerült döntetlenné tenni a 

I mérkőzést. Az Unió gólszerzői:
| Tárnái (2), Szőnyi és Eperjesi. Já- 
I tékvezető: Erdős.

Veszprémben Enying 5:2 (3:1)
I arányban szenvedett vereséget a 
! VTC-től. A mérkőzést végig a hazai j 
! csapat fölénye jellemezte és Enying 

csak lefutásokkal kísérletezett. Gól
szerzők: Adonyi, Godzsa, Pintér I., 

j  Pintér 11., Godzsa, illetve Máté és i 
Horváth. Játékvezető: Fried.

Ajkán az Üveggyár 4:2 (2:1) I 
I arányban győzött Fűzfő tartalékcsa- 
! pata ellen. A két csapat élvezetes I 
I és szép küzdelmet vívott, melyből 

a gyengébb védelemmel rendelkező ; 
j  Fűzfő került ki vesztesként. Ajka 

gólszerzői: Takács (2), Dichsheller, 
Perenye. Fűzfőé: Gyümölcsös (2). 
Játékvezető: Guttmann.

Az Unió tartalékcsapata is vere- j 
séget szenvedett 2:1 (1:1) arányban | 
Szfehérváron az ARAK ll.-töl. Erős- 
iramu küzdelemben, kis szerencsével 
győzött az ARAK. Az Unió gólját 

| Erdős szerezte. Játékvezető: Balogh.
Az Előre II. Hajmáskéren szén- j 

| vedett 3:0 (0:0) arányú vereséget.
A hazaiak tchnikai és taktikai felsöbb- 
sége győzött. Gólszerzők: Szedlák 
(2) és Molnár. Játékvezető: Jáger.

A Perutz tartalékcsapata Győrött j 
az Újvárostól szenvedett vereséget 1 
3:2 (2:1) arányban. A határtalan 
lelkesedéstől fűtött hazai csapat 
megérdemelten nyert a kissé meg- 
illetődött gyári tartalék ellen, kiknek 
gólját Gruber szerezte. Játékvezető: 
Michl. (t. i )

o  Vasárnapi labdarugó műsor.
Perutz—Celldömölki Vasutas, DAC — 
Unió, G yA C-FA K, FÁK II.—Előre

II. , Móri LE —Enying, Siófok—VTC,
Unió I I— Ajka, Hajmáskér—Móri
Bányász és ARAK—Pét játsza
nak bajnoki mérkőzést.

o Céllövészet. A Várpalotai Pol
gári Lövész Egyesület az elmúlt va
sárnap rendezte meg gyönyörű fek
vésű saját löterén meghívásos egyéni 
és csapat kispuska versenyét. Az 
egész nap tartó orkánszerü szélvihar 
dacára is a versenyzők elég szép 
eredményeket értek el. Csapatver
senyben : I. Péti PLE 1282, II. Fűz
fői PLE 1278, III. MOVE VSE „A“ 
1275, IV. Várpalotai PLE „AM 1274, 
V. Veszprémi PLE 1256, VI. Nádasd- 
ladányi MOVE 1235 pont egységgel. 
Csapatversenyben indult 12 csapat. 
Osztályozott lövészek versenyében:
1. II. oszt.-ban: 1. Sasváry Előre 
Szfehérvár 270, 2. dr. Rácz MOVE 
VSE 267, 3. Kőváry Fűzfő 267. A ,
III. —V. oszt.-ban: 1. Vági Várpa- i 
lota 262, 2. Novák Pét 271, 3. Fe- 
hér Előre Szfehérvár 264. A VI.—VII. 
oszt.-ban: 1. Adlovits MOVE VSE 
258, 2. Szalga Pét 256, 3. Kiss 
Veszprémi Póstás 252. Kapáslövés
ben : 1. Tóth Ubul MOVE VSE 47,
2. Hajdú Várpalota 46, 3. Lontai 
MOVE VSE 45 pont egységgel.
A verseny befejezése után Hazay 
Imre őrnagy a Lőiskola képviseleté
ben intézett buzdító beszédet a szép 
számban megjelent lövészekhez, 
majd Gergyessy Ferenc róm. kát. 
káplán Szent István királyunk or- 
szágépitő dicsőséges munkásságáról 
emlékezett meg. A szebbnél-szebb 
és értékes tiszteletdijakat a rendező 
egyesület agilis ügyvezető elnöke 
Marosi László osztotta ki, kinek fá
radhatatlan munkássága eredmé
nyezte most is a verseny sikerét.

