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Eljegyzési, esküvői híreket, gyászköszönetet. nyugtázást csak 
díjazás ellenében közlünk. Kéziratokat nem adunk visaza

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

Ámen.

A s e g ítő  kóz.
A kormányzó hitvesének tisz

tán csengő szava fordult ismét a 
magyar társadalomhoz, kérő szó
val. az elesettek, szegények, nyo
morgók érdekében. Több, mint 
egy évtizede teszi ezt évról-évre 
a Főméltóságu Asszony s nem 
volt még jótékonysági akció, amely 
a magyar lelkekben mélyebb vissz
hangot keltett volna, mint az övé. 
Az ezüsthaju és angyali lelkű 
Nagyasszony magára vette a tár
sadalom elesettjeinek, éhezőinek, 
ruhátlanéinak gondját s minden 
évben fáradhatatlanul siet segít
ségükre. Odáig fejlődőit már ez a 
mozgalom, hogy csak magában a 
fővárosban közel százezer család 
segélyzése vált lehetővé.

És ez a szóm óriási. Gondoljuk 
meg. mennyi könny gördül végig 
százezer szempárból, mennyi ke
serűség dobbanhat meg százezer 
szívben. És gondoljuk meg, mit 
jelent ezeknek az a nemes, jósá
gos kéz, amely élelmiszerekkel, 
ruhanemüekkel. tüzelő anyaggal 
siet segítségükre, letörölni a köny- 
nyeket. enyhíteni a fájdalmat, csök
kenteni a nélkülözést.

„A mai rendkívüli idők ezen 
a téren is fokozott kötelességeket 
rónak a társadalomra” — mondja j 
a Főméltóságu Asszony szózata. 
Ezt a fokozott kötelességet való- I 
bán ót kell éreznie mindenkinek. 
Segifeni kell azokon is, akik az 
elszakitotl területekről húszéves 
szenvedés utón visszakerülnek az 
anyaországhoz, — de nem ma
radhatnak felkarolás nélkül azok 
sem, akik a régi határokon belül 
nehéz körülmények között élnek, 
akiken eddig is segített a Főmél- 
tósógu Asszony akciója utján a 
magyar társadalom, — mert nem 
szabad, hogy a boldog összekap
csolódás, ami az egész nemzet
nek mérhetetlen jelentőségű öröm
ünnepe lesz, az ő számukra ke
serűséget. nyomorásógok fokozó
dását jelentse.

Bizonyos, hogy a magyar tár
sadalom megérti ezt s ez évben 
is olyan lélekkel siet az akció tá
mogatósára, mint a múltban tette, 
Ha valamikor, most igazán kife
jezésre kell jutnia minden lépés
ben, minden mozzanatban a ma
gyar összetartás, a népi szolidari
tás, a társadalmi egymásrautalt
ság érzésének. Ez a szolidaritás 
és a szivek jósága bizonyára ál
dozatkészségre serkent mindenkit

s módot ad a Főméllóságu Asz- ! 
szonynak arra. hogy sikeresen 
folytassa a nyomor enyhítésére, a 
könnyek letörlésére azt az akciót, j 
aminél szebbet, nemesebben még i 
senki sem indított el magyar föl- |

A Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségének Veszprémi Csoportja 
által dr. Mesterházy Ferencné főis
pánná kezdeményezésére és vezetése 
alatt elindított hazafias mozgalom 
mind nagyobb méreteket ölt és a ma
gyar asszonyok dicséretes áldozat- 
készséggel mind szélesebb rétegek
ben kapcsolódnak a nemes mun
kába, amely rövid idő alatt is igen 
szép eredményt tud felmutatni. A 
keresztény és nemzeti szempontból 
egyaránt értékes munkálkodás ujabbi 
mozzanatairól az alábbi tudósításaink
ban számolunk be.

A MANSz értekezlete 
az Ipartestületben.

A veszprémi MANSz a „Magyar 
a magyarért" hazafias mozgalom si
kerének minél nagyobb mértékben 
való biztosítása érdekében hétfőn este 

I a helybeli Ipartestületben tartott érte
kezletet az iparosok feleségeivel. A 
gyűlésen dr. Mesterházy Ferencné I 

j főispánná a MANSz több tagjával 
j jelent meg s Próder Károly ipartest, 

elnök szeretetteljes üdvözlését meg
köszönve, mélyérzésü, szivekhez fér
kőző kedves szavakkal hivta föl ma
gyar asszonytestvéreit a hazafias 
munkában való részvételre.

Ezután Vájná Gábor ny. őrnagy 
ismertette a MANSz-nak a hazafias 
cél érdekében tett kezdeményezéseit,

A Nemzeti Egység Veszprémvá- 
rosi Szervezetének Női Csoportja 
kedden délután a NE körhelyiségé
ben végrehajtóbizottsági ülést tartott 
dr. Mesterházy Ferencné, főispánné 
elnöklésével, aki megnyitójában ez- 
alkalommal is annak a nemes, 
hazafias célnak szolgálatába szólí
totta munkatársnőit, amit „Magyar a 
magyarért!“ jelszóval a kormányzóné 
őföméltósága az egész országban 
elindított mozgalmával képvisel.

— Elérkezettnek látom az időt 
— mondotta —, hogy a Nemzeti 
Egység Női Csoportja is megkezdje 
szociális téren munkáját, helyi és 
országos viszonylatban egyaránt. 
Női csoportunk a NE-nek, mint 
történelmi szükségszerűségből táp-

dön. Adakozzunk mindannyian! 
Magyar kötelesség ez ma !

*

Itt vidéken a segély iránti kér
vényeket a vármegye főispánjához 
kell benyújtani.

mint az ápolónői tanfolyam, ruha
nemű, takarók, könyvek, játékok, 
háztartási cikkek stb. gyűjtése a cse
hek által kifosztott felvidékiek ré
szére, fehérnemüvarrás a katonai 
szolgálatra bevonultaknak, ezek hoz
zátartozói részére tanácsadó iroda 
felállítása, és nyersanyag (vas, réz,

; ólom, ón, cin stb.) gyűjtése a hon- 
| véd kincstár részére. Lelkes szavak- 
j  kai festette azt a parancsoló szük- 
! séget, ami a hazafias áldozatkészsé- 
! get mindenki kötelességévé teszi és 
I hangsúlyozta, hogy a magyar katona 
| ma hús a húsúnkból, vér a vérünk

ből, aki a magyar hazáért küzd, nem 
i úgy, mint a közös hadsereg idején.
I Rámutatott még, hogy a jelzett nyers

anyagokból a németek Berlinben egy 
hét alatt ezer vagont szedtek össze 
és már nálunk is több vagonra való 

! gyűlt össze, az iskolák gyűjtése révén,
I a megyében. Veszprémben a villa- 
| mosüzem adakozásából megtelt egy 

vagon nyersanyaggal.
A nagy tetszéssel fogadott beszéd 

után Próder Károly elnök hálás kö
szönetét mondott a főispánnénak és 
Vájná őrnagynak, hogy a szép célt 
megismertették az iparosasszonyok
kal, majd Libis Jánosné köszönte 
meg ezek nevében közvetlen, meleg 

I szavakkal a fáradozását a föispánné- 
I nak és Ígérte, rajta lesznek, hogy a 

hazafias munkából minél jobban ki- 
I vegyék a részüket.

lálkozó mozgalomnak összefüggő 
szerve, az egész nemzetet átfogó 
szervezetként épült ki. Helyi szerve
zetünk ötéves eredményes munkája 
tanúbizonyságot tesz arról, hogy 
szociális tevékenységével megállta a 
helyét, s bízom abban, hogy a jö
vőben még eredményesebb munkát 
fogunk végezni.

— Mint éveken át, úgy azidénisbe- 
kapcsolódunk városunk szociális moz
galmaiba. De elérkezett a régen várt 
nagy nap, a Felvidék felszabadítá
sának napja is! A magyar testvéri
ség azt követeli tőlünk, hogy min
den áldozatot hozzunk meg a Fel
vidék nyomorának enyhítésére. Ezért 
emlitettem bevezető szavaimban, 
hogy a NE női csoportjának az

idén nemcsak a helyi, hanem orszá
gos viszonylatban is bele kell kap
csolódnia a mozgalomba és áldoza
tos munkát kell végeznie.

— Már hetekkel ezelőtt, a MANSz 
helyi szervezete élén csatlakoztam 
nemzetünk nagyasszonya, a kor
mányzó neje őfőméltóságának a 
miniszterelnök feleségével együtt el
indított mozgalmához, amely a „Ma
gyar a magyarért!“ jelszóval az 
anyaországhoz most visszatérő test
véreink felsegitését tűzte ki céljául. 
Ne járjon a NE női szervezete kü
lön utakon, kapcsolódjon bele a ve
zetésem alatt működő MANSz mun
kájába és dolgozzon azzal kéz-kéz
ben tartva.

— Ezekben voltam bátor ked
ves munkatársaim rámutatni azokra 
a követelményekre, amelyeknek meg
valósítása a legközelebbi jövő fel
adata, — abban a biztos tudatban, 
hogy vállvetett munkánkban mara
dék nélkül számíthatok kipróbált, 
annyira értékes támogatástokra.

Az emelkedett szellemű, szép 
szavakat nagy tetszés fogadta, majd 
Bokrossy Jenőné, a női csoport 
vezető-titkára ismertette a csoport 
nagyválasztmánya elé terjesztendő 
munkaprogramot. Mindenekelőtt a 
közszeretetben álló, szivvel-lélekkel 
dolgozó főispánnét üdvözölte ben- 
sőségteljes, finom szavakkal.

— Legelőször — úgymond — 
méltóságos asszonyunkat, mint a 
NE városi szervezete női csoportjá
nak elnökét szeretetteljesen üdvöz
löm mindnyájunk nevében, abból az 
alkalomból, hogy megválasztatása 
óta a mai ülésünk az első, amelyet 
az ö elnöklésével tartunk meg. Hísz- 
szük. hogy méltóságod is olyan 
szeretettel jött közibénk, amilyennel 
mi vártuk és körülvesszük. A ve
zető szeretetétöl nagyon sok függ, az 
ügy iránti lelkesedés felülről kezdő
dik. Ha a méltóságos asszony is 
ilyen lélekkel vezeti városunk női 
csoportja tagjainak táborát, akkor 
sikerünk lesz. Arról biztosítjuk, hogy 
mi szeretettel fogjuk követni vezérlő 
útjában.

— Ha a történelmet végiglapoz
zuk, azt látjuk, hogy a nemzet fel
építéséből a magyar asszonyok 
minden időben kivették részüket. A 
mai nemzetépitésben megint csak a 
magyar asszony jár elől s a NE női 
csoportja asszonyainak eredményes 
munkája országosan ismert.

