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Eljegyzési, esküvői híreket, gyászköszönetet. nyugtázást csak 
díjazás ellenében közlünk. — Kéziratokat nem adunk v issza

Visszatérta magyarFel vidék
K o m á r o m , G a lá n ta , É r s e k ú jv á r , L é v a , L o s o n c , 
F ü le k , R im a s z o m b a t, io ls v a , R o zs n y ó , B e r e g 
s z á s z , M u n k á c s , U n g v á r  és K a s s a  a b é csi k ü l
d ö ttsé g  s z e rd a i Ítélete  a la p já n  ú jr a  a m ie n k . —  
T iz e n k é te z e r  n é g y ze tk ilo m é te re n  e gy m iliá  lé 

le k  t é r  v is s z a  a z  a n y a o rs z á g h o z .

Lobosódiszbe öltözőit V esz
prém megye ősi székvárosa, de a 
testvér Pápa város és a járások 
székhelyei is 1938 november 2.-án. 
amely a ma«yar történelemnek 
soha nem felejthető örömünne
pévé vált. De nemcsak a zászlók 
lobodnak fennen házainkon, ha
nem a lelkünk örömtiizei is ma
gasra lángolnak, amikor húsz esz
tendei szenvedés után egvmilió 
testvért ölelhetünk a keblünkre, 
akiknek visszatérésével tizenkét
ezer négyzetkilométerrel nagyob
bodik meg az anyaország területe.

T jz magyar városban, am e
lyeknek nevét a magyar dicsőség 
örökítette meg, s a velük vissza
csatolt kisebb helységekben is lo
bogva e« a lelkek örömtüze s a 
hazatérők és hazavárók mámoros 
lelkesedése egybeolvadva, fénysu- j 
garával rávilágít a mennyboltra, 
ahol kell keresnünk Azt. akinek 
ezért a boldog viszontlátásért min
denekelőtt nagy és örök hálával 
tartozunk. Igaza volt Imrédy Béla 
miniszterelnöknek, amikor a buda
pesti éjszakai örömtüntelés töme
géhez intézett beszédében a Gond 
viselést jelölte meg annak a ke
gyelemnek forráséul, amely meg
hallgatta a nemzeti „Hiszekegy" 
mindennapi könyörgését s meg 
engedte, hogy megérhettük ezt a 
nevezetes napot.

De hálát kell adnunk Istennek 
azért is, hogy olyan kimagasló 
vezért adott, mint Horthy Miklós, 
aki bölcsen megfontolt, de határo
zott s megingathatatlan irányú 
kormányzásának tizenkilencedik 
esztendejében bebizonyította, hogy 
— szintén Imrédy Béla szavai 
szerint — ott, „ahol ész, erő és 
szent akarat találkoznak, el kell 
jönnie a feltámadásnak." Kor
mányzó urunk bölcseségének kö
szönhetjük azt is, hogy amikor 
nemzetünk eme sorsforduló kü
szöbéhez érkezeti, olyan, felelős
següket mélyen átérző, de a nem
zet érdekeinek védelmére végső
kig elszánt diplomaták állottak az 
ország élén. mint Imrédy Béla mi
niszterelnök és Kánya Kálmán kül
ügyminiszter. Az ő, pillanatok alatt 
is jól átgondolt, következetes és ki
tartó munkájának az eredménye, 
hogy a csehek minden alattom ossá
ga, körmönfontsága ésrosszindulata 
ellenére a vitás kérdést — a Műn-

chenb n kitűzött három hónap he
lyett egy hónap alall — döntésre I 
tudta juttatni.

De meg kell emlékeznünk a | 
döntőbíró szerepet vállalt kél ba
ráti, nagv nemzetről: Olaszország
ról és Németországról, valamint a 
hagyományos hűséggel velünk ér
ző Lengyelországról is. s amikor 
visszatérő testvéreinket örömköny- 
nyek között, ünneplő lélekkel kö
szöntjük. köszönettel és hálával 
gondolunk e nemzetek jóindulatú 
támogatására is.

H á la a d ó  is te n 
tisz te le te k .