(t. I.)

HaszongyiimöJcsösokről.
Közli Demjén Márton
gyüm. termelési intéző. 4.

A gyümölcsnemek s ezeken be
lül a fajiák talaj és éghajlati igényére 
néhány példa:

Az alm afa  általában csak ott fej
lődi1'  jól és ott terem rajta egészsé
ges gyümölcs, ahol az éghajlat hű
vösebb és páratartalomban gazdag, 
ahol reggelenként még a legszára
zabb időszakban is nagy a harmat
képződés, tehát pl. nagyobb erdősé
gek szomszédságában stb. A Kanadai 
renet fagyérzékeny; a Batul a nyir
kosabb talajokat kedveli; a Jonathán 
a lisztharmatra igen hajlamos fajta, 
miért is nem szabad zárt, levegő
járás nélküli katlanszerű völgyben 
ültetni; a Téli arany parmén hűvös 
kiima alá ültetendő, mejt egyébként 
a férgesedéstől igen nehezen véd
hető meg; a Baumann renet edzett 
fajta, de kevésbé jól értékesíthető.

A körte egész mély termőrétegü, 
humuszban gazdag és megfelelően 
nyirkos talajon és általában mele
gebb éghajlatban díszük legjobban. 
Ha száraz, köves talajra ültetjük, a 
gyümölcs húsa ugyanilyen kövecses 

i lesz, a téli fajták nem lesznek eltart- 
1 hatók.

A Besztercei és a Besztercei mus
kotály szintébb nyirkosabb talajt- 
igényel, azonban megközelítőleg sem 
olyan kényes, mint a körte. Főként 

! olyan helyen érdemes termesztésé- 
I vei foglalkozni, ahol igen olcsó a 

hulladék és ágfa, ahol tehát rentá
bilisán lehet aszalásával (pusnicák- 
ban) foglalkozni.

A talaj szempontjából a mandula 
a legigénytelenebb. Ha a kiima me- 

I lég, még karsztos jellegű, déli lej- 
| töjü domboldalakon is igen jól te

rem, pl. a Balaton északi partvidé
kén stb.

A dió  mindenütt jól termeszt
hető a megyében. Lenetőség szerint 
későn fakadó fajtákat telepítsünk, 
hogy a májusi fagy a fákban és a 
termésben kárt ne tehessen. Diót 
ne ültessünk fagyveszélyes helyekre.

Őszibarack szintén déli fekvésű 
domboldalakra való. A csonthéja
soknak általában nagy a mész- 

e.
ondos telepítő a gyümölcsfák 

megrendelését nem hagyja az utolsó 
napokra, hanem azokat még a nyár 
folyamán rendeli meg olyan fais
kolából, melyről feltehető, hogy a 
fák, amiket kiad, egésszégesek és 
fajtaazonosak lesznek.

Nagy kockázattal jár ügynökök 
utján rendelni a fákat. Ha nem is
mer a telepitő megbízható faiskolát, 
úgy forduljon tanácsért a község 
vezetöjegyzöjéhez, vagy közvetlen 
hozzám. Ne rendeljünk fákat távoli 
faiskolákból, mert a rosszul csoma
golt fák a hosszantartó vasúti szál
lítást igen megsinylik. (Vége.)

Budai kesergő.
Irta Radványné Ruttkay Emma*

IX.