A szép szavak nyomán az egy- 
begyült urhölgyek lelkesen megélje
nezték a főispánnét. Majd Bokrossy 
Jenőné a közelebbi őszi, illetőleg 
téli munkaprogramot ismertette, ami
nek során egyhangúlag e'határozták, 
hogy magukévá teszik az elnöknő 
elgondolását és a MANSz-al egysé- 
gésesen vállalják a Felvidék rászo
rultjainak megsegitési munkáját. Ki
mondották továbbá, hogy a helyi 
szociális és karitatív intézmények

Magyar a magyarért!

A Veszprémi Nemzeti Egység Női 
Csoportja is csatlakozott a MANSz 

hazafias mozgalmához.



2. (XL.—LXIII. 44. szám.) VESZPRÉMVÁRMEGYE 1938. október 30.

Salgótarján i
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.

munkájában a tél folyamán ugyanúgy 
és olyan mértékben vesznek részt, 
mint a multévben.

A helyi tevékenység a kővetkező 
lesz: 1. A Szent Vince Napközi Ott
honban a szegény iskolásgyermekek 
étkeztetésének konyhafelügyelete öt
hónapon át mindennap, ahogyan ezt 
a multévben is a NE 82 hölgytagja 
végezte. Továbbá a szegények inség- 
konyháján a konyhafelügyelet min
den hónapban egy hétig. 2. A Tüdő
beteggondozó Intézet felügyelete: 
tüdőgyenge fiatal anyák és gyerme
keik anyagi és gyógykezelési támo
gatása, egészséges lakáshoz jutta
tása, stb. Itt felkérték dr. Cseresnyés 
Józsefnét, mint ennek az intézmény
nek az elnökét, hogy értekezleten 
állítsa össze a gondozó intézet fel
ügyelői csoportját. Ezzel kapcsola
tosan felolvasta a vezető titkárnő az 
Orsz. Közegészségügyi Intézet meg
keresését azirányban, hogy az Orsz. 
Gyermekvédő Liga farkasgyepüi er
dei iskolájára is igyekezzenek a 
gyenge gyermekek szliíiinek figyel
mét felhívni. 3. Kórház és szeretet- 
ház látogatása. Ennek a csoportnak 
az összeállítására dr. Takács Lajos- 
nét és dr. Tekeres Lajosnét kérték 
fel. 4. A Felvidék támogatása és 
helyi szegény gyermekek gondozása ! 
a MANSz-al és annak tervezete sze- j 
rint. Bejelentette még a titkárnő, 
hogy a NE helyi szervezete felaján
lotta ecélra tanácstermét fűtéssel, 1 
világítással, távbeszélő- és Írógép- 1 
használattal és esetleges anyagi hoz- 1 
zájárulást is kilátásba helyezett, amit j 
nagy elismeréssel vettek tudomásul.

A munkatervezet egyhangúlag l 
történt elfogadása után Mesterházy 
Ferencné főispánná bejelentette, hogy j 
a MANSz saját székházában felálli- i 
tott panaszirodájának vezetését Ra- 
detzky Károly min. tanácsos, ny. h. 
pénzügyigazgató volt szives elvál
lalni, aki azután a felvidékiek ré
szére való gyűjtés, stb. gyakorlati 
kivitele tekintetében javaslatokat tett, 
amihez többen hozzászóltak.

Egyhangúlag elfogadták Stoll Fe
rencnek, a NE vezető titkárának 
azokat a javaslatait, hogy: 1. a nov. 
l.-i koszorumegváltás cimén is foly
tassanak gyűjtést; 2. a NE keddi 
összejöveteleit is használják ki a ne
mes ügy érdekében; 3. a helyi la
pokban indítsanak a cél érdekében 
megfelelő propagandát.

Végül Mesterházy Ferencné há
lásan megköszönte a kedves üdvöz
lést és a hölgyek megjelenését.

A MANSz hírei.
A veszprémi MANSz elnöksége 

közli, hogy a „Magyar a magyarért!“ 
mozgalomra a gyűjtés november
10.-én az egész országban befejezést 
nyer. Ezokból kéri a hazafiasán érző 
közönséget, a felvidékiek megsegíté
sére szánt adományait minél előbb 
hozzájuttatni szíveskedjék, hogy azt 
a jelzett határidőig továbbíthassa. 
Pénzadományok részére a MANSz 
folyószámlát nyitott a Veszprémi Ta
karékpénztárban. — Azoktól, akik 
természetbeni stb. adományaikat bár
mi okból nem tudnák a MANSz-hoz

eljuttatni, az egyesület november
3.-án, jövő csütörtökön cserkészek 
közbejöttével fog ja  összegyűjteni és 
kérik, hogy ezidőre mindenki készítse 
össze, amit adni szándékozik. — A 
MANSz felkéri azokat a testületeket 
és közületeket, akik Mindenszentek 
napján a hősök sírjára koszorút és 
virágot szoktak hejyezni, hogy — 
úgy, ahogyan azt Zalamegyében is 
elhatározták — csak egy koszorút 
tegyenek le, a többinek az árát ko
szorú- és virágmegváltás cimén jut
tassák hozzá a felvidékiek részére. 
A magánosokat is kéri, hogy kedves 
halottaik sirjától vonjanak meg egy- 
egy koszorút, virágot, vagy gyertyát 
a nemes célra való adakozás érde
kében. — A MANSz ismételten fel
hívja a figyelmet arra, hogy panasz
irodája a Kossuth-utcai székházban 
minden héten szerdán és pénteken 
d. u. 6-tól 8 óráig nyitva van s itt 
a katonai szolgálatra bevonultak 
hozzátartozói nyerhetnek ügyes-bajos 
dolgaikban szakszerű tanácsot, ille
tőleg segély-ügyeikben közbenjárást. 
Forduljanak tehát a panaszirodához 
teljes bizalommal.

Adományok a  „Magyar a  
magyarért" mozgalomra.

A Veszprémi MANSz-hoz a fenti 
célra újabban a következő adomá- j 
nyok érkeztek : Pénzt adtak : Papai 
Takarékpénztár, dr. Szegő Miklós ; 
enyingi bérgazdasága 500 -  500 P-t, 
Egyházmegyei Alapítványi Pénztár, 
Székeskáptalan 200 — 200 P-t, Vesz
prémi Takarékpénztár 100 P-t, Keserű 
József 30 P-t, Róna Sándor, Albrecht 
Hugóné, dr. Szász Ferenc, Fehér 
Sándorné és Fia cég, dr. Wallner 
Emil, Rády Andor, özv. Zsitnyánszky 
Béláné, dr. Fojt Jenöné, Dabassy 
János, Molnár Béla 20 — 20 P-t, dr. 
Horváth Béla v. főügyész 15 P-t, 
dr. Moldoványi Jenő, Regényi József, 
dr. Horváth Béla közjegyző, dr. Sza
kái Lajos, Farkas és Koréin, Nagy- 
mihály Ferenc, dr. Szabó János, özv. 
Krebsz Tivadarné, Bőhm Jenő 10 -  10 
P-t, Velty István 6 P-t, Veszprémm. 
Vendéglősök, Hitelforrás mint szöv., 
Fischer Nándor, Tosch Nándorné, 
Ring István, Kocsuba örökösök, dr. 
Szomori Imre, Bokrossy Ferenc, dr. 
Szilágyi Jenő, Apátli Béláné, Bőhm 
Oszkár, Steiner Jónás Fiai, Kelemen 
Imre, dr. Dobler Ferenc, Szenes 
Béla, Boda József, dr. Schiberna

Ferenc, Boross Lajosné, Szeiberling 
Béla, dr. Piacsek Rezsőné, dr. Ró
bert Lajosné 5 5 P-t, Müller Osz
kár, Glaser Dezső, Faller József, 
Lengei Sándor, Balatoni Károly 4 —4 
P-t, Veszprémi Faipar, Barna Gábor, 
Stiffel Károlyné, Kovács Lajos, Pe- 
kárdy Pálné, Kövessy Testvérek, 
Kóbor Leóné, Benedek Pál, Szelmá- 
jer József, Radovics István, Mauth- 
ner Gyuláné, vit. Mészáros István 
3 - 3  P-t, Csalló Sándor 2 50 P-t, 
Csomay Erzsi, Kemény kávés, Csekő 
Béla, Lantos Lajos, Viczena Sándor, 
Pekárdy Kálmán, dr. Priegel László, 
Szalai Mór, dr. Csolnoky Ferencné, 
Vuerli Józsefné, Schwarcz József, 
Kanczler Károly, Kecskés Gyula 2 —2 
P-t, Keglovics Sándorné, Lohonyai 
Józsefné, Gyenis Ernő, Hótai János, 
Regényi Rezső, Klein Lajos, Kecskés 
Imre, Naumof Kristóf, Oblatt Béla, 
Weisz Izsó, Kalmár Ernőné, özv. 1 
Vadászy Ambrusné, László Dezső, j 
Krausz Ferenc, N. N. 1—1 P-t, N. 
N. 70 fillért. Könyyet, folyóiratot ad
tak : dr. Piacsek Rezső, Angolkis
asszonyok intézete, Hamburger Sán
dor, Molnár Béla, Czermák Lipót, 
dr. Haidekker Nándorné, id. Csomay 
Kálmánné, Tóth Ernő csendőralezre
des. Ruhaneműt (cipőt .fehérneműt stb.) 
adtak : Hankó Ernő, Czermák Lipót, 
Oblatt Manó, Müller Oszkár, Weisz 
Mór, Tóth István, lovag Fehrentheil 
Róbertné, Hamburger Sándor, Brust 
Divatház, Resovszky Mártonné. Benkő j 
Mariska, Benkő Margit, vit. Csomay 
Kálmánné, Hübner Béla, ifj. dr. Ta
kács Lászlóné, Braun Ferenc, Tóth 
Ernő csendőralezr., dr. Haidekker 
Nándorné. Élelmiszert adott: dr. Ta
kács Lajosné. Egyéb adományok: 
Veszprém megye valamennyi tiszt
viselője a VIII. fiz. osztályig novem
ber havi fizetésének 1 °/«-át, a maga
sabb fiz. osztálybeliek fizetésük 2 
ü.-át ajánlották fel a „Magyar a 
magyarért" mozgalom céljaira. A 
várm. kir. tanfelügyelőség tisztviselői, 
a tanfelügyelőnek a főispánné Ömél
tóságához intézett levele szerint, 
hasonlókép novemberi fizetésük 2 
"/„-át ajánlották fel. Az Ajkai Üveg
gyár munkásai fizetésük fél °/o-át 
ajánlották fel hasonló célból. Az 
Angolkisasszonyok intézete 24 drb 
férfi ing, az Irgalmasnővérek inté
zete 200 drb fehérnemű varrását 
vállalta.

Rótt, Medgyasszay és Kapi 
püspökök a hazáért.