A bécsi határozat hirét leírhatat
lan lelkesedés fogadta az egész or- j

Az a nagyszabású mozgalom, 
amit a veszprémi MANSz a Felvidék 
megsegítése érdekében megindított, 
felemelően szép és gazdag eredményt 
hozott. Az Assziszi Szent Ferenc 
cserkészei által Veszprémben csü
törtökön rendezett gyűjtés fényes si-

Megirtuk, hogy a Magyar Asszo
nyok Nemzeti Szövetségének Vesz
prémi Csoportja a dr. Mestcrházy Fe- 
rencné főispánné, mint elnöknő által 
vármegyénkben elindított „Magyar a 
magyarért" hazafias mozgalma során 
nemzeti zászlókat készíttetett a Fel
vidékre bevonuló katonáink számára. 
Az első, gyönyörű selyem zászlót a 
1X18 honvéd lövészzászlóalj vesz
prémi századának szánták, mert ezek 
a derék fiaink, akik hazafias lelke
sedéstől fűtve indultak el a határra 
azért, hogy a csehek által elrabolt 
területeinken szenvedő magyar test
véreink élet- és vagyonbiztonságát 
mielőbb biztosítsák, minden elisme
résünket, szeretetünket és hálánkat 
megérdemlik; és mert a város kép
viseletében őket meglátogatott Már- 
fö ldy  Aladár városi főmérnök utján 
ilyirányu kérelmüket fejezték ki.

szágban. Veszprémben és a várme
gyében fel lobogózták a házakat.

Dr. Rótt Nándor megyéspüspök 
elrendelte, hogy vasárnap hálaadó 
istentiszteleteket tartsanak valamennyi 
templomban, a harangokat húzzák 
meg és a plébánosok szószékről 
méltassák a nagy fordulat jelentő
ségét. Este pedig a rendes harangszó 
után még félóráig zúgjanak a ha
rangok. — Értesülésünk szerint Med- 
gyaszay  Vince és d. Kupi Béla dunán
túli református és evangélikus püspö
kök is hasonló rendelkezést adtak 
ki.

V eszpróm  v á ro s  
h á la tá v ir a ta i .
A Felvidék visszacsatolása körül 

kifejtett hatalmas, körültekintő és 
eredményes munkásságukért Vesz
prém város nevében Rosos  Károly 
polgármester köszönő táviratokat in
tézett vitéz Imrédy Béla miniszter- 
elnökhöz, Kánya Kálmán külügymi
niszterhez és gróf Teleki Pál kul
tuszminiszterhez.

H a z a fia s  ü n n e p sé g .
Nov. 7.-én, hétfőn este 8 órakor 

a Rákóczi-téren fáklyás, zenés, műso
ros hazafias ünnepség lesz, a Felvi
dék visszacsatolása alkalmából.

kerii volt, több nagy kocsi holmit 
szedtek össze a közönség áldozat- 
készségéből, amint az az alábbi — bár 
helyszűke miatt folytatólagosan kö
zölt — nyugtázásokból is megol
vasható.

A zászló ünnepélyes megáldása 
szerdán este 6 órakor ment végbe a 
vármegyeház kistermében, ahol a 
főispánné vezetésével megjelent 
MANSz-tagokon kívül a vármegye 
és város társadalmának számos té
nyezője is megjelent, élükön dr. 
Mesterhdzy Ferenc főispánnal.

Rosos Károly, Veszprém város 
polgármestere hazafias érzésű, szép 
beszédben ismertette az ünnepély 
célját.

— A veszprémi lövész-század 
kérte — kezdte szavait — , hogy ré
szére zászlót adományozzunk, mert 
már szivrepesve várják a pillanatot, 
amikor a trianoni határt átlépve, be
vonulhatnak a Felvidékre. A kérelem 
folytán a város közönsége és a 
MANSz ajánlotta fel ezt a zászlót, 
amelyet a MANSz hölgyei készítet
tek el, amiért hálás köszönetét mon

dok a főispánné Öméltóságának és 
az elnöksége alatt álló MANSz-nak. 
Az idő rövidsége nem engedi, hogy 
ezt a zászlót méltó keretek között 
adjuk át, mivel azonban szükségét 
érezzük, hogy a zászló megáldassék, 
felkérem az egyházak jelenlévő kép
viselőit, a zászlót megáldani szíves
kedjenek.

— Azt hiszem, mindnyájunk ér
zelmét fejezem ki, amikor az Egek 
Urát arra kérem: keltsen ez a zászló 
hitet a kételkedőkben, hirdessen test
véri szeretetet minden magyarnak 
és vezessen el bennünket a szebb, 
boldogabb magyar jövendőbe!

A polgármester beszéde után, 
aminek során lelkesen megéljenezték 
a MANSz áldozatoslelkü urhölgyeit 
és lelkes, fáradhatatlan elnöknőjét, a 
főispánnét, a keresztény egyházak 
papjai áldották meg a zászlót.

