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k ö z tá r s a s á g .

Csehország válságának leg
újabb szenzációja, hogy Benes 
köztársasági elnök állásáról lemon
dott- E miatt — a cseh kormátiy 
kérésére — a magyar kormány 
két nappal elhalasztotta azokat 
a tárgyalásokat, amiket a prágai 
kormányhoz intézett harmadik, 
erélyeshangu jegyzéke folyamánya- 
kép október 6.-án Komáromban 
kellett volna megkezdeni.

Mert Imrédy Béla minisz- i 
lerelnök most is annak bizonyult, 
aminek öt a csonka ország lakos- j 
séga kormányralépése óta megis
merte ; a hazáját felelősségtelje- i 
sen, de lángolva szerető hazafi
nak és az ígéretet becsületesen 
betartó államférfiunak. Nem hi- | 
ába mondotta tehát múlt szombati 
rádiónyilatkozatában, hogy „Nem 
vagyunk megelégedve**, kormánya 
nem várt három hónapig a cse- i 
hekkkel való tárgyalás megkezdé
sére, hanem egymásután három 
jegyzékben követelte, hogy a ma- 1 
gyarok önrendelkezési jogának ér
vényesítése és elszakított testvé
reink visszacsatolása céljából 
azonnal üljenek le velünk a tár- ' 
gyaló asztalhoz. Sőt a harmadik 
átadott jegyzékében már a tár- I 
gyalás időpontját és helyét is ja 
vaslatba hozta, s ugyanekkor kö
vetelte a cseh fogságban lévő po
litikai foglyok azonnali szabadon- 
bocsátását, a cseh hadseregben 
szolgáló magyar katonák azonnali 
szabadságolását. helyi rend- 
fenntartó osztagok szervezését és 
a visszabocsátandó területek át
adásának jelképezésére két ha
tárváros. illetve helység magyar 
csapatok által leendő megszállását.

A csehek elfogadták a ma
gyar kormány tárgyalási meghí
vását és a lemondott, de újra ; 
megbízott Sirovy miniszterelnök — 
aki annakidején, mint a cseh lé* 1 
giók vezére, vérszopó kegyetlen- { 
séggel juttatott ártatlan magyar, 1 
majd orosz hazafiakat a bolsevis
ták vesztőhelyére, — most ellá
gyulva fuvolézolt a csehek nagy 
nemzeti áldozatkészségéről, bol
dogabb jövőjéről.

A most lemondott Benes Eduárd ; 
elnök is ilyen fájdalmasan re
ménykedő hangokat hallatott le
mondásával kapcsolatban, ami 
azonban nem hat meg minket, 
akik jól tudjuk, hogy ő volt a vi
lágháború legnagyobb szélhámosa 
és államát csalással hozta létre. 
Bizonyára a magyar kormány sem j 
megy túl a diplomáciai ildomos- 
ségon s nem fog beleegyezni, 
hogy Benes—Sirovy urék egy ön
temetés hosszadalmas gyászpom
pájával huzzák-halasszák el a

magyar ügy végleges elrendezését. 
Éhez különben a tótok és ruszi
nok sem adnának nekik időt, mert 
a szlovák nép nevében ők is ulti
mátumban követelik már a teljes 
felszabadulásukat

De a magyar követelések alól 
való kibújáshoz bizonyára már 
a Münchenben tanácskozott négy 
hatalom sem járulna hozzá, mert 
nemzetünk két barátján : a magyar 
kérdés elintézését követelő Mus
solinin es Hitleren kívül Chamber
lain és Daladier is tisztában van
nak azzal, hogy addig Közép- 
Európa békéje nem biztosítható, 
amig a csehek jóvá nem teszik a 
velünk elkövetett égbekiáltó igaz
ságtalanságot.

Amit tehát Imrédy Béla a 
napokban kijelentett, hogy a 
müncheni találkozás óta a ma
gyarok visszacsatolását elintézett- 
nek tekinti, — be is fog következ
ni. Ennek a rövid időnek kivárá
sához azonban — ahogyan a mi- 1 
niszterelnök mondotta — fegye- , 
lemre van szükség a vezetettek- 
ben, mert ha gyáván nem is mon
dunk le semmiről, de csupán lel- 
kesültségből meggondolatlan ka
landokba sem bocsátkozhatunk. A 
magyar nemzetben meg is van a 
bizalom a lehetőségeket legjobban 
ismerő felelős vezetői iránt és 
szilárd, hazafias egységben áll e 
sorsdöntő napokban a magyar 
kormány háta mögött.

A veszprémi MANSz haza 
fias megmozdulása.

A veszprémi MANSz az elmúlt 
héten igen látogatott ülést tartott a 
vármegyeházán. Ez ülésen Veszprém 
magyar asszonyai Mesterházy főis
pán feleségének elnöklete alatt ki
mondották, hogy e komoly időkben 
minden erejüket a haza szolgálatába 
állítják.

A szavakat tettek, erőteljes meg
mozdulás követték. Az elhatározás 
alapján máris szorgosan, női szívós
sággal és magyar lelkesedéssel dol
goznak a MANSz asszonyai és le
ányai. Ez a sok nemes elgondolás 
remélhetőleg nemcsak Veszprém vár
megye, de az egész csonka haza 
hazafias asszonyai között vissz
hangra fog találni.

A veszprémi MANSz munkáját 
az alábbiakban ismertetjük:

1. Önkéntes ápolónői tanfolyam.
2. Ingyenes tanácsadás a hon

védségnél szolgálatot teljesítők el
tartottjai részére.

3. Könyvek gyűjtése a cseh meg
szállás alól felszabadult magyar te
rület iskolai, népi és egyesületi könyv
tárainak megsegítésére.

4. Ruhanemüek gyűjtése a cseh 
megszállás alól felszabadult magyar 
és szlovák testvéreink részére. Viselt 
ruhák, fehérnemű, cipő, stb. meg
javítva, minden adminisztráció nél
kül jut el az arra rászorulókhoz.

5. Érmelegitö és meleg alsóruha 
gyűjtése a cseh megszállás alól 
felszabaduló területeken az elkövet
kezendő télen szolgálatban álló ka
tonák részére.

6. Nyersanyaggyüjtés a honvéd
ség céljaira. E mozgalom egyrészt 
hazafias célt, másrészt a magyarság 
takarékosságra nevelésének céljait 
szolgálja és az iskolák hazafias ta
nári, tanítói testületének és tanulói

nak bekapcsolása révén akar minden 
magyar családot mozgósítani.

Csonka hazánk nyersanyagban j 
szegény. Sok minden nyersanyagot 
nemes valutáért külföldről kell be
hoznunk ! Minden eldobott vas, acél, 
réz, ólom, ón, cink, alumínium, sta- 
nioldarabka a nemzeti vagyon meg- j 
károsítása és valutánk rontása.

Hány üres fogpasztás tubust, j 
konzerv- és cipőpasztás dobozt hajit 
a szemétre Veszprém város 18.000 
lakosa 1 hónap, 1 év alatt ? A lég
oltalmi törvény rendelkezése folytán 
a padlásokról lekerült fémanyag, ami 
lim-lom, hány vágón nyersvasat, re
zet stb. tesz ki. Mennyi csont kalló
dik el évente a szeméten és kerül 
örökre a mindent elnyelő föld alá? 
Ha a németek e hulladék gyűjtése 
által több mint egy miliárdot tudtak 
évente megtakarítani, mi is 50—100 
miliő pengő értéket össze tudunk 
gyűjteni. Vigyük ezt az értéket ez
után a haza oltárára.

7. Végül még egy kis önmegtartóz
tatás. Mondjuk ki hetenként egyszer 
az „egy tál étel“ fogyasztását és a 
különbséget minden magyar család, 
mely teheti, ajánlja fel a felszabadult 
és nélkülöző magyar testvéreink élel
miszerrel való megsegítésére.

Ennyi nemes elgondolás hallatára 
meg kell állanunk egy percre. A 
csonka hazában 9 miliő magyar 
egyet akar: nagy és boldog Magyar- 
országot, annak meg is kell születnie ! 
Az erős akarat csodákat müveit a 
múltban és csodákat fog művelni 
most is. Veszprém magyar asszonyai 
példát mutattak! Adja Isten, hogy 
s z ív ó s  munkájukat siker koronázza ! 
Az élniakarás és erős elhatározás 
magukban hordják a feltámadás csi
ráját. Trianon kapuit döngetik már! I 
Feltámadunk!

A MANSz ingyenes 
ápolónői tanfolyama 

és panaszirodája.
A MANSz veszprémi közgyűlése 

elhatározta, hogy a komoly időkre 
való tekintettel önkéntes betegápoló- 
női tanfolyamat rendez, amelyet ür. 
Czukrász Aladár veszprémi kórházi 
főorvos vezet. A tanfolyamon részt- 
vehet társadalmi s osztálykülönbség 
nélkül minden 20 éven felüli magyar 
leány és asszony. A MANSz vezető
sége felkér mindenkit, aki magát 
erre a nehéz és önfeláldozást igénylő, 
hazafias munkára alkalmasnak tartja, 
hogy a tanfolyamon résztvenni és 
szükség esetén az ápolási kötelezett
séget vállalni szíveskedjék. Felvé
telre jelentkezni lehet a MANSz 
székházában (Kossuth Lajos-u. 40.) 
október 13., 14. és 15. napjain d. u. 
2-től 4 óráig.

Ezenkívül a MANSz elhatározta, 
hogy székházában panaszirodát is 
nyit a katonai szolgálatra bevonul
tak törvényes eltartottjai részére, ahol 
azok október 13.-tól kezdődöleg 
minden szerdán és pénteken d. u. 
fél 6-tól fél 8-ig ingyenes tanácsot 
kaphatnak. Aki munkaalkalmat tud 
nyújtani, szintén a panaszirodában 
jelentse be a jelzett időpontban.

O k t ó b e r  6 .
Mialatt az egész magyarság lázas 

izgalommal, feszült várakozással arra 
figyel, hogy a csehek által ezelőtt 
húsz esztendővel elrabolt magyar 
területek és a rajta élő testvérek mi
kor és hogyan kerülnek vissza az 
anyaországhoz, — sötét emlékeivel, 
csendben ismét beköszöntött október 
6.-a, az elrabolt magyar szabadság 
és magyar élet legborzalmasabb és 
legfájdalmasabb dátuma. Az aradi 
tizenhárom kivégzése semmivel sem 
volt szebb és megbocsáthatóbb cse
lekedet, mint a Felvidék elrablása s 
okt. 6.-ának komor fekete egét csak 
annak az önfeláldozó hazafiságnak 
tündöklése ragyogja be, ami az éle
tüket bitófán végzett hős tábornokok 
szivéből kisugárzott.

