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A tiz  k örm ü n k 
kel is  . .  .

Nem volt érző szivű ember és 
nem volt igaz magyar, aki nem 
könnyezett, amikor a rádió közve
títette a felszabadult Sátoraljaúj
hely és Ipolyság városok magyar 
lakosságának örö m u jjo n g ását. 
Örömkönnyeink hullottak,hogy húsz 
évi nehéz szenvedésből végre ki
szabadultak magyar testvéreink.

Általában a Komáromban el
kezdődött tárgyalások elé várako
zással tekinthetett úgy a magyar 
kormány, mint a közvélemény, 
mert a hangulat békésnek és jó- 
akaratunak látszott. Annál nagyobb 
lett azután néhány nap múlva a 
csalódásunk ! A csehek alattomos, 
kitérő és taktikázó politikába kezd
tek a tárgyalásoknál, szemben a 
magyar kormány egyenes állás
pontjával, amely komoly statisztikai 
adatokkal megerősítve szövegezte 
meg az alábbi követeléseit :

1. A magyar többséglakta te
rületek kell, hogy visszakerüljenek 
az anyaországhoz.

2. A magyarlakta területek 
meghatározásénál figyelmenkivül 
kell hagyni azokat az eltolódáso
kat. amelyek az utolsó húsz év 
folyamán mentek végbe, mert a 
müncheni konferencia pecsétjével 
tanúsított s most már mindenki 
által tudott és vallott felfogás sze
rint az elcsatolés jogtalan és hi
bás volt. Jogtalanságból és törté
nelmi hibából pedig jogokat szár
maztatni nem lehet.

3. A csehszlovákiai probléma 
rendezésének véglegesnek kell 
lennie és az uj állami elrendezés
nek az érdekelt népek akaratán 
kell nyugodnia. Senkitől sem le
het kívánni, hogy szavatoljon 
olyan határokért, amelyek nem a 
népek akaratán épülnek fel s 
amelyek nem otthont, hanem bör
tönt vesznek körül.

4. A döntést, a háromhónapi 
határidőre tekintet nélkül, azonnal 
meg kell hozni, nemcsak magyar 
érdekből, nemcsak az érintett 
nemzetiségek szempontjából, ha
nem Európa békéje érdekében.

Ezzel szemben a csehszlovák 
kormány végeláthatatlan utasítás- 
kérésekkel, szakértő-küldésekkel 
akarta huzni-vonni a megegyezést, 
amiről a tápok megállapították, 
hogy nem egyéb a benesi szel
lem újraéledésénél. Zugügyvédek 
módjára a tartozás legminimálisabb 
részét ajánlják, remélve, hogy ta
lán kevesebbel is megelégszünk. 
Sőt most már ezt a legkevesebbet 
sem hajlandó megadni a velünk 
tárgyaló fiók-kormány, — amely
ről azt sem tudjuk, tulajdonképen 
kit képvisel: a cseheket-e vagy a 
szlovákokat ?

A magyar kormány természe
tesen nem volt hajlandó ezt a 
nemzetközi tárgyalásokban szokat
lan. csalafintáskodó módszert el
fogadni és a müncheni békemű 
határozatának ilymódon való ki
játszásába belenyugodni. És ebbe 
nem nyugodhatnak bele azok a 
nagyhatalmak sem. amelyek Mün
chenben kissé hosszú időt enged
tek a cseheknek a magyar köve
telések teljesítésére, mert ez ve

szélyezteti békeművüket.
Mi nem akarjuk elvenni a Tná- 

sét, de a magunkét követeljük. Mi 
csak az igazságot akarjuk, azért 
küzdünk, mert igazság nélkül nincs 
béke. Önrendelkezés és igazságon 
alapuló gyors megoldásért küz
dünk, ha lehet, magának az igaz
ságnak erejével, de ha kell. a tiz 
körmünkkel is ki fogjuk vívni az 
igazságunkat!

ségük tudatában küzdenek a magyar 
jövőért és egy csepp vért, egyetlen 
könnyet sem akarnak áldozni, amig 
arra a kényszer nem szőrit rá.

Végül Isten áldását kérte a kor
mány munkásságára és indítványozta, 
mondja ki a kisgyülés: egy ember
ként áll a kormány mögött, amelyet 
megértéséről, szeretetéről és támoga
tásáról biztosit. Kérte a főispánt, 
hogy a hozandó határozatot juttassa 
az illetékesek tudomására.

Egy emberként áll a megye 
a kormány mögött.

-  A k is g y ü lé s  fe lir a ta . —
Veszprém megye törvényhatósági 

kisgyülése szerdán tartotta havi ta
nácskozását dr. Mesterházy Ferenc 
főispán elnöklése alatt.

Napirend előtt Hatikó Ernő püs
pöki jószágkormányzó szólalt fel, 
hogy a mai sorsdöntő napokban a 
kisgyülés lelki érzelmeit emelkedett 
szellemű szavakkal tolmácsolja. A 
magyarok örökös, szomorú októberé
ről beszélt, amely mindig visszatér, 
hogy a fájdalom keserű ürömesöpp- 
jeit öntse örömünk poharába.

Október 6.-ával kezdte, amely a 
dicsőséggel küzdő honvédeink leg
kiválóbb vezetőit széthúzás követ
keztében az aradi sírokba juttatta. 
De a nemzet feleszmélt hosszú 
aléltságából s bölcs vezér alatt kez
dett dolgozni, virult és hatalmas lett. 
Azután jött 1918 október 31.-e. Lel
kes hadseregünk országunk határain 
kívül állott, de bekövetkezett a ka
tasztrófa, mert voltak, — talán jó 
magyarok, akik a függetlenség s 
a titkos választójog jelszavával ismét 
széthúzást keltettek, ami azután fel- 
tartózhatatlanul vitte a nemzetet a 
történelmi események mélységének , 
fenekére. De az Isteni Gondviselés, 
élni tudásunk és akarásunk ebből is 
talpraállított bennünket és dolgoz- I 
tünk, újra erősödni kezdtünk.

Most itt van 1938 októbere, ami
kor örömtüzek gyúlnak szivünkben, I 
hogy végre sikerül keblünkre ölelni 
elszakított testvéreinket s visszasze
rezni területeinket, amelyekről nem 
mondunk le soha, — de megint 
nyomasztó érzés nehezedik lelkünkre. 
Megint vannak derék, önfeláldozó, 
testvéreikért lelkűket adó magyarok, 
de türelmetlenek és politikailag rö
vidlátók, akik ezzel ismét veszélyez
tetik a sikert, mert a széthúzás mag- 
vát hintik el. Hát olyan hatalmas 
és erős már a magyar, — kérdezte,
— hogy ráérünk kis birkózásokra, 
nagy egyenetlenségek szitására?

— Egy megnyugtató pont van
— mondotta —, amely felé bizalom

mal, szeretettel és lelkünk minden 
odaadásával tudunk tekinteni: az 
ország hajójának kormányosa, aki 
húsz éven át vészben-viharban biz
tos kézzel kormányozta gályánkat és 
most is biztosan révbe fog bennün
ket vezetni. A legnagyobb elisme
réssel kell meghajolni Imrédy Béla 
és minisztertársai előtt, akik egysé
ges odaadással állanak Horthy Mik
lós célkitűzései mellett. Bölcs belá
tással, szent hazafisággal és felelős-

Az Euharisztikus Világkongresz- 
szus, a Szent István-jubileumi esz
tendő és a „Patrona Hungáriáé" 
hármas szentévnek múlt vasárnap 
országszerte végbement bezáró ün
nepélyéből méltó módon vette ki ré
szét Veszprém város katolikus tár
sadalma is. A püspöki székesegy- j 
házban d. e. 10 órakor Serük József 
prépost-kanonok, plébános által be
mutatott ünnepélyes hálaadó szent
misén nagy tömegben vett részt a 
közönség és mély áhítattal hallgatta 
dr. Tóth Tihamér veszprémi megyés
püspöknek, a kitűnő egyházi szó
noknak rádió által is közvetített 
szentbeszédét.

D. u. 5 órakor pedig a Petőfi- 
szinházba műsoros ünnepi nagy- j 
gyűlésre hívta össze a város vala
mennyi katolikusát a helybeli kato
likus egyházközség vezetősége s a 
hivó szónak volt is foganatja, mert 
a színház hatalmas nagytermét ros- 
kadásig megtöltötte Veszprém kato
likus társadalma. Ott volt a nagy
gyűlésen dr. Rótt Nándor megyés
püspök és dr. Tóth Tihamér segéd
püspök is, úgyszintén a székeskáp
talan több tagja, élükön dr. Simon 
György prelátuskanonokkal, valamint

A nagy lelkesedéssel elfogadott 
indítványhoz vitéz Karesay Béla ny. 
ezredes szólott hozzá és azt elfo
gadva, a háborúban vitézségével 
számos kitüntetést szerzett s a há
ború utáni válságos időkben is a 
veszélyes helyzetekben mindig elöl
járó, hős katona lelkes fanatizmusá
val, izzó hazaszeretettől fűtött sza
vakkal mutatotf rá a magyarokat 
már a világháború óta jellemző kis
hitűségre, bátortalanságra. Azt indít
ványozta, hogy a feliratba a Fel
vidék visszacsatolásának követelését 
is foglalják bele és kérjék a kor
mányt, minden eszközzel hasson oda, 
hogy a kishitűség, félénkség és le
mondás helyett a bátor, önfeláldozó 
és minden áldozatot meghozni kész 
szellem legyen úrrá a magyar tár
sadalmon.

A szintén viharosan megtapsolt 
felszólalás után a módosító indít
ványt is elfogadták.

számos közéleti előkelőség és hiva
talvezető, az első sorokban dr. Derky 
Miklós alispánnal, Rosos Károly pol
gármesterrel, dr. Róbert Károly min. 
tanácsos, pénzügyigazgatóval, dr, 
Papp Sándor várm. árvasz. elnök
kel, stb.

A műsort a Kát. Legényegylet 
ifjúsága és a „Napsugár" leányegye
sület, valamint az Asziszi Szent Fe
renc cserkészcsapat által a közönség
gel együtt elénekelt „Boldogasszony 
Anyánk" c. régi egyházi ének ve
zette be.

Serük József prépost-kanonok, 
az egyházközség egyházi elnöke 
mondott ezután megnyitót. Hangoz
tatta, hogy az Euharisztikus Világ- 
kongresszus és az országban lezaj
lott Szent István-ünnepségek lélek
emelő fényessége a magyar katoli
cizmusnak fenntartó erejéről tanús
kodik. E kettőnek teljességét azon
ban a harmadiknak : Magyarok Nagy
asszonyának ünnepe adja meg, mert 
— mondotta — Magyarország Pát- 
rónájának köszönhető, hogy ez a 
nemzet ezer éven át fennmaradt.