Nem azért köszöntem el tőled 
legutóbbi levelemben, mintha befe
jeztem volna, — dehogy, akkor jött 
a java. Csak én estem össze az él
mények súlya alatt, mert az jutott 
eszembe, hogy ha most nem va
gyok bezárva, sokszorosan bezárva 
és bekalitkázva ebbe a házkolosz- 
szusba, akkor most biztosan kint 
sétálnék a holdvilágos éjszakában. 
Sétálnék udvaron, kertben, vagy is
merős, békés vidéki utcán, néhai 
Pirók kutyámmal és hozzánk szegő
dött Bodrikkal és Pajtás kutyákkal,

: de itt ezt nem tehetem.
Végigbotorkálok régi erkélyeimen, 

verandáimon... Bár legalább ennyi 
| szabad területem volna most a csil- 
, lagos ég alatt.

Nincs. A háznak börtönőre van,
! az utcák éjjel neméppen bátorságo- 

sak. Maradna a gang misztikus ho- 
j  málya, de az a homály a késő éj- 
i szakán már fekete, a holdtányér a 

liftház mögé bukott s az egész ud
varra ijesztő árnyékokat vetnek a 

! gerendák, létrák. Jobb ezt nem látni,
! amikor nem okvetlen kell.

Elmúlt az éjszaka, sok éjszaka, 
de a reggel mindig meghozta a po
kol hadseregét.

, A szoritóvasak munkája, egyelőre, 
véget ért. Besötétitett lakásban, nap
pal is villany (mellett kergetem a 

i lomhán múló, zajos napokat.
Zsuzsát egyelőre szabadságoltam, 

Ágnes az ajtókat őrzi, mikor — ki
nek kell nyitni zárat, kilincset, —
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FŰ ZETEK ET,
I R Ó -

és
R A J Z 

S Z E R E K  E T

F odor fergng
kö nyvkereskedésében
V E S Z P R É M

V Á S Á R O L J U N K !

Gyurka unatkozik. Már megunta a 
kaktuszok növését figyelni, őt is 
szórakoztatnom kell. Régi képes
könyvek, képesmellékletek kerülnek 
elő, azokat is unottan lapozgatja. 
Szerencsére eszembejutottak azok a 
gyerekjátékok, amiket boldogabb idők
ben vendéggyermekek szórakoztatá
sára tartogattam.

Gyurka tetszését különösen meg
nyerte a Nádpatakról hozott, cifrán 
faragott és festett nyeles fapohár.

Fagolyót kell elkapni vele. Be
álltam bankárnak, tartom a bankot.
A gyerek minden telitalálata egy 
nyerés. Ez megint valami u j ! Este 
megrakodva lehet hazamenni. Cukor, 
dió, sütemény az összes zsebekben. 
Még beléjük se fér minden.

Előkerül a divatjamúlt „jojó", a 
különféle türelemjátékok, színes ce
ruzák s ha ebből is kifogytunk, ak- ) 
kor régen zárt fiókokat nyitogatunk 
porolás és tisztogatás címén.

Nekem fáj mindez, mert emlékek 
seregét hozzák elém a fiókok rej
telmei. Rajzik a múlt, perspektívák j 
tágulnak, — estére megint beteg- j 
nek érzem magam, néha leborulok a 
két karomra és sirok keservesen.

Eddig soha se hittem volna, hogy j 
megviselt idegek ekkora fájdalmakat 
tudnak okozni. Tenni ellene sem
mit se lehet. Ami elcsitult az elmúlt 
gyászévek alatt, nehezen, valameny- 
nyire, az most sokszorozottan meg- 
kinoz újra. Az a periódus vesz kö
rül, amikor nem jó visszamenni a 
múltba, nem jó felidézni azt. Ami 
elmúlt, pihenjen békében. Csak meg
fogadhatná és meg is cselekedhetné 
ezt az ember, ki soha sem lehet tel
jesen ura önmagának. Véletlenül vi
hart korbácsolnak köréje s nincs a 1 
világnak az a menedéke, ahol nyu
galmat találhatna. Az álmot is lopni i 
kell. Órákra, vagy percekre, ahogyan 
jön, mert virrasztani sem lehet 
örökké.

