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A Felvidékért!
Amikor a magyar kormány az 

elszakilott Felvidék gyors vissza
csatolása érdekében európaszerte 
s z í v ó s  diplomáciai harcot folytat 
és a csehek provokálására öt 
korosztályt fegyverbe szólítottunk 
az ország jogos érdekeinek vé
delmére, az ország első asszonyai, 
Magyarország kormányzójának fen- 
költ lelkű hitvese és a felelős mi
niszterelnök felesége, felhívást in
téztek a magyar társadalomhoz. 
Áldozatot kérnek. A csaknem 
mindenükből kifosztott, Ínséges fel
vidéki magyarok megsegítésére 
országos akciót szerveznek, hogy 
a felszabadulok mór a szabadság 
első óráiban érezzék a magyar 
szív, a magyar lélek együttérzé
sét. gyámolitását és kenyeret 
nyújtó jobbkezét.

A beteljesülés reménye egybe
forrasztotta az ország népet. Az 
együvé tartozás érzése most olyan 
elemi erővel tör ki. amellyel cso
dákat vihetünk vegbe. A magyar 
becsület és a magyar testvériség 
azt követeli a magyar néptől, hogy 
minden áldozatot hozzon meg a 
Felvidék nyomorának enyhítésére.

Rirtdót fújt a segíteni akarás 
és ez a riadó a maga egyszerű, 
keresetlen szavaival eljut az or

szág legeldugottabb részeibe is, 
megmozgatja a kastélyok és kuny- ! 
hók lakóit, minden magyar szivét, 
s a riadó nyomában megindul a 
nagy nemzeti adakozás; bankók 
és apró kis természetbeni adomá
nyok, arany és ezüst, gabona, j 
tojás és árucikk vándorol a Fel- [ 
vidékre, hogy azok, akik húsz . 
keserves esztendőn keresztül is ! 
rendületlenül megőrizték magyar
ságukat, a magyar honved be- í 
vonulásakor ne csak az erőt vagy 
a fényt, hanem az ország szívé- j 
nek dobbanását is érezzék.

ók mindenüket feláldozták a j 
magyar ügyért, a szebb, boldo- ; 
gabb magyar jövő eszméjéért. | 
Rajtuk segíteni nemzeti és testvéri j 
érzésből fakadó szent kötelessé
günk.

Imponáló egységben fog meg
nyilvánulni a nagy adakozás, az 
ártatlanul szenvedők és nélkülö
zők felsegelvezése. A magyar erő 
megmozdulásával egyidejűleg in
duljon meg a magyar szív a ma- 
gy«r szivert. Teljesítsük a két 
nagyasszony felhívására egyik 
legmagasztosabb kötelességünket, 
áldozzunk mielőbb a Felvidékért, 
áldozzon minden magyar a  m a
gyarért !

a fegyverbe hívottak érdekei a pol
gári életben csorbát ne szenvedjenek, 
főleg pedig, hogy családtagjaik nél
külözéseknek és nyomornak kitéve 
ne legyenek.

A magyar kormány teljes mérték
ben átérezve ezt a kötelességet, a 
mai kor szociális követelményeinek 
megfelelően adott ki rendelkezéseket, 
hogy a hadbavonultak családtagjainak 
megélhetését biztosítsa. Az első ilyen 
rendelet rendes havi készpénzsegélyt 
biztosit az arra rászoruló feleségnek 
és gyermekeknek. Egy másik rende
let jogi védelemről gondoskodik, a 
végrehajtási jog terén nyújt messze
menő előnyöket s mentesítést ad a 
kilakoltatás alól. A vasárnapi hivata
los lapban pedig Sztranyavszky Sán
dor földművelésügyi miniszter két uj 
rendelete jelent meg, melyek közül 
az egyik a mezőgazdasági cselédek 
sorsáról gondoskodik, másik pedig a 
mezőgazdaságban kötelező munka- 
segitségről szól.

A mezőgazdasági munkások itt
hon maradt családtagjai — a csa
ládfő bevonulása esetén — a múlt
ban csak öt hétig kapták meg csök
kentett járandóságaikat. Az uj ren
delet megvédi őket a felmondástól s 
az öt hetes időt a katonai szolgálat 
tartamára meghosszabbítja, olymódon, 
hogy ha a bevonultnak eltartottja 
nincs, szegődményes földjét egész 
katonai szolgálatára megtartja, ha

egy eltartottja van, teljes járandósá
gait köteles a gazda kiszolgáltatni. 
Ezek az intézkedések teljes mérték
ben biztosítják, hogy ennek a leg
szegényebb néposztályhoz tartozó, 
de nemzeti szempontból igen értékes 
társadalmi rétegnek hozzátartozói 
semmiben hiányt ne szenvedjenek.

A szociális érzék és a magyar 
szolidaritás szellemében készült a 
másik rendelet a mezőgazdaság kö
telező munkasegitségéröl. Ez a ren
delet biztosítja, hogy a hadbavonul
tak földjei ne maradjanak megmun- 
kálatlanul és szükség esetén kötele
zőig is igénybe lehessen venni az 
itthonmaradottak munkáját és mun
kaeszközeit. Nemzeti és egyéni szem
pontból egyaránt nagyjelentőségű 
kérdés nyer ezzel rendezést. Ahogy 
mi a magyar népet ismerjük, a ren
delet tényleges végrehajtására nem is 
lesz szükség, mert a világháború 
alatt is összetartott a magyar falvak 
népe s az itthonmaradottak szívesen 
nyújtottak segítséget oda, ahol erre 
szükség volt. De a rendelkezés min
denesetre helyes — és megnyugtató, 
hogy a kormányzat megteszi a szük
séges intézkedéseket a hadbavonul
tak szociális védelmére s azok terhét 
az itthonmaradottakra rakja át. Ez a 
helyes, ez a természetes. Mert a nagy 
nemzeti erőfeszitésből mindenkinek 
ki kell vennie a részét... (s.)

Magyar a magyaréri!
A magyar igazság győzelme út

ban van: rövid idő kérdése felvidéki 
testvéreink visszatérése az ősi hazá
hoz. Húszéves idegen uralom ször
nyű nyomása nehezedik rájuk: nyo
mor, szenvedés, börtön az osztályré
szük. A nélkülözés és a szenvedés 
segítségért kiált. Ez a segítség ma | 
egyetemes magyar parancs: a népi 
együvétartozás parancsa.

A Felvidék öslakói nem magukért, 
de mindnyájunkért, az egész ma
gyarságért küzködnek és szenvednek 
húsz keserves esztendő óta. Sanyarú 
sorsuk áldozatra kell, hogy kötelezze 
az egész magyarságot: kicsinyt és j 
nagyot egyaránt. Le kell törölni hom
lokukról a megpróbáltatások verité- 
két, orvosolni az őslakosságon ütött 
sebeket. A Felvidéken nem lehet 
éhező száj, fázó gyerek, otthontalan 
család.

A magyar becsület és a magyhr 
testvériség azt követeli mindnyájunk
tól : hozzunk meg minden áldozatot i 
a Felvidék nyomorának enyhítésére. 
Szivünk sugallatára hallgatva, a nem- : 
zeti irányú szervezett nőmozgalommal | 
együtt kérő szóval fordulunk tehát a 
magyar nemzet minden tagjához, 
szegényhez-gazdaghoz egyaránt: adó- ! 
mdnyaikkal segítsenek a Felvidék ín
ségén. Minden fillérre szükségünk 
van, mert a bajok rendkívüliek s a j 
^ennivalók nem tűrnek késedelmet.

Aki magyar, az jöjjön a magyarért, 
a magyar s z í v  induljon meg a ma
gyar szívért. A közös magyar sors 
egyik legnagyobb mai kötelessége: 
áldozzunk a Felvidékért!

Horthy Miklósné s. k.
a mozgalom védnöke.
Imrédy Béláné s. k.
a munkabizottság elnöke.

Két rendelet.
A magyar nemzet minden tagja 

osztatlan lelkesedéssel és az ősi ma
gyar katonai erényekhez méltó el
szántsággal fogadta a haza hivó 
szavát, amely az ország érdekeinek 
védelmére az elmúlt napokban fegy
verbe szólított öt korosztályt. Min
denki szívesen és lelkesedéssel tett 
eleget a behivási parancsnak, sőt 
ezrével voltak és vannak önként je- 

! lentkezők is. A régebbi, háborút járt 
frontharcos korosztályok és a fiata
labb nemzedék valósággal versenyre 
kelt egymással s a magyar lelkiség 
legszebb virágai nyíltak ki a meg
próbáltatás mostani napjaiban.

Megnyugtató és felemelő érzés 
ez az egész nemzetnek. S ez a mély
séges hazafiui lelkesedés és bátor 
elszántság kétszeresen kötelezi az 
itthonmaradottakat oly irányú intéz
kedésekre, amelyek biztosítják, hogy

Mesterházy Ferencné főis
pánná a vezetője megyénk
ben a „Magyar a magyarért** 

mozgalomnak.
Lapunk vezető helyén foglalko

zunk a kormányzónénak a miniszter- 
elnök feleségével együtt elindított 
mozgalmával, amely Magyar a ma
gyarért jelszóval az anyaországhoz 
most visszavárt testvéreink megsegí
tését tűzte ki feladatául. Ez a ma
gasztos elgondolás ugyanarra a célra 
törekszik, amit dr. Mester házy Fe
rencné, közszeretetben álló főispá
nunknak nemesszivü felesége, mint 
a MANSz elnöknője ennek az egye
sületnek keretében már három héttel 
ezelőtt kezdeményezett, s amely már 
eddig is a legszebb eredményt ké
pes felmutatni. Úgy látszik, az 
Isten áldotta, gyengéd női s z í v  egy
formán érez, akár az ország, akár a 
vármegye legelső asszonya a birto
kosa, és a szenvedés tudomásulvé
tele elégséges ahoz, hogy belőle a 
szeretet áldó melege áradjon ki a 
szenvedőkre. Különösen pedig akkor, 
ha a szenvedők magyar testvérek, 
akikért jóságos nagyasszonyaink szive 
még forróbban dobog.

A főispánné a MANSz-nak ha

zafias munkálkodását a Föméltóságu 
Asszony felhívása óta természetszerű
leg bekapcsolta az országos Magyar 
a magyarért-mozgalomba s az eddigi 
siker után remélhető további szép 
eredmény Veszprém megyében is 
ennek a mozgalomnak a fémjelzését 
fogja magán viselni. Már pedig a 
további eredményre bizton számít
hatunk, mert azonkívül, hogy olyan 
lelkes, előkelő uriasszony kezében 
van a vezetés, mint Mesterházy Fe
rencné, odaadó, fáradhatatlan mun
katársai szinte vármegyénk egész tár
sadalmából sorakoznak fel melléje.