A nagyhatású s nagy tetszéssel 
fogadott bsszéd után az Asziszi 
Szent Ferenc-cserkészcsapat Bujdosó

A1 fy á rm a s  s z é n i  é v  b e j á 
r á s a  V e s z p r é m b e n .

-  Ünnepélyes naggyülés a sxinifáxban. ~
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Salgótarjánt
tűz helyek  
k á l y h á k

n a g y  v á la s zté k b a n  
l e g o l c s ó b b  á rb a n

K ulcsár Károly
265 v a sk e re sk e d ő n é l.

István parancsnok vezetésével, „Ki
áltás a magyar éjszakába" c. szavaló
kórust adta elő.

Dr. Júnosy József törvényszéki 
tanácselnök, az egyházközség világi 
elnökének szépséges, keresztény és 
hazafias érzésektől átitatott ünnepi 
beszéde következett ezután. Rámuta
tott a Magyarok Nagyasszonya ün
nepe napjának X. Piusz pápa által 
történt áthelyezésére, majd szintén 
az Euharisztikus Világkongresszusról 
és Szent István-ünnepségekről szólva, 
annak a meggyőződésének adott ki
fejezést, hogy azok sikereinek, úgy
szintén a közelmúlt napok világpoli
tikai fordulatainak a Magyarok Nagy
asszonya közbenjáró könyörgései erős 
tényezői voltak. Ezután Szent Ist
ván egyéniségét és működését 
méltatta.

— Megállapíthatjuk, — mon
dotta — hogy ami igazán mara
dandó érték van ebben a hazában, 
ami kibírta és túlélte kilenc évszá
zadnak kemény zivatarait, mind Szent 
István király alkotása, alapítása.

— Szent királyunk a középkor 
legbölcsebb, legerélyesebb és alko
tásokban legtevékenyebb fejedelme. 
Az Isteni Gondviselés akkor ajándé
kozta meg nemzetünket Szent Ist
ván korszakalkotó, hatalmas egyéni
ségével, amikor arra éppen a leg
nagyobb szükség volt. Az ő kora a 
vallási átalakulások kora. Buzgó, 
szent papok téritő munkásságának 
hatása alatt megujhodott a keresz
ténység, s a pogány népek egymás
után hajtották kemény fejüket a ke
resztvíz alá. Az átalakulás azonban 
éppen nem ment könnyen. A bál
ványimádó, nyers, durva, művelet
len lelkű, s erős ellentállást tanúsító 
pogány tömegeknek fékentartása, 
kiművelése, Krisztus igájába betö
rése valóban nagy, erőslelkü és egy
úttal szentéletü embereket igényelt. 
— A nagy király keresztény eré
nyeit emelte ezután k i:

— Isten igéjének rendszeres 
hallgatása, a szentmisén való gya
kori részvétel, a szentségek kiszol
gáltatása, a keresztény törvények fe
gyelmező ereje, a bűnösök példás 
megbüntetése, a király jótékonyko
dása megnyerték a nép szivét. Szent 
István a maga keresztényi életének 
példájával tette a legnagyobb hatást 
a kortársaira. Az általa alapított 
nagyszámú monostorokban a sze
gények részére is asztalt terítettek, 
nemcsak a gazdagok számára. Ezek 
a monostorok voltak a magyar mű
velődés első iskolái, ahol az evan
géliumi szeretet törvényeinek köve
telményeit nemcsak hirdették, hanem 
meg is valósították.

A továbbiakban rámutatott, hogy 
Szent István beutazta az országot, 
jótékonykodott, igazságot szolgálta-

Z o n g o r á t ,  
s P i a n i n ó t

kölcsönöz is bérbead

K o m  G yu la S H C r S T K

tott „s ekként népének nemcsak fe
jedelme, hanem igazságos bírája és 
valódi atyja lett. A szónak legne
mesebb értelmében vett keresztény 
király volt".

Majd a keresztény Magyarorszá
got veszélyeztető pogánysággal szem
ben tanúsított erélyességét, kultural- 
kotásait hangoztatta és nagyszerű 
szervező jog- és államalkotó képes
ségét emelte ki, aminek legkifeje
zőbb jelképe „a magyar egységes 
nemzettest szimbólumává, ősi alkot- | 
mányunk pálládiumává lett és az 
egész nemzet osztatlan tiszteletének 
középpontjában álló — általa II. 
Szilveszter pápától kért és elnyert — 
magyar szent korona".

Végül a Mária-kultusz jelentősé
géről és a meg nem alkuvó katoli
kus kereszténységről beszélt nagy
hatású, viharosan megtapsolt ünnepi 
beszédében.

A „Nagyasszonyunk, hazánk re- j 
ménye" c. ének eléneklése után a i 
Szent Imre-cserkészcsapat az igen ! 
szép és hatásos „Múlt, jelen, jövő"
c. énekes jelenetet adta elő. Ezt kö-
vetőleg a magyar ruhás Jenöfi Teréz 
a katolikus leányok, Blasky József : 
pedig a férfi ifjúság hódolatát tol- | 
mácsolta érzésteljes szavakkal a Ma
gyarok Nagyasszonyának a Szűz 
Máriás fehér zászló előtt, majd ismét 
az iparoscserkészcsapat mutatta be 
„A szent korona felajánlása" c. jele
netet, ami után az egész közönség 
által elénekelt „Himnusz" zárta be a 
figyelmesen megrendezett vallásos 
ünnepélyt._______________________

Á MANSz hazafias 
mozgalma.

A veszprémi MANSz a már leg
utóbb jelzett hazafias megmozdulá
sából kifolyólag a következő felhívást 
bocsátotta ki :

Felhívás! A MANSz veszprémi 
csoportja hazafias érzülettől áthatva 
elhatározta, hogy az állam céljaira 
az iskolák bevonásával hulladék
anyag-gyűjtést rendez. A gyűjtés 
célja a hazafias elgondolás mellett 
az ifjúságnak takarékosságra való 
nevelése. Csonka hazánk nyersanya
gokban szegény. Sok fontos nyers
anyagot külföldről kell beszereznünk. 
Minden külföldről behozott anyag 
pénzünk értékét rontja. Sok nyers
anyag elkallódik, mert könnyelműen 
eldobjuk, szemétre kerül és mint 
nyersanyag elvész a nemzet számára, 
pl. fogpasztás-, cipőpasztds tubus és 
más célt szolgáló pléh, alumínium, 
bronz, fém  stb. Ezért minden vas, 
réz, alumínium, bronz, pléh, csont, 
staniol stb. hulladékot összegyűjtünk 
és az állam által kijelölt helyre elszál
lítunk. Veszprémi Magyarok! Adjá
tok a hazának azt, amit eddig a 
szemétbe dobtatok. Ne adjátok el! I 
A jövő nemzedék, a tanulóifjúság j 
majd gondoskodik arról, hogy azt ! 
Tőletek átvegye és a kijelölt helyre 
eljuttassa. Különben hulladékot e j 
célra elfogad a Villanytelep minden i 
hétköznap reggel 8-tól 12 óráig. ; 
Felkérjük a háztulajdonosokat, szí
veskedjenek a lakók figyelmét ezen 
gyűjtési akcióra külön is felhívni és 
amennyiben egy kocsira való anyag 
volna, azt jelentsék be a Menetjegy
irodában az altisztnek, pontos cim 
megjelölésével, hogy az elszállításról 
gondoskodhassunk. Kelt: Trianon 19. 
esztendejében. Hazafias üdvözlettel: 
MANSz veszprémi csoportja.

*
A MANSz ezenkívül nemzeti zász

lót is készittett a Felvidékszámára s 
kéri, akik zászlót akarnak küldeni, 
azt hétfőn, csütörtökön és szombaton
d. u. 3 — 5-ig a Kossuth-utcai szék
házban veszik át.

Idegenforgalmi Nap 
Veszprémben.

A külpolitikai események miatt 
Veszprém város Szent István-jubi- 
leumi ünnepségei ugyan elmaradtak, 
az az emelkedett hangulatú Idegen- 
forgalmi Nap azonban, amit — az 
elmaradt ünnepi hétből kiemelve — 
múlt szombaton rendeztek, bizonyára 
nagy erkölcsi és — remélhetőleg — 
anyagi javára fog szolgálni ősi szék
városunknak.

Az Országos Magyar Idegenfor
galmi Tanácsnak Veszprémben tar
tott vándorkongresszusára az IBUSz- 
nak egy elegáns autókarjával, vala
mint külön autókkal előkelő társa
ság érkezett ide. Az Idegenforgalmi 
Tanács részéről itt voltak : dr. Tor- 
may Géza titkos tanácsos, ny. állam
titkár, a Tanács elnöke, Gömöry- 
Laiml László ny. meghat, miniszter és 
rendkívüli követ, Tasnády-Szücs And
rás ny. államtitkár, Baranyay Zoltán 
külügyminisztériumi és Prém Lóránt 
pénzügyminisztériumi min. tanácso
sok, vitéz báró Kazy Károly minisz
terelnökségi osztályfőnök, Say Géza 
tanügyi főtanácsos a kultuszminisz
tériumból, Tüske Jenő kormányfő
tanácsos, a MÁV igazgatóhelyettese, 
ezenkívül az IBUSz, a Touring Club, 
az Iparművészeti Társulat, az OM- 
VESz, az OMKE, a németországi 
Baedeker-cég stb. képviseletei. Az 
Orsz. Magyar Idegenforg. Hiva
tal, illetőleg a kereskedelmi minisz
térium III. szakosztálya is tekintélyes 
küldöttséggel képviseltette magát, 
Bogsch Aladár, a III. sz. o. vezetője, 
az OMIH alelnökével az élén.

A vendégeket a városi idegen- 
forgalmi iroda előtt dr. Mesterházy 
Ferenc főispán és dr. IklódyySzabó 
János kincst. főtanácsos, a Szent 
István-ünnepélyeket előkészítő bizott
ságok vármegyei, illetőleg városi 
elnökei, valamint Rosos Károly pol
gármester fogadták ünnepélyesen a 
helybeli Idegenforgalmi Hivatal ve- 
vetősége és más érdeklődők körében 
s a város nevében meleg szavakkal 
Rosos Károly polgármester üdvözölte 
őket. Majd a magyaros motivumu 
bútorzattal és régi veszprémi törté
nelmi dokumentumokat ábrázoló ké
pekkel díszített idegenforgalmi iro
dába mentek, ahol pogácsával és 
sörrel kínálták meg őket.

Az Idegenforgalmi Tanács kong
resszusa a vármegyeház dísztermé
ben folyt le, ahol Berky Miklós al
ispán üdvözölte szívélyesen a meg
jelenteket.