Ennek a hazáért és a haza gyer
mekei : magyar testvéreink sorsáért 
és boldogaab jövőjéért soha sem sok, 
sőt inkább mindig kevés áldozat- 
készségnek biztató és bátorító példa
képe öntsön mindnyájunk szivébe 
önbizalmat, kitartást, hűséget és lel
kesült hitet, hogy őseink nevéhez és 
nemzetünk dicső múltjához illő mél
tóságteljes nyugalommal, de rendít
hetetlen akarással és megbonthatat
lan egységgel tudjunk — az ország 
megnagyobbitásán megfeszített erő
vel fáradozó kormány mögé sora
kozva — küzdeni Isten és emberek 
előtt megillető jogaink és tulajdo
nunk visszaszerzéséért.
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Október 6.-át az idén is kegye
lettel ünnepelték meg Veszprémben. 
Reggel 8 órakor az evangélikus 
templomban, fél 10-kor a Szent Fe- 
rencrendiek templomában, 10 órakor 
pedig a református templomban volt 
gyászistentisztelet és mindhárom he
lyen— a nagyszámú közönségen kívül

— a polgári és katonai hatóságok 
is képviseltették magukat, élükön 
Mesterházy Ferenc főispánnal.

A Turul „Bakony “ Bajtári Egye
sület pedig okt. 6.-án este a Turul 
Otthonban emlékünnepélyt tartott, 
amelyen megjelent dr. Mesterházy 
Ferenc főispán, patrónus magiszter 
is. Dr. Priegl László egyesületi ve
zér nyitotta meg a táborozást és 
halála második évfordulóján kegye- 
letesen megemlékezett Gömbös Gyu
láról, a Turul legfőbb patrónusáról, 
a fajvédő gondolat nagy harcosáról. 
Utána Boda József ref. lelkipásztor, 
tiszteletbeli dominusz mondta el ha
talmas, mindvégig lebilincselő em
lékbeszédét, mely egészen új meg
világításban mutatta be a magyar 
történelem elhivatottjainak inártiriu- 
mos lelkiségét. A lelkes és szívből 
jött megemlékezést a megjelentek 
meleg együttérzéssel fogadták.

helyiség bérletére vonatkozó jogvi
szonyokban.

A bevonult személy ellen rend
kívüli szolgálatának tartama alatt a 1 
rendelet hatálybalépésének napja 
előtt keletkezeti jogalapon nyugvó 
pénztartozások vagy az említett nap 
előtt kötött jogügyleteken alapuló 
nem pénzbeli szolgáltatások tekinte
tében peres vagy fizetési meghagyá
sos eljárást folytatni nem lehet.

Végrehajtási eljárás során a rend
kívüli fegyvergyakorlatra bevonultak 
ellen általában csak a követelés biz
tosítására szolgáló cselekményeket 
engedi meg a rendelet.

Sem a peres, sem a meghagyá
sos eljárásban, sem a végrehajtási 
eljárásban adott kedvezmények nem 
vonatkoznak arra, akinek keresetét 
vagy jövedelmét a bevonulás lénye
gesen nem érinti; továbbá egyes 
követelésekre is kivételt tesz a ren

delet, igy többek között a tartás- 
dijra és a szolgálati viszonyból 
eredő tartozásra is.

A bevonult személy ellen a hi
telező kérelmére csődöt nyitni nem 
lehet, kivéve, ha keresetét vagy jö
vedelmét a bevonulás lényegesen 
nem érinti.

A lakásbérleti jogviszonyokban 
is védi a bevonultakat a rendelet, 
így, ha a bevonult a lakbért nem 
tudja fizetni, emiatt rögtöni hatályú 
felmondással a bérlet meg nem 
szüntethető. Ha a bért fizeti, rendes 
felmondással sem lehet megszüntetni 
a lakás bérletét. Szolgálata alatt 
lakbéremelésnek sincsen helye. Kis- 
sebb lakások bérletét a bérbeadó 
akkor sem szüntetheti meg rendes 
felmondással sem, ha a lakbérben 
részesülő bérlő a lakbérét, a lakbér 
céljára nyújtott közsegélyben része
sülő pedig ezt a közsegélyt a bér
tartozás teljesítésére fordítja.

Idegenforgalmi Nap 
Veszprémben.

A1 H á r m a s  s z é n i  é v  beszú
r á s a  V e s z p r é m b e n .

Október 8.-án, ma szombaton | 
Veszprémben tartják vándorközgyü- 
lésüket az Országos Magyar Idegen- 
forgalmi Tanács és a Balatoni Egye
sületek Szövetsége. Mindkét ülés 
tulajdonképen a veszprémi Szent 
István-ünnepségeknek lett volna része, 
de — bár az ünnepségek elmarad
tak, — a két ülés megszervezése 
annyira előrehaladott volt, hogy el
halasztása már nehézségbe ütközött 
volna és igy az elnökség úgy hatá
rozott, hogy a Szent István-évi ün
nepségek elhalasztása ellenére is az 
üléseket megtartja.

Az idegenforgalmi napra dr. Mes
terházy Ferenc főispán, a Szent 
István jubileumi esztendő vármegyei 
bizottságának elnöke és dr. Iklódy- 
Szabó János kincst. főtanácsos, a 
városi bizottság elnöke bocsátottak 
ki együttes meghívót. A program a 
következő:

Október 8.-án, szombaton dél- , 
előtt 10 órakor az Országos Idegen- ; 
forgalmi Tánács tagjainak érkezése j 
autóbuszon. Fogadás az Idegenfor- | 
galmi Iroda előtt.

11 órakor: Az Országos Idegen- 
forgalmi Tanács ülése a vármegye
ház nagytermében. Elnökök dr. Tor- 
may Géza államtitkár, m. kir. titkos 
tanácsos, továbbá dr. Bogsch Aladár 
máv. igazgatóhelyettes, m. kir. kor- 
mányfötanácsos. Az ülés keretében 
előadást tart Veszprém város törté
netéről dr. Iklódy-Szabó János m. 
kir. kincstári főtanácsos.

12 órakor a vigyázó-torony ha
rangjátékának bemutatója a Rákóczi- 
téren.

14 óra 30 perckor a város neve- j 
zetességeinek megtekintése. Indulás 
a Korona-szállodától.

17 óra 31 perckor a Balatoni 
Egyesületek Szövetsége tagjainak fo
gadása a külső pályaudvaron.

19 órakor a Szövetség értekezlete 
a városház tanácstermében. Az érte
kezlet keretében előadást tart dr. 
Gutheil Jenő kanonok „Veszprém 
város idegenforgalmi nevezetességei" 
cimmel.

A Balatoni Egyesületek Szövet
ségének kiküldöttei október 9.-én 
délelőtt a város nevezetességeit te
kintik meg.

Az ország két nevezetes idegen- 
forgalmi szervezetének veszprémi 
üléseit jóleső örömmel vesszük tu
domásul, mert ez annak bizonyítéka, 
hogy az ország idegenforgalmi szer
vei felfigyeltek székvárosunk kultu
rális természeti szépségeire és érté
keire, történelmi jelentőségére és az

ehez fűződő idegenforgalmi fon
tosságra.

Az ülésekre és előadásokra be
lépődíj nincs, vendégeket szívesen 
látnak és amikor az Országos Ide
genforgalmi Tanács és a Balatoni 
Egyesületek Szövetségének vezetőit 
székvárosunk falai között igaz öröm
mel és szeretettel köszöntjük, mi is

TUNGSRAM
KRVFiniHír

kérjük a város közönségét, hogy ezt i 
a látogatást viszonozzák és köszön
jék meg azzal, hogy az előadásokon, 
gyűléseken minél nagyobb számmal 
vegyenek részt.

*
Lapnyomás közben értesü

lünk, hogy a Balatoni Egyesü
letek Szövetségének közgyűlése 
közbejött akadályok miatt elma
rad és csak az Idegenforgalmi 
Tanács kongresszusát tartják 
™eg.___________________________

Kormányrendelet a 
fegyvergyakorlatra be

vonultak érdekeinek 
védelméről.

A Magyar Távirati Iroda jelenti: i 
A hivatalos lap szerdai száma 

közli a m. kir. minisztériumnak a 
rendkívüli fegyvergyakorlatra bevo
nult személyek magánjogi kötelezett
ségeire vonatkozó rendelkezések tár
gyában 7110-1938. M. E. szám i 
alatt kibocsátott rendeletét, amely a 
rendkívüli fegyvergyakorlatra bevo
nult személyek érdekeinek védelmét ; 
célozza a peres és meghagyásos el- : 
járásokban, végrehajtásokkal szem
ben, csődeljárásokban, lakás és egyéb ,

Az Euharisztikus Világkongresz- 
szus, a Szent István jubileumi év és 
a „Patrona Hungáriáé" hármas szent
év bezárására készül a magyar ka- 
tolikusság. Ez utóbbi arra emlékez
tet, hogy Szent István király 900 
évvel ezelőtt ajánlotta fel az orszá
got Szűz Máriának, a „Magyarok 
Nagyasszonyáénak. A hármas szent
évtől most októberben ünnepélyes 
külsőségek között vesznek búcsút. A 
magyar püspöki kar rendelkezésé
hez képest ugyanis a Patrona Hun
gáriáé ünnepét követő vasárnapon: 
októker 9.-én minden templomban 
d. e. 10 órakor ünnepi szentmise és 
szentbeszéd, majd a hármas szent
évet bezáró Te Deum lesz. Ugyan
aznap délután minden egyházközség 
a hármas szentévet bezáró Magyarok 
Nagyasszonya tiszteletére diszülést 
tart.

Veszprémben október 9.-én, va
sárnap a püspöki székesegyházban 
d. e. 10 órakor lesz a hivatalos 
szentmise, amelynek végeztével a 
szentbeszédet dr. Tóth Tihamér fel
szentelt és segédpüspök mondja. 
Úgy a szentmisét, mint a szentbe
szédet a rádió is közvetíti.

D. u. 5 órakor pedig Veszprém 
összes katolikusságának részvételé
vel a Petőfi-szinházban közös ün

nepi naggyülés lesz a következő mű
sorral: 1. „Boldogasszony Anyánk", 
énekli a közönség. 2. Elnöki meg
nyitót mond Serák József, prépost
kanonok, plébános. 3. „Kiáltás a 
magyar éjszakába", előadja a 475. 
sz. Assziszi Szent Ferenc-cserkész- 
csapat szavalókórusa. 4. Ünnepi be
szédet mond dr. Jánosy József kir. 
törvsz. tanácselnök, egyházközségi 
világi elnök. 5. „Nagyasszonyunk 
hazánk reménye", énekli a közön
ség. 6. „Múlt, jelen, jövő", énekes 
jelenet, előadja a Szent Ferenc-cser- 
készcsapat. 7. A leányifjuság hódo
latát tolmácsolja Jenöfi Teréz. 8. A 
férfiifjuság hódolatát kifejezi Blasky 
József. 9. „A szent korona felaján
lása", élőkép, bemutatja a Szent Fe- 
renc-cserkészcsapat. 10. „Himnusz", 
énekli a közönség.