Magyar asszonyainknak ez a di- 
cséretreméltó munkája nemcsak szo
ciális, hanem nemzetgazdasági szem
pontból is jelentőségteljes, mert a 
sok félredobott lini-lom összegyűjté
sével olyan anyaghoz segítik a hon
védkincstárt, amelyből egyébként be
hozatalra szorulunk. Aki igaz ma
gyar, iparkodjék adományaival tehet
sége szerint minél jobban támogatni 
magyar asszonyaink magyarmentő, 
áldozatos tevékenykedését!
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A MANSz felhívása 
tagjaihoz.

A veszprémi MANSz elnöksége 
a kővetkező felhívást bocsátotta ki s 
azt falragaszok utján is közzétette:

Kérelem a veszprémi magyar 
asszonyokhoz! Sürgősen adjatok, 
hogy adhassunk a felvidéki magyar 
testvéreinknek: használt meleg ru
hát, fehérneműt, cipőt, könyveket, 
folyóiratokat, élelmet. Minden hétfőn 
d. u. 3 -5-ig , csütörtökön d. u. 
3—5-ig és szombaton d. u. 3 -5 -ig  
vesszük át a fenti tárgyakat a Kossuth 
Lajos-utcai székházunkban. Zászló \ 
helyett a zászló pénzbeli megváltását 
kérjük. A felajánlott élelmet, mikor 
arra szükség lesz, megbizottaink a 
háznál átveszik. Nagyon kérünk 
minden veszprémi magyar asszonyt, 
rendezzen hetenkint egyszer egy tál 
ételes napot s az így megtakarított 
heti filléreket ajánlja fel éhező test
véreink felruházására. Áldozzunk a 
Felvidékért ! Érettünk szenvednek !
A Veszprémi Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége nevében: dr. 
Mesterházy Ferencné elnöknö.

A MANSz hazafias célú 
teája.

A MANSz kedden délután ren- j 
dezte őszi első teáját Kossuth-utcai j 
székházában, amelynek tiszta jüvö- j 
delmét ugyancsak a „Magyar a ma- 
gyarért“-mozgalom céljaira fordítják.
A teadélutánon megjelent annak uj j 
elnöknője, dr. Mesterházy Ferencné 
főispánná, akit magyar asszonytest- | 
vérei megérdemelt, meleg szeretettel 
vettek körül. A százon felüli szám
ban egybesereglett vendégek sorában | 
megjelent Serük József prépost-ka
nonok, veszprémi plébános is. A tea . 
keretében Vájná Gábor ny. őrnagy, j 
a hazafias megmozdulásokban az j 
egyesület urhölgyeinek lelkes segítő- 1 
társa, — aki a lapunkban megjelent 
első, lendületeshangu felhívást is : 
megfogalmazta, — rövidebb elő- | 
adásban ismertette a MANSz-nak 
azokat a hazafias irányú elhatározá
sait, amikre a vármegyeházán tartott 
első előadása után került a sor: az ; 
ápolónői tanfolyamot, könyvek, ruha- 
és cipőadományok, eldobott fémtár
gyak gyűjtését stb., amikre nemcsak 
a csehek elől menekült, kifosztott 
magyar testvéreinknek s a majdan 
visszacsatolandó felvidéki területeket 
megszálló magyar katonáknak lesz 
szükségük, hanem a húsz év óta el
nyomott, ottani magyar iskolákba járó 
gyermekeknek is. Majd a bevonultak 
családtagjai részére felállított tanács
adó irodáról szólott, s rámutatott, 
hogy a MANSz. fenköltlelkü veze
tője, Mesterházy Ferencné főispánné- 
val az élén — akit viharosan meg
éljeneztek — már az egész várme
gyében akcióba lépett. Kérte a ma
gyar nők további áldozatkész támo-

Mindenszenteki kötészetre Thuja 
15. Mahónia 30  P mázsánként. 
K 0 L A U C H faiskola. Szeged.
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gatását, majd gyakorlati útmutatáso
kat adóit nagy tetszéssel kisért fel
szólalása végén. A teaest résztvevői 
igen kellemesen szórakoztak és él- 1 
vezettel fogyasztották a tea mellé a 
kitűnő büfét, amelyet az egyesület 
vezető tagjai és a megyei tisztvise
lők feleségei, mint háziasszonyok 
adtak össze és szolgáltak ki kedves 
előzékenységgel.

Adományok a „Magyar a  
magyarért'* mozgalomra.

A veszprémi MANSz-hoz a fenti 
célra október 10.-ig a következő 
adományok érkeztek : Zászlómegvál
tás címén: özv. Angeli Mártonná, 
Szabó Ernöné 10 — 10 P. Zászlót 
adtak: dr. Mesterházy Ferencné, 
dr. Berky Miklósné, dr. Szeifarth 1 
Vilmosné, Winter Sándorné, Pekárdy 
Kálmán, Bárdos Imre, Márkus Vil
mos, Léber Testvérek, Egyházmegyei 
Könyvnyomda, Ebergényi Samuné, 
Hamburger Sándor, Pekárdy Pál, ! 
Rosenberg Mór, Weisz József, Haj
nóczy György, Bokrossy Jenőné, 
Ring István, Regényi József, özv. j 
Welty Miklósné, özv. Finke Józsefné, 
Róm. kát. elemi leányiskola III , VI. 
osztálya. Könyvet, folyóiratot adtak : 
dr. Mesterházy Ferencné, özv. Finke 
Józsefné, dr. Cságoly Sándor, dr. 
Róbert Lajosné. Ruhaneműt (cipő, 
fehérnemű stb.) adtak : dr. Mcster- 
házy Ferencné, dr. Szeifarth Vil
mosné, dr. Róbert Lajosné, Sziget

vári Imre és neje 500 P értékű férfi, 
női és gyermekruhát (teljes uj, bolti 
áru). Egyéb adományok : A veszprémi 
MANSz keddi teájának tiszta bévé- I 

i tele, amelyet a felvidéki szegények I 
megsegtiésére ajánlott fel, 130 P. ! 

i Veszprémi Kereskedők Társulata Fo- | 
dór Ferenc utján 50 P. Egyházaié- | 

| gyei Könyvnyomda 50 drb plakát j 
ingyenes nyomását, Fodor Ferenc ! 
azok hirdetését, illetve kiragasztását 
ingyen. — Az adományokért ezúton j 

1 is őszinte köszönetét mond a MANSz \ 
elnöksége.

A MANSz hírei.
A veszprémi MANSz ápolónői 

tanfolyama október 20.-án, csütörtö
kön d. u. 6 órakor megkezdődött 
az egyesület székházában. A tagok 
pontos megjelenését kérik. — Az 

! iparos asszonyok a Veszprémi Ipar
testület székházában okt. 24.-én, hét
főn este fél 8 órakor értekezletet tar
tanak a „Magyar a magyarért" moz- 

I galom ügyében. A MANSz vezető
sége kéri a MANSz tagjait, hogy az 
értekezleten minél nagyobb számmal 
megjelenni szíveskedjenek. — Okt. 
27.-én, jövő csütörtökön d. u. 2 óra
kor Szabó Ernöné vezetésével meg- 

| kezdi működését a MANSz varró- és 
' szabász csoportja a székházban. Ké

rik valamennyi MANSz-hölgyet, hogy 
j ebben a munkában részt venni szi- 
! veskedjenek.

A Turul felajánlotta 
munkaszolgálatát.
A Turul Szövetség Veszprémi 

„Bakony" Bajtársi Egyesülete múlt 
szombaton dr. Priegl László vezér 
elnöklésével tartott törzsfői táborán 
felajánlotta a Felvidékért folyó moz
galmak részére Turul-munkaszolgá
latát úgy a hatóságok, mint a ma
gyar társadalom részére. A határo
zat hangoztatja, hogy minden olyan 
téren szívesen veszi ki részét a j 
nemzeti munkából, ahol fegyelemre 
van szükség, ami nélkül nagy célo
kat nem lehet megvalósítani. Be- | 
jelenti a határozat, hogy társadalmi 
utón megkezdték, esetleges népsza- j 
vazás céljára, a veszprémi és kör
nyéki felvidékieknek összeírását, 
akiknek útiköltségét is készek elő- | 
teremteni. Bejelentik végül, hogy

eddig már több, mint 100 zászlót
készítettek a Turul-lányok a Fel
vidék részére. Elhatározták ezutáp, 
hogy a leánytörzs alakuló gyűlését 
okt. 23.-án, vasárnap d. u. 4 órakor 
tartják meg, amelyen megjelenik 
Rigó Anna országos alvezér is. A 
Turul újabb patrónusaivá választotta 
dr. Wéber Pál apátkanonokot és vi
téz Hunkár Antal földbirtokost, tb. 
dominusszá pedig Szathmáry Árpád 
hajméskéri főjegyzőt. Itt említjük 
meg, hogy dr. Szabó János tb. do- 
minusz 22.-én, szombaton fél 9-kor 
tartja meg az egyesületi otthonban 
előadását a rutén kérdésről. — A 
vezetőség ezúton is felkéri azokat a 
Veszprémben és környékén lakó volt 
felvidékieket, akik 1918-ban a cseh 
megszállott területen laktak vagy 
születtek, hogy pontos személyi ada
taikat és különösen volt lakóhelyü
ket a vezérségnek lehetőleg Írásban 
mielőbb bejelenteni szíveskedjenek.

V a s u ta s o k  a F elvid ék v is s z a 
c s a to lá s á é r t .

A veszprémi és a veszprém- 
külsőpályaudvari vasutasság múlt 
vasárnap a veszprémi VOGE-szék- 
ház előtti térségen felvidéki magyar 
véreinknek mielőbbi visszacsatolása 
érdekében tiltakozó naggyülést ren
dezett, amelyen dr. Mesterházy Fe
renc főispánnal az élén nagyszámú 
közönség vett részt.

A nemzeti „Hiszekegy" elének- 
lése után Gulyás Károly mérnök, a 
helyi csoport elnöke megnyitójában 
rámutatott, hogy a magyar vasutas
ság, mint második hadsereg, ma is 
készen áll a régi határok visszaszer
zésére, ha kell, fegyverrel a kezé
ben is.