Tormay Géza elnöki megnyitó
jában melegen emlékezett meg arról 
az érdeklődésről, amit Kunder Antal, 
az uj kereskedelmi miniszter tanúsít 
az idegenforgalmi kérdések iránt. 
Hazafias lendület hatotta át szavait, | 
amikor utalt arra, hogy rövid időn 
belül uj területekkel gyarapodik az 
ország, ami idegenforgalmi szem
pontból újabb feladatok elé állítja a 
tanácsot. Végül elismeréssel szólt 
arról, hogy Veszprém idegenforgalmi 
szempontból milyen nagyjelentőségű 
város és felolvasta Karafiáth Jenő 
bpesti főpolgármesternek üdvözlő 
táviratát.

Ezután Bogsch Aladár, mint a 
keresk. minisztérium idegenforgalmi 
szakosztályának vezetője szólalt fel. 
Hangoztatta, hogy az Orsz. Idegen- 
forgalmi Hivatal úgy a belföldi fel- 
készültség, mint a külföldi propa
gandatevékenység terén programsze
rűen dolgozott. Az elmúlt hónapok 
sorsdöntő nemzetközi eseményeinek I 
az a tanulsága, hogy az országos 
idegenforgalmi igazgatást fokozottabb 
mértékben kell a nemzeti eszme 
szolgálatába állítani. Befolyásos kül
földi barátok szerzésével fokozható I

az ország külpolitikai jelentősége, a 
hazai közönség szervezett és céltuda
tos belföldi mozgalmával pedig a 
hazaszeretetei lehet elmélyíteni. A 
belföldi teendők terén, a szálloda- 
és útkérdés terén javulás mutatkozik. 
Kiemelte a párizsi világkiállítás nagy 
magyar sikerét és azt, hogy a leg
utóbbi nemzetközi kiállításon az 
Idegenforg. Hivatal Horbotágy-pla- 
kátja nyerte meg az egyiptomi király 
aranyserleg vándordíját.

Gróf Széchenyi Károly, mint az 
Orsz. Vendégforg. Szövetség elnöke 
a hazai nyaralás ügyét tette szóvá s 
rámutatott az elért szép eredmények 
mellett a még tapasztalható hibákra 
és azok orvoslási módjára.

Majd Iklódy-Szabó János költői 
színezéssel “mesél“-t — ahogyan 
mondotta — az ő szeretett szülővá
rosáról : Veszprémről, amelyért, mint 
a Veszprém -  Bakony—Balaton nagy
bizottság elnöke, olyan rajongó sze
retettel és oly sok, fáradtságot nem 
ismerő tettrekészséggel dolgozik. Az 
idő előrehaladottságára való tekintet
tel csak vázolta e város történeti 
múltjának nagyszerűségét s inkább 
az 1934 óta kifejtett tevékenységet 
ismertette, aminek eredménye az a 
sok szép és értékes alkotás, ami a 
Szent István-évi ünnepségek kereté
ben került volna felavatásra s ami
ből az illusztris felszólaló a „Vesz
prém és a Szent István-évi ünnepi 
hetek" c., nemrég megjelent s az 
idegenforghlmi kongresszus tagjainak 
és a város vezetőségének fénykép
másolataival együtt kiosztott füzeté
ben éppoly lelkesedéssel ir, mint a 
város dicső történetéről.

Gömöry-Laiml László angliai ta
pasztalatairól számolt be és a bel
földi forgalom fokozására társas lo
vaskocsik rendszeresítését ajánlotta.

Vitéz báró Kazy Károly felszóla
lásában azt ajánlotta, hogy a magyar 
kulturális kapcsolatokat az érdekelt 
külországokkal minél erőteljesebben 
fejlesszék ki.

Vitéz Nászay Miklós épitészfő- 
mérnök pedig arra tett indítványt, 
hogy a tanács nyújtson segédkezet 
Tihany és Boldog községek népies 
építkezési stílusának előmozditása 
érdekében.

Mesterházy Ferenc főispán a vár
megye közönsége nevében meleg 
köszönetét mondott az Idegenforg. 
Tanácsnak és elnökének azért, hogy 
hogy ezévi első ülését Veszprémben 
tartotta. Ez arra enged következtetni, 
hogy a vármegye és székvárosa ide
genforgalmi szempontból értéket je
lent. És elismerése annak a nagy 
munkának, amit Iklódy-Szabó János 
az idegenforgalom fejlesztése terén 
kifejtett.

A főispán szavai nyomán lelkesen 
megéljenezték és megtapsolták Ik- 
lódy-Szabó Jánost, akinek Tormay 
Géza is hálás köszönetét fejezte ki. 
Majd elnöki zárószavaiban arra kérte 
a tanács tagjait, hogy a jövőben fo
kozzák a vidéki városok idegenfor
galmi felkészültségét. Az ilyértelmü 
határozati javaslatot egyhangúlag el
fogadták.

Közgyűlés után Iklódy-Szabó Já
nos kalauzolása mellett a város ne
vezetességeit és a Szent István-ün- 
nepekre készült szobrokat, Vetési
kutat, tüztoronybeli harangjátékot 
stb. tekintették meg az egybegyűltek 
s a legnagyobb elragadtatással nyi
latkoztak a látottakról. Ezt követőleg 
pedig ebéd volt a Koronában, amit 
a város és Iklódy-Szabó János 
együttesen adott a tiszteletükre. Az 
ebéden Iklódy-Szabó János, Tasnády 
Szűcs András, Tormay Géza, Rosos
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Károly és végül — sok szellemes 
sziporkájával viharos sikert aratva — 
dr. Gutheil Jenő kanonok mondott 
pohárköszöntőt.

A kongresszus vezetősége fekete
kávéra Mesterházy Ferenc főispán

vendége volt, majd valamennnyien 
megtekintették a Szent István-völgy- 
hidat, az apácazárdát és Margit- 
romokat, azután visszautaztak Buda
pestre.

Veszprém város közgyűlése.
Veszprém város képviselőtestülete 

szerdán délután, csekély érdeklődés 
mellett, rendes közgyűlést tartott. 
Rosos Károly polgármester hosszabb 
bejelentései során közölte : hogy a 
kormányzó ur 70. születésnapja al
kalmából kifejezett üdvözlésért a fő
ispán utján köszönetét mondott; 
hogy a müncheni tárgyalások alkal
mából táviratilag üdvözölte Musso
linit, Hitlert és Imrédy Béla minisz
terelnököt; megemlékezett Moldo- 
ványi Jenő és Dvorszky József vá
rosi képviselők kitüntetéséről; majd 
arról, hogy a pénzügyminiszter a 
folyó évre is 15.000 P forgalmi adó
átalányt utalt ki a városnak Jakabb 
Oszkár volt államtitkár közbenjárá
sára, akinek ezért hálás köszönetét 
mond ; a belügyminisztériumi vizs
gálat megállapította, hogy a városi 
számvevőség, Szigethy Ferenc számv. 
főtanácsossal az elén, dicséretreméltó 
munkát végzett s a főtanácsost a II. 
osztályból az I. osztályba nevezték 
ki, akit ezalkalomból a képviselő- 
testület nevében melegen üdvözöl. 
Ezenkívül még több bejelentést tett 
a polgármester.

Dr. Lantos Andor a Völgyikut- 
utcának a Cserháttal való összekap
csolását sürgette napirend előtt, amire 
a polgármester megnyugtatta, hogy 
ezt a kérdést majd inségmunka ke
retében megoldják.

Dr. Wéber Pál szintén napirend 
előtt azt indítványozta, hogy az elő
ször felszabadult Ipolyság várost 
Veszprém város első őszi közgyű
lése alkalmából táviratilag üdvözölje. 
Az indítványt egyhangú helyesléssel 
elfogadták a polgármesternek azzal a 
módosításával, hogy Sátoraljaújhe
lyét is üdvözöljék.

A tárgysorozat keretében a 
Horthy Miklós-repiilőalapra 1000 P-t 
szavaztak meg. Az alsóvárosi vásár
téren várakozó- és illemhelyeket lé
tesítenek és marhamérleget szerez
nek be, aminek költsége a mázsálói 
dijakból megtérül. A háztartási stb. 
költségvetések tárgyalását az okt.
19.-i közgyűlésre halasztották.

A régi villamos transzformátorok 
helyett négy újat szereznek be 14.000 
P költséggel. E tárgynál dr. Smilo- 
vits Imre azt indítványozta, hogy a 
már régi villamosvezetékek egy ré
szét, legalább a belterületen, kábe
lokba fektessék le, ami által meg
javul a nagy feszültség mellett in
gadozó világítás, árammegtakaritás 
és teljes üzembiztonság lesz. A be
fektetés pedig húsz év alatt meg
térül. Az indítvány tárgyalását a leg
közelebbi közgyűlésre tűzték ki.

A színház 9000 P-ős tatarozási 
munkáit jóváhagyták. Az áll. polg. 
fiúiskola dologi kiadásaihoz való

Mühelyáthelyezés.
Tisztelettel értesítem ked
ves re n d e lő im e t, hogy

műhelyemet a Pannonia- 
kávéház épületébe

(földszint, ndvar) helyeztem  át.
Pártfogásuk kérve, kiváló tisztelettel

TIHANYI M IK LÓ S
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hozzájárulás 3500-ról 4300 P-re 
történt felemelésének leszállítását 
kérik a minisztertől. Egyúttal a pár
huzamos I. osztály céljára, a minisz
térium kívánságára, az izraelita hit
községtől még egy termet bérbevesz
nek. A kórháznál egy kórboncoló 
laboratóriumi nyugdíjas főorvosi és 
egy gyermekgyógyászi, nyugdíj nél
küli, 100 P-vel díjazott főorvosi állást 
szerveznek ; ugyanott még egy ápoló
nőt és egy takarítónőt alkalmaznak I 
s az ágyak létszámát 242-ben állapí
tották meg. A kórház költségvetését
307.000 P kiadási és ugyanennyi 
fedezeti összeggel megszavazták. A 
katolikus egyházközség kérelmére a 
szegényeket gondozó egy ferences- 
nővérnek lakást és élelmezést adnak.