A  n e m z e té rt  va ló  im á r a , le lk ie g y a é g re  éa B s z -  
s z e ta rtá s ra  h ív já k  fel h ív e ik e t k ö rle v e le ik b e n .

A magyar nemzet reményteljes 
izgalommal várakozó, sorsdöntő nap
jaiban a magyar keresztény egyházak 
vezetői is nemes munkát végeznek. 
Püspökeink körlevelekben iparkodnak 
a próbára tett magyarok lelkét Isten
nel szorosabb kapcsolatba hozni, 
megnyugtatni és igazságunknak győ
zedelmeskedése érdekében az ország 
felelős tényezői mögé egységbe so
rakoztatni.

Dr. Rótt Nándor veszprémi me
gyéspüspök most kiadott körlevelé
ben a hazáért való imák mondását 
rendelte el, amikor így szól:

— Nemzetünk életének nagyje
lentőségű óráit éljük. Megvan a re
mény, hogy mindannak a drága 
magyar értéknek legalább egy részét 
visszakapjuk, amit ezelőtt húsz évvel 
elvesztettünk. A haza minden fiának 
megértésére, összefogására, önzetlen
ségére, hazaszeretetére van szükség i

reményeink megvalósításában. Ezen
felül biztosítanunk kell a gondviselő 
Isten szent segítségét is. Ennek el
érésére a magyar püspöki kar közös 
határozatának megfelelően elrende
lem, hogy visszavonásig az eddig 
mondott összes oratio imperata-k 
mellőzésével és azok helyett minden 
szentmisében exceptis festis duplici- 
bus I. cl., Dominica Palmarum, vi
gília Nativitatis, et Pentecostes tam- 
quam pro re gravi mondjátok el a 
Magna Domina Hungarorum oratio- 
ját. Elrendelem ezenkivüli hogy az A. 
C. útján minden plébániának meg
küldött imát nemcsak vasárnapon, 
hanem minden plébániai nagymise 
után imádkozzátok.

Felkéri végül papjait, hogy ami
kor szabad miséjük van s a szabá
lyok megengedik, végezzék a Ma
gyarok Nagyasszonya miséjét s a 
szándékot ajánlják fel hazánk sorsá

nak jobbrafordulásáért.

Medgyasszay Vince dunántúli re** 
formátus püspök ref. püspöktársaival 
szintén közösen adott ki körlevelet, 
amelynek elején a müncheni értekez
let eredményére mutat rá és hangoz
tatja, ha a Felvidék magyarlakta te
rületeinek visszacsatolása nem is 
minden, amit óhajtunk, mégis hálás 
örömmel kell megragadnunk a Gond
viselés adakozó kezét. Majd így foly
tatja :

— Az idevezető ut nehéz, de 
biztos. Rendkívül nagy erkölcsi pró
bára állítja a magyar nemzetet. Azt 
kívánja, hogy nyugodt legyen, mi
kor minden vércseppje lángol, ke
ményen megálljon, mikor minden 
porcikája ugrásra kész, fegyelmet 
tartson, mikor nekibusult szenvedé
lyei az égre viharzanak fel s bár az 
acélos önfegyelem jégbilincseibe 
verve, mégis tele legyen bizalommal, 
reménységgel, megőrizze lelke min
denre kész rugalmasságát és hősi 
elszántságát.

— Ez csak úgy tehető meg, ha 
különösképen és mindenekfelett meg
őrizzük a nemzet lelki egységét. E 
lelki egységnek először abban kell 
megnyilvánulnia, hogy egy emberként 
álljunk felelős vezetőink mögött. Az 
ország élére olyan férfiakat állított 
Isten, akik bármely nemzetnek be
csületére válnának és náluk sem 
jobb magyarokat, sem bátrabb fér
fiakat, sem bölcsebb vezetőket nem 
kell keresnünk. Ezenkívül helyze
tünknél fogva ők ismerik legjobban 
a kérdéseket, látják legtisztábban a 
helyzetet, mérlegelhetik azokat a té
nyezőket, amelyekről nekünk tudo
másunk sem lehet. Lélektanilag bár
mennyire érthető legyen is hevesebb 
kedélyek és tájékozatlanabb elmék 
hirtelenkedő felbuzdulása, az élet
halálharc mai stádiumában nem le
het elképzelni nagyobb vétket a 
nemzet politikai védereje ellen, mint 
ha a nemzet képében viaskodók ál
láspontját oktalan és gyanúsító kri
tikákkal gyengítjük. Egyszerre ször
nyű árulássá fokozódnék ez a meg
gondolatlanság akkor, ha valaki 
ilyesmit azzal a céllal csinálna, hogy 
saját magának szerezzen vele hatalmi 
előnyöket.

— Ha valamit mulasztott, vagy 
eltévesztett volna a kormány, — 
mint ahogy legjobb tudomásunk 
szerint nem mulasztott és nem té
vesztett el még semmit, — majd 
lesz rá alkalmunk számonkérni. Most 
össze kell fogni, mert csak együtt 
állhatunk meg! Mindenekfelett pedig 
azt kell tudni, hogy aki most vi
gyázatlan kalandot tanácsol, a nem
zet sírját ássa meg és ahelyett, hogy 
egy talpalatnyi földet visszaszerezne, 
megmaradt országunkat is ebek har- 
mincadjára prédálja.

Végül az ország szociális átszer
vezéséről szól a körlevél és a „Ma
gyar a magyarért" mozgalom érde
kében buzdít.

D. Kapi Béla dunántúli ev. püspök 
még akkor kiadta körlevelét, amikor 
a csehekkel Komáromban tárgyaltunk. 
Szintén az összefogásra serkenti a 
híveket következő szavaiban :

Nemzetünk történelmi időket 
él. Két évtizedes szétszakitottságunk 
és megaláztatásunk után elindul 
történelmi utján a magyar igazság. 
A szudéta-német és lengyel kérdés
sel kapcsolatosan mélyen megren
dülve, de egyben felemelő erővel 
láttuk érvényesülni a nemzetek ön- 

| magukban hordozott igazságát s azt 
■ a gyakran késedelmes történelmi bi- 
j zonyságtételt, hogy össze kell omolni 

az igazság romjain megépült hata- 
í lomnak s előbb-utóbb diadalmas
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fényben fel kell ragyognia a nem- 1 
zetek igazságának.

— Mikor e sorokat irom, nem
zetünk ügye még elintézetlen. Re
megő reménységgel tekintünk Ko
márom felé, ahol a világtörténelmi 
jelentőségű, igazságtevő tárgyalások 
folynak. Nem tudjuk, meddig tarta
nak a tanácskozások s bizonytalan 
azok eredménye is. Reánk az a kö
telesség vár, hogy nemzetféltő egy
ségben, tömött sorokban egymás 
mellett álljunk s ne engedjük, hogy 
a  kivívott eredményeken pártokra j 
szakadva, egymással kerüljünk harc
ba. De éppen úgy álljunk egység
ben, tömör sorokban az örökkévaló 
szent Isten előtt. Kezébe helyezzük 
nemzetünk jövendőjét, Ö vigye dia
dalra nemzetünk igazságait. Ha re
ménységeink valóra válnak, tudjunk 
hálaadással örvendezni s győzel
münkkel bölcsen élni. Ha pedig két 
évtizedes álmaink csak töredékesen ! 
valósulnának meg, akkor is tudjunk ; 
nemzetünk igazságában töretlen lé
lekkel bízni s tudjunk egységesen 
tovább küzdeni. Küzdelmünkből ne 
hiányozzék az igazi nemzetszeretet, j 
cselekedeteinkért való felelősség- j 
tudatunk és Istenbe vetett bizodal- 
munk.

A püspök végül elrendeli, hogy 
istentiszteleteken imádkozzanak a 
nemzetért, annak vezetőiért és az ! 
egyházért.

A magyar út.
A „Függetlenség" vasárnapi szá

mában vezércikket közölt vitéz Im- 
rédy Béla miniszterelnök tollából. 
Ez a kormányelnöki megnyilatkozás 
— mint Imrédy Béla minden ed
digi beszéde és Írása — világosan 
és félreérthetetlen határozottsággal 
szegezi le a miniszterelnök állás
pontját a magyar politika legköze
lebbi jövőben követendő útját ille
tőleg. Valóban a „magyar ut“-at vá- | 
zolta fel ebben a nagyjelentőségű 
vezércikkben Imrédy Béla s ebből a 
programszerű megnyilatkozásból igen 
fontos tanulságokat vonhat le a 
maga számára az egész magyar 
nemzet.

Nagy fordulat előtt állunk. Tör
ténelmi fordulat előtt, amely meg
hozza számunkra húsz keserves esz
tendő legtitkosabb és legforróbb 
vágyakozásainak részbeni teljesedé
sét. A Felvidék felszabadításával, 
amelynek bekövetkezését hiába igye
keznek a csehek ravasz és átlátszó 
mesterkedéseikkel elodázni, körül
belül egy milió magyar testvérünk 
tér vissza az anyaországhoz és egye
sül a csonkaország magyar népével. 
De számolnunk kell azzal, hogy ez 
a magyar kisebbség két évtized ke
serves sorscsapásai alatt lélekben, 
gondolkozásban, a kötelességek és 
elvégzendő feladatok megítélésében, 
a népi és szociális probléma mérle
gelésében lényeges változáson ment 
keresztül. Amint azt a miniszterel
nök cikke gyönyörű szavakkal fejezi 
k i : „A csonkaország északi határain 
túl húsz év alatt egy uj magyarság 
született: összeterelte a nyájat a vi
har, egy táborba kergette egy ide
gen, a magyar lelkiséggel értetlenül 
szembenálló és minden magyarság
gal szemben gyűlölködő uralomnak 
akadékoskodása, elnyomása, üldö
zése... Társadalmi felépítésében, jo
gokról és kötelességekről vallott fel
fogásában, nemzeti és faji öntudatá
ban a hazatérő drága testvér máshol 
tart, mint mi. Ez a különbség fel
adatokat jelent számunkra".

Érthető és világos szavak ezek. 
Annyit jelentenek, hogy a miniszter- 
elnök és a kormány programja ma
rad ugyan a régi, de a megvalósi-

VESZPRÉMVÁRMEGYE

tás ütemét meg kell gyorsítani s e 
politikai program egyes vonásait 
erősebben ki kell domborítani.

Melyek ezek a vonások ? Mi a 
követendő magyar ut? Milyen irány
elvekhez kell a jövőben a magyar 
nemzet hivatott vezetőinek és ma
gának a nemzetnek is alkalmaz
kodni ?