Tóth Lajos máv. főtiszt törté
nelmi igazságokra épített beszédé
ben izzó, hazafias szellemtől áthatva 
bizonyította a húsz év előtti hazug
ságokon felépített Csehország rab
ságában szenvedő magyarság kál
váriáját és üldöztetését, de az igaz
ság napjának feljöttével, fanatikus

hittel bízik felszabadulásukban is.
PálinkásTeruska a „Nagy magyar 

télben" c. költeményt szavalta mély 
átérzéssel.

Schónaigner-Kriger Imre osztály
főmérnök a naggyülés határozati 
javaslatát ismertette a jelenlevők vi
haros helyeslése közben, amely sze
rint a veszprémi vasutasság a nem
zet elhivatott vezérét és kormányát 
az ország elszakított részeinek visz- 
szaszerzésére irányuló munkájában 
minden tőle telhető eszközzel támo
gatni fogja és célkitűzéseiben azok
kal mindenben egyetért. A határozati 
javaslatot ezután illetékes helyre való 
továbbítás céljából átadta a kormány 
képviselőjének, a főispánnak. Ugyan
csak határozati javaslatban biztosí
totta a naggyülés a VOGE országos 
elnökségét is a veszprémi vasutas- 
ságnak együttműködéséről.

Az igaz magyar szívből fakadt 
naggyülés a „Himnusz" eléneklésé- 
vel végződött.

T óti> T ifp a m ér a  K a to lik u s  
i f jú s á g  k ö t e le s s é g e i r ő l L
— 1 gimnázium irodalmi délulánfa. —
A veszprémi kegyesrendi gimná

zium múlt vasárnap a Petőfi-szín
házban irodalmi délutánt rendezett, j 
amely magas színvonalával és két, 1 
nagynevű szereplőjével kinőtt a szo
kásos keretek közül. Az ünnepi be
szédet ugyanis dr. Tóth Tihamér 
félsz, püspök, veszprémi segédpüs
pök mondta. Sik Sándor, a neves 
piarista költő pedig költeményeiből 
olvasott fel. A műsor többi száma 
is az ő szerzeményei voltak. Bár a ! 
gimnázium műsoros-előadásai min
dig jól szoktak sikerülni, a mostani 
igen nagy érdeklődést bizonyára a i 
két kimagasló személyi! közreműködő 
biztosította elsősorban. A zsúfolásig 
megtelt színházteremben az egyházi 
és világi közélet számos kitűnősége 
jelent meg, élükön dr. Mesterházy 
Ferenc főispánnal, aki feleségével 
foglalt helyet az egyik páholyban.

Miután a gimnázium fúvós-zene
kara Polcz Ferenc jogszigorló jeles 
vezénylése mellett, eljátszotta Bachó 
„Kuruc tábori élet" c. egyvelegét, 
Tóth Tihamér püspök ment fel a 
színpadra és „Áz uj magyar ifjú" 
címmel tartott mélyenszántó előadást. 
Rámutatott a katolikus vallási és 
nemzeti öntudat szükségescégére, 
majd arról beszélt, hogy ez az ön
tudat miből táplálkozik.

— A katolikus magyar fiatalság 
— mondotta — az erő, a remény és 
a jövő. Nemzet- és országépitő erő, 
mert keresztény világnézet alapján 
áll, aminek követése lemondást, ön
fegyelmet jelent, de töretlen gerin
cet, csillagokba néző tekintetet ad 
neki. Remény ez az ifjúság, mert 
keresztény világnézetéből kifolyólag 
nemcsak lelkesedni, tüntetni tud, ha
nem tudja, hogy érték a csendben 
végzett munka is. És hogy e leg
főbb igazságot Krisztusban kell meg
találnia. A reformok megvalósítása 
terén, amiként a jelen a múlton 
épül föl, a jövőt is csak úgy lehet 
kiépíteni, hogy egyik lábával szilárd 
talajon áll, amig a másikkal előre
lép. A keresztény világnézet meg
tanít arra, hogy rossz sorsban se 
essen kétségbe, és arra is, hogy 
oktalanul ne rohanjon minden gon
dolat után, hanem vesse alá magát 
az evangélium útmutatásainak. A 
magyar diplomás ifjúság a jövő, 
mert vár rájuk a nemzet, ők lesznek 
a vezetői vallási, jogi, nemzetgazda
sági, szociális és közegészségügyi 
téren s bárhova is állítja őket sor
suk, magukkal kell vinniük a szent 
keresztségben rejlő erőt. Örömmel 
látja, hogy a katolikus magyar ifjúságot 
szent nosztalgia vezeti Krisztus felé.
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— E világon — végezte szavait 
a püspök — most kettő mérkőzik: 
Krisztus keresztje és a vörös zászló. 
Valamelyik mellé oda kell állni! És 
ha nemcsak keresztelt, hanc... ke
resztény katolikusok leszünk és ti, 
fiuk élniakarással álltok Krisztus 
keresztje alá, akkor — ha mi ma
gyarok szegények, gyöngék vagyunk 
is — győzni fogtok, mert ha Krisztus 
velünk, ki ellenünk ? !

A nagy tetszéssel fogadott be
széd után Sik Sándor „Cserkészek", 
„Alszik a tábor" és „Magyar hit
vallás" cimü cserkészkölteményeit 
olvasta föl, mialatt a cserkészélet 
egyes képeit hangulatosan jelenítette 
meg a gimnázium cserkészcsapata. 
Utolsóelőtti szám gyanánt pedig leg
újabb, mélyérzésü, gondolatok szép
ségében gazdag verseiből (Légy csen
dességben, Cinege sírja, Jó testvér, 
Erdei feszület, Négy fiú a tóban és 
Mindenki fia) ismertetett meg néhá
nyat. Mindkét alkalommal, de külö
nösen az utóbbiakkal tomboló sikert 
aratott és amikor lejött a színpadról, 
még akkor is percekig ünnepelték.

Tóth Tihamérnak „Utazás a vi
lágűrben" c. cserkésztábori jelenetét 
Pozsgai Jenő, Hartman József, Szanyi 
Ernő, Mikolás Tibor és Nacsády Jó
zsef gim. tanulók, Sik Sándornak 
„István király" c. müvéből a II. fel
vonás egy jelenetét Szabó Ernő pap
növendék és Mészáros István gimn. 
tanuló adták elő dicséretreméltó meg
értéssel, végül a cserkészcsapat, a 
fúvós-zenekar kíséretével, Sik Sándor 
„Cserkészinduló“-ját játszott! el. Az 
élvezetes, szép irodalmi délután 
ügyeskezü, minden elismerést meg
érdemlő rendezője dr. Sziics Imre 
kegyesr. tanár volt.

Veszprém város 
aranykönyve.

— Sziklay János indítványa. — '
Dr. Sziklay János kormányföta- 

nácsos, a mi Őszen is ifjú, istenál- j 
dotta szellemű és testi erőben levő 
költőnket csak nem hagyja a szülő
városa iránt érzett szeretete, s most 
megint kigondolt valamit, amivel 
szolgálatára lehet Veszprémnek. A 
város alkotó polgárainak emlékét 
akarja egy aranykönyvben megörö- 
kiteni, ahogyan az alábbi s Rosos 
Károly polgármesterhez eljuttatott 
indítványából megolvasható. Hisszük, 
hogy a jó eszmét székvárosunk sze
retettel és köszönettel fogadja neves 
szülöttétől és alkalommal meg is ; 
fogja valósítani.
Veszprém megyei város polgármes- ; 

teréhez.
Nagyságos polgármester Ur!
Veszprém város szeretetétől in

díttatva, mély tisztelettel kérem, hogy 
az alábbi indítványomat figyelmére 
méltatni és az illetékes körökkel 
tárgyaltatni szíveskedjék:

Veszprém város arany
könyve.

Minden város életének, haladásá
nak vagy hanyatlásának tényezői 
nem csupán a külső események, 
hanem azoknak a lakosoknak mű
ködése is, akik a város közéleti, 
társadalmi és gazdasági életét irá
nyítják. A város története hiányos e 
tényezők ismerete és méltatása nél
kül.

Amikor ismert munkám meg
írásakor Veszprém város íróinak és 
művészeinek életrajzi adatai után 
kutattam, a kutatások során sajno
sán találkoztam olyanok nevével is, 
akik távol az írói vagy művészi 
élettől, sok hasznos szolgálatot tet
tek a városnak, különösen a válsá
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gos időkben. Ma azonban már egé
szen megfeledkeztek róluk. Nem 
szükséges fejtegetnem, hogy az 
ilyen derék vezetők és polgárok éle
tének története minő lelkesítő pél
dája lehetne az új nemzedéknek, 
mennyire emelhetné a később élő 
polgárok önérzetét és városuk iránti 
szeretetét.

Ajánlatosnak tartanám tehát Vesz
prém város aranykönyvének megala
pítását mindazoknak följegyzése és 
emléküknek az utókor számára való | 
átadása végett, akik a város és a ; 
nemzet haladásához, jólétének meg- , 
teremtéséhez vagy emeléséhez, az 
időközi csapások enyhítéséhez hozzá- j 
járultak munkájukkal.

Ezek a följegyzések a jövendő 
történetkutatók elé a város életének ; 
szabatos képét fogják tárni.

Voltaképen az Aranykönvv nem [ 
könyv lenne, hanem kartotékarend- I 
szerű életrajzi lapok szakszerű gyüj- i 
teménye.

Nagyobb, csak apródonkint vé- j 
gezhető munkát csupán megalapítá
sakor róna a gyűjtőre ; mert a kö- j 
vetkező évek gyérebb adatai már

nem okoznának torlódást.
Mindenkinek, akinek része volt 

vagy van a város közéletében, kü
lön törzslapja lenne. Azoknak is, 
akik csak bizonyos ideig működtek 
a városban és nem ottani szülöttek, 
mint tisztviselők, papok, tanítók, 
katonák, stb. Az ilyenek esetleges 
áthelyezését is föl kell jegyezni, úgy
szintén a halálozásokat, az elhalt 
érdemesek emlékének bármely for
mában való megörökítését.

Uj és igen becses adatokat szol
gáltatnának például a szakmájukban 
s a városi életben tevékenységükkel 
kiváló iparosok, kereskedők, úgy
szintén a jótékonyság, társadalmi 
mozgalmak, oktatásügy terén érde
meket szerzett nők.

Hogy kik érdemesek az emlék- 
gyüjteménybe való fölvételre, azt egy, 
a városi közgyűléstől választott bi
zottság állapítaná meg.