Nagy vita kerekedett az állomás
parancsnokságnak kérelme fölött, 
amely szerint a város az Almádi- 
uti laktanya mögött a város épít
tessen 50 ló részére egy istállót, 
amelyet a kincstár tizenöt évre 
bérbevenne 5400 P évi bérért, a 
bérlet után pedig a kincstár tulaj
donába menne. Az 54.000 P építési 
költséget a törlesztéses kamat fe
dezné. A polgármester javasolja en
nek a honvédségi célt szolgáló ké
relemnek a teljesitését, bár az állandó 
választmány és az együttes bizott
ságok ellenezték. Stoll Ferenc pár
tolta a javaslatot, mert a város
81.000 P-t fog nyerni azonkívül, 
hogy katonai érdeket is szolgál, 
Csajághy Károly azonban csak elvi
leg hajlandó elfogadni, mivel még 
a terület nagyságára és értékére vo
natkozólag sem látnak tisztán a kér
désben. Ha majd a miniszter köz
vetlenül lép érintkezésbe a várossal, 
akkor ellenvetés nélkül hajlandók 
lesznek teljesíteni a kérést. Dr. Te
keres Lajos közig, tanácsnok és a 
polgármester, majd Stoll Ferenc azt 
hangoztatták, hogy a katonaságnál a 
szolgálati ut az, hogy a miniszter a 
vegyesdandár, ez pedig az állomás
parancsnokság utján lép érintkezésbe 
a várossal. Dr. Wéber Pál is támogatta 
ezt az álláspontot. Végül kimondták, 
hogy elvileg hajlandók a kérelmet 
teljesíteni és a polgármestert a tár
gyalások lefolytatásával megbízni. 
De kérik, hogy a határozat szövegét 
még ezen a gyűlésen megismerhes
sék. Ez a közgyűlés legvégén meg 
is történt, de akkor megint újabb 
vitát idézett fel, amiben még Szenes 
Béla, Bokrossy Jenő müsz. tanácsos, 
dr Radványi Viktor, dr. Horváth 
Béla várni, főügyész és Róna Sándor 
is résztvettek. A végén azonban ma
radt az elfogadott határozat, annak 
megjelölésével, hogy a terület 300, 
legfeljebb 400 négyszögöl lehet és a

■ tárgyalásokban a főügyész is vegyen 
i  részt.

A város üzemi alkalmazottainak, 
de csak a 2000 P felüli fizetésüek- 
nek, három hónapi kölcsönt, útépí
tési költségtérítésre a vizműpénztár- 
nál 8000, a kát. egyházközségnek uj 
iskola építésére, öt évi, 4000 P-ős 
részletben 20.000 pengő segélyt,

; légvédelmi kiadásokra hitelt sza- 
' vaztak meg; hitelátruházásokra 

felhatalmazást adtak; dr. Wallner 
Ernő kórházi igazgatót a VII., dr. 
Czukrász Aladár főorvost a VIII. fiz. 
osztály 3. fokozatába előléptették, 
területátengedési, ingatlanbérleti, 
nyugdíj és illetőségi ügyeket tárgyal
tak ezután. Az előadók a már em

lített tanácsnokokon kívül dr. Nagy 
László városi főjegyző, Szigethy Fe
renc számv. főtanácsos és dr. Szi
gethy Miklós I. aljegyző voltak.

EGYESÜLETI ÉLET.
Mesterházy Ferenc főispán 

a Veszprém és Vidéke IpartestD- 
letben. Dr. Mesterházy Ferenc, vár
megyénk főispánja, a veszprémi 
egyesületek meglátogatása során múlt 
pénteken délután titkára: dr. Kenes- 
sey Tibor kíséretében a Veszprém és 
Vidéke Ipartestületet látogatta meg, 
ahol a városból távol volt elnök he
lyett Kaufmann Mihály ipartestületi 
alelnök üdvzölte meleg szavakkal a 
nagyszámban egybegyült iparosság 
nevében és kérte jóakaratu támo
gatását az iparosok jogos érdekei és 
kívánságai iránt. Egyúttal feltárta a 
főispán előtt az iparosság általános 
panaszait is. Mesterházy Ferenc fő
ispán a legőszintébb jóakarattal ezt 
meg is ígérte és kérte, hogy a pa
naszokat konkrét formában terjesszék 
elő. Ezután egyes iparosok panaszait 
és kívánságait hallgatta meg s meg
ígérte, igyekezni fog, hogy azok or
voslást nyerjenek. A főispán hosz- 
szabb ideig időzött az iparosok kö
zött, akik szeretettel ünnepelték.

A Piarista Diákszövetség köz
gyűlése. A Veszprémi Piarista Diák- 
szövetség vasárnap délelőtt tartotta 
éves közgyűlését, amit a piaristák 
templomában szentmise, majd — 
hagyományos szokás szerint — a 
gimnázium folyosójának falában el
helyezett hősök táblája előtt kegye- 
letes ünnepély előzött meg. Itt a rövid, 
de annál szebb és hatásosabb al
kalmi beszédet ezévben dr. Haidek- 
ker Nándor várm. tb. főorvos 
mondta. Dr. Simon György prelátus- 
kanonok elnökölt a közgyűlésen s 
miután üdvözölte a Bpestről megjött 
ősz irót: dr. Sziklay János kor
mányfőtanácsost és a többieket, 
örömmel emlékezett meg az Euha- 
risztikus Kongresszusnak és a Szent 
István-ünnepségeknek a magyarokról 
eddig tévesen Ítélő külföldet felvilá
gosító, valamint a lelkekre gyakorolt 
hatásáról, s annak az óhajtásának 
adott kifejezést, vajha a vallásos és 
hazafias fellendülés ne legyen nálunk 
csupán szalmaláng. A Piarista Diák- 
szövetség erkölcs és hazafias érzést 
nevelő feladatát hangoztatta ezután. 
Dr. Szűcs Imre kegyesr. tanár, a 
szövetség főtitkára ugyanezt hang
súlyozta nagy ügyszeretettel össze
állított évi jelentésében, amelyben 
beszámolt a szövetség életéről s 
anyagi lehetőségeiről is. Hálásan 
emlékezett meg arról, hogy a Gyer
mekvédő Liga vármegyei csoportja 
feloszlásakor 550 P-t juttatott a szö
vetségnek, ami lehetővé tette az 
ifjúság tanulásának fokozottabb se
gélyezését. Kegyeletes szavakkal ál-

lát a sötétben is . . .

Nem igy az ember — szemének 

jó világításra van szüksége. Töké

letes világításhoz viszont olcsón  

jut. mióta itt az áram takarékos uj
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dozott a szövetség elhunyt tagjai 
emlékének s különösen meghatóan 
szép volt, ahogyan Óvári Ferencnek, 
a szövetség első elnökének érdemeit 
méltatta, akinek emléke mindenkor 
áldott lesz közöttük. Stoll Ferenc 
egyes, pénztáros a zárószámadást és 
a költségvetést ismertette, amelyeket 
egyhangúlag jóváhagytak, majd a 
tisztujitás során Neuhauser Frigyes 
gimn. igazgató meleghangú indítvá
nyára elnökké egyhangú, lelkes köz- 
felkiáltással újból az arra legérde
mesebb Simon Györgyöt, ennek ja
vaslatára pedig főtitkárrá Szűcs Im
rét választották meg. A főtitkár ja
vasolta, hogy — méltányolva hosszú, 
értékes irodalmi munkásságát — a 
szövetség tiszteletbeli tagjául válasz
szák meg Veszprém szülöttét és 
büszkeségét: Sziklay Jánost, akinek 
fehér tolla csak nemeset és hazafia
sat irt le mindenkor. A szintén nagy 
lelkesedéssel végbement választásért 
Sziklay János meghatva mondott 
köszönetét s hangoztatta, hogy min
dig hűséggel és alázattal fogadta Is
ten rendeléseit s neki eszményképe 
a magyar haza és szülővárosa: 
Veszprém volt, amelynek minden 
rögéhez szent emlékek kapcsolják. A 
megüresedett ellenőri helyre Szigethy 
Ferencet, uj választmányi tagokul
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ÁRPÁD CIPOSZALON.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget és becses régi ren- |o 

delőinket, hogy Rákóczi-utca 5. sz. (Matulka-ház) alatt I
cip ő ü zle 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 gyér- FZ 
mekcipökülönlegességek állnak a n. é. közönség rendelkezésére. 
Mértékosztalyunkon 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 kopir rendszer szerint.
A n. é. közönség szives és jóindulatú támogatását kérve, vagyunk 

kiváló tisztelettel
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Mindenszentek; kötészetre Thuja 
15, Mahónia 3 9  P mázsánként. 
K Ü L A U C H  faiskola, Szeged. 
2«5 tftsMeslákrét igyebekrél tirju irajlnlatat.

*tir. Beöthy Istvánt, dr. Haidekker 
Nándort és Havas Józsefet választot
ták meg. Simon György elnöki záró- I 
szavaiban bensőséges szavakkal em
lékezett meg, tiz éves jubileuma al
kalmából, Sebestyén Ferenc piarista 
rendfőnökről, akit szeretettel üdvö
zöltek, s javaslatára ugyancsak üd
vözölték Imrédy Béla miniszterelnö
köt, aki — úgymond — most azon 
fáradozik, hogy visszaszerezze ha
zánknak a jogtalanul elvett egyrészét. 
Végül még Haidekker Nándornak a 
hősök táblája előtt mondott beszé- ; 
déért és a szövetség tisztikarának j 
mondott köszönetét.

Zászlót készít a  Felvidéknek 
a Turul uj leánytörzse. A Turul 
Szövetség Veszprém „Bakony" Baj
társi Egyesülete dr. Priegl László 
vezér elnöklésével kedden a hazafias 
érzésű leánytársadalom bevonásával 
értekezletet tartott, melyen elhatároz
ták, hogy a visszacsatolandó Felvi
dék részére a Szövetség által szer
zett anyagból 120 nagy és több 
kisebb zászlót készítenek a magyar 
leányok. Elhatározták továbbá, hogy 
még 120 zászlóra való anyagot fog
nak szerezni, hogy ezeket is a Fel
vidéknek juttassák. Ezután a leányok 
nagy lelkesedéssel elhatározták, hogy 
felállítják a Turul női törzsét, amely
nek elsőrendű feladata lesz az egye- | 
sülét szociális és nemzetnevelö fel- ! 
adatába való szoros bekapcsolódás, 
mert vannak olyan munkaterületek, 
ahol a női lélek és akarat ereje 
nélkülözhetetlen. Mivel azonban 
Veszprémben már működik éspedig 
elismerésreméltóan a MANSz, ezért 
a női törzsbe csupán leányo
kat tömürit az egyesület. A jelenvolt 
hölgyek kijelentették, hogy máris a 
női törzs tagjainak tekintik magu
kat, amig a törzs formaszerint is 
megalakul, az egyes tisztségviselőket 
megválasztják, felkérték az ügyek 
ideiglenes vitelére Kolossváry Józsát, 
aki azt készséggel vállalta. A 120 
zászló elkészítését vállalták : Homoky 
Gabriella, Takács Klári, Tóth Sári, j 
Bodlaky Mici, Kolossváry Józsa, 
Steinmacher Eliz, Jóga Baba, Ke- 
nessey Baba, Tóth Lujzi. A Turul 
ezúton is felkéri azt a bajtársat vagy 
vendégét, aki az egyesületnek ott- . 
honában őrzött nemzeti zászlója !<ol- ' 
létéről tud, hogy azt haladéktalanul 
legyen szives a vezérségnek bejelen
teni.— A Turul „Bakony" Egyesülete 
okt. 22.-én, szombaton este negyed 
9-kor plenáris táborozást tart, ame
lyen dr. Szabó János ügyvéd, tb. J 
dominusz tart előadást „A Felvidék 
szociális, néprajzi és kulturális prob
lémája, különös tekintettel a rutén 
kérdésre" címmel. Az előadásra ér
deklődőket szívesen lát az egyesület 
vezérsége.