Elsősorban erős nemzeti érzéstől 
fütött és katonai szeltemtől átitatott 
magyar társadalomra van szükség, s 
miután a katonai szellemnek a 
magva a hadsereg, ennek fejlesztése 
érdekében minden áldozatot meg 
kell hoznunk. Továbbá a keresztény 
erkölcsöknek kell érvényt szereznünk 
a köz- és magánélet egész vonalán. 
Tisztaság, egyszerűség, puritánság 
és áldozatkészség legyenek a ma
gyar élet vezető elvei. A magyar 
társadalom szerkezetéből el kell tá
volítani mindazt, ami az egyes osz
tályokat és rétegeket egymástól el- 
különiti. A szociális igazságnak kell 
érvényesülnie ebben az országban s 
harcot kell indítani a szegénység 
ellen, hogy éhező és nélkülöző ma
gyar ember ne legyen.

Egyik legfontosabb program
pontja a miniszterelnöknek a magyar 
föld népének felkarolása, össze kell 
kapcsolni a magyar munkát és a 
magyar földet, azaz arra kell töre
kedni, hogy a magyar föld minél 
több olyan kisember kezére jusson, 
akik azt jól meg tudják művelni. 
Hiszen éppen a legutóbbi hetek mu
tatták meg, hogy nem puszta frázis,

hanem cáfolhatatlan igazság az, 
hogy a magyar föld népe az a 
megingathatatlan kőszikla, amelyre a 
magyar jövendőt felépíthetjük. Ez a 
nép nem aggódott, nem esett két
ségbe, de nem is csatlakozott a min
denáron hetvenkedök táborához, ha
nem elszánt nyugalommal az első 
hivó szóra letette a munkaeszközeit 
és kezébe vette a fegyvert.

A dolgozó egyén boldogulását 
elő kell segíteni, de ha valaki 
puszta nyerészkedési vágyból, mohó 
kapzsiságból vét a nemzet érdekei 
ellen, azt le kell törni és a vissza
éléseknek még a látszatát is ki kell 
irtani. Ebben az országban a nem
zetfenntartó elem a keresztény ma
gyarság, ezt kell erősítenünk és az 
idegent, ha élősdi módjára gyengíti 
a nemzet erejét, el kell söpörni.

De ugyanúgy pusztulniok kell 
azoknak is, akik a nyomorúságból 
és a tömegek tájékozatlanságából 
akarnak maguknak politikai tőkét 
kovácsolni. Nem tűrhetjük azt, hogy 
egyesek pusztán a hatalom iránt ér
zett csillapíthatatlan, de teljesen in
dokolatlan vágyuktól ösztönözve 
szétbomlasszák a nemzet erőit és 
elgáncsolják a magyarságot a biztos 
boldogulás felé vezető utón.

Világosak és egyszerűek a mi
niszterelnök programpontjai. Min
denki megértheti azokat és egészen 
bizonyos, hogy a józan magyar köz
vélemény bizalommal követi Imrédy 
Bélát az általa kijelölt magyar utón.

A  B o ld o g  M a rg it-tem jj-  
lo m  fe ls s z e n íe lé s e .

"Rótt Nándor m e g y é s p ü s p ö k  p é g e s / e  a  
m egoldást és szentmisét. Tóit) Tihamér 

püspök mondotta a szentbeszédet .
Dr. Rótt Nándor, a veszprémi 

róm. kát. egyházmegye fen költ érzésű 
püspöke, az euharisztikus szentév 
maradandó emléke gyanánt, Vesz
prémben, a tisztviselőtelepen felépit- 
tette Árpádházi Boldog Margit temp
lomát, amely a püspöki székváros 
legnagyobb befogadóképességű temp
loma. Régi vágya volt ez az egy- . 
házfőnek, akinek közismert, áldott jó i 
szive repesett az örömtől, hogy cél- j 
ját megvalósíthatta és — ahogyan a 
templomszentelés alkalmából kiadott i 
pásztorlevelében is mondta — „ezen 
a helyen emberi számítás szerint | 
hosszabb időn át dicsőítik Isten 
szent nevét és dicsőségének hatal
mát."

A templom ünnepélyes inegál- 
dása múlt vasárnap délelőtt ment 
végbe s azon résztvett Veszprém 
egész katolikus társadalma. Hivata
losan képviseltette magát a város 

: valamennyi hatósága is, élükön dr. !
; Mesterházy Ferenc főispánnal. A vi- |
1 lági előkelőségek közül ott voltak 
: ezenkívül dr. Berky Miklós alispán, 1 
; Rosos Károly polgármester, dr. Róbert 1 
: Lajos min. tanácsos, pénzügyigaz- ' 
í gató, a veszprémi és jutási tisztikar 
| közül többen Beöthy Dezső ezredes- 
i sel, illetőleg bihari Faragó Ödön 
! atezredes, állomásparancsnokkal, stb. j 
í A 9 órára pontosan megérkezett , 
i megyéspüspököt és dr. Tóth Tihamér 
I segédpüspököt a díszes egyházi or- 
| nátusba öltözött, dr. Simon György 
i prelátuskanonok, felsőházi tag veze

tésével megjelent székeskáptalan 
tagjai és az alsópapság fogadták a 
templomtér feljáratánál, ahol a temp
lomalapító megyéspüspököt a világi 
katolikusok nevében dr. Jánosy Jó
zsef törvényszéki tanácselnök, az 
egyházközség világi elnöke szép 
üdvözlőbeszéddel köszöntötte. A 
Szent Imre-városrész hódolatát és

háláját pedig két bájos, magyarru- 
hába öltözött leányka tolmácsolta, 
akik közül az ünnepi köszöntőt Csa
tár Mariska mondta, diszes csokrot 
nyújtva át a mélyen meghatott me
gy ésfőpásztornak.

Ezután megkezdődött az ünnepé
lyes templomszentelési szertartás, a 
külső és belső falak megáldása, amit 
Rótt Nándor végzett fényes segéd
lettel. Ezt követőleg Tóth Tihamér 
püspök mondott ünnepi szentbeszé
det a templomot zsúfolásig megtöl
tött közönségnek. Meggyőző erővel 
fejtegette azokat az okokat, amik 
Krisztus egyházának épületét arra 
képesítik, hogy szilárdan megállja 
helyét minden felforgató áramlattal 1 
szemben a világ végezetéig. Szent
beszéd után Rótt Nándor püspök I 
mutatta be az első szentmise-áldo- ' 
zatot az uj templomban, mialatt a 
katolikus iskolák fiú- és leánytanulói 
énekeltek szebbnél-szebb régi magyar I 
népénekeket.

A diszes barokstilü, külső-belső ! 
méreteiben is nagyszabású Boldog ! 
Margit-temploni építői vitéz Érsy I 
László műépítész, vitéz Kapuváry j 
László és Linczmayer György épi- I 
tészmérnökök voltak. Megépítése ! 
190.000 P-be került, belső felszere- 1 
lése 50.000 P-t tett ki. A templom * 
környékének rendezésére — értesü
lésünk szerint — 10.000 P-t irá- ! 
nyoztak elő. A templom 2000 sze
mély befogadására alkalmas.

Ha jó , szép, fajazonos ts elsőrendű

faiskolai árut akar venni,
akkor a Dunántúli faiskolától 

Szombathely vegyen. _
Pontos, gyors és becsületes kiszolgálás. 
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söféfség az eleme.

Az emberi szem ragyogó fényt 
kivan. Kevés pénzért nap
sugarat visz otthonába

TUNGSRA
C O T M

A Nemzeti Egység 
veszprémi szervezete

— ahogyan előre jeleztük — tegnap 
pénteken délben nagyválasztmányi 
ülést tartott, amelyen megjelent dr. 
Mesterház}' Ferenc főispán, a NE 
várni, elnöke is és Papp Sándor 
közp. párttitkár tartott előadást. A 
gyűlésről, mivel lapunk tördelésének 
és nyomásának idejére esett, csak 
legközelebb számolhatunk be.

EGYESÜLETI ÉLET.
A  v e s z p ré m i T u r u l  e g ye 

sü le t tá b o ro z á s a i.
A Turul Szövetség Veszprémi 

„Bakony" Bajtársi Egyesülete múlt 
szombaton este plenáris táborozást 
tartott, amelyen dr. Szabó János 
ügyvéd, tb. doininusz a felvidéki 
aktuális kérdésekről, különösen a 
rutén-kérdésről tartott mindvégig 
érdekes előadást. Kitért a rutén-kér
dés történelmi, nép- és földrajzi, 
gazdasági és vallási vonatkozásaira. 
Előadását nagy tetszés kisérte. A 
kérdés lengyel vonatkozását Kremo 
Alajos patrónus világította meg ér
dekes és aktuális adatokkal. Felszó
lalt még vitéz Kolozsváry László 
patrónus is. Az előadásokat dr. 
Priegel László vezér köszönte meg. 
Dr. Lengei László beszámolt a Tu
rul adminisztrációs intézkedéseiről. 
A plenáris gyűlés a rendes tagok
nak adományozható legmagasabb 
kitüntetést, a lovagi címet ezúttal 
először adta meg Köszeghy László, 
Szokolszky Jenő és Vörös László 
bajtársaknak, átlagon jóval felüli és 
az egyesület körén túlterjedő, elisme- 
résreméltó közéleti tevékenységük 
jutalmazásául.

A Turul „Bakony" Egyesülete 
múlt vasárnap délután alakította meg 

j hatodik törzsét, a „Szilágyi Erzsé
bet leány-törzset. Az alakuló táboro
záson megjelent a győri kerület kép
viseletében Bándy Ferenc kerületi 
vezérhelyettes is. Dr. Priegel László 

I egyesületi vezér megnyitójában vá- 
] zolta azt a hatalmas és nehéz fela-
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Kapisztrán János csodálatos 
élete köré szövődik ez a szá
guldó fantáziával megirt re
gény. Uj magyar Írónő első, 
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datot, ami a magyar női társada- I 
lomra vár ezekben a sorsdöntő | 
napokban. A Turul leány-ifjúság 
feladata megvalósítani azokat a szo
ciális problémákat, amelyeket a Tu
rul-mozgalom céljául tűzött ki és a 
magyar faji gondolatot a keresztény 
családokban erősiteni. A vezéri 
megnyitó után egyhangú lelkesedés
sel választotta meg a törzs a követ
kező tisztikart: törzsfö: Kolozsváry 
Józsa, helyettese: Jóga Ilona, Író
deák : Bodlaky Mária, kincstáros: 
Homoky Gabriella, kincstárőr: Velty ! 
Klára, darufő: Kenessey Ilma. A 
megválasztott tisztségviselők nevében 
Kolozsváry Józsa törzsfő köszönte 
meg az egyhangú választást és fe- ! 
gyelmezett Turul-munkát kért a 
törzs tagjaitól. Végül Bándy Ferenc 
a győri kerület, Kremó Alajos pat- 
rónus a hajmáskéri II. Rákóczi Fe- 
renc-törzs, Schönaigner-Krieger Imre 
a dominusz-törsz, dr. Gaál Sándor , 
a Széchenyi-, Agárdy Jenő a Kos- 
suth-törzs nevében üdvözölte az uj 
törzset.