Azt hiszem, ez az intézmény 
csak emelné Veszprém városának, 
mint kezdeményezőnek jó hírnevét 
és példát mutatna minden más ma
gyar városnak.

Dr. Sziklay János.

Református egyház- 
kerületi közgyűlés.
Pápáról jelentik: A dunántúli

református egyházkerület szerdán 
tartotta évi rendes közgyűlését Pápán, 
Medgyasszay Vince püspök és dr. 
Balogh Jenó v. b. t. tanácsos, ny. 
igazságügyminiszter, főgondnok el
nöklése alatt. Dr. Darányi Kálmán 
volt miniszterelnök, főiskolai gond
nok már kedden megérkezett Pápára 
s este a püspöki székházban levő 
szállásán a főiskola ifjusága szere
náddal tisztelte meg. Köszönő sza
vaiban Darányi Kálmán felkeltette a 
szivekben a biztos reményt, hogy a 
Felvidék magyarsága nemsokára 
egyesülhet az anyaország magyar
ságával és keblünkre ölelhetjük el
szakított református testvéreinket.

Jelen voltak még a közgyűlésen 
a notabilitások közül dr. Lázár Andor 
ny. igazságügyminiszter, Teleky Béla 
gróf és Fáy István főispánok, dr. 
Kenessey Pongrác ny. főispán, dr. 
Jókay-Ihász Miklós gazd. főtanácsos, 
a pápai ref. egyházmegye főgond
noka stb.

Közgyűlés előtt a templomban 
Medgyasszay Vince püspök buzgó 
imában kért áldást a közgyűlés 
munkájára, azután a kollégium dísz
termében kezdetét vette a közgyűlés, 
melyet Balogh Jenő főgondnok nagy
szabású beszéddel vezetett be, ki- j 
terjeszkedvén a magyarság mai, ége
tően aktuális problémáira. Inditvá- | 
nyára a kormányzót hódoló távirat
ban üdvözölték élete 70. évének 
betöltése alkalmából, s megemléke
zett gróf Tisza István haláláról, akit 
húsz esztendővel ezelőtt terített le 
örült gyilkosok golyója. Viszont a 
közgyűlés örömét fejezte ki afölött, 
hogy nagyérdemű főgondnokát a 
szegedi egyetem diszdoktorává vá
lasztotta.

A püspöki jelentést, amely rész
letesen beszámol az egyházkerület 
ügyeiről, helyeslőleg tudomásul vet
ték s érte jegyzőkönyvi köszönetét 
szavaztak.

Nagy horderejű határozata volt a 
közgyűlésnek, hogy a gimnázium 
felső tagozatát, a jövő iskolai évtől 
kezdve, kereskedelmi iskolai tago
zattá építik ki, amely a kollégium 
épületének kibővítését teszi szüksé
gessé. Erre a célra 480.000 P költ
séget irányoztak elő, s két uj tanári 
állást szerveznek. Helyettes tanárokká 
megválasztották a főiskolához dr.

Benedek Sándort, a nőnevelő inté
zethez Pap Évát, Kovács Paulát, 
Rácz Rózsát, a gimnáziumhoz Szabó 
Sándor h. ének- és zenetanárt ren
des tanárrá. Délután bírósági ügye- j 
két tárgyaltak s csütörtökön foly- | 
tatták és befejezték a tanácskozást. |

Rendkívüli városi köz
gyűlés Veszprémben.

Veszprém város képviselőtestülete 
szerdán délután csekély érdeklődés 
mellett rendkívüli közgyűlést tartott 
Rosos Károly polgármester el nők lése 
alatt, aki bejelentéseiben közölte, 
hogy Sátoraljaújhely polgármestere a 
legutóbbi üdvözletért hálás köszöne
tét fejezte ki.

Szigethy Ferenc számv. főtaná
csos előterjesztette a háztartási alap, 
a mozipénztár, az ingatlanvételi-, 
nyugdíj-, tisztviselősegély- és város- 
szabályozási-alapok jövő évi költség- 
előirányzatát s figyelmébe ajánlotta 
a közgyűlésnek, hogy az idén a pót
adó csökkentésére a városi vagyon 
tőkéjéből 34.000 P-t bocsátottak a 
háztartási-alap rendelkezésére, ne
hogy az 55 "/c-os pótadót fel kelljen 
emelni.

Stoll Ferenc azt kérte, hogy a 
jövőben a zárszámadásokat és a 
költségvetést nyomassák ki, hogy 
idejében tanulmányozhassák a városi

(XL.—LX11I. 43. szám.) 3.

TTUruggfa, vidámak vagyunk
m é ft  aua/ruioaiT. ,

D f O e í k e r f i ' ' f ó 3 S l

képviselők. Dr. Karsay Sándor a 
hazafias célt szolgáló cserkészcsapa
tok részére felvett 500 P segélynek 
800 P-re, a lövészegyesületek 340 
P segélyének 500 P-re való feleme
lését indítványozta. Dr. Kiss Ernő 
az öntözés után való utcaseprést — 
de nem éppen akkor, amikor a gyer
mekek iskolába mennek — és a gya
koribb öntözést kérte, dr. Iklódy- 
Szabó János pedig a város termé
szeti szépségeinek kihasználására tett 
indítványt. Végül a költségvetéseket 
— a számv. főtanácsos hozzájárulá
sával — az indítványokkal együtt 
egyhangúlag elfogadták.

Egyhangúlag elfogadták a viz-, 
villamos- és jéggyár-üzemeknok Bok- 
rossy Jenő műsz. főtanácsos által elő
adott f. évi költségvetéseit, valamint 
a légvédelmi kiadások céljára hitel 
megállapítására vonatkozó javaslatot 
is, amit meg dr. Tekeres Lajos közig, 
tanácsnok ismertetett.

A veszprémi Nemzeti Egység 
nagyválasztmányi ülése.

A Nemzeti Egység veszprémi 
szervezetének nagy választmánya ok
tóber 28.-án, jövő pénteken déli 12 
órakor a NE körhelyiségében nagy
választmányi ülés tart, amelyen Papp 
Sándor, az országos központ igaz
gató-titkára fog tájékoztató beszédet 
mondani. A választmányi tagok 
pontos megjelenését ezúton is kéri 
az elnökség.

A  g y e rm e k é rt.
Gyűjtés a te j- és étkeztetési 

akcióra.
A kormány, szociálpolitikai mun

kássága keretében, a belügyi tárca 
anyagi támogatása mellett az arra 
rászoruló terhes és szoptató nőket, 
a csecsemőket, a kisdedeket, az óvo
dásokat és — kilenc éves korig — 
az iskolásgyermekeket intézménye
sen ingyen tejben óhajtja részesíteni. 
A nagyvonalú tejakció megszerve
zése folyamatban van. A belügymi
niszter ezenkívül az ezévben tizen
egy vármegyében már megszerve
zett és bevált ingyenes gyermekét
keztetést, valamennyi vármegyére 
kiterjesztve, tovább kívánja folytatni 
olymódon, hogy az étkezések meg
szervezését és költségeit a társada
lom és — a lehetőséghez képest 
— a közületek hozzájárulásával kell 
biztosítani. Veszprém megye alis
pánja, a belügyminiszter rendelke
zése folytán, a főszolgabírók utján 
felhívta a községek elöljáróságait, 
hogy október 27.-ig bezárólag az 
étkeztetési akció céljára gyűjtsenek 
kenyérmagvakat, lisztet, burgonyát,

Ha jó , szép, fajazonos És elsőrendű

faiskolai árut akar venni,
akkor a Dunántúli faiskolától 

Szombathely vegyen. = = =

Pontos, gyors és becsületes kiszolgálás. 
Árjegyzéket díjtalanul küldünk. 282
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I Legjobb minóségti, I .  
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I j u t á n y o s  árban I  
beszerezhetők |

F O D O R  F E R E N C  
könyvkereskedésében Veszprém.

hüvelyeseket és elálló főzelékféléket. 
Az alispán a megyebeli sajtó utján 
is kéri a falusi gazdaközönséget, 
hogy a nagyfontosságu gyűjtési ak
ciót minél kiadósabb természetbeni 
adományokkal támogassa. Az alis
pán egyideilleg felhívta a járások 
főszolgabiráit, hogy a járási közjó
léti bizottságok meghallgatásával ál
lapítsák meg azokat a községeket, 
amelyekben a gyermekétkeztetési 
akció lefolytatására szükség van. A 
begyülő természetbeni adományok 
a vármegyei közjóléti-alap terhére 
fognak a kijelölt községekbe elszál
litatni és ott a főszolgabírók és a 
helyhatóság által megszervezett ét
keztetés céljára rendelkezésre bo- 
csájtatni.

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

Ámen.

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

Nándor megyéspüspök, titkára: dr. 
Langmár Lipót tb. kanonok kísére
tében Bpestre utazott s ott csütörtö
kön és pénteken résztvett a kongrua- 
bizottság ülésein. — Ugyancsak 
Bpestre utazott dr. Tóth Tihamér 
segédpüspök is, aki csütörtökön 
este a Pázmány-egyetem templomá
ban a szokásos havi konferencia
beszédét mondta el. — Dr. Sziklay 
János kormányfőtanácsos, a vesz
prémi születésű ősz iró, múlt vasár
nap Szombathelyen résztvett a Du
nántúli Közművelődési Egyesület 
által rendezett Rákosi Jenő-emlék- 
hangversenyen s nagyhatású elnöki 
megnyitót mondott.