VOGE a Felvidék visszacsato
lásáért. A veszprémi vasutas társa
dalom okt. 16.-án, vasárnap d. u. 
3* 15 órai kezdettel a Felvidék visz- 
szacsatolása érdekében a VOGE 
székház nagytermében, jó idő ese
tén a székház előtti térségen haza
fias vasutas naggyülést tart A nagy
gyűlésre az össz-vasutasság bará
tait ezúton hívja meg a rendezőség.

Ha jó, szép, fajazonos is elsőrendű

faiskolai árut akar venni,
akkor a Dunántúli faiskolától

Szombathely vegyen.
Pontos, gyors és becsületes kiszolgálás. 
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veszprémvármegye

A veszprémi gimnázium iro
dalmi délutánja, amelynek műso
rát legutóbb már közöltük, okt. 16.-án 
d. u. 5 órakor kezdődik a színház
ban. Kérik, hogy a közönség a je
gyeit igyekezzék mielőbb biztosítani.

A MANSz első teája. A Ma
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
Veszprémi Csoportjának első őszi 
teája október 18.-án, kedden d. u. 
5 órakor lesz a Kossuth-utcai szék
házban. Háziasszonyok az elnökség 
tagjai és vármegyei tisztviselők fe
leségei lesznek. Belépődíj teával 
együtt 50 fillér. Vendégeket szíve
sen lát a vezetőség.

H Í R E K .
—• Mesterházy Ferenc főispán 

Pápán. Dr. Mesterházy F-renc, vár
megyénk főispánja csütörtökön fele
ségével Pápán volt, ahol a MANSz 
és a Vöröskereszt választmányi 
ülésén vettek részt.

— Rótt Nándor szenteli fel az 
uj Boldog Margit-templomot. A 
Veszprémben épült uj Árpádházi 
Boldog Margit-templom legutóbbról 
elhalasztott ünnepélyes felavatása 
okt. 16.-án, holnap vasárnap d. e. 
9 órakor lesz s azt építtetője, dr. 
Rótt Nándor fogja végezni, aki ott 
az első szentmisét is bemutatja. A 
szentbeszédet dr. Tóth Tihamér se
gédpüspök mondja.

— Tóth Tihamér Mindenszen- 
tek-napi rádióelöadása. Dr. Tóth 
Tihamér veszprémi segédpüspök ez- 
évben is elmondja immár hagyomá
nyossá vált Mindenszentek-napi rádió
elmélkedését. A püspök ecélból 
Bpestrc utazik.

— Schandl Károly olaszországi 
kiküldetése. Bpestről jelentik: A 
kormány dr. Schandl Károly titkos 
tanácsos, országgyül. képviselőt a 
Nápolyban és Rómában most kez
dődő I. Nemzetközi Mezőgazdasági 
Hitelügyi Kongresszusra a magyar 
kormány főmegbizottjául bejelentette 
az olasz kormánynál. A képviselőt a 
római szervező bizottság egyúttal a 
kongresszus főelőadójául és egyik 
elnökévé kérte föl. Schandl Károly a 
magyar delegációt is vezeti a nagy- 
szabásá kongresszusra, amelyet az 
olasz, német és francia kormányok 
tényezőivel együtt szervez és módot 
fog keresni, hogy a magyar — s 
elsősorban a somlóvidéki — föld- 
mivelö nép háláját és ragaszkodását

, is tolmácsolja Mussolini iránt.
— Kapi Béla szentelte föl az 

enyingi uj evangélikus templo- 
i mot. A magyar evangélikusoknak 
j országosan gyűjtött s a helybeli szi

vek adományából megépült enyingi 
uj evangélikus templom ünnepélyes 
felavatása múlt vasárnap ment végbe 
s azt d. Kapi Béla titkos tanácsos, 
dunántúli ev. püspök, Takács Elek 
kormányfőtanácsos, veszprémegyház- 
megyei esperes, Komjáthy Lajos 
enyingi missziós lelkész és Szakáts 
Péter lelkész közreműködésével vé
gezte. A főpásztort a lepsényi állo
máson dr. Buda István járási fő
szolgabíró, a községben, az elöljáró
ság élén Tóth Jenő fogadta, az ev. 
egyházközség régi imaházában pe
dig Hanthó Elemér ny. főbíró, gyü
lekezeti felügyelő üdvözölte. Kapi 
Béla, a presbitérium élén, felvonult 
a templomhoz, amelynek ajtaját ün
nepélyes keretek között megnyitotta, 
majd megkezdődött az ünnepélyes 
istentisztelet, aminek során a püspök 
magasztos szellemű imával az uj 
templomot felavatta. A templomépi- 
tés történetét Komjáthy Lajos is
mertette. Ezt követőleg a templom
ban díszközgyűlés volt, amelynek 
keretében fogadta Kapi Béla püspök

a helybeli református egyháznak 
Monori-Kovács József lelkipásztor, a 
katolikus egyházközségnek dr. Weisz 
Elemér ügyvéd, elnök, az izraelita 
hitközségnek dr. Kán Lajos vesz
prémi főrabbi által kifejezett üdvöz
letét, ami után még Buda István 
főbíró az alispán és a járás, dr. 
Thegze László csendörszázados a 
csendőrség, dr. Pataky Gyula jegyző 
a község Üdvözletét tolmácsolta az 
egyházfőnek, aki egyenkint fenkölt 
érzéssel válaszolt. A templomszentelő 
ünnepség után a Korona-vendéglő
ben mintegy 200 terítékes társas
ebéd volt, amelyen Kapi Béla mondta 
az első felköszöntöt a kormányzóra. 
A püspököt Hanthó Elemér felügyelő 
köszöntötte fel, majd pohárköszön
tőket mondtak még Schrikker Sán
dor földbirtokos, Monori-Kovács La
jos ref., Komjáthy Lajos és Kóts 
Lajos ev. lelkészek.

— Egyházi hírek. A veszprémi 
megyéspüspök Hörcsüki István ku- 
tasi lelkészt Pápára hitoktatóvá ne
vezte ki; dr. Nagy György káplánt 
Somlószöllösről Tabra, Kern József 
káplánt pedig Nagybajomból Somló- 
szőllősre helyezte át.

— Tormay Géza köszönő le
vele Iklódy-Szabó Jánoshoz. To-r 
may Géza titkos tanácsos, az Idegen- 
forg. Tanács elnöke a kővetkező 
meleg sorokat intézte a kongresszus 
alkalmából dr. Iklódy-Szabó János 
kincst. főtanácsoshoz:

„Budapest, 1938. október 10. Igen 
tisztelt kedves Barátom ! Kedves kö
telességet teljesítek, amidőn azt a 
szives fogadtatást, amelynek az el
nökletem alatt álló Ors?ágo~ Magyar 
Idegenforgalmi Tanács Veszprémben 
részese volt, ezúton is a leghálás- 
sabban köszönöm meg. Mindnyá
junknak kedves emlékében marad
nak a veletek töltött órák és remé
lem, hogy tanácskozásaink révén is 
sikerült Veszprém idegenforgalmi 
értékeinek szélesebb körben megbe
csülést szerezni. Ismételt köszöne
téin tolmácsolásával maradok sok 
szives üdvözlettel igaz hived : Tormay 
Géza".

M i r e  v á r ?
írassa be gyermekét a
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— Nirseé Pál képviselő lett 

a veszprémi Hitelszövetkezet el
nöke. A Veszprém és Vidéke Taka
rék és Hitelszövetkezet, mintáz OKH 
tagja, a múlt hó végén tartott rend
kívüli közgyűlésén ajkai Nirnseé 
Pál gazd. főtanácsost, a nagyvázso
nyi kerület országgyűlési képviselő
jét egyhangúlag az intézet elnökévé 
választotta meg.

— Devecser a Felvidék visz- 
szacsatolásáért. Devecserböl jelen
tik : Devecser nagyközség múlt va
sárnap 3000 főnyi közönsége lelkes 
hangú naggyülésen követelte a Fel
vidék visszacsatolását. A levente
zenekar és a Róni. Kát. Dalárda 
zene- és énekszámokkal emelte a 
lelkes hangulatot. A társadalmi egye
sületek teslületileg zászlók alatt vet
tek részt a naggyülésen, amelyen 
megjelent gróf Esterházy Tamás 
nagybirtokos is. Dr. Zakariás János 
kir. közjegyző elnöki megnyitója 
után dr. Kondor Istvánná polg. isk. 
igazgatónő, dr. Laczay Antal kór
házi főorvos, dr. Vathy Jenő ügy
véd és vitéz Nováky Lajos plébános 
mondtak lelkesítő beszédet. A város 
lobogódiszt öltött s a gyűlés kö
zönsége lelkes közbeszólásokkal és 
tüntető éljenzéssel fogadta az izzó- 
hangú beszédeket és Horthy Miklós 
kormányzó, valamint Imrédy Béla 
miniszterelnök nevének említésekor 
kitörő éljenzéssel fejezte ki nagyra

_____________  1938. október 14.

becsülését. A naggyülés végül 
határozatilag kimondta, hogy kö
veteli a Felvidék visszacsatolását, 
hittel és reménységgel kisérik az 
ország vezetőinek erre irányuló 
tevékenységét s bizalommal vi
seltetik irántuk és üdvözli őket. 
Ezenkívül üdvözlik a felvidéki ma
gyarság bátor vezetőit: gróf Ester
házy Jánost, Jaross Andort és Szüllő 
Gézát, hálával üdvözlik az igazságunk 
érdekében elsőül sikraszállt Rother- 
mere lordot, valamint Mussolinit, 
Hittlert, Chamberlaint és Daladiert. 
Az üdvözölt államférfiakat és politi- 
sokat is meleg ünneplésben részesí
tette a naggyülés.

— Miniszterközi bizottság tár
gyalja vármegyénk községeinek 
költségvetését. A belügy- és pénz
ügyminisztériumok illetékes tisztvi
selőiből kiküldött miniszterközi bi
zottság érkezett dr. Velics János bel
ügyminisztériumi miniszteri titkár 
vezetésével a hét elején Veszprémbe, 
ahol a vármegye valamennyi közsé
gének költségvetését fogja letárgyalni.