A róm. kát. egyház részéről dr. 
Wéber Pál apátkanonok végezte a 
zászló megáldását szárnyaló beszéd 
kiséretéberf, amely igv hangzott :

— Isten áldd meg a magyart! 
Menj utadra te magyar zászló! — év
százados tanúja minden örömünk
nek-bánatunknak és légy tű z : for
raszd a hazával örökre össze az el
rabolt Felvidéket! Menj utadra ! — 
és tüzesitsd meg a visszatérő ma
gyar testvéreknek szivét, hogy érez
zék : hogy újból otthon vannak. 
Menj utadra ! — és látogassál meg 
minden magyar családot: töröld le 
könnyeiket, simítsad ki homlokuk 
gondterhes barázdáit, vigasztald meg 
őket és mondd meg nekik : szeretet
tel öleljük őket keblünkre! Menj 
utadra! — és hirdesd nekik a nagy 
magyar föltámadás napjának hajna
lát : mindenfelé szakadoznak a fel
hők, a nyílásokon átverődnek a re
ménység napjának fényt és meleget 
árasztó, lehelő sugarai!

— Menj utadra! — te magyar 
zászló ! — melyet nem diplomáciai 
asztaloknál mintáztak meg, hanem 
az ezeréves magyar történelemből 
nőttél k i ; — ezért forrottál össze min
den magyarok szivével; — ezért lettél 
piros a sok-sok vértől, melyei magyar 
vitézek öntözték ezer éven keresztül 
a magyar szent rögöt; — ezért lettél 
fehér, mert nincs még egy nemzet a 
világon, egyedül a magyar, mely 
mindig igazságos ügyért nyúlt kardjá
hoz, fegyveréhez: vagy hogy megvédje 
határait, vagy hogy kivívja fiainak 
jogait, vagy hogy visszaszerre fiai
nak szabadságát; — ezért lettél 
zöld, mert nem törte le a magyart 
sem tatárjárás, sem törökdulás, sem 
ármánykodás, sem világháloru, sem 
Trianon, mert mindig bízott Isten
ben és bízott fiainak lelkesedésében, 
kitartásában, erejében! — és nem 
csalódott!

— Te magyar zászló ! — Kül
dünk Halottak napján! Fölséges 
szimbólum! A halál után jön a föl
támadás ! Küldünk a hősi halált halt 
vitéz magyarok lelkesedésével! —

Magyar a magyarért!

Megáldották a veszprémi lövész
századnak a MANSz által készíttetett 

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

Küldünk Halottak napján, azzal a ! 
fogadalommal, hogy meghalt közöt
tünk a széthúzás, a veszekedés, a 
felelőtlen handabandázás szelleme! 
— eggyek vagyunk és eggyek ma
radunk ! Menj felszabadító utadra, | 
te szent magyar trikolór! — imád
ságunk kisér utadon: Isten áldd
meg a magyart!

Hering János alesperes-lelkész az 
evangélikus egyház nevében adott 
áldást magasztos érzésekkel telt, szép j 
szavakkal.

— Megáldom ezt a háromszinü 
zászlót — úgymond — az Atya, Fiú, 
Szentlélek nevében, hogy elvigye a 
hozzánk visszatérő magyar testvérek
nek szeretetünket, szivünket. Vidd el 
te zászló a magyar békességet, egyet
értést, összefogást! Légy jelképe a 
várva-várt magyar jövendőnek, a 
magyar Adventnak, amikor minden 
magyar egy lesz istenhitben, Krisztus 
iránti alázatban és bünbánatban. 
Súgd minden magyar leikébe, hogy 
valamennyiünknek bünbánatot kell 
tartanunk, mert még azt sem érde
meljük meg az isteni kegyelemtől, 
amit most várunk és vissza kapunk, 
hiszen ha Isten nemzeti bűneink 
szerint bánna velünk, bizony még 
továbbra is sujtolnia kellene ben
nünket.

— Mikor most megfogom és ! 
megsimogatom ennek a zászlónak ! 
redöit, úgy érzem, hogy visszatérő í 
magyar testvérek kezeit fogom és i 
szorítom meg, mert bizonyos, hogy 
téged, drága magyar zászló, odaát i 
ezer ölelés és ezer örömkönny áztat. 
Légy áldott te zászló és áldjon meg 
a Mindenható, hogy ott, ahol ezután 
lobogni fogsz, csak örömkönnyek j 
hulljanak a magyar szemekből.