— Rótt Nándor megszentelte 
a Boldog Margit-templom ha
rangjait. Dr. Rótt Nándor megyés
püspök múlt vasárnap reggel 10 
órakor szentelte fel az ő áldozat
készségéből épült veszprémi Szent 
István-jubileumi emléktemplom ha
rangjait. Az uj templom előtti térsé
gen pazarul felvirágozott két harang 
fényes papi segédlet mellett történt 
megszentelése, s az ezzel kapcsola
tos egyházi imák befejeztével mély 
érzésekből fakadó, meleg főpásztori 
szózatot intézett a nagy számmal 
jelen volt híveihez, szeretetükbe 
ajánlva a számukra épített templo
mot, amely — mint mondotta — 
„immár a ti templomtok*4, valamint 
annak felszentelt harangjait. Különös 
elismeréssel emlékezett meg az uj 
templom első világi jótevőjének, 
Zsoldos Teréz ny. óvónőnek áldoza
tos bőkezűségéről, aki a kisebbik 
harangot adományozta. A nagyobbik 
harangnak, amelynek súlya 12 mázsa, 
felirata a következő: „Az ember üd
vösségének ezerkilencszázharminc- 
nyolcadik, országalapitó Szent Ist
ván királyunk halálának kilencszá
zadik évében, a XXXIV. Euharisz- 
tikus Világkongresszus Budapest 
székesfővárosában való megünnep
lésének esztendejében, az Árpádház 
szépséges, jóságos sarjadéka, Bol

dog Margit királyleány tiszteletére 
épült, Isten dicsőségét hirdető temp
lom nagyharangiát — reménykedve 
és templomunk Pátrónájának hathatós 
közbenjárását kérve — Boldog Mar
git tiszteletére felajánlja a temp
lom építtetőié, dr. Rótt Nándor 
püspök. Veszprém, 1938. Kalendis 
Octobris4*. A 152 kg. súlyú kiseb
bik, de szintén igen díszes kivitelű 
harang pedig a következő feliratot 
viseli : „Zsoldos Balázs és neje: 
Alojzia emlékére, kis Szt. Teréz 
tiszteletére készíttette leányuk, Te
réz. „Kis Szt. Teréz engedd, hogy 
mindig a „Te kis ösvényeiden" 
járjak". — A templomnak szintén 
múlt vasárnapra kitűzött, de közbe
jött akadályok miatt ismét elmaradt 
megáldása okt. 23.-án, holnap va
sárnap lesz, amely alkalommal az 
ünnepélyes szentmisét ugyancsak 
Rótt Nándor, a megelőző szentbe
szédet pedig dr. Tóth Tihamér 
segédpüspök fogja mondani.

— Tormay Géza államtitkár 
köszöneté Mesterházy Ferenc 
főispánnak. Tormay Géza titkos 
tanácsos, államtitkár, az Idegenforg. 
Tanács elnöke meleghangú levelet 
intézett dr. Mesterházy Ferenc, vár- 
mégyénk főispánjához is, amelyben 
neki is, mint a Szent István-jubi
leumi ünnepi-év vármegyei bizott
sága elnökének hálásan megkö
szöni a veszprémi kongresszus al
kalmával tapasztalt szives fogadta
tást.

— Reformációi istentisztele
tek. Az október 31.-éré eső refor- 
mációs ünnepélyt megelőzőleg okt. 
24.-től 30.-ig bezárólag a veszprémi 
református templomban minden d. 
u 5 órakor, az evangélikus temp
lomban pedig minden este 6 órakor 
reformációi istentiszteletek lesznek.

— Káplánáthelyezések. A vesz
prémi megyéspüspök egyházmegyéje 
káplánjai közül Nagy Józsefet De- 1 
vecserböl Kaposvárra, a belvárosi { 
plébániához, Kalmár Károlyt Szilas- I 
balhásról Marcaliba, Benke Lajost i 
Karádról Devecserbe, Farkas Istvánt 
Somlóvásárhelyről Karádra, Bozi 
Lászlót Kaposvár belvárosból Somló- 
vásárhelyre, Szöllősy Mihályt Szent- 
békálláról Szilasbalhásra helyezte át. 
— Osztermann István peremartoni 
káplánt pedig megbízta a halálozás 
folytán megüresedett ottani plébánia 
ideiglenes vezetésével.

— Kinevezés a vármegyénél. 
A vármegye főispánja dr. Radetzky 
Károly tb. szolgabiró, díjtalan várm. 
közigazgatási gyakornokot díjas köz- 
igazgatási gyakornokká nevezte ki.

Céltudatos
zenei nevelést ad a

288 Városi Zeneiskola!
— Dr. Barta Aladár szakorvos

tud. egyetemi tanulmányi szabadsá
gáról visszaérkezve, bőr- és urológiai 
betegeknek ismét rendel. Horthy M.- 
út 2. 292

— Halálozás. Mélyen megindító 
az a tragikus sors, ami a Lukcsics- 
család immár harmadik tagját köve
telte áldozatul. Egyetemi magántanár 
és prelátuskanonok, egyet, rendes ta
nár testvéreinek néhány év alatt, rö
vid időközökben bekövetkezett el
halálozása után most, október 20.-án 
reggel elhunyt Lukcsics Imre pere
martoni esperes-plébános, teljesen 
árván hagyva nyolcvan éven felüli, 
agg édesatyját, akinek öröme tellett 
három, köztisztelet övezte, pályáju
kon szép állást betöltött fiában. Igaz, 
hogy évek óta betegeskedett az 55 
esztendős esperes-plébános, de az 
utóbbi időben javulás jelei mutat
koztak bajában és derűs kedélye is 
visszatért, senki sem gondolta tehát,

egyesületi élet.
A Veszprémi Evangélikus Nő

egylet szerdán délután közgyűlést 
tartott Hering János lelkész és dr. 
Bélák Imréné elnöknő vezetésével s 
azon első Ízben jelent meg dr. Mes
terházy Ferencné főispánná, akit, 
valamint Molnár Jenőnét, mint uj 
tagokat, a lelkész szeretettel köszön
tött. Á lelkész bemutatta ezután 
Vilma nővért, az uj diakonisszát, 
majd az alelnöknő felolvasta volt 
alelnöktársának, a városról eltávozott 
dr. Zoltai Róbertnénak meleghangú 
búcsúlevelét. Az érdemekben gazdag 
alelnöknőröl nagy szeretettel emlé
keztek meg és fáradhatatlan munkás
ságáért jegyzőkönyvi köszönetét sza
vaztak, amiről őt is értesítik. Még 
több belső vonatkozású ügyet tár
gyaltak ezután.

A Nemzeti Munkaközpont Vesz
prémi Főcsoportja értesíti az ösz- 
szes tagokat, hogy ezentúl a hivata
los órák minden kedden és pénteken 
este 7-től 9 óráig, vasárnap d. e. 11- 
től 1 óráig tartatnak a szervezet hi
vatalos helyiségében: Szabadság-tér 
9. Ugyancsak itt lehet fizetni a tag
díjakat is vasárnap 10-től 1 óráig. 
A pénzbeszedő ezentúl tagdíj-besze
dés végett a tagokhoz nem megy el.

A Veszprém és Vidéke Ke
reskedőinek Társulata október 
23.-án, vasárnap d. e. 11 órakor 
rendkívüli közgyűlést tart a Korona
szálló különtermében, amelynek 
egyetlen tárgya az egységes esti zár
óra megállapítása, illetőleg az ily ér
telmű jöbbségi határozatnak szabály- 
rendelettel való törvényesítése lesz. 
A tárgy fontossága miatt, s a kérdés
nek végleges rendezése céljából teljes 
számban való és pontos megjelenést 
kérnek.

hogy ilyen váratlanul elköltözik az 
élők sorából. Lukcsics Imrét 1907- 
ben szentelték áldozópappá, majd 
Siófokon, Somlóvásárhelyen volt káp
lán, azután Veszprémben karkáplán. 
1917-ben nyerte el a peremartoni 
plébániát, 1924-ben pedig a palotai 
kerület esperesévé és tanfelügyelőjévé 
nevezte ki egyházi főhatósága. Na
gyon agilis, a köz életében is jelen
tős szerepet vivő férfiú volt a köz
szeretetben állott plébános, akinek 
koporsóját mély fájdalommal állták 
körül hívei, barátai és tisztelői. Te
metése 21.-én ment végbe Peremar- 
tonban őszinte, meleg részvét mellett.

— Veszprém megye szociális 
tanácsadója. A belügyminiszter — 
ahogyan már jelentettük — a várme
gyék szociális viszonyainak beható 
tanulmányozásával, azok megállapí
tásával és szükségesnek mutatkozó 
intézkedések iránt javaslatok előter
jesztésével szociális tanácsadókat bí
zott meg. Vármegyénk szociális ta
nácsadói tennivalóval a belügymi
niszter ifj. Erödi-Harrach Bélát bízta 
meg, aki már el is foglalta állását. 
Feladatkörébe a helyi gazdásági vi
szonyok, a munkalehetőség, a bér
viszonyok, a szociális ellátás, a la
kásügy, az élelmezés, a ruházko
dás és más elsőrendű életszükség
letek kielégítésének kérdései tartoz
nak.

— A tanítóság köréből. A
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Péterné Soós Anna somlóvecsei ev. 
és Makay Zoltán veszprémi ref. ta
nítót, illetve tanítónőt nyugdíjazta; 
Szabó József ugodi róm. kát., Poda 
Béla szilasbalhási róm. kát. és Vida 
Dezső marcalgergelyi ev. tanítók 
véglegesítését jóváhagyta; Hollné 
Végh Gizella áll. tanítónőt a pápa- 
tókerti áll. iskolához áthelyezte; 
Báli István oki. tanítót a litéri róm.

kát., Szíj Ilona tanítónőt az olasz
falui róm. kát, iskolához kisegítőként 
kiküldötte. — Fekete József a lajos- 
komáromi róm. kát., Vörösházi La
jos a hajmáskéri róm. kát., Tóth 
Imre a külsővati róm. kát., Balassa 
János a vidi róm. kát., Gereben 
László oki. tanító a somlószöllősi 
ev. iskolához választatott meg se
gédtanítónak. — Ihász Endre a ta- 
polcafői ev., Bertha Mihály az olasz
falui róm. kát., Csizmadia László a 
naggyimóti ev. iskolánál alkalmaz
tatott helyettesként.

— Háziasszonyok! Nem kerül 
pénzbe, mégis a legjobb tésztarecep
teket megkapja, ha még ma kéri a 
Dr. Oetker-féle világhírű fényképes 
receptkönyvet, melyet bárkinek in
gyen megküldi a gyár: Dr. Oetker 
A. Budapest, VIII., Conti-u. 25. 244

— Berendelés az ítélőtáblá
hoz. Az igazságügyminiszter dr. 
Fejes Ferenc veszprémi törvényszéki 
aljegyzőt a győri Ítélőtáblához ren
delte be.

— Református tanitóválasz- 
tás. Makay Zoltánt, a ref. egyház 
iskolájának igazgató-tanítóját a kul
tuszminiszter október 1.-vel saját 
kérelmére nyugdíjazta. Az egyház 
presbitériuma helyette Tantó István 
körmendi igazgató-tanitót választotta 
meg Veszprémbe. — Nyugdíjba vo
nult tanítójától az egyház október 
23.-án, vasárnap d. u. 5 órakor a 
templomban vallásos-est keretében 
fog búcsút venni.