A Turul „Bakony14 Egyesületé
nek Kossuth-törzse szerdán tartotta 
törzsi táborát, amelyen Tóth Sán
dor a bajtársi életről, Bodlaky Ákos 
a daruk neveléséről, Agárdy Jenő és 
dr. Priegel László a belső revíziós 
kérdésekről tartottak előadást.

Veszprémmegyeiek az Orvosi
Kamarában Az orvoskamarai válasz
tások során a szfehérvári kerületi 
Orvosi Kamarába vármegyénkből dr. 
Bélák Imre várm. kir. tiszti főorvost 
(Veszprém) és dr. Domonkos Gézát 
(Pápa), az országos választmányba 
dr. Frimmel Jenőt (Pápa) választot
ták be.

A Nemzeti Munkaközpont köz
gyűlése. A Nemzeti Munkaközpont 
Veszprémi Főcsoportja november 
6.-án d. u. 6 órakor tartja hivatalos 
helyiségében (Szabadság-tér 9.) köz
gyűlését Ezalkalommal választják 
meg a december I3.-Í naggyülésre a 
kiküldötteket.

A Közjegyzői Kamara vá
lasztmányi tagjai vármegyénkből.
A szombathelyi Közjegyzői Kamara 
most tartotta tisztújító közgyűlését, 
aminek során a választmány egyik 
tagjául dr. Konkoly-Thege Sándor 
kormányfőtanácsos, pápai közjegyzőt 
választották meg.

Ezévben elmarad a katoli
kus egyházközség teája. A vesz
prémi róm. kát. egyházközség kari
tatív szakosztálya elhatározta, hogy 
ezévben, a rendkívüli állapotokra 
való tekintettel, a szegény gyerme
kek karácsonyi felsegélyzésére ed
dig oly szépen jövedelmezett teaes
tét nem tartják meg, hanem az e 
célra szánt adományok pénzértékét 
a hölgybizottság tagjai összegyűjtik. 
November elején gyűjtő-ivekkel ke
resik fel azokat, akik a teaestek jö

vedelméhez adományaikkal és a tea
jegy megváltásával járultak hozzá. 
Az egyházközség vezetésége ezúton 
is kéri a nemescélu akció megértő 
és áldozatos támogatását.

H Í R E K .
— A főispán Budapesten. Dr.

Mesterházy Ferenc, vármegyénk fő
ispánja csütörtökön Bpesten volt, j 
ahol hivatalos ügyeket intézett el. I 
Este hazaérkezett Veszprémbe.

— Személyi hirek. Dr. Rótt j 
Nándor veszprémi megyéspüspök, I 
titkára: dr. Langmár Lipót tb. ka- ' 

nonok kíséretében Bpestre utazott : 
s ott csütörtökön résztvett a vallás- I 
alapellenőrző bizottság ülésén. — 
Medgyasszay Vince dunántúli ref. 
püspök kedden Bpesten résztvett a 
református egyetemes konvent rend
kívüli gyűlésén. — D. Kapi Béla 
dunántúli ev. püspök szerdán Nyír
egyházán résztvett a hirtelen elhunyt 
Dómján Elek tiszántúli ev. püspök 
temetésén, amelynek egyházi szer
tartását végezte.

— Tóth Tihamér püspök pa
pokat szentel Budapesten. Dr.
Tóth Tihamér félsz, püspök, vesz
prémi segédpüspök október 30.-án, 
vasárnap fogja a bpesti Egyetemi
templomban áldozópapokká szentelni 
a bpesti központi papnevelőintézet 
VI. évfolyamú növendékeit. Az uj 
püspöknek ez lesz az első pap
szentelése.

Keressen fel
uj helyiségemben
és győződjön meg

rendkívül olcsó, 
szabott áraimról. 
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— Reformációi emlékünne
pély. Október 31.-én, hétfőn lesz a 
reformáció emléknapja, amelyet a 
két veszprémi protestáns egyház ez
évben is hagyományos módon ün
nepel meg. D. e. 10 órakor úgy a 
református, mint az evangélikus 
templomban ünnepi istentisztelet 
lesz úrvacsora-osztással, majd d. u.
6 órakor a református templomban 
közös emlékünnepélyt rendeznek. 
Ezen az ünnepi beszédet Ólé Sán
dor pápai ref. lelkipásztor, főiskolai 
egyházi gondnok mondja. A műsort 
Boda József helybeli lelkipásztor 
imája vezeti be, majd a ref. vegyes
kar, Bolla Ferenc segédlelkész ve- ! 
zetésével, énekszámokkal, a ref. kö
zépiskolai tanulók szavalókórussal 
szerepelnek. Bibliamagyarázatot tart 
és záróimát mont Hering János j  
alesperes, veszprémi ev. lelkész.

— Evangélikus presbiteri ülés.
A veszprémi ev. egyház tanácsa 
október 30.-án, vasárnap d. u. 5 | 
órakor ülést tart, amelynek fontos I 
tárgyai között szerepel többek között I 
a gyülekezeti felügyelői tisztség be
töltésének kérdése is.

— Értekezlet a veszprémi j 
Szociálpolitikai Intézet ügyében. 
Már többizben részletesen beszámol
tunk a belügyi kormányzatnak arról 
a nagyszabású tervéről, hogy a 
veszprémi Szent Vince Otthon átala
kításával az egész vármegyére, sőt 
az egész Dunántúlra kiterjedő Szo
ciálpolitikai Intézetet akar Veszprém
ben létesíteni. Ez ügyben, — amint 
értesülünk — pénteken délelőtt elő
készítő értekezlet volt a vármegye- 
házán, amelyet dr. Mesterházy Fe

renc főispán hivott össze, s ame
lyen a vármegye és a város intéző- 
körein és érdekeltségein kivül Bpest- 
ről résztvettek dr. Antal István min. 
titkár, a belügyminisztérium közjó
léti osztályának vezetője, dr. Erődi- 
Harrach Béla, a bpesti Szociálpoli
tikai Intézet igazgatója, valamint dr. 
Petrányi Gyula egyet, maguntanár, 
az Orsz. Közig. Intézet elnöke is.

— Gyászünnepély a hősök 
sírjánál. A veszprémi alsóvárosi te
metőben levő hősi síroknál — úgy 
halljuk — ezévben is rendeznek ke- 
gyeletes gyászünnepélyt, ami nov. j 
1.-én, Mindenszentek napján délután 
fél 4 órakor kezdődik. Az ünnepi 
beszédet dr. Rhédey Antal ügyvéd 
mondja.

— Tüzrendészeti felügyelői 
szemle. Széli Elemér, Fejér és 
Veszprém vármegyék kerületi tüz
rendészeti felügyelője vármegyénk
ben ellenőrző szemlét tartott s az 
itt tapasztalt tüzrendészeti állapotok
ról a legteljesebb elismeréssel nyi
latkozott.

— Kórházi segédorvos-kine- 
vezés. A vármegye alispánja dr. 
Chernél Klárát egyévi időtartamra 
Veszprém város közkórházához se- | 
gédorvossá nevezte ki.

— Tanitó-bucsuztatás. A  vesz- j 
prémi református egyház múlt va
sárnap délután a templomban lefolyt 
szép és bensőséges ünnepély kere- ‘ 
tében vett búcsút Makay Zoltántól,
a most nyugalomba vonult, érdemes 
igazgató-tanítójától. Közének és Bolla 
Ferenc segédlelkész imája után dr. 
Cseresnyés József e. ü. főtanácsos, 1 
fögondnok meleg szavakkal tolmá
csolta az egyház elismerését, háláját 
és köszönetét. A kis tanítványok ne- | 
vében, akik sok szép virággal bú
csúztak szeretett oktatójuktól, Rácz 
Klára és Bódi Pista, a középiskolá
sok részéről Szabó Erzsébet képzős 
és Vörösmarty Béla gimn. tanuló, a 
ref. egyesületek nevében Nagy Andor 
ifjúsági elnök, az evangélikusok ré- j 
széröl Hering János alesperes, lel
kész és Gálos Gyula ig.-tanitó üd
vözölték szívből fakadó szavakkal 
Makay Zoltánt, aki mélyen meghatva 
mondott köszönetét egyháza szerete- 
tetéért, amit utóda számára is kért. 
Végül Boda József lelkipásztor nyúj
totta át az ünnepeltnek a dunántúli 
püspök elismerő kéziratát és az egy
házközség művészi templomkép-aján- 
dékát, ami után bibliamagyarázatot 
tartott és záróimát mondott. A „Him
nusz* eléneklésével végződött a fel- ! 
emelő bucsuünnepély.

— Meghalt Söpkéz Sándor 
műegyetemi tanár. Dr. Söpkéz 
Sándor ny. müegyet. nyilv. rendes j 
tanár, volt országgy. képviselő, a | 
Hungária Villamossági RT. alelnöke, 
a II. oszt. magyar érdemkereszt tu
lajdonosa október 24.-én, 73 éves 
korában, hosszas szenvedés után el
hunyt Bpesten. A megboldogult ki
váló tudományos képzettségű férfiú 
volt, aki már fiatalon elnyerte a 
Hollán-jutalomdijat. Az egyetemnek 
pedig két ízben dékányjává, majd 
egyizben rektorává választották. 
Apostola volt az energia-gazdálko
dás egyre fokozódó jelentőségének 
és egy országos, átfogó villamos- 
sági program szükségességének és 
etéren sok szép tervet meg is való
sított, Gróf Tisza Istvánnak lelkes 
hívei közé tartozott s 1910—18-ig 
a vajdahunyadi kerület, 1926-ban 
az enyingi kerület választotta képvi
selőjévé egységespárti programmal s 
ezidőtől vármegyénkben is közelebb-

Dijtalan tehetségvizsgálat
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ről megismerték benne a tudóson 
kivül a minden jó és nemes ügyet 
felkaroló, finomlelkü úriembert. La
punk, a Veszprémvármegye is több 
cikket közölt tollából. Halála itt is 
mély megilletődést keltett és számo
sán osztoztak abban a meleg és 
impozáns részvétben, ami 27.-én a 
tudományos és politikai világ leg
jobbjainak jelenlétében végbement 
temetésén megnyilvánult.

— 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

— Felajánlás a Horthy-repülő- 
alapra. A veszprémi rendőrkapi
tányság tisztikara, egyéb alkalma
zottai és őrszemélyzete azt a dicsé- 
retreméltó elhatározását valósította 
meg, hogy november havi fizetésé
nek, illetőleg zsoldjának egy száza
lékát felajánlotta a Horthy Miklós 
Nemzeti Repülőalapra.