— „Nehéz apának lenni" c. 
magyar vígjáték szombaton, vasár
nap és hétfőn a moziban. — Szer
dán és csütörtökön Spanyol légió. 
filléres helyárakkal

— Uj tanár. Pápáról jelentik: 
A pápai ref. főiskola igazgató- 
tanácsa a felszaporodott gimnáziumi 
tanulók létszáma miatt felállított pár
huzamos osztályhoz Ruzsás Lajost, 
az Eötvös-kollégium volt növendé
két alkalmazta óradíjas helyettes ta
nárnak.

— Közegészségügyi főfel
ügyelői látogatás. Dr. Bielek Tibor 
belügyminisztériumi közegészségügyi 
főfelügyelő hétfőn Győr és Kaposvár 
városok tiszti főorvosaival Veszprém
ben járt és itt Veszprém megye tej- 
és étkeztetési akciójáról tanácskozott 
dr. Bélák Imre várm. tiszti főorvos
sal.

— Schrikker Sándor fajazonos
gyümölcsfa, rózsa és disznövénycse- 
mete lerakata Veszprém, Palotai-ut 
23. sz. Árak árjegyzék szerint. Szál
lítás és csomagolás díjtalan. Meg
rendelések ugyanott, hívásra házhoz 
jövök. 277
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— Gyümölcstermelők gyűlése. 
A Balatoni Gyümölcstermesztők Egye
sülete okt. 16.-án, vasárnap fél 1 
órakor a gyógyteremben igazgató
választmányi vándorgyűlést tart, ame
lyen „A gyümölcsös és a szőlő trá
gyázása" címmel dr. Szöts Sándor, 
a GYOE titkára fog előadást tartani.

— A tekézés áldozata. Ádám 
Ferenc pápai rendőrségi hivatati 
tiszt hetekkel ezelőtt tekézés közben 
eltörte a lábát. Gyógyulása szépen 
haladt előre, de váratlanul trombó
zis lépett fel, ami pár nap alatt ha
lálát okozta. Vasárnap temették nagy 
részvét mellett.

— Leesett a létráról. Balaton- 
akarattyán Galambos Teréz cseléd a 
kimosott ruhát akarta a padlásra 
vinni, de a létra eldőlt s jobb al
karja eltörött. A veszprémi mentők 
az itteni kórházba szállították.

— A mozi műsora. Ma, szom
baton, vasárnap és hétfőn (15., 16. 
és 17.) bemutatásra kerül Nehéz 
apának lenni c. vígjáték. Csöpi 
Ferkó az uj „gyermek-szinész", 
noha mindössze két esztendős, en
gedelmesen játszik a felvevőgép 
előtt és helyenként letagadhatatlanul 
„alakit". Fáger Antal a félszeg ta
nár szerepében mesteri, Szeleczky 
Zita, Mály Gerő, Egri Mária, stb. 
mind kitűnőek. Előkelő vidéki leány
intézet a színhelye a darabnak, ahol 
az állásnélküli tanár elhelyezkedést
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nyer és egy véletlen folytán cso
magjához került gyermekkel érkezik. 
Rendkívül helyzetben kell eltölteni 
azt az időt, amig a gyermek szülei
hez visszakerülhet. A kimagasló mű
sorban még a Szakácsháboru c. Kox 
és Nox burleszk-vígjáték és a Magyar 
Világhiradó. — Szerdán és csütörtökön 
(19. és 20.) filléres előadásban, 
Annabella főszereplésével a Spanyol 
légió c. film. Ezen műsor keretében 
a Bugaci puszta c. magyar ismeret- 
terjesztő film és a Fox világhiradó 
kerül bemutatásra. Az előadások kez
dete : vasárnap és szerdán 4, fél 7 
és 9, hétfőn, csütörtökön és szom
baton fél 7 és 9 órakor. Pénztár- 
nyitás két órával az előadások előtt. 
Telefon: 363.

— Agyonütötte a villanyáram.
Pintér József villanyszerelő Urku- 
ton egy 220 voltos villamos oszlopra 
mászott fel, hogy valamit megjavít
son. A vezetékhez ért és az áram 
halálrasujtotta.

— „Távoli kék hegyek" a
cime Kosáryné Réz Lola uj regé
nyének, melyet most kezd közölni a 
Magyar Lányok, Tutsek Anna nép
szerű ifjúsági lapja. Mutatványszá
mot küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre 4 P.

— Férje halála miatt öngyil
kos lett. O zv. Makróczy Károlyné 
szül. Neugebauer Irén Veszprémben 
elhunyt férje orvosságával megmér
gezte magát és meghalt. Sógorához 
intézett levelében azt irta. hogy nem 
birja az élelet az ura nélkül és kérte, 
hogy férjének fényképét tegyék a 
koporsójába.

— „A kis összeesküvők" cím
mel irt Medveczky Bella uj ifjúsági 
regényt Az Én Ujságom-Tündérváá 
sár számára. Mutatványszámot kül- 
a kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy- 
ut 16.

— Mérget ivott. Nagy Istvánná 
Balatonkenesén, a főváros üdülőjé
ben, amelynek Bpestről vendége volt, 
bezárkózott szobájába és ismeretlen 
méreggel megmérgezte magát. Sú
lyos, eszméletlen állapotban szállí
tották be a veszprémi mentők az 
itteni kórházba.

— Chamberlain miniszterel
nök levele Tolnai Világlapjában.
Chamberlain angol miniszterelnök
kel az élen huszonöt világhírű ma
gyarbarát amerikai, angol, francia, 
német, holland, svájci és lengyel po
litikus irt érdekes levelet Tolnai Vi
láglapja  kiadójához és azokat a lap 
ehéten megjelent száma közli. Tol
nai Világlapja uj száma nagyszerű, 
izgalmas helyszíni felvételekben 
számol be a szudéta-vidék megszál
lásáról.

KÖZGAZDASÁG
Országos vásárok a Dunántúlon.

Okt. 17.-én Kaposvár (Somogy 
m.), Kőszeg (Vas m.), Rajka (Moson 
m.), Szülök (Somogy m.), Tarján 
(Komárom m.), Vál (Fejér m .); 
18.-án Pécsvárad (Baranya megye), 
Szentgotthárd (Vas m.), Szentlőrinc 
(Baranya m.), Vál (Fejér m.), Szől- 
lősgyörök (Somogy m.); 19.-én
Siófok (Veszprém m.); 20.-án Egyed 
(Sopron m.), Egyházaskozár (Bara
nya m.), Hedreheíy (Zala m.), Inke 
(Somogy m.), Keszthely (Zala m.), 
Németboly (Baranya m.), Szent- 
péterur (Zala m.), Tengelicz (Tolna 
m.), Zánka (Zala m.); 21.-én Bara- 
nyajenő (Baranya m.), Felsőmocso- 
lád (Somogy m.), Miszla (Tolna m.), 
Szentgyörgyvölgy (Zala m.), 22.-én 
Mikesszéplak.

*  Árellenőrzés a győri Ke
reskedelmi és Iparkamara terü
letén. Az árellenőrzés országos kor
mánybiztosa szükségesnek látta, 
hogy működését helyi megbízottak 
utján a vidékre is kiterjessze. Az 
elmúlt hetek háborús izgalmaival 
kapcsolatban ugyanis egyes közszük
ségleti cikkek árában olyan kiugrá- | 
sok mutatkoztak, amelyek indokolat
lannak tekinthetők. A kormánybiz- 1 
tos Győr, Komárom, Esztergom és j 
Veszprém vármegyék területén az i 
árak hatósági vizsgálatával és ellen- ; 
őrzésével, valamint szükség esetén 
feljelentések megtételével Székely Re- I 
zső főrevizort bízta meg, aki Győ- |

! rött hivatali helyiségét a városháza I 
I. em., 46. sz. szobájában foglalta 
el. A Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöksége ezzel kapcsolatban szűk- i 
ségesnek tartotta felhívni a kamará
hoz tartozó érdekeltek figyelmét a 
hatósági árellenőrzés szigorúságára 
és annak esetleges súlyos következ
ményeire.

* Nemzetközi Baromfikiállitás 
Budapesten. A Baromfitenyésztők 
Orsz. Egyesülete Bpesten, az orszá
gos tenyészvásártelepen nov. 20.— 
dec. 1. napjain Nemzetközi Baromfi- 
kiállítást rendez. A Veszprémvárm. 
Gazd. Egyesület felkéri baromfi- 
tenyésztő tagjait, hogy a kiállításon 
minél nagyobb számban vegyenek 
részt, tekintsék meg azt és hallgas
sák a vele kapcsolatos tanfolyamot. 
A kiállításra féláru jeggyel lehet fel
utazni. Bővebb felvilágosítást kész
séggel nyújt a Veszprémvárm. Gazd. 
Egyesület.

IRODALOM.
(Az „angol titok") megint kü

lönösen időszerű, talán sohasem 
--beszéltek annyit az angol mentali

tásról, a bonyolult s mégis olyan 
egyszerű angol lélekről, mint a leg
utóbbi napokban. Erről szól Márai 
Sándornak az Uj Idők-ben megjelent 
pompás cikke Londonról és az an
golokról. A lap gazgag tartalmából 
is kiemelkedik Csathó Kálmán elmés 
novellája, Fertsek Ferenc költői el
beszélése, továbbá Szentmihályiné 
Szabó Mária, Ruzitska Mária, He
gedűs Ádám és Marék Antal cikkei, 
Ebeczki György és Illés Endre szín
házi kritikái, Fóthy János, Szász 
Károly stb. költeményei. Képek egé
szítik, az érdekes „Ceruzajegyzetek", 
s a népszerű rovatok teszik teljessé 
a lapot. Mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy- 
ut 16. Előfizetés negyedévre 6.40 P, 
egyes szám 50 fillér.

LÉGOLTALOM.
Légi támadó bombák. I

Irta és felolvasta:
Molnár László 

városi tűzoltóparancsnok. 3 
Harcgázak ellen, vagyis gáztáma

dás ellen, ha van, a korszerű gáz
álarcok tökéletes védelmet nyújta
nak. Ha nincs gazálarcunk, mint- 
ahogy egy város minden egyes 
polgárát nem is lehet gázálarccal 
felszerelni, akkor is megvan a véde
kezési lehetőség, mert az előbb 
említett módon elkészített óvóhelyek 
tökéletes biztonságot nyújtanak a 
gázak ellen. Ha utcán ér bennünket 
gáztámadás és gázálarcunk nincs, a 
gázban a futást kerüljük, orrunk elé 
nedves zsebkendőt szorítsunk, amely- 
lyel elkerülhetjük a súlyosabb mér
gezést.