— Vidéki olvasóinkhoz. Az 
októberi lapnegyedkor vidéki olva
sóink közül előfizetésüknek kevesen 
tettek eleget, pedig befizető-lapot is 
mellékeltünk. Ismételten és nyoma
tékosan felkérjük tehát azokat, akik 
hátralékban vannak, hogy tartozásu
kat mielőbb kiegyenlíteni szívesked
jenek. A kiadóhivatal.

— A zeneiskola kegyeletes 
ünnepsége Csermák Antal sírjá
nál. Veszprém város Zeneiskolája 
ezévben is kegyeletes ünnepséggel 
adózik a jeles veszprémi zeneszerző, 
Csermák Antal emlékének, halála 
119. évfordulója alkalmából. A nö
vendékek tanáraikkal október 26.-án, 
szerdán d. u. 4 órakor kivonulnak 
az alsóvárosi temetőben levő sírjá
hoz, ahol megemlékezve zeneszerzői 
munkásságáról, a sírra koszorút he
lyeznek. A nagy zeneszerző emlékét 
a tűztoronyban létesített harangjáték 
több melódiája is felelevenitette.

— 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

— Helységnév-megállapítás. 
A belügyminiszter a Szentgál köz
séghez tartozó Antalháza lako.t he
lyet véglegesen Kerteskö- nek ne
vezte el.

— Megjelent a Magyar Lányok 
háztartási pályázatának döntése. A 
szerkesztőség több szép és értékes 
dijat Ítélt meg. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre 4 P.

— Egészségügyi viszonyok a 
vármegyében. Dr. Bélák Imre várm. 
kir. tiszti főorvos szeptember havi 
jelentése szerint a múlt hónapban a 
vármegye közegészségügyi viszonyai 
— eredményeképen a tartós, száraz 
és enyhe időjárásnak — általában 
kedvezőek voltak s megbetegedések 
nagyobb számban nem fordultak elő. 
A fertőző betegségek közül leginkább 
a hasihagymáz okozott az augusztu
sinál aránylag több megbetegedést.
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de nem haladta túl az előző évek 
hasonló időszakának statisztikáját, 
sőt lényegesen az alatt maradt. Fer
tőző megbetegedés összesen 115 volt, 
ebből halálozás 3 (2*6%). Emelke
dett a diftéria (2—6), a tífusz abdo- 
minálisz (22—56), a dizentéria (14— 
15), a tbc. (8—14), a trahoma (1 — 

2), a meningítisz (0 —1) és a malá
ria (0—1); csökkent a skarlátína 
(14—9), a morbilli (9 -4 ) ,  a per- 
tusszisz (9—2), a febrisz puerperá- 
lisz (5—2), a tetanusz (2—0) és a 
Heine-Medin (1 -  0), mig a varicella 
(1 — 1) és a paratifusz (1 — 1) nem 
változlak. Ebmarást 5 esetben jelen
tettek be.

— „Cifra nyomorúság* ma
gyar film, magyar szereplőkkel 
szombat-vasárnap-hétfőn a moziban. 
— Szerdán-cstltörtökön, filléres hely
árakkal, A veszélyes zóna, Dolores 
Del Rio kalandorfilmje.

— Értesítés. Ezelőtt néhány
hónappal e helyen közöltem a mé
lyen tisztelt közönséggel, hogy üzle
temtől megválók. Ebben azonban a 
közbejött viszonyok meggátoltak. Ez
úton hozom tehát a mélyen tisztelt 
közönség becses tudomására, hogy 
üzletemet e hó 24.-én áthelyezem a 
volt cipő szalon-féle helyiségbe, a je
lenlegi helyiségemtől a második üz
letbe, teljesen újonnan átalakítva, 
szigorúan szabott árak mellett, rend
kívül olcsó árakkal fogom tovább 
vezetni, amelyhez tisztelettel kérem 
a további támogatást. Jöjjön el tehát 
és győződjön meg a szabott árak 
előnyeiről. Kiváló tisztelettel Márkus 
Vilmos. 291

— A rádióorvhallgatókat meg
büntetik. A veszprémi postafőnökség 
közli: Az utóbbi időben többször 
előfordult, hogy egyesek későn vagy 
egyáltalán nem kértek engedélyt 
rádió vevőkészülékük üzembentartá- 
sára. Mivel mindenkinek tudni kell, 
hogy vevőkészüléket még próba
képen sem szabad engedély nélkül 
üzembeheíyezni, ezért felhívja az 
engedéllyel nem biró rádió-vevő- 
készülék tulajdonosait, hogy beje
lentési kötelezettségüknek sürgősen 
tegyenek eleget, mert a kikutatott 
orvhallgatókat jövőben minden fi
gyelmeztetés nélkül fogja a rendőr
ségnél feljelenteni.

— Jön-e és mikor a világ vége? 
Haldane professzor könyvében uj le
hetőséget tárgyal, amelyek szerint az 
emberi szervezet teljesen átalakul 
és nagyméretű költözködés indul 
meg a Vénusz bolygóra. Erről a 
mindenkit érdeklő témáról közöl ér
dekes cikket Tolnai Világlapja uj 
száma, amelynek ára 20 fillér.

— Halálra gázolta az autó. 
Adler Imre pestszenterzsébeti lakos 
gépkocsiján Devecserből Veszprém 
felé hajtott. Márkó község határában 
egy szekeret akart előzni, amikor 
elütötte Németh Zsófia 59 éves szent- 
gáli asszonyt, aki a helyszínen ki
szenvedett.

— A mozi műsora. A mai
időkben gyakran előforduló Cifra 
nyomorúság-ot igyekszik megörökí
teni az azonos cimü magyar film, 
amely ma szombaton, vasárnap és 
hétfőn (22., 23. és 24.) kerül bemu
tatásra a városi mozgóban. Tárgya 
a becsületes munka éltékessége. A 
tönkrement bankigazgató szerény 
vőjelöltjének káderjén van a hang
súly, habár a nagy házat vivő bank- 
igazgató életmüvészete tölti ki a da
rab legnagyobb részét. A szereplők: 
Simor Erzsébet, Uray, Góth, Mály, 
Vértes és Puskás kifogástalanok. A 
bevezetőben a Két arca Afrika. c. 
érdekes ismeretterjesztő-film és Ma
gyar Híradó, amely a közelmúlt na
pok történelmi eseményeiről számol 
be. — A szerda-csütöi löki (26., 27.) 
filléres előadások műsora kimagasló:

a szép Dolores Del Rio izgalmas 
kalandorfilmje A veszélyes zóna, 
amely a Sanghajban dúló háború 
eredeti szinkelyén játszódik le. A 
történetbe illesztett légitámadás s a 
háborús felfordulás hiénáinak élete 
időszerű és tanulságos. Dolores Del 
Rio, George Sanders, June Láng és 
Dick Baldwin játéka művészi. A ki
sérő műsorban Buster a bűvészki
rály c. burleszk, Kiku az északi sar
kon c. rajzfilm és a A Fox Világ- 
hiradó. — Az előadások kezdete 
hétfőn, csütörtökön és szombaton 
fél 7 és 9, szerdán és vasárnap 4, 
fél 7 és 9 órakor. Pénztárnyitás két 
ával az első előadásokelőtt. Telefon : 
363.

— Ügyes gyermekfoglalkoz
tató rovat van Az Én Újságom- i 
Tündérvásár-bán. A népszerű gyér- ! 
meklap kis olvasói mogyoróhéjból ! 
csöpp papucsot, meg vitorláscsóna- ' 
kot készítenek. Kiadóhivatal: Bpest, 
VI., Andrássy-ut 16 Előfizetés ne
gyedévre ajándékkönyvvel 2 P

— Nagy tűz Alsógörzsönyben. 
Pápáról jelentik: Alsögörzsöny köz
ségben szerdán délben kigyulladt az 
egyik gazda pajtája. A tűz hamaro
san átterjedt a melléképületekre is. 
Több kazal és az épületekben elhe
lyezett gazdasági felszerelés is a tűz 
martaléka lett. A tüzet a pápai tűz
oltóság segítségével sikerült eloltani.
A kárt tízezer pengőre becsülik.

LÉGOLTALOM.
Első segélynyújtás

Irta és felolvasta: 
dr. Haidekker Nándor

vm. tb. főorvos. 4
Harcgázok.

A harcgázok oly vegyi anyagok : ! 
gázok vagy folyadékok, melyek a 
szervezetre károsan hatnak, részint 
cseppfolyó alakban a bőrre jutva, ‘ 
részint belélegzés után a tüdőbe, 
majd a vérbe kerülve.

A belélegzés utján ható harcgá- j 
zokat köd, füst alakjában alkalmaz- I 
zák, gázzal töltött bombákat, grá- | 
nátokat kilőve az ellenségre, vagy 1 
vagy pedig repülőgépről ledobva. A j 
cseppfolyós harcgázt, a mustárgázt 
repülőgépekről permetezik le.

A köd, füst alakjában jelentkező 
harcgáz belégzése ellen gázálarc vi- 
seiése véd meg bennünket. Első és 
föntos teendő, hogy a gázzal fertő
zött területről minél hamarabb ki
kerüljünk. Ilyenkor mindig a szél 
irányával szembe kell mennünk, mert 
csak igy juthatunk ki könnyebben 
a fertőzött területről. Ha a szél 
irányába megyünk, a szél a gáztö
meget utánunk hempergeti. Szaladni 
azonban nem ajánlatos, ha nincs 
rajtunk gázálarc. Futás közben az 
ember mélyebbeket lélegez és igy 
természetes, hogy a gázból na
gyobb mennyiséget lélegez be. Le
hetőleg lélegzetvétel nélkül, orrun
kat, szánkat vizes kendövei befogva 
távozzunk sietve a gázzal fertőzött 
területről.

A harcgázok, tekintve, hogy a 
levegőnél nehezebbek, az alsóbb ré
tegekben maradnak és a lakásba az 
ajtó, ablak résein át behatolnak. Ez 
ellen a legegyszerűbb védekezési 
mód, ha ezeket a réseket nedves 
ruhával betömjük, önként adódik, 
hogy repülötámadás esetén ne tar
tózkodjunk az utcán, hanem lehető
leg az óvóhelyen, ahol is a lehető
séghez képest védve vagyunk úgy 
bomba, mint gáztámadás ellen.

A legtöbb harcgázra jellemző, 
hogy alig észrevehető szaga van, 
sőt belélegezve is eleinte alig ve
szünk eszre valamit is. Kellemetlen,

sőt fájdalmas tünetek csak bizonyos 
idő elmúltával jelentkeznek.