— Halálozás. Özv. Brand Gyu- 
láné szül. Brazsil Anna okt. 25.én 
életének 83., özvegységének 44. évé
ben rövid, kínos szenvedés és a hal
doklók szentségének felvétele után 
elhunyt Inotán, ahol hozzátartozóinál 
látogatóban volt. Áldozatos, jólelkü, 
munkás, szerető édesanya, nagyanya 
és dédanya volt, akinek szerető szi
vét nem is hosszú időközökben sú
lyosan megsebezte, hogy több gyer
mekét és unokáját el kellett temet
nie, mig végre Isten akaratából most 
az ö nemes lelke is elszállott előtte 
elment övéihez. Mélységes fájdalmára 
azonban az ittmaradt hozzátartozói
nak, akiket pedig szintén forrón sze
retett s akik öt nagyon szerették. 
Hamvait 27.-én délelőtt szentelték be 
Inotán s azután haza, Ősibe szállí
tották, ahol délután helyezték őszinte, 
nagy részvét mellett síri nyugalomra. 
Lelkiüdvéért az engesztelő szentmi
sét ugyanaznap mutatták be az ino- 
tai róm. kát. templomban. Halálát 
gyermekei : Brand Margit férj. Brand 
Gyuláné, Brand Rózsa férj. Muszel 
Ödönné, dr. Brand Sándor, Zala 
vármegye alispánja, számos unokája 
és dédunokája, valamint a Keserű, 
Kemény, derecskéi Fodor, Kutor, 
Szalay, Fehérvári, Muszel, Ozoray, 
Flink, Koronkay, Vaszary, Imrech, 
Lőrinczy és Mező családok gyászolják.

— Találtak Veszprémben, az 
utcán, egy pénztárcát pénzzel és egy 
zsákot. Igazolt tulajdonosaik átvehe
tik a rendőrségen.

— Látogatás a veszprémi hon
véd lövészzászlóaljnál. A várme
gye alispánjának és Veszprém város 
polgármesterének megbízásából Már- 
fölay  Aladár városi Főmérnök az el
múlt hét végén meglátogatta a vesz
prémi lövészzászlóaljat, hogy a lö
vész katonáknak itthonmaradt csa
ládtagjaikra vonatkozó kéréseit és 
sérelmeit összeírja. Értesülésünk sze
rint a kérések és sérelmek orvoslá
sát hatóságaink és társadalmi szer
vezeteink már megkezdték s azok 
legnagyobb része derék lövészeink 
megelégedésére elintézést nyer. A 
város területéről és annak környé
kéről bevonult valamennyi lövész
katonánk kitűnő egészségnek örvend 
és az izzó magyar hazaszeretettől fű
tött fiuk alig várják azt a pillanatot, 
hogy Csonka-Magyarország határát

Papíráruk, író- és rajzszerek, 
o
0  

| o 
és

paplrkereskedésében Veszprém.

o lil irodai cikkek, ■
I üzleti könyvek 1

[o] versenyképes árakon 1
o 1 beszerezhetők |
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átlépve, elnyomott magyar testvé
reinket a cseh rabság alól felszaba
díthassák. Az itthonmaradt hozzátar
tozóiknak pedig azt üzenik, hogy ne 
üljenek fel annak a sok, részben el
lenséges, részben pedig hazafiatlan 
és bomlasztó forrásból eredő, célza- 
tos hazug hírnek, amiket rosszaka
ratú vagy meggondolatlan egyének 
róluk — a haza és a nemzet ellen
ségeinek tudatos vagy tudatlan szol
gálatában — terjesztenek, hanem az 
ilyen felelőtlen és káros rémhírek 
terjesztőit, mint az ellenséges pro
paganda szolgáit és bérenceit, jut
tassák az arra illetékes hatósági kö
zegek kezére.

— November elsejétől koráb
ban zárnak az üzletek. A Vesz
prém és Vidéke Kereskedői Társu
latának rendkívüli közgyűlése egy
hangúlag határozatot fogadott el, 
amelynek alapján november l.-től a 
fűszer- és élelmiszerkereskedők szom
baton este 8-kor, hétköznapokon 7 
órakor, az egyéb kereskedők pedig 
szombaton este 7 órakor, hétközna
pokon este 6 órakor zárják üzletei
ket. Az uj záróra bevezetését az al
kalmazottak munkaidejéről szóló, 
szintén nov. l.-én életbelépő ren
delet tette szükségessé, s arra fel
hívjuk olvasóink figyelmét.

— Pápán is mozgalom indult 
az egységes záróráért. Pópáról 
jelentik : A pápai keresztény keres
kedelmi alkalmazottak mozgalmat 
indítottak egységes záróra érdekében. 
A célja az, hogy az üzleteket álta
lában reggel 7 órakor nyissák, s 
este 6, illetőleg 7 órakor zárják. 
Ebéd idő alatt az üzletek zárva tar
tandók. Követelik továbbá magán
alkalmazotti kamara felállítását s a 
MABI-tagok részére külön helyi or
vosi rendelő felállítását, hogy a ta
gok súlyos befizetéseik árán meg
felelőbb gyógykezelésben részesittes- 
senek.

— A mozi műsora. Ma szom
baton, vasárnap és hétfőn (29., 30. 
és 31.-én) az idei évad nagyszabású 
magyar fimje: Péntek Rézi. Török 
Rezső regényéből Martonffy Emil 
dolgozta át. A szereplők Turay Ida, 
Páger, Rajnay, Egry Mária, Gózon, 
Erdélyi Mici, Juhász, Vízvári Ma
riska, Pethö és Simon, valamennyien 
kitűnőek. A végig mulatságos dara
bot az Ezerszinü vadnyugat c. szí
nes rajzfilm és a Telefon-brigantik 
c. Popeye-rajzfilni, valamint a Ma
gyar Világhiraaó vezeti be. Az utóbbi 
beszámol a Felvidékkel kapcsolatos 
eseményekről. — Mindenszentek nap
ján (nov. 1.) ezévben is csak két 
előadás lesz: Krisztus katonája, a 
boldoggá avatott Don Bosco csodá
latos élettörténete, a főszerepben 
André Morevoval; a bevezetőben 
pedig a Légkör titkai és Stokholm, 
a  béke városa c. ismeretterjesztők, 
valamint a Fox.Világíiiradó. — Szer

dán (2.), Halottak napján nincs elő
adás, de csütörtökön (3.) A kétlelkű 
ember, Raímu, a francia jellemszi- 
nész bűnügyi filmje csak felnőttek
nek. — Az előadások hétfőn, ked
den és szombaton fél 7 és 9, vasár
nap és csütörtökön 4, fél 7 és 9 
órakor kezdődnek. Pénztárnyitás két 
órával az első előadás előtt. Tele
fon 363.

— Megállóit a pápai mozi- 
épitkezés. Pápáról jelentik: A pápai 
második mozi építését a polgármes
ter a múlt hét végén váratlanul le
tiltotta, állítólag azért, mert megfe
lelő vészkijáratokról az építési terv
ben nem gondoskodtak. Mint érte
sülünk, az engedményesek a letilást 
a belügyminiszterhez megfellebbezték.

— „Kitépett regénylap4* címmel 
hirdetett újszerű pályázatot a Magyar 
Lányok, Tutsek Anna népszerű ifjú
sági lapja s az uj szám közli a dön- 
tést és az első dijat nyert szép, i 
hazafias szellemű dolgozatot. Sok 
szép és érdekes közlemény egészíti 
ki a számot. Kiadóhivatal: Bpest, j 
VI., Andrássy-ut 16. Előfizetés ne
gyedévre 4 P.

— Elitéit tolvajok. Vaczola Já
nos, Róth Jenő és Molnár János 
veszprémi napszámosok dr. Papp 
Sándor várm. árvaszéki elnök Óvári
utcai emeleti lakásából több ruha
neműt loptak el, amit aztán eladtak. 
Elcsípték és gyorsan itélőbiróság elé 
állították őket, amely Vaczolát más
félévi, Róthot 6 hónapi börtönre, 
Molnárt pedig 4 havi fogházra Ítélte.

— Madár-emberek iskolája.
A tehnika fejlődése a gyermekek já
tékszereiben is nagy változásokat 
hozott létre. Ez hozta létre a madár
emberek iskoláját, amelyről több kép
pel illusztrált cikket közöl Tolnai 
Világlapja uj száma. Közel száz 
pompás képet talál az olvasó a Tol
nai Világlapjá-bán. Egy szám ára 
20 fillér.

— Tüzek. Gyulafirátót községben 
Vass Ferenc istállója kigyulladt és 
leégett. A tüzet gyermekeknek gyu
fával való játéka okozta. A 180 P 
kár biztosításból megtérül. — End- 
resz Lajos tüskevári molnármesternél 
tűz ütött ki, amikor mintegy 1200 P 
értékű széna és szalma esett a lán
gok martalékául. A nyomozás meg
indult.

— Leesett a vetőgépröl — 
agyonütötte magát. Pétfürdőn Gi- 
licze János 21 éves ősi földműves a 
mezőről egylovas vetőgépet szállított 
haza. Útközben a vetőgépröl leesett, | 
koponyaalapi törést szenvedett és : 
meghalt.

— Tolvajlás. Osváth Mátyás 
devecseri lakos a ház körül foglala
toskodott, s ezalatt a nyitva hagyott 
lakásából ismeretlen tettes 80 P-t 
elemeit. A csendőrség nyomoz a 
tolvaj után.

— „Dalolnak a kalászok44 a
cime a Magyar Uriasszonyok Lapja 
nov. l.-én kezdődő uj regényének, 
amelyet a lap egyik szerkesztője, 
Erdödy Elek dolgozott át idegenből, j 
Felhívjuk a közönség figyelmét reá. i 
A lap melléklete, divat- és kézi
munkarajzai valóban megérdemlik az 
olvasóközönség teljes érdeklődését. 
Tessék ingyenes mutatványszámot 
kérni a kiadóhivataltól (Bpest, VI., 
Jókai-u. 37., I. 5.).

— Elitéit betörők. Matus Já
nos és Könczöl Mihály napszámo
sok Devecserben betörtek Fábián 
Józsefné korcsmájába és onnan ru
mot és husnemüeket loptak. Elfog
ták őket és a veszprémi törvényszék 
Matust 6 heti, Könczölt 3 napi fog
házra ítélte.

— „Felvidéki hajnal44 címmel 
irt Z. Tábori Piroska szép, hazafias 
verset Az Én Újságom- Tündér vásár -

ba. A két érdekes gyermekregényen 
kívül mesék, versek vannak a nép
szerű gyermekujságban. Kiadóhiva
tal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Elő
fizetés negyedévre ajándékkönyvvel 2 P

— Gyújtogatásért fegyház.
Megírtuk tavaly, hogy az Ugodon 
előfordult gyakori tüzeset miatt töb
bek ellen bűnügyi eljárás indult. A 
gyújtogatással vádoltak közül a bíró
ság Becsey Istvánt 3 évi fegyházra, 
Horváth Ferencet 1 évi börtönre 
ítélte el jogerősen; Török Endre 
községi bírót pedig, akit nevezettek 
akartak a dologba keverni, felmentette.