Végül Boda József lelkipásztor a I 
református egyház áldását adta rá a I 
zászlóra fenkölt szellemű, szépséges 
szavak kíséretében:

— A megerőílcnedett szavalások 
korában olyan jelek látására szom- 
juhozik a magyar lélek, amelyek az 
önfelálozó tettek erődjeiből röppen
nek fel és önfeláldozó tettek hősies 
véghezvitelére serkentenek, amelyek 
némán is üzeneteket mondanak, I 
szótlanul is parancsokat harsognak. !

— Egy ilyen jel ez a zászló. 
Halálnak ítéletét és diadalmas élet
nek evangéliumos szent üzenetét j 
mondja nekünk és végeken vigyázó | 
véreinknek. Szemfedőként borul egy 
Ítélet alá esett múltra, melyben az 
uj idők uj próbájáig nőni nem tudó 
ó-emberünk zokogja el minden bü- | 
nét, minden mulasztását, de diadal- j 
más zászlóként lobog fel egy bűn- 1 
bánat tüzében és könnyében meg
tisztult, imádságos lelkű sereg 
kezében. Halált és életet hirdet, 
nagy leszámolást és hősies ujrakez-

I Legjobb minőségű, I 
megbízható j

t ö l t ő t o l l a k
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.

dést. Valamennyien leroskadunk íté
lete alatt, de valamennyiőnk életért 
kinyúló kezében ott reszket felszaba- 
badulást jelentő örömüzenete.

— Legyen áldott a fájdalom, 
mely nemzettestünkbe mart apró tü- 
szurásokkal a gyógyulás e szent 
szimbólumát tűzdelte össze. Legyen 
áldott az álom, mely e zászló rost
jaiba szövődött, hogy testet öltve, 
győzelmi jelként lengjen uj idők uj 
csatáján ! Legyen áldott az a Lélek, 
mely sok szivet dobbantott össze az 
egy hazáért az egy Isten nevében 
áldozatos szeretetre és önfeláldozó 
hűségre! Legyenek áldottak a szivek, 
melyek küldik, a kezek, melyek ma
gasra lengetik, a tekintetek, melyek 
hittel ölelik át, az életek, melyek 
alatta és vele egy különb magyarság 
és nagyobb Magyarország hóditói 
lesznek! Legyen áldott az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek Isten nagy ne
vében. Ámen.

Ezután a nemzeti zászlót, ame
lyen a piros-fehér-zöld szalagon kí
vül a város kék-vörös szinü szalagja 
is ott lengett, becsomagolták és egy 
futár még az esti vonattal kivitte a ha
táron fegyvergyakorlatozó veszprémi 
lövész-századnak.

A MANSz u tcai urna
gyű jtése.

A veszprémi MANSz a „Magyar 
a magyarért" mozgalom minél na
gyobb sikere érdekében igyekszik 
abba a társadalom minél szélesebb 
rétegeit bekapcsolni. Ezt a nemes 
célt szolgálja az az elhatározása, 
hogy november 6.-án, holnap vasár
nap utcai urnagyüjtést rendez Vesz
prémben, amikor az egyesület és a 
város kedves urhölgyei és leányai 
fogják ezt a kitett urnákkal végezni. 
Tekintettel arra, hogy a Felvidék 
visszakapott területeinek megszállása 
most már tiz napon belül megtörté
nik és így mielőbb szükségessé 
válik a hozzánk visszatérő, sokat 
szenvedett s a csehek által kifosztott 
magyar testvéreinknek megsegítése, 
a MANSz elnöksége ezúton is sze
retettel kéri a város hazafiasán érző 
közönségét, hogy az urnákba tehet
sége szerint minél nagyobb áldozat- 
készséggel adakozni szíveskedjék, s 
ezáltal is járuljon hozzá az ártatla
nul, csupán magyarságukért megkin- 
zottak és nyomorba döntöttek köny- 
nyeinek letörléséhez. Az urnagyüjtés 
reggel 9 órától d. u. 1 óráig tart s 
az urnák, amelyek mellett egy-egy 
rendőr fog szolgálatot teljesíteni, a 
következő helyeken lesznek kitéve: 
Veszprém-külsőpályaudvaron, Vesz- 
prém-belsőpályaudvaron, Károly- 
kápolna, piarista templom, ref. tem
plom, B. Margit-templom, Angol- 
kisasszonyok temploma, Szent Anna- 
kápolna, ev. templom, László-tem- 
plom előtt, takarékpénztárnál, Er- 
zsébet-téren és a városháznál.