Nagy általánosságban a harc- 
gázsérülések tünetei a következők: 
köhögés, a torokban kaparó érzés, 
a szemben viszketés, könnyezés. A 
köhögés fokozódik, a beteget fojtó 
érzés, légszomj kinozza, nem kap le
vegőt. Ezek a sérülés bevezető tünetei, 
melyek órák múlva súlyosbodnak és 
sok esetben halállal végződnek.

Kezelése: a gázsérültet mielőbb 
friss levegőre kell vinni. A torok
ban fellépő kaparó, viszkető érzés 
ellen szódabikarbónás gargalizálással 
segítünk, a szemet pedig ugyancsak 
szódabikarbónás oldattal borogatjuk. 
Köhögés ellen köhögést csillapító 
szereket adunk. A kinzó halálféle
lem, rossz pulzus esetén konyakot, 
feketekávét itatunk a sérülttel.

Ha a mérgezett fojtogató érzésről 
panaszkodik, fullad, arca kék, akkor 
a mérgezés fojtó harcgáz beléleg
zése utján állott elő. Az ilyen bete
get feltétlenül szállítani kell, mennie 
egy lépést sem szabad, mert min
den legkisebb mozgás is a sérült 
halálát okozhatja. Fojtó harcgázzal 
történt sérülés esetén, bármennyire is 
fullad a beteg, levegőt venni nem 
tud, mesterséges légzést alkalmazni 
nem szabad, mert az eközben vég
zett izommunka a sérültnek feltétle
nül halálát okozza. Másfajta gázzal 
történt mérgezésnél, ha a sérült 
nehezen légzik, illetve nem légzik, 
mesterséges légzést alkalmazunk és 
pedig mindaddig, amig a sérült 
eszméletre nem tér, illetve a halál 
beálltát bizonyosságai meg nem ál
lapítottuk.

Egyebekben gázsérülés esetén a 
legfontosabb teendő, hogy a beteget 
mielőbb szakszerű orvosi ellátás alá 
jutassuk, mert csak gyors, szak
szerű segítség utján menthető meg 
a gázsérült.

(Folyt, köv.)

Légi támadó bombák.
Irta és felolvasta:
Molnár László

városi tűzoltóparancsnok. 4
A gyujtóbomha anyagát magát 

oltani nem lehet, mert a viz nem 
oltja, sőt a magas hőfokon égő 
anyag a vizet felbonthatja és ezáltal 
a tüzet még inkább éleszti. Hasonló
képen eredménytelen a homok vagy 
egyéb vegyi oltókészülék használata 
is. A homokkal való betakarás sem 
oltja el az égő fémolvadékot, hanem 
csak annak melegét átvéve, a gyor
sabb lehűléssel csökkenti az égés 
tartamát. De már azért is lehetetlen 
a bombatest oltása, mert az másod
percek alatt ég el. Feltételezve, hogy 
a házitüzoltó kötelességszerüen a 
padlástérben vagy annak közvetlen

ETERNIT MÜVEK
Budapest. V, Berlini tér 5.

közelében tartózkodik, akkor is már 
csak a bombában tárolt nagyobb 
gyujtóképességet előidéző vivőanyag, 
mint a szénkéneg, olaj kátrány, 
benzin, stb. égését szüntethetik meg 
homokkal, földdel, porral, stb. A 
gyujtóbombáknál tehát a padlástér 
éghető anyagában okozott tüzek ol
tását kell a házitüzoltónak végezni, 
amelyet már a padlástérben előre 
felkészített vízzel, ha idejében avat
kozik be, végre is tud hajtani.

Mindig az a főcél lebegjen sze
meink előtt, hogy a gyujtóbombák 
hatását a padlástérre tudjuk korlá
tozni, ott is a legszűkebb körre úgy, 
hogy az ott keletkezett tüzet a házi
tüzoltó a rendelkezésre álló oltó
eszközökkel el tudja fojtani.

Miután a gyujtóbombák gyakran 
égésük közben mérges gázokat is 
fejlesztenek, a házitüzoltó gázálarcot, 
annak hiányában szája és orra elé 
kötött nedves kendőt használjon.

Ha valamely épületnek a födém- 
szerkezete, mennyezete nem elég 
erős és ellenállóképes, úgy a gyújtó- 
bomba nemcsak a tetőzetet sza
kítja be. hanem a mennyezetet is 
átszakithatja, amikor valamely he
lyiségben okozhat kisebb-nagyobb 
tüzet. A házitüzoltó ily esetben se 
veszítse el fejét és ne próbálkozzon 
a tüzet a padlásról eloltani, hanem 
siessen a veszélyeztetett helyiségbe, 
ahol a gyujtóbomba által felgyújtott 
bútort és egyéb tárgyakat vízzel 
igyekezzen eloltani. Az oltási mun
kálatok végzésénél ügyeljen arra, 
hogy áram alatt levő villanyvezeték
hez vízzel ne érjen, benzint, petró
leumot, olajat, zsiradékfélét, villany- 
vezeték égését csak homokkal vagy 
földdel igyekezzen eloltani.

(Folyt, köv.)

ff? s i t s
Megnyílt! Megnyílt! p

ÁRPÁD CIPÖSZALON

m

Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget és becses régi ren
delőinket, hogy Rákóczi-utca 5. sz. (Matulka-ház) alatt 

c ip ö 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
mekcipőkülönlegességek 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
278 Veszprém és Vidéke Cipőkészítők Szövetkezete.
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Veszprém. Telefon: 54.

Budai kesergő.
Irta Radványné Ruttkay Emma.

X.
Emlékszel ugye, mit jelent ez 

nálam, akit még a menekülés pré
selt ebbe a kutyaszorítóba? Végig
élvezted egyszer nálam, amikor a 
kéményégetés miatt folyt a „kirámo- 
lás“, hogy a kéményajtókhoz lehes
sen férkőzni. Nem tudom, másutt 
hogyan van, de ebben a lakásban i 
a legalkalmatlanabb helyen vannak | 
a kéményajtók. Hogy mit jelent az, j 
mikor a speizból kosarakat, gyúró
deszkákat, polcokat, székeket, de 
még a befőttek jórészét is ki kell 
hordani, — te azt már tudod. Azt 
is tudod, hogy a „megtelt" előszo
bában hogyan kell átbukdácsolni 
kéménysepréstől a konyha legbelső 
sarkáig, ott megint szabaddá tenni 
a terepet olymódon, hogy egymásra 
tornyozunk, amit lehet. Akkor a 
fürdőszoba piszkolása elmaradt. Most 
oda is be kell menni, — a kémé
nyeket bontották, tele vannak hulla- j  
dékkal fulladásig, — keresztül a la
káson (a szalmacsutakkal és a ké- i 
ményseprővel), mert csak az az egy | 
ajtó vezet be és ki a fürdőszoba 
felé.

Hiszed-e édes Lelkem, hogy nem 
bántam volna, ha elnyel a föld?

A kéményseprő: — Ugyan ké
rem, az a kirámolás egykettő meg
van.

Természetes, hogy bevezettem, j 
Meg kellett mutassam a speizot, a ; 
konyhát s megkérdeztem, hogyan i 
képzeli segítség nélkül azt az egy- ; 
kettőt.

Isten! Ha már embert teremtet- i 
tél, legalább durva, goromba embert ! 
ne engednél élni ezen a világon 1

Előkerült a házmesterné is, mint í 
menyasszony után a slepp, — suny- > 
nyogó, lehajtott fejjel, de tátott 
szájjal, hadd lássa az a kéményt 
seprő, meg az a mindenféle más 
hasonló, hogy ő mer ám szólni!

A szerencsétlenség nem jár egye
dül, pont mostanában kellett meg
halnia a régi kéményseprőnek, aki
vel könnyűszerrel elintézek minden 
konfiktust. Új kéményseprő. Nem 
ismer. Egyik lakó olyan, mint a 
másik, egyik kémény olyan, mint a 
másik.

És hull, szakad rám a szóára
dat : — Méghogy nem tudták, 
hogy kéményégetés lesz! Micsoda 
ricsaj van az udvaron már egy órája, 
ezt csak meg kellett hallani minde
nütt, majd jön a rendőr, így meg 
amúgy!

Nagyot koppan a kormos csö
bör a házmesterné, meg a vici ke
zében (mert viciféle is van már), 
a Cerberoszné nem engedheti a te
kintélyt !

— Az este sorrajártunk az ajtókba, 
de nem tetszett itthon lenni, vagy 
nem tetszett kinyitni.

Vállalok én már hazugságot, 
gorombaságot, mindent, csak ne 
lássak és ne halljak emberi fene
vadat. S mert az ilyen népséget az 
bántja legjobban, ha szóra sem mél
tatod. ott hagytam az egész díszes 
gyülekezetét s indulok be. Én nem 
szólok, de ők igen. Ók kifogyhatat
lanok mindaddig, mig a „kémény
nek mestere" ide nem ér.

— Miről van szó kérem szépen ? 
Semmi baj nincs, menjenek arább 
azokkal a csutakokkal. Holnap, vagy 
amikor tetszik, kitetszik rámoltatm, ; 
tessék üzenni, mi majd akkor jövünk, j 
Kezét csókolom.

És most nehogy azt hidd, hogy | 
erős tudtam maradni az ajtón be- í 
lül is. — Sírtam, mi mást tehettem i 
volna? Jaj! Hogy mért voltam eny- 
nyire egyedül? Mért nem lehetett ; 
most mellettem valaki, aki szétüt a 
durvaságon. Mért hidegült el örökre, 
mért tűnt el az a kéz, mely most 
megsimogatta volna zúgó, fájó hóm- ' 
lokomat...?

Odakint még hallom, mondja 
valaki: — Ugye mondtam, akkor 
lesz a házban nemulass, ha elmegy i 
a háziúr, ha minden rámarad erre í 
a ------

Nem akarok semmit hallani. ; 
Semmit. Befogom a füleimet erősen 
és leroskadok a legközelebbi székre.

Úgy, úgy édes Asszonytársam, 
csak sajnálj, nagyon sajnálj, mert j  
szörnyen szerencsétlen vagyok.

(Vége a X. résznek.)