— Leesett a létráról. Devecser- 
ből jelentik: özv. Kocsis Károlyné 
devecseri asszony a pincéjébe akart 
lemenni, hogy a főzéshez szükséges 
burgonyát felhozza. A létra azonban 
elcsúszott alatta és oly szerencsétle
nül esett le, hogy bal karját eltörte. 
Egy évvel ezelőtt éppen igy járt, ak
kor meg a jobb karja törött el a 
szegény asszonynak.

— összemarcangolta karját a 
kutya. Mustung József padragi lakos 
kutyája özv. Bódai Dánielné ugyan
itteni asszonyt a múlt héten saját 
háza előtt megtámadta, a földre le- 
teperte és a bal karját összemarcan
golta. Sérülése 20—30 napon belül 
gyógyul. A harapós kutya gazdája 
ellen az eljárás megindult.

LÉGOLTALOM.
Első segélynyújtás

Irta és felolvasta: 
dr. Haidekker Nándor

vm. tb. főorvos. 5
A mustárgáz.

Külön kell megemlékezni a mus
tárgázról,amely egyik legjobban hasz
nálatos harcgáz. A mustárgáz csepp
folyós alakban lepermetezve kerül 
alkalmazásra. Harcászati szempont
ból igen nagy előnye, hogy nehe
zen észrevehető. Ha a bőrre cseppen, 
hideg vagy meleg érzést nem okoz, 
viz-szinű, átlátszó volta miatt pedig 
alig észrevehető. Egyedül szaga jel
legzetes : mustárra, fokhagymára,
rothadó káposztára emlékeztető szaga i 
van.

A mustárgáz cseppje ruhára esve, 
vagy akár vastag csizmatalpon is 
keresztülhatol és kifejti hatását.

Az első tünete a behatás után 
csak órák múlva lép fel. Legelőször j 
a bőrön vörösödés mutatkozik, mely 1 
vörösödés meleg, kissé bizsereg. ! 
Később tyuktolyásnyi hólyag képző- I 
dik a sérülés helyén. A továbbiak- ' 
bán azután igen súlyos, mélyreható ! 
változások mennek végbe a szőve- j 
tekben. Ilyenkor már a sérülés rend- ! 
kívül nagy fájdalommal jár és az j 
esetleges gyógyulás még kisebb fokú j  
sérülés esetén is csak hónapok múl
tával áll be.

A mustárgázzal fertőzött ruhának 
puszta kézzel való érintése is sérü
lést okoz. A ruha fertőzése csak a 
mustárgáznak jellegzetes szaga utján 
ismerhető fel.

Mi a teendő ? A ruhát a testről- 
el kell távolítani, még pedig úgy, 
hogy a ruha fertőzött, szagos részé
vel a vetkőztető kéz ne érintkezzen. 
A levetett ruhát ki kell főzni, eset
leg szabadban jó szellős helyre két
szer 24 óráig ki kell akasztani. Ti
los az ilyen ruhát zárt helyen hagyni, 
mert a ruháról eltávolodó mustár
gáz gőze is sérülést okoz és a he
lyiségben tartózkodókat veszélyezteti. 
Ugyancsak a ruha-forralás vízgőze 
is ártalmas, tehát a forralást is sza
badban kell végezni. A sérültet pe
dig meleg hypermangános és szap-
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ETERNIT MÜVEK
Budapest, VI, Andrássy-út 33.

panos vízzel meg kell fürdetni, lehe
tőleg tuss fürdő alakjában, tiszta ru
hát adni rá és megfigyelni.

Ha a mustárgáz a bőrre cseppen, 
a folyadék cseppet óvatosan le kell 
itatni, vagy a gáz-sebcsomagban levő 
itatós papírral, vagy vattával, vagy 
ronggyal, vigyázni kell azonban, 
hogy leitatás közben a csepp szét 
ne mázolódjon és az itatást végző 
kéz a cseppel ne érintkezzen. A 
felitatáshoz használt anyagot el kell 
ásni vagy elégetni, nehogy valakit 
megfertőzzön. Ha a leitatással kész va
gyok, akkor a csepp helyére chlór- 
mészpépet kell tenni, melyet legfel
jebb tiz percig szabad a bőrön 
hagyni, utána pedig szappanos víz
zel le kell mosni. Azért kell előző
leg a cseppet leitatni, mert külön
ben a chlórmésztől a mustárgáz 
lángralobbanhat. Fenti műveletnek 
csak akkor van értelme, ha az a 
fertőzéstől számított 10 percen belül 
történik meg.

Amennyiben a mustárgázzal tör
tént fertőzés helyén már a bőr vö- 
rösödése észlelhető, úgy a sérült 
részre hypermangános oldattal bo
rogatást kell tenni. A kötést egész 
lazán kell felrakni és állandóan ned
vesen tartani. Ezt úgy érjük el, hogy 
a beteg vizes hypermangános oldat
tal a kötést állandóan öntözgeti.

Amennyiben a sérülés helyén 
már hólyag is képződött, amely hó
lyag külső megjelenésre az égési 
hólyaghoz hasonlít, ennek kezelése 
az első segélynyujtó feladatán messze
menően túlmegy. A hólyagot nem 
szabad felszűrni, bármennyire is 
fájdalmat okoz a feszülés révén. A 
mustárgáz-sérülés igen rossz gyó
gyulási hajlamú, gyógyulása hónapo
kat vesz igénybe, tehát a seb gyeny- 
nyedésére bőséges alkalom van és

A nagyérdemű vásárló kö
zönség szives tudomására 
hozom, hogy ü z letem m el

nov. hó elejón
a  v o l t  M Á R K U S  V I L M O S -  

f é l e  h e l y i s é g b e  (városház épület)

k ö ltö zk ö d ö m .
Ez alkalommal igen kérem mé
lyen tisztelt üzletfeleimet, hogy 
továbbra is méltóztassanak meg
tisztelni bizalmukkal. S én min
den törekvésemmel azon leszek, 
hogy legteljesebb megelégedé

süket kiérdemeljem.
300 Kiváló tisztelettel

Far kas  D ezső.
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már ezért is meg kell tartani a hó
lyag falát, ami természetes védőbur- 
kot alkot a seb fölött a külső be
hatások ellen.

Igen durva, nagy vonásokban 
ezek a legprimitívebb tudnivalók, 
amit az elsősegély megadásánál a 
segélytnyujtónak tudnia kell. A sé
rültnek további ellátása a szervezet
ten kiépített mentőszolgálat feladata. 
Nehéz és nagy feladat, mert egy 
háború úgyszólván ismeretlen, he
lyesebben tapasztalatok nélküli ten
nivalók elé állítja a társadalmat. Há
ború esetén ugyanis a mentésügy 
a hatósági tennivalókon túlmenően 
csakis a társadalom teljes bekapcso
lódása utján tudja feladatát elvégezni 
olykép, ha minden ember fegyel
mezetten meg tudja állani a helyét 
és bajbajutott bajtársán segíteni tud.

A hatóságnak nincs és nem is 
lehet akkora szervezete, hogy egy 
háború tömeges sebesültjeinél min
den egyes sérültet még csak a le
hetőséghez mérten is gyorsan ré
szesíthessen elsősegélyben, tehát 
minden embernek hazafiui és ember
baráti kötelességénél fogva a tenni
valókra feli kell készülve lennie.

Szereljük fel magunkat megfe
lelő mennyiségű kötszerrel, szóda
bikarbónával, hypermangánnal, chlór- 
mésszel. Óvóhelyeinket pedig a leg
szükségesebb szerszámokkal ellátva 
tartsuk készenlétben. Ne feledkezzünk 
meg friss ivóvíznek beállításáról és 
tartsunk készen fekete-kávét és a 
s z í v  erősítésére alkoholt.

(Vége.)

Légi támadó bombák.
Irta és felolvasta:
Molnár László

városi tűzoltóparancsnok. 5
Az eddig elmondottakkal tömö

ren és röviden igyekeztem a leg
szükségesebb teendőket összefoglalni 
arra az esetre, amikor minden kü
lönleges felszerelés és eszköz hiá
nyában kell védekeznünk egy légi
támadás esetén. Meg kell még azon
ban emlitenem a következőket :

Ha éjjeli időszakban, tehát mes
terséges világítás mellett ér bennün
ket légitámadás, miként azt mi már 
gyakorlatilag is tudjuk, lakóházain
kat el kell sötétíteni, hogy ezzel az 
ellenséges légierőknek célpontot ne 
szolgáltassunk.

Tudnunk kell azt, hogy a város
nak légitámadás esetében meg lesz
nek a különböző osztagai, amelyek 
nagyobb tüzeseteknél, gázfertőzésnél, 
bcomlásoknál, baleseteknél közre 
fognak működni és meg lesz az a 
szerv is, amely ezeket az eseteket 
figyelemmel kiséri és a szükséges 
jelentést azonnal megteszi az illeté
kes helyen.

Ha a légi veszély megszűnt, ugyan
azokkal az eszközökkel, amelyekkel 
a légiriadót jelzik, jelezni fogják a 
légiveszély megszűnését is. Addig, 
mig ez utóbbi jel el nem hangzik, 
az óvóhelyről kijönni nem szabad, 
mert az életveszéllyel jár.

Ha légitámadás után óvóhelyein
ket elhagyjuk, házunk körül a leg
nagyobb óvatossággal vizsgáljunk 
meg minden tárgyat, élelmiszert, stb.,

hogy az nem-e gázzal fertőzött, ilyen 
élelmiszer és viz fogyasztásától őriz
kedjünk, mert súlyosan megbeteged
hetünk.

Kedves Hallgatóim f
Súlyos időket élünk 1 A háború 

réme fenyeget bennünket és talán 
csak napok állanak rendelkezésünkre, 
hogy önvédelmünkre a szükséges 
lépéseket megtegyük. Használjuk ki j 
az időt, hogy ezen röviden össze
foglalt ismeretek birtokában felké
szülhessünk saját magunk és család
tagjaink életének megmentésére.

(Vége.)