Persze, azt meg kihagytam a be
számolásból, hogy a kormos fürdő
szoba, fekete lében úszó mosott ruha, 
meg a feszitővasak felszerelése utáni 
hajnalon sajgó derékkal, fájó vég
tagokkal vártam a 4 órát. Fél ötre 
indulnak az első villamosok. Álmo
san támolyogva botorkáltam ki a 
kapun, elmentem Ágnesért. Folytassa, 
ahol én elhagytam, ö  talán kipihente 
magát.

A gyerek csodafürgén ébredt. 
Neki tetszik az egész hecc. Boldo
gan sietett az öltözéssel, örült a kis- 
szakaszos villamosozásnak, örült 
minden eljövendő látványnak. Men
nél több, mennél veszettebb dolgok 
jönnek, neki annál jobb. (Folyt, köv.)

Anyakönyv.
Születés: Heizer József ács-s. és Gltick 

Mária fia János Jakab Antal, rk. - Kovács 
János kocsis és Vajai Anna fia János, rk.
-  Árnhoffer István fm. npsz. és Navratil 

Margit fia István, rk. — Horváth Anna kö
szörűs fia Sándor, rk. — Reininger Sán
dor magántisztv. és Rotschlild Margit női 
kalap-kész. fia Péter Dezső, izr. Tar. 
jáni János fm. npsz. és Major Julianna 
leánya Rozália, ref. — Adravecz Pál szabó-s. 
és Herényi Róza leánya Róza Mária, rk.
— ó ri József máv. műszaki alt. és Ber
talan Etelka fia József, ág h. ev. — Só
lyom József póstaalt. és Léber Mária fia 
Ferenc, rk. — Győri István cipész-s. és 
Venczel Terézia fia Károly Sándor, rk. — 
Fiika Ferenc magántisztv. és Gyulay Gi 
zella leánya Judit Gizella Alojzia, rk. — 
Szirbek Matid mindenes fia lános, rk. 
Harmat József fm npsz. és Kardos Mária 
leánya halvasz — Aczél Antal cipész és 
Pálfy Karolina leánya Zsuzsanna Karolin, 
ág. h. ev.

Halálozás: özv. Filó Pálné szül. Czei- I 
ner Julianna 91 é., rk. — Cziráki Anna 6 ' 
n., rk. — Csatári István 10 é., ref. — An- 
germayer Ilona 41 é., rk. — Molnár Jó
zsef szobafestó-s. 41 é , rk. — Andravecz 
Róza 1 n., rk. — Dr. Kőszeghy József 
ügyved 85 é., rk. — özv. Praczkó Józsefire 
szül. Postyán Erzsébet 70 é., rk.

Házasság: Árnhoffer Antal kőmüves-s. 
és Vörösházi Anna, rk. Veisz Sándor 
cipész és Schwartzenberger Margit női sz , 
izr. — Horváth Sándor zenész és Tóth 
Róza (elvált), rk.

A veszprémi kir. járásbíróság, mint 
tkvi hatóság.

3561 1938. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Freund István végrehajtatónak 