IRODALOM
(Az U] Idők) legutóbbi szá

ma a nagy magyar sorsfordulat 
jegyében áll. Komoly méltóságú, 
költői vezércikk üdvözli a visszaté
rőket. Márai Sándor „Az örök Fel
vidék" c. tanulmányában pedig a 
publicista éleslátásával és a költő ih
letével érzékelteti a történelmi fordulat 
nemzeti és emberi jelentőségét. A lap 
gazdag tartalmából is kiemelkedik 
Hevesi Sándor ötletes tanulmánya, 
Barabás Gyula finom elmélkedése, 
valamint Nagy Lajos, Kassay Solt 
elbeszélései, Ruzitska Mária fordí
tása és Harsányi Gréta hasznos 
cikke. Zelk Zoltán, Szathmáry Ist
ván, Feleki Sándor, stb. költemé
nyei, Illés Endre és Zaka Sándor 
színházi bírálatai, Rubinyi Mózes 
könyvkritikája egészítik ki a szép- 
irodalmi részt, amelyet „Ceruzajegy
zetek" s a hasznos rovatok tesz
nek teljessé. Mutatványszámot küld 
a kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy- 
ut ló. Előfizetés negyedévre 6 40 P, 
egyes szám 50 fillér.

KÖZGAZDASÁG
Országos vásárok a Dunántúlon.

Okt. 24.-én Baracska (Fejér m.), 
Bátaszék (Tolna m.), Celldömölk 
(Vas m.), Hetes (Somogy m.), Kóny 
(Győr m.), Magyaróvár (Moson m.), 
Nagylózs (Sopron m.), Nemesvid 
(Somogy m.), Németiad (Somogy m.), 
Pápóc (Vas m.); 25.-én Pincehely 
(Tolna m.); 26.-án Diósviszló (Ba
ranya m.), Felsővadász (Győr m.), 
Gelse (Zala m.), Répceszentgyörgy 
(Vas m.), Somlószöllös (Vészprém 
ni.), Sümeg (Zala m.), Zamba (Tolna 
m .); 27.-én Istvándi (Somogy m.), 
Kaposszekcsö (Baranya m.), Nagy- 
cenk (Sopron m.), Pacsa (Zala m.), 
Tét (Győr m.) ; 28.-án Igái (Somogy 
m.), Izmény (Tolna m.), Kapolcs 
(Zala m.), Vasszentmihály (Vas m.); 
29.-én Aba (Fejér m),

*  Közepesnél jobb a tengeri- 
termés. Hradek Dénes, a várm. 
kir. gazd. felügyelőség vezetőjének 
szeptember havi jelentése szerint az 
időjárás az őszi talajelőkészitő mun
kálatokra és az ősziek vetésére álta
lában kedvező volt. Az őszi gabona
félék vetése ennek ellenére csak 
részben nyert befejezést, mert a még 
sok helyen tartó száj- és körömfájás 
ezt késlelteti. Az előbb vetett ősziek

jól és egyenletesen keltek, egyes 
helyekről drótféreg okozta károkat 
jelentenek. A szeptemberi nappal 
derült, meleg, ejjel lehűlő hőmér
séklet a tengeri gyors érését segí
tette elő. A korai fajták törését a 
hónap közepe táján kezdték meg, a 
későiek is szépen érnek. A tengeri
ből általában a közepesnél valami
vel jobb termés Ígérkezik. A korai 
burgonyára a kiadós esőzés későn 
jött, emiatt a gumók aprók marad
tak, a későiek azonban már jobbak 
és a teiméshozam is nagyobb. A 
takarmány- és cukorrépa közepes 
termést Ígérnek s az utóbbi kisze
dése és szállítása folyamatban van. 
Az őszi takarmányfélék jól keltek és 
szépen fejlődtek. A biborherében 
több helyen rovarkár mutatkozik. A 
tarlóherék és lucernák szépen ki
fejlődtek és jó kaszálást adtak. A 
sarju kaszálását az esőzés miatt sok 
helyen későn végezték, de itt szé
pen kifejlődött.

*  Mit termesszünk a gyü
mölcsfák közt? Amig fiatal gyü
mölcsfák termést nem adnak, köz
tes terménnyel kell a föld jövedel
mezőségét biztosítani. Mit termesz- 
szünk a fák közt? Erről, valamint 
az alma szüretutáni hibáiról, a mű
trágyázásról, a legújabb nemes cu- 
kordinnyefajtáról, stb. ir A Magyar 
Gyümölcs, amelyből, lapunkra hivat
kozva, ingyen mutatványszámot küld 
a kiadóhivatal: Bpest, IV., Gerlóczy- 
utca 11.

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

Győrött az Unió 5:0 (0:0) arány
ban vereséget szenvedett a GyAC-tól. 
Szünet előtt nagy fölényben volt, de 
ezt néni tudta gólokra váltani, for
dulás után pedig a hazai csapat 
vette át az irányítást. A gólarány 
azért túlzott. Játékvezető: Kereszté
nyi.

A FÁK is vereséget szenvedett 
otthon a SzFC-től 4:1 (2:1) arány
ban. A megbolygatott, tartalékos 
fűzfői csapat nem tudta feltartani az 
egységesebb szombathelyiek táma
dását. Egyetlen góljukat Szerváczi 
szerezte. Játékvezető: Somos.

Elsőosztályu csapataink közül 
csak a Perutzgyárnak sikerült győzni 
Pápán az SzSE ellen 3:0 (2:0) 
arányban és ezzel az első helyre 
került. Élvezetes, szép csatárjátékuk
kal és ésszerű védekezésükkel rá
szolgáltak a győzelemre. Gólszer
zők: Drozsnyák (2) és Bolla. Játék
vezető : Bőröndi.

Ugyancsak Pápán a Vasutas 
8:0 (1:0) arányban győzött a GyTC 
ellen. A bajnokjelölt Vasutas csak 
szünet után játszotta ki rendes 
formáját, amikor az ellenfél csapata 
kiállítás folytán megfogyatkozott, 
aminek kifejezője a nagy gólarány 
is. Gólszerzők: Szalmási (4), Bősze 
(2), Tenk és Seper. Játékvezető: 
Váralyai.

Péten a Móri BSE szenvedett 
vereséget 4:1 (2:0) arányban. A
szebben és jobban játszó pétiek el
len a bányászok sokszor meg nem 
engedett fegyverekkel is harcoltak, 
de igy sem tudták megakadályozni 
vereségüket. Pét gólszerzői: Komá
romi, Kovács, Both és Horváth. Já
tékvezető: Csitkei.

A FÁK II. Siófokon szenvedett 
6:0 (4:0) arányú vereséget. A tar
talékos hazaiaknak sem okozott sú
lyosabb akadályt Fűzfő. Gólszerzők: 
Bíró (4) és Zselyi (2). Játékvezető: 
Ernei.

A többi bajnoki mérkőzés elma
radt. (/. I.)

o Vasárnapi labdarugó sor
rend. Ha a változott idők megen
gedik, a következő bajnoki mérkő
zések kerülnek lejátszásra: SVSE— 
FÁK, Perutz—DAC, ETO II.-U nió, 
Perutz II.—DAC II., Kapuvár—P. 
Vasutas, FÁK II.—ARAK II., Móri 
SE—Hajmáskér, Siófok—Unió II., 
VTC—Móri BSE., Enying—Pét és 
Előre II.-A jka.

Anyakönyv.
Születés: Nagy Miklós npsz. és Balázs 

Mária lia Miklós, rk. — Strenner József 
fm. es Jung Margit leánya Mária Margit, 
rk. Horváth Imre gyári m. és Sárzó 
Mária leánya Éva Katalin, rk. — Béliéi 
lános gyári m. és Zombori Margit fia 
István, rk. — Pék Anna bejárónő fia Jó
zsef, rk. — Végvári Lajos bádogos- és 
szereló-s. és Jordán Róza leánya Anna 
Róza, rk. — Virág Vendel üzletvezető és 
Rostái Julianna leanva Julianna Erzsébet, 
ref. Veinberger Hermán kereskedő és 
Weisz Ella fia György, izr. — Németh 
József npsz. és Györkei Margit fia József 
István, rk.

Halálozás: Marczinkovics Mária Erzsé
bet 6 h., rk. — Geiszt Ilona 5  n., rk. — 
Izsó Jánosné szül. Lovasi Anna 53 é., rk. 
— özv. Bóhni Györgyné szül. Kodelka 
Mária 86 é., rk. — Epinger Györgyné 
szül. Huszár Erzsébet 32 é.. ik . — Ország 
Lajos geplakatos-s. 31 é., rk. Rótschild 
Márkusz vendéglős 73 é., izr. — Vi- 
czina Károly 9  e.. rk. — Kőműves József 
84 é., rk. Sebők Benőné szül. Pichler 
Eranciska 36 e , rk.

Házasság: Teleki Ferenc m. kir. p. U. 
fogalmazó, ref. és Vogronics Erzsébet 
(özv.), rk. — Nagy Mihály lakatos-s. és 
Vinglman Erzsébet, rk.

A Veszprém és Vidéke Takarék
os Hitelszövetkezet,

mint az OKH tag ja
„Kishitel“-akció keretében kizárólag 
kisgazdák és mezőgazdasági munká
sok részére, kellő fedezet mellett, 
különösen többgyermekes családok 

részére, törlesztés mellett

évi 6 0jo-kal 
kölcsönt folyósít.
A folyósított kölcsön 3.000’— ar. P-őt 

egyénenként meg nem haladhat. 
Bővebb felvilágosítást nyújt a 

Veszprém és Vidéke 
Takarék- és Hitelszövetkezet, 

mint az OKH tagja
Veszprém, Rákóczi-tér 22. sz. alatt 

(Spitzer-ház.) 293

Pk. 2725. sz. 1938. 1938. vght. 429. sz. 

Árverési hirdetmény.
Dr. Lengyel Kálmán ügyvéd által 

képviselt Berényi Béla javára 217 P 
20 fill. tőke és több követelés járulé
kai erejéig az enyingi kir. járásbí
róság 1938. évi 2359. sz. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tán végrehajtást szenvedőtől 1938. 
évi szeptember hó 17.-én lefoglalt, 
1380 P-re becsült ingóságokra az 
enyingi kir. járásbíróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltet
vén, annak végr. szenv. lakásán, 
üzletében, Siófokon leendő meg
tartására határidőül 1938. évi 
október hó 26. napjának délután 
fél 3 órája tűzetik ki, amikor a 
bíróilag lefoglalt bútorok, cement
lapok, stb. s egyéb ingóságokat el 
fogom adni.

Enying, 1938. október 8.
Molnár János

kir. bir. végrehajtó,
290 mint bírósági kiküldött.

E p e d m é n y s s c ii  h ir d e t h e t  m
„ VESZPRÉM VARMEGYÉ“-ben!

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