Légoltalmi próbagyakorlat.
A veszprémi légoltalmi szolgálatosok 
csütörtökön este 7 óra után tartották 
első gyakorlatukat a Kossuth Lajos- 
utcán, amelyet a kivezényelt rendőr
szakasz s a karszalagos segédrend- 
örök a Bolgár Mihály-utca, a Szent 
Imre-tér és a Palotai-ut felől elzár
tak. A feltevés egy gyujtóbombától 
tüzet fogott ház mentése volt, amit a 
segédtüzoltók nyomban oltani kezd
tek, mialatt az egészségügyi osztag 
a gázsérülteknek nyújtott segélyt. A 
nagy közönség által végignézett gya
korlatot Homoky Béla rendőrtaná
csos, a város légoltalmi parancsnoka 
vezette s megjelentek azon Rosos 
Károly polgármester, Széli Elemér 
kér. tüzr. felügyelő, vitéz Kolossváry 
László, a Légoltalmi Liga helyi cso
portjának elnöke, Halász János várm. 
tüzr. felügyelő is, akik nagy elisme
réssel nyilatkoztak a légoltalmi szol
gálatosok gyorsaságáról, fegyelme
zettségéről és szaktudásáról.

Megkezeték a veszprémi pad
lások lomtalanításának ellenőr
zését. Még augusztus végén meg- : 
jelent a polgármester rendelete a 
padlások lomtalanításáról, amely- j 
nek határidejéül október 15.-ét je
lölte meg. Ez a határidő már lejárt, 
igy a tűzoltóság a rendőrséggel 
együttesen a padlások ellenőrzését 
a multhéten már megkezdte. Ezúton 
is felhívja tehát a hatóság mindazo
kat, akik a lomtalanítási rendeletnek 
még nem tettek volna eleget, hogy 
a legsürgősebben hozzák rendbe 
padlásaikat, mert mindazok, akiknek 
padlását a hatóság nem találta 
rendben, büntetésnek teszik ki ma
gukat. Az ellenőrzést egy rendőr és 
egy hivatásos tűzoltó végzi, s a 
háztulajdonos és lakók kötelesek a 
padlást nekik kinyitni.

IRODALOM.
(A cipszerekről,) a Szepesség j 

izzóan magyarlelkü németjeitől, ma- í 
gyár történelemtől és a magyar ro- : 
mantikától gazdag városaikról irt iz- i 
galmasan érdekes és költői cikket 
Bevilaqua-Borsody Béla, „egykori 
késmárki diák", az Uj Idök-be. 
Ugyancsak a nemzet nagy esemé
nyének jegyében áll Havas István
nak, a Petőfi-Társaság főtitkárának 
hat művészi szonettje a Felvidék vá
rosairól. A lap gazdag tartalmából 
kiemelkedik még Eszterhás István 
drámai erejű történelmi novellája, 
Barabás Gyula elbeszélése, Hegedűs 
Ádám, Kőváry Margit és Konkoly 
Kálmán cikke, Falu Tamás, Kelen 
László stb. költeménye és Zsigray 
Julianna, Illés Endre és Zaka Sán
dor színházi kritikája. Az uj potem- 
kin-regényről Kosáryné Réz Lola irt 
ismertetést. Harsányi Zsolt és Bokor 
Malvin folytatásos regényei ékesítik 
az Uj Idők-et, amelyet művészi ké
pek, „Ceruzajegyzetek", valamint a 
népszerű és hasznos rovatok tesz
nek teljessé. Mutatványszámot küld 
a kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy- 
ut 16. Előfizetés negyedévre 6 40 P, 
egyes szám 50 fillér.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

KÖZGAZDASÁG
Országos vásárok a Donántúlon.

Okt. 30.-án : Gyékényes (Somogy 
m.), Szilasbalhás (Veszprém m.), Vése 
(Somogy m.); 31.-én: Ács (Komá
rom m.), Balatonlelle (Somogy m.), 
Csesztreg (Zala m.), Devecser (Vesz
prém m.), Dunaföldvár (Tolna m.), 
Esztergom (Esztergom m.), Győr- 
asszonyfa (Győr m.), Isztimér (Fejér 
m.), Kadarkút (Somogy m.), Kéthely 
(Somogy m.), Lovasberény (Fejér 
m.), Mernye (Somogy m.), Villány 
(Baranya m.), Zalaapáti (Zala m .); 
Nov. 1.-én: Devecser (Veszprém m.), 
Dunaföldvár (Tolna m.), Esztergom 
(Esztergom m.), Tata (Komárom m.) ; 
2.-án: Esztergom (Esztergom m.), 
Kaposvár (Somogy m.), Nagykanizsa ' 
(Zala m.), Simontornya (Tolna m.), 
Szabadszentkirály (Baranya megye), 
Tata (Komárom m.), Vértesacsa (Fe
jér m ) ;  3.-án : Balatonfökajár (Vesz
prém m.), Dunaszekcső (Baranya m.), 
Gyönk (Tolna m.), Nagypécsely (Zala 
m .); 4.-én : Alsópaty (Vas megye), 
Kövágóörs (Zala m.); 5.-én : Attala 
(Somogy ni.), Darány (Somogy m.), 
Görcsöny (Baranya in.), Marcali (So
mogy m.), Mike (Somogy m.), Vép 
(Vas m.), Zalalövő (Zala m.)

*  Uj módszerek a gyümölcs- 
telepítés és ültetés terén. Erről
ir a Növlnyvédelem és Kertészet 
legújabb száma. Cikkeket közöl még 
a kaliforniai paizstetü irtásáról, az 
uj ültetésü gyümölcsfák kezeléséről, 
a vörösborok színéről, a must el
tartásáról, az arzén-permetezés mér
gező hatásáról stb. A dúsan illuszt
rált, színes gyümölcsképet is közlő 
két szaklapból a „Növényvédelem" 
kiadóhivatala (Bpest, V., Vécsey-u. 
4.) egy alkalommal díjtalanul küld, 
e lapra való hivatkozással, mutat
ványszámot.

TESTEDZÉS.
L a b d a rú g á s .

A megváltozott viszonyokra való 
tekintettel a mérkőzések legnagyobb- 
része elmaradt. Kerületünket illető
leg csak az alábbi négy mérkőzést 
játszották le:

Sopronban a Vasutas 5:1 (3:1) 
arányban győzött a FÁK ellen. 
Fűzfő csapatából csak a közvetlen 
védelem játszotta ki rendes formá
ját, de kellő támogatás hiányában 
fokozatosan visszaesett. Játékvezető: 
Periinger.

Pápán a Perutzgyár 6:2 (2:2) | 
arányban győzte le a DAC-ot. A 
Perutz csak a játékidő utolsó ne- i 
gyedórájában játszott rendes fór- i 
mát, de ez is elegendőnek bizo- ! 
nyúlt. Gólszerzők: Magyari (2), 1
Bolla (2), Vámos II. és Antalfi. Já
tékvezető : Potyi.

Ugyancsak Pápán a Perutz II. 
is győzött 5:2 (4:1) arányban a 
DAC II. fölött. Szünet előtt élveze
tes, szép csatárjátékával már bebiz
tosította győzelmét. Gólszerzők: 
Braunstein (3), Brúder és Mayer. 
Játékvezető: Ráffay.

Szfehérvárott az Üveggyár 0:0 
arányban döntetlenül játszott az 
Előre II.-vei. Egyenrangú csapatok, 
jó védelmek párharca jellemezte a 
mérkőzést. Játékvezető: Moder.

-  0. I.)
o Vasárnapi labdarugó sor

rend. A bajnoki sorsolás szerint a 
következő mérkőzések kerülnének 
lejátszásra: Unió—II. kér. SC, ETO 
—Perutz, Előre—FÁK, P. Vasutas 
— DAC II., Bánhida— Perutz II., 
FÁK II. —Móri LE, Ajka—Hajmás
kér, VTC—Unió és Előre II.—Pét.

Anyakünyv.
Születés: Kis Lajos kőmüves-s. és. 

Hornung Mária leánya Mária, r. k. — 
Varga Miklós kelmefestő és Lennert Ilona 
fia Miklós Róbert, r. k. — Czeczon Már
ton fuvaros és Csik Rozália fia halvaszü
letett. — Kiszlinger János npsz. és Gróber 
Mária leányai Mária és Terézia, r k. (ikrek).

Halálozás: Tegyi József lakatos-s. 44é. 
r. k. — Sófalvi Károly 15 é., r. k. — Si
mon Sándor 15 é., r. k. — Steigler Mária 
9 h , r. k. — Frick József npsz. 50 é., r. k.

Házasság: Lading József (özv.) gyári 
munkás és Németh Mária r. k. Nyári 
Viktor (elvált) npsz. és Horváth Irén r. k.

S tek k er  L ászló  j i r i s b i r ó s á g l  v ég reh a jtó tó l, Veszprém .
Pk. 5739|1938.

Árverési hirdetmény.
Lekrinszky Ferenc végrehajtató 

javára, (képv.: dr. Dómján Jenő 
ügyvéd) 58 — P köv. és jár. erejéig 
1938. évi november hó 3.-án d. u. 
4 órakor Berhidán, a Kotyor-ma- 
lomban a veszprémi kir. járábiróság 
2094136. sz. végzésével elrendelt vég
rehajtás során lefoglalt 2419 50 P 
becsértékü ingóságok: bútorok, ga
bona, liszt stb. biróilag elárvereztet- 
nek.

Veszprém, 1938. október 5.
Stekker László s. k.

296 kir. jbirósógi végrehajtó.

A veszprémi kir. járásbíróság, mint 
tkvi hatóság.

7970,1938. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Veszprémi Takarékpénztár vég

rehajtatnak Baráth István és neje, 
Szűcs Julianna végrehajtást szenve
dők ellen 1360 P tőke és jár. erejéig 
indított végrehajtási ügyében a tkvi 
hatóság Érckövi Gyula és neje, Kiss 
Zsófia veszprémi lakosok utóajánlata 
következtében újabb árverést rendel 
el 1360 P tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett, a veszprémi kir. 
járásbíróság területén levő, Veszprém 
megyei városban fekvő, s a vesz
prémi 1927. sz. betétben A. I. 1. sor, 
2670. hrszám alatt felvett, Baráth 
István és neje, Szűcs Julianna nevén 
álló házra, Árpád-utca 37. sz. alatt, 
udvar, gazdasági épület a Beltelek- 
ben 2310 P kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árve
résnek Veszprémben, a tkvi hatóság 
hivatalos helyiségében megtartására 
(Vár-utca 11. sz., II. ajtó) 1938. évi 
november hó 24. napjának dél
előtt 11 óráját tűzi ki és az árverési 
feltételeket a következőkép állapítja 
meg:

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

Az árverelni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
' „-át készpénzben, vagy az 1911: 
I. t.-c. 127. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek előleges bíró* 
letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni. 
(1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. § § .; 
1908: XLI. t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb
bet senki sem igér, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka sze
rint megállapított bánatpénzt az 
általa Ígért ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni.

Veszprém, 1938. szeptember 15. 
A kiadm. hit.: Dr. Erdős s. k.

Heller kir. jbiró.
tkvezetó, 295___________________

C .'e d m é n y a ta n  h ir d e t h e t  •
„V E SZPR É M  v ABMEQYÉ“ - hen I

Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.