Óvóhelyeinknek a fentiekben el
mondottak szerinti kiválasztása, elő
készítése mellett gondoskodunk kell I

arról, hogy a legszükségesebb esz
közök, mint minden ember részére 
legalább ülőhely, esetleg fekvőhely, 
takarók, párnák, bőséges ivóvíz, 
esetleges eltorlaszolások ellen csá
kány, lapát, fejsze, a megsérült tö
mítések pótlására tömítőanyagok, 
kötszer, gyógyszer, a legszüksége
sebb élelmiszer, szükség W. C. (me
szes vagy turfás edény) rendelke
zésre álljon.

A bombafajok ismertetésénél azt 
mondottam, hogy egyike a legveszé
lyesebb bombafajnak a gyujtóbomba. 
Ázt is említettem, hogy kellő isme
retekkel rendelkezve, ez ellen a bom
bafaj ellen is tudunk védekezni, 
anélkül, hogy a védekezés nagyobb 
költségbe kerülne.

Ha arra gondolunk, hogy békés 
napjainkban előforduló kisebb tüz
eseteknél is a tűz körzetében lakó 
polgárság között bizonyosfoku pá
nikszerű izgalom mutatkozik, akkor 
a légitámadások által okozott, egy
szerre sok helyen keletkező tűz ezt 
az izgalmat fokozza. Tehát itt kell 
érvényesülni a legteljesebb mérték
ben a lélekjelenlétnek és a fegyel
mezett magatartásnak. A békebeli 
nagyobb tüzkatasztrófák minden 
esetben egy kis okra, egy szál gyu
fára, eldobott cigaretta, vagy szivar
végre, stb.-re vezethetők vissza és 
ha ezt a kis okot pillanatnyilag ki
tudjuk küszöbölni, óriási tüzkataszt- 
rófának vehetjük elejét. így vagyunk 
a gyujtóbombákkal is. Ha a gyujtó
bomba hatását a becsapódás pilla
natában megszüntetjük, tehát a tüzet 
még keletkezésében elfojtjuk, ugyan
csak nagyobb tüzkatasztrófáktól men
tesíthetjük magunkat.

Miután a szervezett tűzoltóság 
képtelen arra, hogy az ily tömege
sen jelentkező tüzesetek mindegyiké
nél beavatkozzon, feltétlenül szük
séges, hogy minden háznak, minden 
padlásnak meg legyen a maga házi- 
tüzoltója, kinek leleményességén, 
ügyes és bátor magatartásán fog 
múlni házaink tűzvésztől való meg
óvása. A gyujtóbombák által okozott 
tüzek nagyságának csökkentése meg
előző intézkedéseket kíván, amely 
nem áll másból, mint lakóépülete
ink padlástereiknek lomtalanításából. 
Ez nem más, mint az, hogy a pad
lástérből minden éghető anyagot, 
amely ott felesleges, el kell távolí
tani. Még ezzel az intézkedéssel sem 
tudjuk a gyujtóbombák által okozott 
tüzeket megakadályozni, mert a 
tetőzet anyagában még mindig bő
séges éghető anyag van. Szükséges 
tehát, hogy egy gyujtóbomba becsa
pódása esetére megfelelő oltóanyag 
és eszköz is rendelkezésre álljon. 
Feli kell tehát a padlástérbe készi-

a z b e s z t c e m e n t p a l a  
j a v í t á s r a  n e m  s z o ru l,  
v i h a r - é s  f a g y á l ló

ETERNIT MÜVEK
B u d a p e s t .  VI, A n d r á s s y - ú t  33

teni megfelelő mennyiségű vizet, ho
mokot, lapátot, fejszét, fűrészt.

(Folyt, köv.)

Első segélynyújtás
Irta és felolvasta:

Dr. Haidekker Nándor
vm. tb. főorvos.
Csonttörések. 3

Ütés és esés következtében néha 
nem a test puha részei sérülnek 
meg, hanem a testünk támasztékát 
képező kemény részek, a csontok 
törnek el.

Ha a csont eltörik és akár az el
tört csontvége a csont felett a húst 
és a bőrt átszakitja, vagy pedig a 
csonttörést okozó külső behatás, 
ütés a csontot eltöri és a felette 
lévő húst és bőrt sérti, átszakitja, 
nyílt törés keletkezik. A nyilt törés 
sokkal veszedelmesebb mint a fe
dett törés, mert itt még egy nyilt 
seb is van, melybe piszok hatol
hat és gátolja a gyógyulást.

Nyilt töréseket felismerni, ha a 
csontvégek a sebből kiállanak, nem 
nehéz dolog. Nehezebb a fedettöré- 
seket felismerni. Gyanút kelt az, ha 
a szenvedett ütés vagy esés után az 
illető végtagjainak megmozditásánál 
nagy fájdalmat érez. A gyanú bizo
nyossá válik, ha óvatos levetkőzte- 
tés után azt látjuk, hogy a végtag 
elvesztette rendes alakját és ahol az
előtt nem lehetett a végtagot meg
hajlítani, az itt most mozgatható és 
az eltört csont szilánkjainak recse
gése hallató. Néha azonban ezek a 
tünetek nem feltűnőek, különösen

Uj sorsjáték uj reménység!
Nők, férfiak,
szegén yek-gazd agok. 
F iata lok-őregek . 
Földbirtokotok, 
G azdák,
K ereskedők,
Iparotok,
Orvotok, Ügyvédek,
M érnökök,
írék , m űvészek,
Tisztviselők,
H ivatalnokok,
A lkalm azottak,
ügynökök,
Nyugdíjasok,
M unkátok stb.

tehit mindenki tudja, hogy a m. kir. 
osztálysorsjátéknak igen nagy fontos
sága van az ország gazdasági életében 
és páratlan alkalmat nyújt arra, hogy 
b á r k i  g y o r s a n  m a g g a z d a -  
g o d h a t t o n ,  hogy nyerjen egy nagy 
nyereményt.
N y a ra i a x s n b a n  o a a k  a z  n y á r -  
h á t ,  o k in a k  o o r s j a g y a  v a n  I
A s i a r a a o t a  mindenki számára, fog
lalkozásra, nemre, korra, rangra, va
gyonra való tekintet nélkül — nyitva áll. 
■ o a t  I s m é t  I t t  a z  a l k a l o m  I 
O k t é b a r  1 5 .-é n  kezdődik az új sors
játék. Vegyen vagy rendeljen soisjegyet 
bármelyik föárusitónál a hivatalos ára
kon : n y a lo a d  •>/« p a n g d , n a g y a d  
7  p a n g d , f é l  14 p a n g d , a g é a z  
t d  p a n g d  osztályonként.
K ifiz e tn i van ideje — la g k é a d b b  
— a húzás kezdete előtt.
Mindenkinek és minden egyes sorsjegy, 
nek a g y a n ld  a  n y a r é a i  a a é l y a  I

A szerencsét is keresni kell!
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ha az ízületekhez közel történt a i 
törés.

Ilyen kétséges esetekben nem ! 
szabad a törésre gyanús végtagot j 
sokat tapogatni és mozgatni, ha- i 
nem ha törésre gyanakszunk, vagy 
ha a végtag mozgatása fájdalmas, : 
még a gyanús esetekben is úgy bá
nunk el az illetővel, mintha csont- 
törést szenvedett volna. Végleges se- I 
gitséget természetesen csak az orvos ■ 
adhatja meg. Nekünk elsősegitség- 
nyujtóknak az a dolgunk, ha a tö- j 
rés nyílt, a sebet be kell kötnünk ! 
és a sérültet orvoshoz szállítanunk i 
oly módon, hogy minél kevesebb | 
mozgatással, kíméletes szállítással 
a betegnek fájdalmat ne okozzunk.

Ha a sérültnek a karja törött el, 
az eltört felsőkart a mellkasnoz tá
masztja a beteg és a másik keze j 
tenyerével odaszoritja a sérült kar- , 
ját, igy járóképes, rövid útra szál
lításáról gondoskodnunk nem kell.

Ha pedig kezeszára törött el, az 
eltört kezeszárát ráfekteti a beteg ép i 
kezeszárára, a könyökét megtá- j  
masztja az ép tenyerével és az 
egész eltört kart magához szorítja.

Lábtörés esetén az eltört lábat 
valami kezünk ügyébe eső kendő
vel az ép lábhoz kötjük és pedig a 
kötést a fájdalmas rész fölött és 
alatt alkalmazzuk. Célszerű a lábak 
alá deszkalapot vagy lécet tenni 
és a lábakat ahoz hozzákötni, mi
által a szállításnál a tört végek moz
gatása nem fog bekövetkezni.

Ficamnál a csont vége kiugrik a 
helyéből, az ízület fájdalmas, alakja 
megváltozik és a mozgás korlátolt. 
A  ficamot ne próbálgassuk helyre 
tenni. Úgy bánjunk a sérülttel, mint 
a csontöröttel és minél előbb vigyük 
orvoshoz.

(Folyt, köv.)

kezzetek 14 éves életkortól felfelé, 
— nemre való tekintet nélkül — tag
ként a Liga Horgos-u. 3. alatti iro
dájában, esetleg 393. telefonszámon. 
Tagdijak: pártoló tagdíj évi 20 P-töl 
100 P-ig, rendes tagdíj évi 2 P-től 
20 P-ig. A tagdijak havi részletben 
is fizethetők tagdij-bélyeg ellenében, 
amelyek a tagsági igazolványba be
ragasztva nyugtául szolgálnak. „Ho
gyan védekezzünk légitámadás ese- 
tén“ c. füzetünk 20 fillérért kapható 
a Liga irodájában. Hivatalos órák 
naponta fél 9 —13 és 15—17.

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

Győrött a Perutzgyár 3:1 (3:0) ' 
arányban győzött. A II. kér. SC me
zőnyben egyenrangú ellenfele volt, 
de a kapuelőtti határozottság tekin
tetében messze elmaradt tőle. Gól
szerzők : Antalfi (2) és Vámos II. I 
Játékvezető: Erdős.

Várpalotán az Unió 1:0 (0:0) ! 
arányban vereséget szenvedett a , 
SzSE-töl. A bányászcsapat irányi- I 
nyitotta végig a mérkőzést, de csa
társora balszerencsével a legjobb al
kalmat is elmulasztotta. Védelme vi
szont öngólt vétett. Játékvezető : Fritz.

A Perutz II. is vereséget szén ve- j 
dett Győrött a GyTC-től 4:1 (1:1) | 
arányban. Az utolsó negyedóráig ; 
teljesen egyenrangú csapatok élve
zetes játéka volt, de ekkor összerop
pant a pápai védelem és tiz perc 
alatt három gólt kaptak. Játékvezető : 
Hathalmi.

Péten a KSE 3:2 (0:0) arányban 
győzött a FÁK II. ellen. Erős iramú 
és szép küzdelem volt. Szünet után i 
Fűzfő szerzett két gólt, de a lelkes 
hazaiak úgy az egyenlítést, mint a 
győzelmet ki tudták harcolni. Gól
szerzők : Kovács (2), Horváth, illetve < 
Winkler (2). Játékvezető: Balogh.