Keller Antalné szül. Polczer Katalin 
végrehajtást szenvedő ellen 546 P 
44 fillér töke és jár. erejéig indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság dr. Németh István pápai 
lakos utóajánlata következtében az 
1908. XLI. te. 27. szakasza értelmé
ben újabb árverést rendel el össze
sen 546 P 24 fillér tőkekövetelések 
és járulékainak behajtása végett, a 
veszprémi kir. járásbíróság területén 
levő. Városlőd községben fekvő és a 
városlödi 395. sz. tkvi betétben A. 
I. 1 - 6 .  sor 6., 400., 401., 3267., 
4343. hrsz. alatt felvett szántó, 285. 
sz. ház, udvarral és kert a beltelek- 
ben, szántó a hídon felüli meződülö- 
ben, káposztások-dülőben, továbbá 
a 2. számú betét A. lapján beveze
tett közös erdőből járó '*/.,tf00 résznyi 
illetőségből a B. 2. alatti Keller An
talné szül. Polczer Katalin nevén 
álló ’/4 résznyi jutalékra 656 P ki
kiáltási árban. — Az u. a. telek
könyvi betétben A .-j-l. sorsz., 2059. 
hrszám alatt felvett, u. a. nevén álló 
V* rész illetőségre (legelő Üveghegyi- 
dülöben) 9 pengő 30 fillér kikiáltási 
árban. — A városlödi 396. sz. tkvi 
betétben A. I. 1—4. sorsz., 2271., 
2272., 4375., 4598. hrsz. alatt fel
vett, u. a. nevén álló */i rész illető
ségre (szántó, rét a hídon aluli 
meződülőben, szántó a Kenderföldek 
és Lucernás-dűlőben, szántó a Ju
hászréti földek dűlőben) 404 P 70 
fillér kikiáltási árban. Az összes 
ingatlanok tehát 1070 pengő kikiál
tási árban. Az árverés nem érinti a 
városlödi 395. és 396. sz. tkvi be
tétekben az 1516 1924. és 465 1925. 
tksz. végzéssel özvegy Keller Józsefné 
szül. Szeibert Teréz és Keller Antal 
(nős Polczer Katalinnal) javára be
kebelezett özvegyi haszonélvezeti jo
got és holtigtartó haszonélvezeti jo
got.

A telekkönyvi hatóság az árve
résnek Városlödön, a községházá
nál megtartására 1938. évi október 
hó 12. napj’ának délután negyed 
3 óráját tűzi ki és az árverési felté
teleket a következőkép állapítja meg:

Az árverés alá eső ingatlanokat 
a kikiáltási árnál alacsonyabb árban 
eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10

'V á t készpénzben, vagy az 1881 : 
LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek elöleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni. 
(1881: LX.t.-c. 147., 150., 170. § § . ;  
1908: XLI. t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb
bet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka sze
rint megállapított bánatpénzt az 
általa ígért ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni.

Veszprém, 1938. április 12.
A kiadni, h it.: Dr. Erdős s. k.

Heller k'r- ibi ó̂.
tkvezető. 252

Pk. 1944. sz. 1938. Vh.sz. 199908. |

Árverési hirdetmény.
Rosenberg Sándor és Fia végre

hajtató javára (képv. dr. Neuhauser 
Imre és dr. Stein József ügyvéd)
81 P 87 f. követelés és jár. erejéig 
Ajka községben 1938. évi szeptem
ber 22.-én d. u. egynegyed 5 
órakor a devecseri kir. járásbíróság 
1461 938. sz. végzésével elrendelt 
végrehajtás során lefoglalt 1456 P 
becsértékü alábbi ingóságok : 242 
pár férfi, női és gyermekcipők, 1 
Weffenreth Steiz kerékpár, 2  vásá
rozó láda, 1 ponyva, bolti berende
zés biróilag elárvereztetnek.

Devecser, 1938. szept. 5.-én.

Wetzel Antal
255 kir. bir. végrehajtó.

' Pk. 5623. sz. 1938. 1938.vgh. 119.sz. j

Árverési hirdetmény.
Dr. Schreiner Károly és dr. ; 

Priegl László veszprémi ügyvéd által ! 
képviselt dr. Khoór Ödönné javára 
1469 P 34 f. töke és több követelés ' 
járulékai erejéig a veszprémi kir. j 
járásbíróság 1937. évi 2677. zz. \ 
végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedő
től 1938. évi március hó 10.-én 
lefoglalt, 1377 P*rc becsült ingósá- 

' gokra a veszprémi kir. járásbiró- 
í ság fenti számú végzésével az 

árverés elrendeltetvén, annak az 
1908. XLI. t.-c. 20. alapján fent 
megnevezett s a foglalási jegyző
könyvből ki nem tiinő más foglal- 
tatók javára is az árverés megtartá- 

| sát elrendelem, de csak arra az 
esetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs, végr.