Az ünnepségre a belépés díjta
lan. A hatóságok és egyesületek kép
viselői részére a  zenekari ülések első 
három sorát tartják fenn. Egyébként 
helyfoglalás a mégérkezés sorrendjé
ben. A páholyok ülőhelyei a hölgy
közönség, a földszinti ülőhelyek a 
férfiközönség elhelyezésére szolgál
nak. A leányifjuság a páholyok mö
götti állóhelyeken, a férfiifjuság pe
dig a földszinti álló és a karzati 
ülőhelyeken foglalhat helyet.

Mindnyájan kato
nák vagyunk!
A jövendők háborúit nem nyer

heti meg az olyan nemzet, amely 
néni készült fel a legteljesebb erő
kifejtésre, smár jóelőre minden olyan 
feltételt nem teljesít, amelyet a kor
szerű hadviselés megkövetel és ha 
nem érzi maga mögött a biztonsá
got, amelyet az ország ereje jelent. 
Ezt az erőt, biztonságot pedig az 
adja, ha a polgárság minden anyagi, 
szellemi és erkölcsi értékeit latba- 
vetve áll a közös cél szolgálatában. 
Irodában, gyárban, szántóföldön, 
műhelyben, üzletben annak a gon
dolatnak kell vezetni észt és kezet, 
hogy mindnyájan katonák vagyunk 
a magunk őrhelyén, akár íróasztal
nál, akár gyalupadnál, akár eke 
szarvánál dolgozunk az országért!

De számítanunk kell arra is, 
hogy a háború nemcsak a tüzvonal- 
ban küzdő katonának jelent életve
szedelmet, hanem a polgári lakos
ságra is megpróbáltatásokat zúdíthat. 
Már pedig a lelki ellenálló erőnek 
nem szabad összeroppanni. Itt van

még egy igen fontos probléma: az 
ellenséges propaganda. Az ellenség 
ma már nemcsak acéllal pusztít, 
frontba veti a szellemi erőket is. A 
propaganda átrepül a harcoló hadse
reg vonalán, a drótsövényeken és 
jól irányítva, néha biztosabban rom
bol, mint a gránát. A világháború
ban az antanthatalmak sokat kö
szönhettek a propagandának. A harc
tereken száz- meg százezer példány
ban dobálták le repülőgépekről a 
propaganda-nyomtatványokat. Anglia 
annyit költött a propagandára, mint 
amennyit egész hadserege költségeire 
fordított. A központi hatalmak sere
gei mindenütt ellenséges földön áll
tak, mégis bekövetkezett 1918 októ
bere és ennek előidézésében nagy 
része volt a harctéren és bent, az 
országban, különösen a városokban 
folytatott mérgező propagandának, 
amely aláásta a lakosság erkölcsi 
erejét, ellenállóképességét.

A jövőben a polgárságnak vér
tezve kell állnia a propaganda had
járattal szemben, amely nem nyíltan, 
hanem kerülő utakon igyekszik elérni 
célját. A polgárság érdeklődjék a 
honvédelem kérdése iránt. Ismerje 
meg a hadviselés uj eszközeit és
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ezeknek hatásait, nehogy a falnak 
vezesse a „Kávéházi Kondrádok“ 
értesültsége és okoskodása. Mert 
ezek sokszor, ellenséges célból, az 
ellenséges propaganda segítségével 
kerülnek az országba. Mindenek 
fölött pedig hinni kell a  győzelem
ben és bízni kell a vezetésben és át
érezni, hogy amit az állam az 
egyéntől kíván, az mind, mind az 
összesség javát szolgálja. (B. E.)

LÉGOLTALOM.
Első segélynyújtás

Irta és felolvasta:
Dr. Haidekker Nándor

vm. tb. főorvos. 
Sebellátás. 2

Az első segélynyújtásban igen 
fontos tényező, hogy a sebet magát 
lehetőleg ne bolygassuk, de főkép 
piszkos kézzel a sebhez ne érjünk, 
hogy azt ne fertőzzük, mert a seb 
elgennyed. A sebbe ujjal belenyúlni 
azon célból, hogy a sebbe esetleg 
belekerült, akár szabadszemmel is 
látható piszkot, kőtöredéket kive
gyünk, nem szabad.

Mosogatni a sebet nem szabad, 
még abban az esetben sem, ha lát
juk is, hogy a seb és környéke pisz
kos vagy poros is. A mosogatással 
csak belevisszük a piszkot a sebbe 
azáltal, hogy a mosogató viz a sebbe 
beszivárog és igy magával beleviszi 
a seb környékéről a piszkot. Ameny- 
nyiben a seb környéke szemmel lát
hatólag piszkos, poros, akkor ben
zines vagy alkoholos ruhával vagy 
vattával letöröljük a seb szélét, vi
gyázva, hogy magába a sebbe ne 
nyúljunk bele. Ha benzinünk vagy 
alkoholunk nincs, úgy vizes ruhával 
is letörölhetjük a seb széléről a 
port, de úgy, hogy a törlőruhából a 
vizet jól kifacsarjuk, hogy az csak 
éppen nedves legyen, nehogy a viz 
befolyhasson a sebbe és különösen 
ügyelve, nehogy a törlőruhával a 
sebbe nyúljunk bele. Ha már letö- 
rölgettük a nedves ruhával a seb 
környékét, utána száraz iuhával át
töröljük a seb szélét, majd a seb 
környékét és nem magát a sebet, 
jódtinkturával végigérintjük. Ezt úgy 
végezzük, hogy egy kis vattadarab
kát pálcikára felcsavarva, azt bemárt
juk a jódtinkturába, majd a vattát 
az üveg széléhez nyomjuk, hogy a 
vattában ne legyen sok jód és az 
ilyen gyengén jódos vattával érintjük 
gyengén a seb környékét.

Ha van kötszerünk, természetesen 
a sebet azzal kötjük be. A kötsze
rünket is úgy fogjuk meg, hogy a 
kötszernek ahoz a részéhez, ami 
közvetlenül a sebre kerül, kezünkkel 
hozzá ne érjünk. A sebre először 
rátesszük a gézt, mit természetesen 
többrétegűre hajtva teszünk fel, e 
fölé a vattát és azután kötjük át pó
lyával. Vattát direkt a sebre tenni 
nem szabad, mert a vattaszálak bele
ragadnak a sebbe, amit onnan ki
tisztítani szakember is alig tud, ezért 
kell első rétegnek a sebre gézt föl
tenni.

Ha kötszerünk nincs, úgy tiszta 
fehér ruhát teszünk a sebre és köt
jük azt át. Természetesen a fő elv, 
hogy a sebhez csak tiszta kézzel és 
tiszta kötszerrel érjünk hozzá.

A seb kötésének kettős célja van. 
Egyik célja, hogy a sebet bekötve, 
megakadályozzuk a piszoknak a sebbe 
jutását. Másik célja, hogy a sebből 
származó vérzést csillapítsuk.

A vérzés csillapítását rendesen 
már elérjük azzal is, hogy a seb fölé 
helyezett géz és vattaréteg átkötése 
utján azt hozzányomjuk a sebhez, 
miáltal az abban sérült ereket le
nyomva, a vérzés csillapodik, Ha a

vérzés nem szűnik meg és a köté
sen átüt, a kötést nem vesszük le, 
nehogy a sebet bolygassuk és az uj 
kötszerünkkel is esetleg piszkot vi
gyünk bele. Az átvérzett kötés fölé 
egy újabb kötést helyezünk olyan
formán, hogy nagyobb tömegű vat
tát teszünk a seb fölötti kötésrészre 
és azt újólag átpólyázzuk, átkötjük, 
kissé szorosabbra véve az egyes i 
csavarokat, hogy a vatta magát a | 
sebet leszorítva, a sebet az alatta I 
lévő csonthoz odanyomja.

Ha a vérzés igy sem csillapodna, 
úgy szoritókötést alkalmazunk. Ezt 
úgy végezzük, hogy a sérülés fölött 
az ép részen átkötjük a végtagot. A 
kötésbe egy fadarabot teszünk bele, 
ezt megcsavarjuk, miáltal kötésünk 
megszorul, feszes lesz, leszorítja az 
ereket, miáltal megszűnik a vérzés. I 
Ezt a feszítőkötést azonban fél—egy j 
óránál tovább nem hagyhatjuk fenn, I: 
mert elhalást okoz. Ezért fél -  egy 
órai szorrtás után a szorítást lassan \ 
megengedjük és ha még mindig vé- ! 
rezne a seb, úgy a szorító kötést | 
feljebb, más helyre tesszük fel.

Az égési seb kötésénél hasonló- I 
kép járunk el, mint az előbb az egy
szerű sebellátásra vonatkozólag em- 
litettem, azzal a különbséggel, hogy 
égési sebnél a sebet valamilyen zsi
radékkal, olajjal, vazelinnal, tejfellel 
kenjük be és azutan kötjük át. Az 
égési seb éppúgy elgennyedhet, mint 
niás seb, épp azért ott is a kötszer 
tisztasága fontos. Súlyosabb égés 
esetén az égett területen hólyagok 
képződnek. Ezeket a hólyagokat fel
nyitni nem szabad, mert hiszen a 
hólyag fala természetes védőburkot 
alkot az alatta lévő szöveteknek. Meg
nyitni csak napok múltán szabad a 
hólyag falát, amikor is a sérült rész i 
már behániosodni kezd. Ezt a meg- | 
nyitást is csak tiszta kézzel és tiszta i 
kés vagy ollóval szabad végezni, 
olykép, hogy a hólyagba belemet- I 
sziink, az ejtett résen a hólyag tar- j 
talnia kiürül és a hólyag fala össze- ! 
esik. Az igy összeesett hólyag falát ! 
azonban nem vágjuk le, az ráborul 
a még gyengén behámosodott sebre 
és vedöburkot alkot fölötte.

Haslövésnél és tüdőlövésnél a 
sérültet bolygatni nem szabad, min
denféle testmozgástól óvnunk kell, 
járnia, még ha tudna is, nem sza
bad. Gondoskodnunk kell mielőbb a 
sérültnek orvosi kezelés alá jutta
tásáról. (Foly t. köv.)

Légi támadó bombák.
Irta és felolvasta:
Molnár László 

városi tűzoltóparancsnok. 2
Röviden vázoltam, hogy mily 

bombafajok ellen és azoknak milyen 
hatásai ellen kell védekezni, a továb
biakban pedig röviden rámutatok 
arra, hogy a polgári lakosság e ve
szélyek ellen, még akkor is, ha egy I 
légitámadás pillanatszeríien érne 
bennünket, hogyan tud a leghatáso- j 
sabban védekezni.