Móron aBSE-től4:l (3:0) arány
ban vereséget szenvedett a ETBSE. 
Enying több tartalékkal is egyen- j 
rangú ellenfél volt, de kapusuk in- 
diszponáltsága folytán kikapott. Egyet
len góljukat Borsi szerezte. Játékve
zető : Horváth.

Megverték Siófokot is Hajmás- 
kéren 2:1 (1:0) arányban. Ez ugyan 
meglepetés, de megérdemelt, mert 

i ugyan az SSE sem játszott rosszul, 
de Hajmáskér megszokott környe
zetének biztatására még jobban ját
szott. Gólszerzők: Kautzky (2), il
letve Zselly. Játékvezető: Grassz- 
mann.

Meglepetés a VTC veresége is 
i Ajkán 3:2 (2:1) arányban. Egyen- 
i rangú ellenfelek küzdelmében az 
1 Üveggyár nagyobb gólratörése és 
| szerencse is az ő javukra billentette 
| a mérleget. Menti a VTC-t tartalé

kos volta és az idegen környezet. 
Gólszerzők: Baranyai (2), Takács, 
illetve Simon és Wéber. Játékvezető : 
Freund.

A Légoltalmi Liga felhívása.
A légoltalom fontosságát — Írja 
többek között — bebizonyítottuk a 
szept. 17.-től 22.-ig tartott légoltalmi 
előadásainkon. A négyhatalmi egyez
mény elodázta ugyan a közvetlen 
háború veszélyét, de a háború réme 
azért még folyton fenyeget. Gondol
junk vissza az elmúlt hetekre, mi
lyen súlyosan nehezedett ránk egy 
esetleges légitámadás veszélye. Most 
van időnk alaposan felkészülni. A 
munka anyagi kiadásokkal jár, ezért 
a város minden lakójának nemzet- 
védelmi kötelessége, hogy a Lég
oltalmi Liga tagjai sorába azonnal 
belépjen és a tagdijak pontos fize
tésével a Liga munkáját támogassa. 
Magyar testvéreink ! Mielőbb jelent

A kivételes viszonyok következ
tében a FÁK—KFC mérkőzés elma
radt. * (t. I.)

o Vasárnapi labdarugó sor
rend. Perutz—SzSE, GyAC—Unió, 
FÁK — SzFC, Perutz II. — HVSE, 
GyTC—P. Vasutas, Siófok—FÁK I . 
Unió II. —Enying, Hajmáskér—VTC, 
ARAK II.-A jka és Pét—Móri BE 
játszanak bajnoki mérkőzést.

o Labdarúgás a Horthy-re- 
plilőalapra. A veszprémi gimnázium 
és kereskedelmi iskola sportkörei
nek vezető tanárai és ifjúsága elha
tározta, hogy okt. 30.-án délelőtt 
labdarugó mérkőzést rendez, aminek 
tiszta jövedelmét a Horthy Miklós- 
nemzeti repülőalap javára fordítja.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

o Atlétika. A veszprémi keresk. 
iskola sportköre osztályközi atlétikai 
mérkőzést rendezett a IV. és III. év
folyamok között. A verseny a IV. 
évfolyam 49:45 arányú győzelmével 
végződött. Kiválóbb eredmények: 
800 m síkfutás: Kungl IV. ó. 2’ 12 
p. Gerelvdobás: Velekei III. o.
42 79 m. '

Anyakönyv.

be. —■ Az illető szállításra vonat
kozó versenytárgyalás megkezdése 
után érkezett ajánlatokat nem ve
hetjük figyelembe. — Bánatpénz az 
ajánlati összeg 2°/®-a. Befizetendő 
az 50.000/1934. K. M. rendelet 30. 
§. 6. és 7. pontjában felsoroltak ki
vételével a veszprémi „m. kir. állami 
gyermekmenhely 64198. sz. letéti 
csekkszámlája Veszprém“ ptkp. csekk
számlája javára.

Veszprém, 1938. október 5.-én-
Születés: Beiecz István gyári m. és Né

meth Mária ieénya Irén Anna, rk. — Loksa 
József npsz. és Mózer Mária leánya Kata
lin. tk. — Durmics István borbély-s. és 
Bóta Mária fia István Mihály József, rk.
— Péter András npsz. és Viz Mária fia 
Endre, rk. Gubicza József npsz. és 
Brunner Erzsébet fia Lajos Ernő, rk. — 
Nagy Teréz bejárónő fia József, rk. — 
Geiszt János gyári-m. és Klein Ilona leánya 
Ilona, rk. — Borszuk Terézia leánya T e 
rézia Erzsébet, rk. Lász ó Géza gyári 
darukezelő és Dániel Gizella leánya Angéla, 
rk.

Halálozás: Grünwald István 20 n., rk.
— Tóth Mihály 4 h , rk. özv. S/abó 
Jánosné szül. Spirák Terézia 74 é., rk. — 
Kovács János 70 é., ev. — Németh István 
gazd. cseléd 4b é., rk. Gáspár József 
npsz. 67 é , ref. — Fortenbacher Teréz 
cseléd i 9  é., rk. — Hellenbradt Miklós 
4 h , rk. — üzv. Balázs Sándorné szül. 
Dómján Mária npsznő 72 é., ref. özv. 
Makróczy Károlyné szül. Neugebauer Irén 
39 é., rk. — Jungi Vilmos 4 h., rk.

Házasság: Müller József asztalos-s. és 
Újvári Mária, rk.

S tek k er  L ászló  já r á s b l r ó s á f i  vég reh a jtó tó l. Veszprém .
Pk. 10.363 30.

Árverési hirdetmény.
Ákos Frigyes végrehajtató javára, 

(képv. : dr. Gál Endre ügyvéd) 300-— 
P köv. és jár. erejéig 1938. nov. 
4.-én d. u. 4 órakor Várpalotán, 
241. sz. alatt a veszprémi kir. járás- 
bíróság 4353 30 sz. végzésével elren
delt végrehajtás során lefoglalt, 
1984’— Pbecsértékü ingóságok : bú
torok, korcsmaberendezés, borok, 
stb. biróilag elárvereztetnek. 

Veszprém, 1938. okt. 3.
Stekker László s. k.

286 kir. jbirósági végrehajtó.

V e rs e n y tá rg y a lá s i h i r 
d e tm é n y.

A veszprémi m. kir. állami gyer- 
! mekmenhely igazgató főorvosa nyil- 
j vános versenytárgyalást hirdet az 
j 1938. november 1.— 1939. okt. 31.-ig 

terjedő időre
1. Fűszer- és gyarmatáruk.
2. Háztartási cikkek, tisztitó 

anyagok.
3. K e n y ér, p ék sü tem én y, 

zsemlyemorzsa.
4. Liszt és dara

I szállítására.
A teljes szövegű versenytárgya

lási hirdetmény és mellékletei, vala
mint az ajánlati űrlapok a veszprémi 
m. kir. állami gyermekmenhely hi
vatalos helyiségében (Veszprém, Fü
redi-telep 8., ajtó 26.) naponta 8— 14 
óra között a budapesti és győri 
Kereskedelmi és Iparkamaránál, az 
Ipartestületek Országos Központjá
nál, a Veszprém városi mérnöki hi
vatalnál s a veszprémi Ipartestület
nél megtekinthetők, illetve díjmente
sen átvehetők. — Á versenytárgyalás 
időpontja 1938. okt. 27.-én a kö
vetkező részletezés szerint: 1. Fű
szer és gyarmatáruk, valamint a ház
tartási cikkek, tisztitó anyagok szál
lítására d. e. 10 óra; 2. a kenyér, 
péksütemény és zsemlyemorzsa szál
lítására d. e. 11 ó ra ; 3. a liszt és 
dara szállítására déli 12 óra.

Az ajánlatok az illető verseny- 
tárgyalás megkezdéséig nyújthatók >

Dr. Kolumbán s. k.
igazgató-főorvos h- 

282 gondnok.

Pk.6711. sz. 1938. 1938. vgh.410. sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Gróh István bpesti ügyvéd 
által képviselt Angyalföldi Textilmü
vek R. T. javára 110 P 60 f. tőke 
és több követelés járulékai erejéig 
a bpesti közp. kir. járásbíróság 
1937. évi 213703. sz. végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőnél 1938. évi 
julius hó 18.-án lefoglalt, 1187 P 
80 f-re becsült ingóságokra a vesz
prémi kir. járásbíróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak végrehajtást szenvedő laká
sán, üzletében : Városlőd községben, 
127. sz. alatt leendő megtartására 
határidőül 1938. évi október hó
19. napjának délután 4 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, bor, szalámi, vegyes kol
bász, a FKSZI 3411-1935 . jkv. 
2—32. T. alatt felvett ingók, továbbá 
FKSZI 1028-938. jkben s egyéb 
ingóságokat el fogom adni.

Veszprém, 1938. szept. hó.
vitéz Gajzágó Gyula

kir. bírósági végrehajtó. 
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Pk. 6159. sz. 1937. 1932. vh. 3102. sz-

Árverési hirdetmény.
Dr. Révész Márton devecseri ügy

véd által képviselt Ajkai Kőszén- 
bánya R. T. javára 15 P 96 fillér 
tőke és több követelés járulékai ere
jéig a Bpesti közp. kir. járásbíróság 
1937. évi P. 1707. zz. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tán végrehajtást szenvedőtől 1937. 
évi május hó 21.-én lefoglalt, 1578 
P-re becsült ingóságokra a vesz
prémi kir. járásbíróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908. XLI. t.-c. 20. §-a 
alapján fent megnevezett s a fogla
lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő 
más foglaltatók javára is az árverés 
megtartását elrendelem, de csak arra 
az esetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs, végr. 
szenv. lakásán, üzletében : Városlőd 
községben 61. és folyt. 81. sz. a.

! volt raktárban leendő megtartására 
határidőül 1938. évi október hó 19. 
napjának d. u. fél 5 órája tűzetik 
ki, amikor a biróilag;iefoglalt bútorok, 
uriszoba garnitúra, komplett ebédlő, 

i cementcső, sírkövek, ablaktok, tetőfe
dő, cementoszlop, stb. s egyéb ingósá
gokat a legtöbbet Ígérőnek készpénz- 
fizetés mellett, esetleg becsáron alul. 
is, — de a kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabban csak a végrehajtást 
szenvedő beleegyezésével, — el fo
gom adni. Azon ingóságokra, ame
lyeknek a kikiáltási ára egyezer 
pengőn felül van, az 5610,931. M. 
E. számú rendelet értelmében csak 
azok árverezhetnek, akik a kikiáltási 
ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. 

Veszprém, 1938. szept. 28.
Vitéz Gajzágó Gyula.

kir. bírósági végrehajtó. 
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Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.