| szenvedő lakásán: Papkeszi köz
ségben, István-majorban leendő 

1 megtartására határidőül 1938. évi 
szeptember hó 20. napjának dél
előtt 11 órája tűzetik ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, 1 drb.

| sötétpej heréit ló, Kühne-féle 15 
| soros vetőgép, ! drb. vöröstarka 
! üsző, borjuk, szekér, hordók, répa- 
I vágó, stb. s egyéb ingóságokat a 
j legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
I mellett, esetleg becsáron alul is, — 

de a kikiáltási ár kétharmadánál 
j alacsonyabban csak a végrehajtást 

szenvedő beleegyezésével, — el fo
gom adni. Azon ingóságokra, ame
lyeknek a kikiáltási ára egyezer 
pengőn felül van, az 5610931. M. 
E. számú rendelet értelmében csak 
azok árverezhetnek, akik a kikiáltási 
ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik.

Veszprém, 1938. aug. 22.

Vitéz Gajzágó Gyula
kir. bírósági végrehajtó.

256 mint birósagi kiküldött-

M eghiT ás.
Az 1898. XXIII. t. c. alapján alakult 
Országos Központi Hitelszövetkezet 

kötelékébe tartozó

Veszprém és Vidéke Takarék és 
Hitelszövetkezet

mint a z  O. K. H. tag ja
1938. évi szeptember hó 
25.-én d. e. 11 órakor,
határozatképtelenség esetén 
1938. évi október hó 
9.-én d. e. 11 órakor

a szövetkezet hivatalos helyiségében

r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s t
tart, melyre a tagok az alapszabá
lyok 37. §-a értelmében meghivatnak.

Napirend:
1. Az igazgatóság 1 tagjának vá

lasztása.
2. Székházvétel.
Netáni indítványok.
1938. évi január hó 1.-én a ta

gok száma 942, üzletrészeinek száma 
pedig 2066 volt. Az év folyamán be
lépett 82 tag 221 üzletrésszel, kilé. 
pett 32 tag 61 üzletrésszel, tehát 
maradt az 1937. év végén 992 tag 
2226 üzletrésszel. 1938. évi január 
hó 1.-től pedig a közgyűlést meg
előző szeptember hó végéig belépett 
70 tag 161 üzletrésszel, kilépett 38 
tag 72 üzletrésszel, marad 1024 tag 
2315 üzletrésszel.

Veszprém, 1938. szept. 10.

254 Az Igazgatóság.

Veszprém m. város polgármestere. 
3858— 1938. szám.

A já n la ti fe lh ív á s .

Veszprém megyei város hivatal- 
szolgái, helypénzszedői, mezőőrei, 
erdőőrei és kocsisai részére szüksé
ges, összesen 25 pár, borjubőrből 
készült, nyelves, hátulvarrott

c s i z m á r a

nyilvános versenytárgyalást tartok.
Az ajánlat elsőrendű anyagból 

készített teljesen kész csizmára 
adandó be.

Az ajánlatok beadási határideje 
1938. évi szeptember hó 26.-án 
déli 12 óra. Később érkező aján
latokat figyelembe nem veszek.

Veszprém, 1938. szept. 15.
258 Rosos, polgármester.

M. kir. Államép. Hivatal Veszprém. 

10025 938.
Kivonatos

versenytárgyalási hirdetmény.
Alulirt hivatal Veszprém vármegye 

Alispánjának megbízásából a Vesz
prém—balatonkenesei th. ut balaton
kenesei átkelési szakaszának kő, vagy 
aszfaltburkolatnak vállalati hitelezés 
melletti kiépítésére nyilvános ver
senytárgyalást hirdet. A vonatkozó 
teljes szövegű hirdetményt és annak 
mellékleteit a veszprémi m. kir. ál- 
laniépitészeti hivatalban a hivatalos 
órák alatt lehet megtekinteni, illetve 
onnan megszerezni. Az ajánlat be
nyújtásának határideje 1938. évi 
október hó 8.-án d. e. 9 óra.

Veszprém, 1938. szept. 10.
M. Kir. Államépitészeti 

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