Nagyon jól tudjuk, hisz Vesz- | 
prémben már az elsötétitési gyakor- 1 
lattal kapcsolatosan észlelhettük, j 
hogy a légitámadás előtt a közület i 
által felépített riasztószolgálat akár í 
szirénákkal, akár a város területén 
levő harangok, gyárkürtök egyszerre í 
történő megszólaltatásával légiriadó- i 
jelet ad le, jelezve a légitámadást.

A védekezésnek egyik legfonto- j 
sabb, sőt azt mondhatnám: a legha- i 
tásosabb fegyvere, hogy a polgárság 1 
a lehető legnagyobb nyugalommal I 
és legfegyelmezettebben, a lélekjelen- 
lét teljes megőrzésével viselkedjen, ' 
hogy ezáltal a támadást eszközlő 
légierők legfőbb célját: a pánikot 1 
elkerülhessük. Nem győzöm hang- i 
súlyozni ennek fontosságát. A fe- 
jétvesztett egyén, vagy tömeg, a lég- 1

jobb akarat mellett sem tud a ve
széllyel szembe állni Ha a veszélyt 
megismerjük és megismertük a vé
dekezés módját is, nem szabad, hogy 
a bizonytalanság és rendszertelenség 
legyen úrrá rajtunk.

Légiriadó esetén mindenki a 
leggyorsabban igyekezzen otthonába, 
ahol a már előre felépített házi lég- 
ottaimát legjobb tudása szerint al
kalmazza.

Miután a légoltalom a legkisebb 
családnak is a saját életéért folyta
tott védekező harc, ezért mindenki 
az otthonában, házában nyitott szem
mel, vizsgálódva keresse ki azt az 
alkalmas pince, szuterén, vagy egyéb 
helyiséget, ahova légitámadás alkal
mával a legkisebb veszély mellett 
tud meghúzódni.

Nézzük csak, melyek azok a 
szempontok, amelyek mellett az 
egyes bombafajok hatásait is figye- 
lembevéve, kell kiválasztani óvóhe
lyeinket. Óvóhelyeink legyenek szi
lánk-, gázbiztosak és bedőlés ellen 
védettek.

A szilánk-biztonságot a repesz- 
hatásu bombák ellen kell biztosí
tani. Ez ellen a bombafaj ellen az
zal védekezünk, hogy minden cso
portosulást, utcán való tartózkodást 
kerülünk, állatainkat kisebb csor
dákban legeltetjük, a kiválasztott 
szükségóvóhelyet aként választjuk 
meg. hogy annak ajtói, falazata, 
mennyezete oly erősek legyenek, 
hogy azokat a szilánk-darabok át ne 
üthessék. Ha a légitámadás a váró-

0 L ,

són kívül lep meg bennünket, fe
küdjünk a földre, ha lehet, árokba, 
ezáltal a szilánkok kevésbé veszé
lyeztetnek.

Miután óvóhelyeinket haregázak 
ellen való védekezés szempontjából 
gázbiztossá is kell tenni, szükséges, 
hogy az összes nyílások légmente
sen legyenek lezárhatók. Ha hirtelen 
ér egy légitámadás bennünket, óvó
helyeink nyílásait vizes pokrócok, 
lepedők, paplanok, stb. alkalmazásá
val tudhatjuk légmentesen elzárni. 
Természetesen figyelembe kell venni 
azt a körülményt, hogy óvóhelyen 
tartózkodók a légmentes lezárás kö
vetkeztében mennyi ideig tartózkod
hatnak az óvóhelyen. Erre példaként 
álljon az, hogy három köbméter le
vegő egy személyre négy óra hosszáig 
elegendő. Óvóhelyen dohányozni, 
nyílt lángot gyújtani tilos.

Óvóhelyeink bedőlés elleni vé
dettsége a rombolóbombák hatása 
következtében összedült épületek tör
melékének súlya, valamint ezen 
bombáknak légnyomása miatt szük
séges. Ezt aként érjük el, ha lehe
tőleg a talaj szintje alatt keresünk 
óvóhelyet, tehát pincében vagy szu- 
terénben és amennyiben a födém- 
szerkezet nem volna elég erős, azt 
megfelelő erősségű gerendákkal alá
támasztjuk. (Folyt, köv.)

EGYESÜLETI ÉLET.
Mesterházy Ferencnéfőispánné 

üdvözlése a MANSz-bán. A Ma
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetsé
gének Veszprémi Csoportja — aho
gyan már közöltük - a multhéten, 
csütörtökön a vármegyeház kister
mében dr. Mesterházy Ferencné fő- 
ispánné elnöklése alatt ülést tartott 
s azon hazafias célkitűzéseivel fog
lalkozott. Másnap, pénteken délután 
saját székházában tartott gyűlést a 
MANSz, amelyen az előző napi ha
tározatának végrehajtási módozatai
ról tanácskoztak. Mivel a főispánné, 
mint a MANSz elnöknője, most el
nökölt először a székházban, ezt az 
alkalmat dr. Szeifarth Vilmosné ügy
vezető elnöknö felhasználta arra, 
hogy az illusztris uj elnöknőt az 
egyesület nevében meleg szeretettel 
üdvözölje. Kérte, legyen az egyesü
letnek „éppoly megértő, munkatár
sait szerető, az egyesület érdekeit 
szivén viselő elnöknője, mint a pá
ratlanul jóságos szivü, ideálisan ne
mesen gondolkozó, nagyszerű előd 
volt", — és kérte, hogy az egyesü
letet egyetlen célja: a szebb magyar 
jövő feltámasztásáért folytatott küz
delmében ezentúl ö vezesse, aki az 
egyesület tagjaiban mindenkor ön
zetlenül dolgozó, hűséges munkatár
sakat fog találni. A lelkesen megél- 
jenzett Mesterházy Ferencné főis
pánné közvetlen, kedves szavakkal 
köszönte meg a váratlanul jött ün
neplést és megígérte, hogy nagy 
szeretettel fogja a MANSz dolgait 
felkarolni, asszonytársainak minden
ben segítségére lesz és nemcsak az 
irányításból, hanem magából a mun
kából is kész örömmel kiveszi a részét. 
E nemes kijelentés után még viha
rosabban ünnepelték az egyesület 
tagjainak szivéhez máris odaforrott 
főispánnét.

A Turul dominusz törzsi tiszt- 
ujitása. A Turul Szövetség Vesz
prémi „Bakony" Bajtársi Egyesülete 
műit szombaton este a Turul Ott- 

I honban dominusz törzsi táborozást 
; tartott, aminek főtárgya a dominuszi 

törzsben megüresedett tisztségek be
töltése volt. A táborozást dr. Szabó 
János a nemzeti „Hiszekegy“-gyel 

i nyitotta meg, majd néhány szép 
gondolattal vázolta, hogy összejöve- 

| lük célja: a magyar jövő építése. 
Dr. Priegl László egyesületi vezér 
mutatott ezután rá a dominusz törzs
nek megalakulásakor kifejtett hazafias 
munkaprogramjára és felvetette a kér
dést : folytassák-e tovább is ezt a 
munkát, tekintettel arra, hogy atörzsfö 
betegsége miatt nem vezetheti a 
törzset és a 25 dominusz közül 14 

: katonai szolgálatot teljesítvén, igy 
több tisztség is üresedésben van.

Z o n g o r á t ,

w

p i a n i n ó t
kölcsönöz és bérbead

KüFti G yu la  B S i E r " orth l18.
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Ha jó, szép, fajazonos És elsőrendű
faiskolai árat akar Tenni,
akkor a Dunántúli faiskolától 
==rr.| Szombathely vegyen. = :
Pontos, gyors és becsületes kiszolgálás. 
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Miután egyhangúlag az volt a véle
mény, hogy a dominusz törzs mű
ködését a mai nehéz időkben még 
fokozottabban kell folytatni, a vezér 
javaslatára törzsfővé Schönaigner- 
Krieger Imrét, mint arra legérdeme
sebbet, helyettes törzsfővé dr. Szabó 
Lászlót, íródeákká dr. Szabó Jánost, 
lővészmesterré dr. Zsigmond Istvánt 
választották meg egyhangú lelkese
déssel. Kimondták azonban, hogy 
ezt a választást csak akkor tekintik 
véglegesnek, ha ahoz a szavazatuk
ban most még korlátozott dominusz 
bajtársak is hozzájárulnak. Schün- 
aigner-Krieger Imre meleg köszöne
tét mondott törzsfövé történt meg
választatásáért és Ígérte, hogy prog
ramja a munka lesz, annak végzé
sében pedig lelkesedés, ambíció és 
fáradhatatlanság. Kérte, hogy domi
nusz bajtársai is teljesítsék teljes 
komolysággal és ügyszeretettel haza
fias kötelességüket.

Itt említjük meg, hogy az egye
sület Kossuth-törzse is megtartotta 
tisztujitását és a következő tisztikart 
választotta meg: törzsfö: Agárdy 
Jenő, törzsföhelyettes Szirbek József, 
lövészmester Bodlaky Ákos, Íródeák 
Gratzl Miklós.

Mesterházy Ferenc főispán lá
togatása a Kereskedők Társula
tában. Dr. Mesterházy Ferenc, vár
megyénk főispánja megkezdte a 
veszprémi egyesületekben látogatását 
és csütörtök este, titkára, dr. Kenes- 
sey Tibor kíséretében, a Veszprém 
és Vidéke Kereskedőinek Társulatát 
kereste föl. A főispánt a teljes szám
ban egybegyült kereskedők élén 
Fodor Ferenc elnök üdvözölte mély 
tisztelettel és kérte a kereskedőtársa
dalom iránt a jóakaratát. Mesterházy 
Ferenc főispán szívélyesen válaszolt 
és a kereskedelmi érdekek őszinte 
támogatását helyezte kilátásba. Majd 
hosszabban elbeszélgetett az egybe
gyűltekkel.

A Pápai Evangélikus Nőegy
let uj elnöke. Pápáról jelentik : A 
Pápai Evang. Nőegyesület üresedés
ben állott elnöki tisztét a vasárnap 
délután tartott közgyűlésen Hodik 
Imrénével, Hodik Imre rendőrkapi
tány feleségével töltötték be, aki ed
digi alelnöki minőségében nagybuz- 
góságának adta tanujelét. Ugyanek
kor alelnökké a lelkész nejét, Bácsi 
Sándornét, ellenőrré pedig dr. Ador
ján Gyulánét választották meg.

A Piarista Diákszövetség köz
gyűlése. Amint már közöltük, a 
Veszprémi Piarista Diákszövetség 
rendes évi közgyűlését október 9.-én, 
vasárnap d. e. 11 órakor tartja a 
gimnázium dísztermében. Fél 11 
órakor szentmise a piaristák temp
lomában. Szombaton, okt. 8.-án 
este 8 órakor a diákmenzán tag
összejövetel, melyre ezúton is szere
tettel hivja meg a tagokat a szö
vetségi elnöksége.

Jó  c s a lá d b ó l  való fiút
fa e s z te rg á ly o s

ta  n o n cn a k
fe lve sze l!.

l i ö h n e r t  I s t v á n
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Elhalasztják a X. Országos 
Frontharcos Találkozót. Az Orsz. 
Frontharcos Szövetség október 8.-án 
és 9.-én szándékozott rendezni Bpes- 
ten a frontharcosok hagyományos, 
ezidén jubiláris országos találkozó
ját. Minden előkészület megtörtént, 
az országos elnökséghez már mint
egy 28.000 frontharcos jelentette be 
részvételét, amikor a szövetség rész
ben a nagyjelentőségű világpolitikai : 
eseményekre, részben a magyar front- i 
harcosoknak ezekkel kapcsolatos 
másirányu elfoglaltságára való tekin
tettel, a X. Országos Frontharcos 
Találkozót egy későbbi időpontra 
halasztotta el.

A gimnázium irodalmi ünne
pélye. Amint már röviden közöltük, 
a veszprémi piarista gimnázium ren
dezésében október 16.-án, jövő va
sárnap a Petőfi-szinházban ünnepély 
lesz, melynek műsorában a követekező 
számok szerepelnek: Bachó: „Ku
ruc tábori dalok", játssza a fúvós
zenekar. Dr. Tóth Tihamér segéd
püspök beszéde: „Az uj magyar 
ifjú". Sik Sándor piarista költő sa
ját verseit szavalja. Tóth Tihamér: 
„Utazás a világűrben", tábori jele
net, előadják a cserkészek. Részlet 
Sik: „István király" c. drámájából. 
S ik : „Cserkészinduló", játssza a 
fúvós-zenekar. Jegyek árai: I. hely 
80, II. hely 50, páholy 4 és 6 P. 
Jegyek már kaphatók dr. Szűcs 
Imre kegyesr. tanárnál.

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

Ámen.

H Í R E K .
— Mesterházy Ferenc főispán 

nevenapja. Kedden volt dr. Mester
házy Ferencnek, vármegyénk főis
pánjának névünnepe. Sok barátja, 
hive és tisztelője üdvözölte ezalka- 
lomból közszeretetben álló, osztatlan 
tisztelettől övezett főispánunkat, akit 
szivjósága és nemes úri gondolko
zása mind népszerűbbé tesz az egész 
vármegyében.

— Személyi hírek. Dr. Rótt 
Nándor megyéspüspök csütörtökön
— a kíséretében volt titkárával, dr. 
Langmár Lipót tb. kanonokkal — 
hazaérkezett Bpeströl, ahol az őszi 
püspökkari értekezleten vett részt.
— D. Kapi Béla dunántúli ev. püs
pök múlt vasárnap Nemeskéren két 
rég elhunyt ev. püspök sirbolt-em- 
léktáblájának leleplezési ünnepélyén 
vett részt és mondott beszédet. Hol
nap, vasárnap pedig Enyingen fel
szenteli az ev. missziós gyülekezet 
uj templomát.

— Főispánok értekezlete. A
belügyminiszter múlt hétfőn a főis
pánokkal értekezletet tartott, ame
lyen a falvak szociális problémáit 
és a főispánok mellé szociális ta
nácsadók kinevezésének kérdését 
tárgyalták meg. Az értekezleten jelen 
volt dr. Mesterházy Ferenc, Vesz
prém megye főispánja is.

— A pápai református főis
kolai bizottság ülése. A dunántúli 
ref. egyházkerület tanácsa által ki
küldött iskolaügyi bizottság Pápán 
Medgyasszay Vince püspök elnöklé
sével ülést tartott s azon megjelent 
dr. Balogh Jenő ny. igazságügymi
niszter, egyházkerületi főgondnok és 
dr. Darányi Kálmán ny. minisz
terelnök, a főiskola világi gondnoka 
is. Ott voltak még Ólé Sándor pápai

lelkész, főisk. egyh. gondnok, Győry 
Elemér egyházker. lelkészi főjegyző, 
Koncz Rezső egyházker. világi szám
vevő, Fejes Zsigmond gimn. igazgató 
és Fektte József egyházker. könyvelő, 
mint előadó.

— Evangélikus diakonissza 
Veszprémben. A most következő 
egyházi esztendőre — a két protes
táns testvéregyház megállapodása sze
rint— ismét evangélikus diakonissza: 
Kiss Vilma nővér érkezett Veszprémbe 
a protestáns szegények gondozására. 
A diakonisszát múlt vasárnap áldotta 
meg a templomban Hering János | 
lelkész, egyházm. alesperes.

— Áthelyezések a vármegyé
nél. A vármegye főispánja dr. Sü- 
meghy László tb. főszolgabírót a 
várm. árvaszéktől Enyingre a főszol
gabírói hivatalhoz, Békeffy  Ferenc 
szolgabirót Enyingről Zircre, a fő- I 
bírói hivatalhoz, dr. Körmendy István 
szolgabirót a zirci főszolgabiróságtól 
Veszprémbe, az alispáni hivatalhoz 
helyezte át.

— Előfizetési felhívás. Október
1.-én uj lapnegyed kezdődött. Sze
retettel kérjük a Veszprémvármegye 
kedves olvasóit, hogy előfizetésüket 
a mellékelt befizetési lapon mielőbb 
megújítani szíveskedjenek. Hosszabb 
idő óta tartozó hátralékosainkat pe
dig, akik az előfizetési felhívást nem 
szokták figyelembevenni, felkérjük 
hátralékuknak mielőbbi rendezésére, 
nehogy kénytelenek legyünk ellenük 
peres utón eljárni, mert a követelé
sünket el nem engedhetjük. Aki az 
előfizetést most, vagy már az elmúlt 
negyedévben előre kifizette, szíves
kedjék a befizető lapot a legköze
lebbi fizetési időpontig megőrizni.

A kiadóhivatal.
— A vármegyei központi vá

lasztmány dr. Berky Miklós alispán 
elnöklésével ülést tartott. Az ülés 
az országgyűlési képviselöválasztói 
névjegyzékek ellen a városoktól és 
a községektől beérkezett 130 fel
szólamlás elbírálásával foglalkozott 
s a névjegyzéktervezetbe felvett egyes 
választókra nézve az országos bűn
ügyi nyilvántartó hivatal által ki
nyomozott bűnügyi kizáró okok 
alapján Veszprém város képviselő
választói közül 54, Pápa város vá
lasztói közül 93 egyént törölt.

— A nép boldogságát moz
dítja elő az osztálysorsjáték. Nagy
szerű alkalmat nyújt mindenkinek 
azzal, hogy kis pénzzel nagy ösz- 
szeghez jusson. Egy kis szerencsé
vel 10.000, 15.000, 20.000, 30.000,
40.000, 50.000, 60.000, 70.000,
100.000, 300.000, 400.000 pengőt
nyerhet. Az uj osz/álysorsjáték mó
dot, alkalmat ad, hogy kisebb-na- 
gyobb nyereményben részesüljön 
bárki, mert az összes sorsjegyeknek 
egyenlő a nyerési esélye. Az uj 
sorsjáték húzása október 15.-én kez
dődik. 269

— Moldoványi Jenő kitünte
tése. Megírtuk, hogy a kormányzó 
dr. vitéz Moldoványi Jenő ügyvéd
nek, a veszprémi székeskáptalan 
ügyészének, a magyar közélet terén 
kifejtett érdemes munkássága elis
meréséül a magyar érdemrend kö
zépkeresztjét adományozta. A leg
magasabb helyről jött kitüntetést dr. 
Mesterházy Ferenc, vármegyénk fő
ispánja múlt szombaton délelőtt a 
székeskáptalannak Kauzli Dezső ap. 
főjegyző, nagyprépost lakásán tartott 
ülése kezdetén nyújtotta át ünnepé
lyesen, ahova titkára, dr. Kenessey 
Tibor kíséretében érkezett meg. Ülés 
előtt Kauzli Dezső nagyprépost me
leg szavakkal mondott köszönetét a 
főispánnak azért, hogy a kedves ün-

Minden áldozatot.
A Légügyi Hivatal felhívást tett köz

zé, hogy jelentkezzenek azok a magyar 
i ifjak, akik pilótává akarják kiképez- 

tetni magukat. Rövid idő alatt sok
ezer fiatalember kérte a repülőtan
folyamra való felvételét. A Légügyi 
Hivatalban most folyik a jelentkezők 
orvosi vizsgálata, mert csak teljesen 
ép, egészséges ember lehet repülő. 
A tanfolyam hat hónapig tart. Á re- 

I pülőterek mellett berendezett tábo
rokban laknak majd a pilótajelöltek, 
akiknek teljes ellátásáról és oktatásá
ról gondoskodnak.

Két csoportba osztják őket. 
Egyik csoportba a magasabb, a 
másikba az alacsonyabb iskolai vég
zettségűek tartoznak, de az oktatás
ban és elbánásban nem lesz különb
ség, egyformán tényleges pilótává 
képezik ki valamennyit. Az oktatás 
első része a modelkészités, ezután 
a vitorlázó repülés következik, majd 
motoros iskola-gépre kerül a jelölt. 
Az iskola-gépnek két kormánya van, 
egyik mellett az oktató ül, a másik 
mellett a jelölt, aki igy tanulja meg 
a motoros-gép vezetését. Az előké
születek az mutatják, hogy hat hónap 
múlva a képzett pilóták egész seregé
vel lesz gazdagabb a magyar repü
lésügy. A képzett pilóták közt alig 
lesz olyan, aki elhelyezkedés nélkül 
marad a magyar sport-, kereskedelmi- 
és polgári repülés egyre erősödő 
fellendülése idején. A nemzetközi 
repülősport-kapcsolatok terén is sok 
előnyt jelent számunkra, hogy a ma
gyar ifjak százával szállnak repülő
gépre. És nemzetvédelmi szempont
ból is felbecsülhetetlen jelentősége 
van annak, hogy hatalmas pilótatar
talék áll rendelkezésre.

A magyar ifjúság lelkes örömmel 
igyekszik a pilótapályára jutni. Most 
már csak arról kell gondoskodni, 
hogy megfelelő anyagi eszköz álljon 
rendelkezésre. A „Horthy Miklós 
Nemzeti Repülöalap" szolgálja ezt a 
célt: mindenkinek, magánembernek, 
intézménynek és közületnek egyfor
mán kötelessége, magyar hazafias 
kötelessége, hogy támogassa ezt az 
alapot. Napról-napra olvashatjuk, 
örömmel olvassuk, hogy milyen lel
kes felajánlások érkeznek az alap 
javára. Legalább évi ötmilió pen
gőre van szükség, hogy a magyar 
sport-repülő ifjúság szerény viszo
nyainak megfelelő kiképzést kaphas
son. A magyar közönségnek meg 
kell mutatnia, hogy a nagy nemzeti 
célok érdekében méltó, nagy kész
séggel hoz meg minden áldozatot.

(—i. —ő.)

népség helyéül a káptalani ülést vá
lasztotta. majd Mesterházy Ferenc 
főispán szép és emelkedett szellemű 
beszéddel méltatta a kitüntetettnek 
eddigi önzetlen közéleti munkássá
gát s rámutatott arra az osztatlan 
közmegbecsülésre, ami neki úgy a 
harc, mint a munka mezején min
denkori hazafias áldozatkészségéért 
kijár s aminek elismerése a kormány
zói kitüntetés is. A lelkesen ünne
pelt Moldoványi Jenő mélyen meg
hatva mondott hálás köszönetét úgy 
a kormányzó urnák, mint a főispán
nak és az ünneplését előmozdító 
székeskáptalannak. Az ünnepelt tisz
teletére Kauzli Dezső nagyprépost 
délben ebédet adott, amelyen részt- 
vett főispánunk és titkára is.

— Háziasszonyok! Nem kerül 
pénzbe, mégis a legjobb tésztare
cepteket megkapja, ha még ma kéri 
a Dr. Oetker-féle világhírű Fényké
pes Receptkönyvet, melyet bárkinek 
ingyen megküld a gyár: Dr. Oetker 
A. Bpest, Vili., Conti-u. 25. 274
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— Meghalt Vida Elemér pápai 
rendőrkapitány. Pápáról jelentik: 
Dr. vitéz Vida Elemér rendőrtaná
csos, a pápai kapitányság vezetője, 
október 3.-án, életének 49. évében 
elhunyt. A város egész közönsége 
mély megilletődéssel fogadta a szo
morú hirt, mert a boldogulhat nemes 
emberi tulajdonaiért, jó szivéért, hi
vatalbeli előzékenységéért és igazsá
gosságáért mindenki nagyrabecsülte 
és szerette. Végigküzdvén a világ
háborút, a kitüntetések sokaságát 
szerezte meg hősiességével, a kor
mányzó pedig vitézzé avatta. Alá
rendeltjei rajongásig szerették és 
szinte édesapjukat vesztették el benne. 
De legtöbbet vesztett korai elhuny
téval felesége, szül. Hérints Vilma 
és egyetlen fia: Lajos, a ref. kollé
gium tanulója. A kollégium udvarán 
felravatalozott hamvakat Ólé Sándor 
ref. lelkipásztor áldotta meg, majd 
Fazekas Mihály püspöki titkár imád
kozott. A rendőrség nevében Hodik 
Imre kapitány, a vitézek nevében 
Karcsay Béla búcsúzott el a halottól, 
akit elszállítottak Sáregresre s ott 
helyezték pihenőre a családi sírbolt
ban.

D iva tla p o k  ó riá s i vá lasztékban 
b e s z e r e z h e tő k

F O D O R  F E R E N C  
könyvkereskedésben V eszprém

— Brodszky Ferencné, a Vá
rosi Zeneiskola igazgatójának felesége ' 
lakásán (Diófa-utca 4 b.) német 
nyelvórákat ad felnőtteknek és kö
zépiskolásoknak, egyénenként és 
csoportosan is. Jelentkezés hétköz
napokon 12—2-ig és 7 -8 - ig  fenti | 
címen, vagy szerdai napokon d. e. 
11 —12-ig a zeneiskolában. 280

— Schrikker Sándor fajazo
nos gyümölcsfa, rózsa és disznö- j 
vénycsemete lerakata Veszprém, Pa- 
lotai-ut 23. sz. Árak árjegyzék sze- j 
rint. Szállítás és csomagolás díjtalan. 
Megrendelések ugyanott, hívásra ház
hoz jövök. 277 !

— A távoli kék hegyek vilá
gáról, a Felvidékről szól Kosáryné I 
Réz Lola uj regénye, amelyet a ! 
Magyar Lányok-nab irt. A másik 
folytatásos elbeszélésben mind ma
gukra ismernek az iskolába járó fia- ; 
tál leányok. Az uj számban a 12

Országos vásárok a Dunántúlon.
Okt. 9.-én Báté (Somogy m.), 

Győr (Győr m.); 10.-én Páka (Zala 
m.), Báta (Tolna ni.), Fadd (Tolna 
m.), Godisa (Baranya m.), Győr 
(Győr ni.), Lepsény (Veszprém m.), 
Majs (Baranya m.), Nágocs (Somogy 
m.), Nagybajom (Somogy m.), Nagy
vázsony (Veszprém m.), Nagyhar- 
sány (Baranya m.), Noszlop (Vesz
prém m.), Ozora (Tolna m.), Pellérd 
(Baranya m.), Rábacsanak (Sopron 
m.), Ráczalmás (Fejér m.), Sárke- 
resztur (Fejér m.), Szentdienes (Ba
ranya m.), Zalaszentmihály (Zala m.); 
11.-én Egerág (Baranya m j, Kéty 
(Tolna m.), Mihályi (Sopron m.), 
Sellye (Baranya m.), Zalaegerszeg 
(Zala m.); 12.-én Mórágy (Tolna m.), 
Körmend (Vas m.), Nyárád (Vesz
prém ni.), Székesfehérvár (Fejér m.), 
Tótvázsony (Veszprém m.); 13.-án 
Császár (Komárom m.); 14.-én Sza- 
kály (Tolna m.); 15.-én Csetény 
(Veszprém m.), Kercseliget (Somogy 
m.), Rum (Vas m.), Somogyvár 
(Somogy ni.),

M in d e n  g a z d a  o lv a s s a  

a  h ir d e t é s é t , h a  a

„VESZ PRÉM V ARMEG YÉ”-BEN
ts s z i  k ö z z é

ajándékkönyvet is ismerteti a szer
kesztőség. Kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre 4 P.

— Elfogták a galambpostás 
gyermekrabló banditát. Néhány ; 
héttel ezelőtt Uj-Mexikóból soroza- ! 
tos gyermekrablásokat jelentettek. I 
Egy bátor apa repülőgépét a rend
őrségnek rendelkezésére bocsátotta | 
és annak segítségével sikerült a gyér- | 
mekrablót elfogni. Az üldözés rész
leteiről közöl képpel cikket a Tolnai 
Vjláglapja legújabb száma, amelyben ; 
sok képet is találunk. Egy szám ára 
20 fillér.

— Hírek a Városi Zeneisko
lából. Pekárdy Mariska, a zeneiskola , 
növendéke a múlt héten sikerrel vizs
gázott a Zeneművészeti Főiskolán az ; 
1. akadémiai osztályból. A most meg- j 
kezdett tanévDen ismét számos uj | 
tanulóval szaporodott a zeneiskola 
növendékeinek száma. Jelentkezőket i 
korlátolt számban még felvesz a ! 
zeneiskola igazgatósága szerda és j 
szombati napokon d. e. 11 — 12-ig, 
d. u. 4 -  6-ig.

— „A kis összeesküvők" cím
mel Medveczky Bella irt Az Én Uj- 
ságom- Tiingérvúsar-nak uj regényt, 
a folytatásos elbeszélést Mildred Jo
nes irta. Kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre ajándékkönyvvel 2 P.

— Végiglopkodta a siófoki 
kereskedőket. Vass Sándor siófoki 
fiatal napszámost elfogta a csendőr- 
ség, mert gyanú terelődött rá, ké
sőbb tanuk és saját vallomásából 
rábizonyult, hogy végiglopkodta a 
siófoki üzleteket, ahonnan divatcik
keket, fényképező- és dohányzókész
leteket, emléktárgyakat stb., sőt pénzt 
vitt el, amelyek közül többet meg is 
találtak nála. Letartóztatták és átad
ták a veszprémi kir. ügyészségnek.

— 'T aláltak  Veszprémben, az 
utcán, egy esenyöt és egy sapkát. 
Igazolt tulajdonosaik a rendőrségen 
átvehetik.

— Változatos tartalommal je
lent meg a Párisi Divat októberi i 
száma. Minden alakú és korú hölgy ! 
megtalálja a kedvére való ruhát, ka
bátot és blúzt. Gyermekek számára j 
pedig elegáns kis ruhácskákat és fc- : 
hérnemüt hoz. Sok novella, cikk, 
vers örvendeztetik meg a hölgyeket. 
Különös tetszésre tarthat számot 
Bozzay Margit cikke: „Melyik a
jobb feleség, a régi, vagy a mai ?“ ; 
E számban is szépi kéziniunkarajzo- 
kat hoz a Párisi Divat. Egyes szá
mának ára 60 fillér.

— Rászakadt a part. Balaton
almádinál, az útépítésnél Török László 
kubikosra a part munkaközben rá
szakadt s homlokcsontja betörött. 
Mentőink a veszprémi kórházba 
szállították.

■— A mozi műsora. A francia 
filmgyártás legkülönlegesebb filmje, 
a Rácsnélküli börtön kerül ma, szom
baton és vasárnap (8. és 9.) bemu
tatásra a városi Hungária-mozgóban. 
A társadalomból száműzött bűnöző 
lányok javítóintézetébe bekerül ártat
lanul egy kisleány. Háromszoros si
kertelen szökésével súlyosbított hely
zetében az intézet uj igazgatónőjé
nek javító hatású uj rendszerével, 
az intézet orvosának — az uj igaz
gatónő vőlegényének — közelébe 
kerül, akit értékes leikével meghó
dít. Szereplők: Annié Duceaux, Co- 
rine Luchaire és Roger Duchesne. 
A majdnem teljes előadást kitöltő 
óriásfilmet: Szősz Svájc kiilönleges- 
ségei-1 bemutató szép ismeretter
jesztő film és a Magyar Világhiradó 
vezeti be, mely utóbbi az angol 
miniszterelnök első németországi út
járól számol be. — Szerdán és 
csütörtökön (13. és 14.) filléres hely
árakkal újra bemutatásra kerül Jan

Kiepura és Eggerth Márta nagy
filmje: a Szeretlek. A műsor újra a 
Versenyfutás a halállal c. izgalmas 
sport-riportfilm és a Fox Világhiradó- 
val kerül bemutatásra. — Az elő
adások kezdete: vasárnap és szer
dán 4, fél 7 és 9, csülörtökön és 
szombaton fél 7 és 9 órakor. Pénz- 
térnyitás két órával az első előadá
sok előtt. Telefon : 363.

-  Megtiporta a bika. Farkas 
István vilonyai községi pásztornak 
a feldühödött bika nekiment és meg
tiporta. Súlyos sérülésével a vesz
prémi mentők szállították az itteni 
kórházba.

KÖZGAZDASÁG
* Javult a szőlő minősége.

Galamb István szőlészeti és borá
szati főfelügyelő legutóbbi jelentése 
szerint az utóbbi két hét száraz és 
meleg időjárása a rothadást úgy
szólván megállította, aminek folytán 
a minőség javulása állt be. A la- 
pályosabb és páradúsabb aljfekvé
sekben, továbbá mindazon helyeken, 
ahol a rotthadásnak kevésbé ellen
álló és vékonyabb héjú szőlőfajták 
vannak, a rendes szüretet meg kel
lett kezdeni, nehogy a termésmenyi- 
ségben visszaesés álljon elő. Azok
ban a hegyi fekvésű szőlőkben, ahol 
minőséget akarnak elérni, a szüret 
idejét ki szándékoznak tolni legalább 
a hónap közepéig. A borárakban 
különösebb változás nincs, a bor
kereslet látszólag felélénkül és az 
óbor iránt kereslet mutatkozik.

IRODALOM,MŰVÉSZET.
(A “Magyar Komédia" Ka

maraszínház) veszprémi utolsó heti 
előadássorozatában, okt. 3.-tól okt. 
7.-ig a következő jól megválogatott 
darabok kerültek színre: hétfőn a 
„Méltóságos asszony", kedden a 
„Feketeszáru cseresznye", szerdán 
„Szegény leányt nem lehet elvenni", 
csütörtökön, okt. 6.-án, ünnepi elő
adásként „Szibéria", pénteken bucsu- 
előadásnak „A templom egere". 
Mindegyik darab vitéz Bánky Ró
bert, illetve Zilahy Pál gondos ren
dezésében, igen jó előadásban ke
rült színre. Úgy a női, mint a férfi 
szereplők tehetségük javát nyújtották 
és a közönség teljes tetszését és el
ismerését érdemelték ki. Amit nyúj
tottak, az becsületes, teljes, igazi 
színművészet volt, olyan színvona
lon, amelynél jobbat vidéki viszony
latban néni kívánhatunk. A társula
tot, melynek több tagja nagy szín
padon is tökéletesen megállná he
lyét, szeretettel búcsúztatjuk és mos
tani összeállításban máskor is szi-
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A z  uj
41 m. kir. osztálysorsjáték
játékterve n e m  változott, 

a s o r s j e g y e k  ára, nyerési 
esélye m a r a d t  a  r é g i .
Az elérhető legnagyobb nyeremény :

700.000
jutalom és nyeremények:

400 .000
300 .000
100.000

pengi

70.000
50.000
40.000

60.000 
30.000 

21 x 20.000 
32 x 10.000

stb.'pengő, összesen közel 
10 m il l ió  p a n g ó  k é s z p é n z 

b en  a z  5 o s z tá ly o n .

A h ű ti s október hó 1 5 .-én  kezdődik
8 8 .0 0 0  sorsjegy közül 4 4 .0 0 0  

darabot biztosan kisorsolnak, 
tehat a sorsjegyek fele n yer!
A sorsjegyek hivatalit* ára oaztálvönként

Égés* Fél Negyed
2 8  P 14 P 7 P

Nyolcad
3' 2 P

m

A sorsjegyeket már a *  e l s ő  osztályra 
tanácsos megvenni, hogy a nyerési esélye
ket minden osztályban kihasználhassuk, de 
azért is, mert hu a sorsjegyeket egy későbbi 
osztályhoz vásároljuk, a már i e / d l# * O f í  
o s x t á í v o k  á r a t  ú g y i s  m e g  k e l l  

f lx e t n l.
A megrendeléseket a  fóárusitók a leggon
dosabban intézik el. Titoktartás biztosítva.

vesen látjuk a veszprémi Petőfi-szin- 
ház színpadán. H. J .

(Herczeg Ferenc) képes szép- 
irodalmi hetilapját, az Uj Idők-et 
Gulácsy Irén, Harsányi Zsolt, Ko
sáryné Réz Lola, Ormos Gerő, Supka 
Géza, Zsigray Julianna írásai, Ebeczki 
György színházi kritikája, Bódás 
János és Marczonnay Tibor versei 
díszítik. Vitéz Somogyváry Gyula 
nagysikerű történelmi regényének be
fejezésével uj regény közlését kezdi 
az Uj Idők. Szerzője Bokor Malvin, 
cinie: „Igazság". Az uj regény a 
kitűnő írónő legsikerültebb alkotásai 
közé tartozik. A szépirodalmi részt a 
mulatságos „Ceruzajegyzetek" és a 
hasznos rovatok teszik teljessé. Mu
tatványszámot küld a kiadóhivatal: 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfize
tés negyedévre 6 40 P, egyes szám 
50 fillér.

(Csillagok útja.) Ez a regény 
valószínűleg azért tetszett a közön
ségnek, mert Fóthy János hangja 
lágy és behízelgő, mint egy Chopin- 
keringő. Nem koholt, nem „költött" 
egyik figurája sem, a történet néha

M e g n y í l t !  sMegnyílt!

ÁRPÁD CIPŐSZALON.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget és becses régi ren

delőinket, hogy Rákóczi-utca 5. sz. (Matulka-ház) alatt 
c ip ő ü z le tü n k e t o k tó b e r l-é v e l m e g n y ito ttu k ,
melyben a mai igényeknek mindenben megfelelő férfi, női és gyer- 
niekcipőkülönlegességek állnak a n. é. közönség rendelkezésére. 
Mértékosztályunkon készülnek a legkényesebb igényeknek is meg
felelő GYÓGY- és ORTOPÁD-cipök gipszöntés után, továbbá tö
kéletesen készítünk ANGOL LOVAGLÓ TISZTI és POLGÁRI 

csizmákat.
Gyermekeknek külön mértékosztály lábnyom és kopír rendszer szerint. 
A n. é. közönség szives és jóindulatú támogatását kérve, vagyunk 

kiváló tisztelettel
Veszprém és Vidéke Cipőkészítők Szövetkezete.278
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helyen játszódik le, amelynek kibo
gozása körül newyorki detektívek 
szorgoskodnak. Palladis 1 P-s ki
adása, kapható mindenütt.

(Dane Coolidge: „A rejtélyes 
lovas".) Ez az izgalmas regény 
Mexikóba viszi az olvasót, ahol ga
rázda bandák nyugtalanítják a tele
peseket. „Puskafüst*4, a rettenthetet
len fiatal farmer, felveszi a harcot a 
banditákkal. Sok kalandba sodródik, 
de végül a szép telepesleány meg
ajándékozza szerelmével. Palladis 
félpengős kiadása.

(Faith Baldwin : „Az új sztár".) 
A társasélet intrikáinak mesteri áb
rázolója ebben a regényében két el
lentétes asszonyról rajzol mélyenható 
jellemképet. Mindkét asszony az ér
vényesülést és a boldogságot haj
szolja s a végcél csak egy: boldog 
otthon. Palladis félpengős kiadása.

T E S T E D Z É S .
VÁSÁROLJUNK!

szivetfacsaróan reális. A valóság bil- j 
lentyiiin játszik a szerző, de olyan j 
megindultan, hogy a valóságnak va
lami szebb, tisztultabb és igazibb 
mása épül fel a hangokból. Az író- j 
nak sok mondanivalója van ezzel a 
regénnyel. S ő nem is mesterkedik, 
nem igyekszik hőseinek arányosan 1 
elosztani mondanivalóit, hanem szí
nes monológokban adja elő mély és 
emberséges gondolatát. És mindezt 
olyan természetesen, hogy az olvasó 
el sem tudja képzelni a regényt 
ezek nélkül a fájdalmasan őszinte 
vallomások nélkül. Az egész mű 
olyan, mint egy érett gyümölcs vagy 
egy fenyőfa. Megjelent Singer és j 
Wolfner kiadásában, ára fűzve 3, 
kötve 4-60 P.

(„Egy igazi arszlán") cimmel 
nagy tanulmányt irt a Tükör októberi I 
számában Illyés Gyula, a századvégi 
magyar politikai és társadatmi élet 
egyik legérdekesebb alakjáról, báró j 
Podmaniczky Frigyesről. A kitűnő 
folyóirat most is irodalmunk legki- | 
tünőbb értékeit gyűjtötte egybe. 
Szász Károly gyermekkori emlékei- j 
bői közöl megható szemelvényeket, : 
Hoffman Edit Szinyei Merse Pál ma
gyarságát mutatja meg, Cs. Szabó | 
László a magyar táj legmélyebb ér
telmét tárja fel, Iványi Grünwald j 
Béla Talleyrandról, Passuth László 
Mexikó első nagy hittérítőjéről, | 
Máthé Elek a 400 éves debreceni ! 
kollégiumról irt érdekes tanulmányt.
A szépirodalmi részben ott találjuk | 
Molnár Kata kis regényét, Soós I 
László novelláját stb. s a gazdag ■ 
színház, irodalom, film-rovatokat.

(Mary R. Rinehart: „A vélet- j 
len közbeszól**). A cselekményeit 
nem a borzalmakon építi fel, hanem 
az emberi gyarlóságokból indul ki. 1 
Ennek a regénynek titokzatos törté- 1 
nete egy előkelő amerikai nyaraló-

H ird e tm é n y .
Ö sktt nagyközségben 

az országos
állat- és kirakodó vásár

1938. o k tó b e r  IO .-é n  
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Vészmentes helyről, szabályszerű 
járlatlevéllel mindennemű állat fel
hajtható. Hasitottkörmü állatok nem 
hajthatók fel. — Vasútállomás, Posta- 
Távirda és Telefon helyben. — Vasúti- 
rakodó állomások : Hajmáskér 5 km. 
Várpalota 7 km. Az elöljáróság.

L a b d a rú g á s .
A változott viszonyokra való te

kintettel a bajnoki labdarudó mér
kőzések legtöbbje elmaradt.

Pápán a másodosztályú helyi j 
derbimérkőzésen a Vasutas 4:0 (2:0) ( 
arányban győzött a Perutzgyár tarta
lékjai ellen. Mindvégig erősiramu 
mérkőzésen a Vasutas csatársora és 
a Perutz közveten védelmének pár- 
harca döntötte el a mérkőzést. A 1 
Perutz kitűnő védelme az egyéb : 
csapatrészek kellő támogatása nél
kül lassan felőrlődött. Gólszerzők: 
Vörös (3) és Bősze. Játékvezető: 1 
Regős.

Siófokon a hazaiak ismét nagy 
11:0 (4:0) arányban győztek. Mostani j 
ellenfelük, a Móri BSE sem tudta 
komoly feladat elé állítani őket, 
mert játszi könyedséggel törték át a 
a bányászok védelmét és érték el a 
kétszámjegyű győzelmüket. Gólszer
zők: Szabó (4), Nagy II. (3), Biró, 1 
Zselyi, Sárközi és egy öngól. Játék
vezető: Fried. (t. /.)

o Vasárnapi labdarugó sor
rend. II. kér. SC -  Perutz, FÁK -  KFC, 
Unió—SzSE, GyTC—Perutz II., P. 
Vasutas—Bánhida, Hajmáskér Sió
fok, Pét—FÁK II., Móri BSE-Enying 
és Ajka—VTC játszanak bajnoki 
mérkőzést.

Anyakönyv.
Születés: Szabó János bányász és Szántó 

Vilma fia József, rk. — Kovács Gábor 
npsz. és Hardi Anna fia Sándor, rk. — Fe
hér István npsz és Maurer Anna leánya 
Anna, rk. Framperger Jószef ács-s. és 
Simonek Mária leánya Margit, rk. Mol
nár István postaaltiszt és Eszes Julianna 
leánya, Edit Irén, ref. — Doma Ferenc 
órás s. és Kiss (Orso'ya) Piroska leánya 
Magdolna Ilona. rk. — Tóth Béla gépla
katos-®. és Mayer Erzsébet fia Béla Sán
dor, rk. — Varga János npsz. és Timák 
Mária fia István Kálmán, ik. — Maurer 
József fuvaros és Reszeli Mária leánya 
Magdolna, rk. Tóth József npsz. és 
Bolla Erzsébet fia halvaszületett. — Szabó 
Dénes gyári m. és Klemm Ilona fia Dénes, 
rk.

H alá lozás: Pataki Lörincné szül. Piánk 
Erzsébet 67 é., rk. Miklós Jánosné szül. 
Pittman Mária 48 é., rk. — Harmat Pál 
npsz. 48 é., rk. -  Németh Károly gazd. cse
léd 28 é., rk. —  Pető Margit 4 h., rk. —  
Patonai Erzsébet 6 h., ref. — Ribó József 
ny. államp. főtanácsos 80 é., rk.

H ázasság: Kocsis János (özv.) postaal
tiszt, ref. és Cseh Róza (özv.), rk. Pal- 
kovics Ferenc építőmester és Hajas Anna, 
rk. —'Szű cs Gyula th. utbiztos és Cserháti 
Éva, rk. — Framperger Károly ács-s. és 
Sch.iffer Erzsébet, rk. Csonnó István 
népzenész és Farkas Mária, rk. — Kovács 
József (elvált) pékmester és Treiber Anna, 
rk. — Gózon Imre Ferenc urad. intéző, ref. 
és Hollós Hona Ludovika oki. tanítónő, ev. 
— Neubauer István Lalos oki. mérnök, ev. 
és Klucs Anna (özv.), rk. — Fekete Elek 
népzenész és Nyári Anna (elvált), rk.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvny* mdájában Veszprémben.

Budai kesergő.
Irta Radványné Ruttkay Emma.

X.
Valamelyik régebbi leveledben azt 

írtad, hogy próbáljam könnyebben 
venni az elkerülhetetlen dolgokat. 
Nem kell mindent tragikusan fel
fogni. Majd csak elmúlik ez is, mint 
ahogy elmúlik minden jó és minden 
rossz.

Igaz, tanácsokat legutóbbi leve
leidben már nem kapok, te is be
láttad, hogy túlontúl sok kivédhe
tetlen kellemessége van ennek az 
egész nyári dinomdánomnak s nincs 
az a rossz, amire még rosszabb ne 
jöhetne és nincs az a tanács, ami ! 
használható lehetne az én helyze
temben.

Korán reggel, a szokásos hideg 
tuss után kinéztem az ablakon. Egy 
jó másfél órám van még a mun
kás ármádia eljöveteléig. Addig 
majd olvasok itt az ablakban, hi
szen hetek óta még ahhoz sem ju
tottam hozzá, hogy a reggeli napi
lapot átböngésszem.

Kellemetlen így, az állványok 
börtönéből nézni a felkelő napba, 
de a levegő üde és virágillatos.

Micsoda virág illata ez ? Akác, 
bodza, jázmin ? Mind elvirított már. 
— Istenem, a Városmajor gesztenye
fái sárgulnak. Szomorú látvány őszi 
úton menni a nyárban...

Fecskék cikáznak el a szemem 
előtt. Szedik az elemózsiát a párás 
reggelben. Egy sereg veréb zsina
tól az antennapóznák között. Veréb- 
gyűlés van. Tanakodnak izgatottak. 
Azon gondolkozom, hogy ideges-e 
a madár is, ha megtiporják szán
dékait az emberi gonoszságok?

Persze, szegény kis verebek, 
most rajtatok a sor. Ahol egy fedél
alatti búvóhely, az most mind ve
szedelemben van. Ezek a szürke 
emberproletárok is nyilván ilyesfélé
vel vannak tele. Gond. Távolabb 
lakó verébhad tanácsokat osztogat 
az üldözötteknek... Ezek meg oly 
panaszosan csiripelnek, hogy meg
esik rajtuk a szivem. Szürkék, egy
formák valamennyien. Akármi legyek, 
ha az a csoport veréb nem az én 
téli kosztosseregem, a niorzsátvárók. 
Nekem panaszkodnak. Látom, hogy 
idebeszélnek. — Dehát mit mondjak 
nekik? — Talán azt, hogy — oda 
se neki. Ha én veréb vagyok, 
szárnyrakapok s meg sem állok 
egy-két lőtávolig, hogy ne is lássam 
ezt a felfordulást.

Lám, én is tanácsokat osztoga
tok, pedig mit tudhatom én, az én 
emberi eszemmel, hogy mi tervei, 
szándékai lehetnek egy verébnek? 
íme, az emberek kiagyaltak egy ház
tatarozást s madárország világrendje 
is felborul. De ha én most repülni 
tudnék, már régen ott volnék a budai 
hegyek valamelyik erdejében, csen
det szippantani. Szárnyakkal gyor
san megjárhatnám az utat.

így, emberi lábakkal csak tipró- 
dom idebenn, lezárom az ablakokat, 
belekapok tízféle dologba, de türel
mem már semmihez sincsen. Meg
öntözöm a virágokat. Szegények, 
ezek is szenvednek. Napok óta alig 
van részük egy kis napsugárban. — 
Gondolkodik-e a virág ? S ha igen, 
mit gondolnak most az én virágaim? 
Szorosan egymás mellé teszem a 
cserepeket, kint az előszobában. 
Egymáshoz simulnak, egymásra bo
rulnak a levelek, a virágok. Hadd 
panaszkodjanak egymásnak, ha tud
nak, hadd vigasztalják egymást vi
rágnyelven, ha lehet.

Odakünn már kússzák-másszák 
az állványokat, ostromolják a fala
kat, tízféle hangon szükölnek a fa

lak, akár egy óriás kutya, melynek 
farkára léptek. Menekülne, de nem 
tud. Lecövekelték, verik, ütik, tépik, 
rángatják. — Szegény ház! Operál
ják. Nyitják, csukják a sebeket. 
Folyik a vére. Vakolat, mész csurog 
róla, mint a beteg arcáról a veríték.

Mégis mit kellene csinálni délig? 
Megemberelem magam s nekiesem 
a könyvespolcnak. Kefék, törlőruhák 
körülöttem. Jó. Ezzel is történik va
lami. Nincs benne örömem, csak az 
idegeimet csillapítom, — talán. El
lenszere a megbolondulásnak.

Múlnak a percek, órák.
Bumm! Valaki nekiesett az aj

tómnak és vágja üti türelmetlenül. 
Csak kezdem nyitni az ajtót, fekete 
kéz nyomakodik be, hosszú, borzas 
szalmacsutakkal.

Uram irgalmazz! A kéményseprő! 
Az ajtó eltorlaszolva szalmával. Mert, 
hogy épp ott dobják le mind a 
szalmát, ahol soron van a — ké
ményégetés. (Folyt, köv.)

Veszprém vármegye közigazgatási 
bizottságának kisajátítási albizottsága.

Szám: 5717—1938. kb.

H ird e tm é n y .
A m. kir. kereskedelem- és köz

lekedésügyi miniszter ur 4I.295XI. 
1938. számú elhatározásával a m. 
kir. államkincstár részére Liter és 
Királyszentistván községek határá
ban a papvásári hegyre építendő 
makadám-ut részére szükséges és a 
vonatkozó kisajátítási összeírásban 
és tervrajzokban feltüntetett ingatlan 
területrészek megszerzésére az 1881. 
évi XL1. t. c. 1 §-ának I. pontja és 
az 5. §-a alapján kisajátítási jogot 
engedélyezett s a kisajátítás alá vont 
ingatlanokra a kisajátítási eljárásnak 
a hiv. t. c. 32. és következő §-ai 
értelmében történő lefolytatását el
rendelte.

Az ismertetett miniszteri elhatá
rozásban foglalt rendelkezésekhez a 
7890 - 1930. M. E. sz. rendelet 5. 
§-ának 3. bekezdése értelmében ala
kult bizottság a kisajátítási tervrajz 
és összeírás megállapítása, az érde
kelt felek között esetleg létrehozható 
békés egyezség előzetes megkísér
lésére és az érdekelt felek részéről 
az 1881 :XLI. t. c. I. fejezete alap
ján esetleg emelt igények és észre
vételek letárgyalása céljából a tár
gyalást folyó évi október hó 17.-én 
délelőtt 9 órára tűzte ki Litér 
községházához, ahol a kisajátítási 
tervrajz és összeírás, úgyszintén a 
hirdetmény egy-egy példánya a szo
kásos hirdető helyeken folyó évi 
október hő 2.-töl folyó október hó
16.-ig bezárólag terjedő 15 nap 
alatt közszemlén lesz, ahol azokat a 
hivatalos órák ideje alatt bármelyik 
érdekeltnek jogában áll megtekin
teni.

Felhívom ezért a kisajátítási ösz- 
szeirásban felsorolt ingatlanok tulaj
donosait, a telekkönyvi érdekelteket 
és mindazokat, akik ezen eljárásnál 
magukat bármely ok miatt érdekel
teknek tekintik, hogy a kitűzött tár
gyalási napon és helyen a bizottság 
előtt jelenjenek meg. Észrevételeiket 
akár szóban, akár Írásban okvetle
nül adják elő, mert a bizottság az 
1881. évi XLI. t. c. 34. §-a értel
mében a kisajátitási terv felett akkor 
is határozni fog, ha az érdekeltek 
közül senki sem jelenik meg.

Veszprém, 1938. szept. 29.
Dr. Mesterházy Ferenc s. k.

főispán,
a kisajátítási albiz. elnöke.

A kiadmány hiteléül:
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Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.