A MANSz m ozi-előadása.
A MANSz kezdeményezésére Vesz

prém város vezetősége a haza szol
gálatában való példaadó készséggel 
elhatározta, hogy kultúrintézményét 
nov. 8.-án, kedden a „Magyar a 
magyarért" akció szolgálatába állítja. 
Ezen a napon tehát különelőadások 
lesznek a városi Hungária-mozgó- 
ban, a jótékony cél sikere érdekében 
a MANSz-nak rendezésében. És hogy 
azokon a társadalom valamennyi ré
tege különösebb megterhelés nélkül 
résztvehessen, filléres helyárak mel
lett, reprizben kerül bemutatásra az 
egyik legnagyobb magyar regényíró
nak, a visszatérő Felvidék szülöttjé
nek : Jókai Mórnak müve : Az arany- 
ember. Hisszük és reméljük, hogy a 
felszabaduló testvéreink felségéive- 
zésére megindított mozgalomból ez

úton is szeretettel veszi ki részét 
mindenki és már elővételben bizto
sítani fogja szükséges jegyeit. A be
mutatásra kerülő film nemzeti film
gyártásunk egyik értékes büszkesége, 
amelynek újra való megtekintése 
egyébként is mindnyájunknak újabb 
élvezetet jelent,

Adományok a  „Magyar a  
magyarért44 mozgalomra.

A veszprémi MANSz-hoz a fenti 
célra a következő adományok érkez
tek : Zászlót és kokárdát a d ta k : An
golkisasszonyok intézetének képzős 
növendékei 1 db díszes zászlót, 
az intézet polg. isk. növendékei pe
dig 770 db nemzeti kokárdát készí
tettek. Pénzt ad tak : gróf Nádasdy 
Pál 800, dr. Rótt Nándor 500, Ba- 

| latoni Halászati Rt. 300, Zircvidéki 
Takarék, dr. Mesterházy Ferenc, Zirci 
Járási Takarék 100— 100, veszprémi 
kir. bíróságok bírói kara 18346, 
pénzügyigazgatóság 88 42, pénzügy
őrség Veszprém és Devecser 52 12, 
forgalmi adóhivatal malom osztálya 
51 30, m. kir. adóhivatal 33 68, közp. 
forg. adóhivatal 16 58, Nagy Lajos 
20, Wittmann Sándor 15, iparos 
cserkészek egyik csoportja II , dr. 
Takács Lajos, Tosch Nándor, Kő- 
szeghy Testvérek, dr. Cságoly Sán

dor, dr. Smilovics Imréné, özv. Finke 
Józsefné, vitéz Érdy Kálmán, Beöthy 
Dezsőné, Fabb Károly 10 — 10, Mé
száros Gy. 9, forg, adóhivatal Pápa 
6-10, Blaskovics Árpád, Spiegel La
jos, dr. Steiner Andor, Hordóssy 
Endre, Korn Dezső, Révész Ödön, 
Antalfai János, Somogyi Árpád, dr. 
Grünner Lászlóné, Briski kalapsza
lon, dr. Sáry János, dr. Fábics Já - 
nosné, Fix Magda, Traub Lászlóné, 
Weisz Sándorné 5—5, vitéz Kuko- 
rellyné egy tál ételváltságkép havi 4, 
Kész Antalné, özv. Rothauser Zsig- 
mondné 4 - 4 ,  Keszegh István, özv. 
Fehér Sándorné, Forgács Gyuláné, 
özv. Foghtüy Miklósné, Schönaigner- 

| Krieger Imre, Pettkó Zsigmond, Bre- 
yer Józsefné, Nagy Dezső, Vass Ist
vánná 3 —3, Fata István 2 50, ref. 
iskola gyűjtése 2 'i0 , Hajek László, 
Csepely Kálmán, özv. Vörös Istvánná, 
özv. Kemény Alajosné, Szelényi Ede, 
Király és Mustos, Kerényi Alajos, 
Katona János, Jámbor András, Sza
kács Imréné, Zsolt Ernőné, Nagy 
Sándor, Zámbó Jánosné, Szokolszky 
Rezső, Ércesné, Kandlerné, Stekker 
Lászlóné, Móni Gyula, Töpler Er
nőné, Jakobovics Kornélné, Horeczky 
Ádám, Beck Pál, Csomay Károly,

! Tóth Kálmánná, Sándor Dezsőné, dr. 
Győrffy Zoltánná, Schiberna Júlia, 
Halász János 2 —2 P-t. (Folytatjuk.)

A reformáció emléke.
Az idén hétfőre esett a reformá

ció emlékünnepe, ámde a hétköznap 
ellenére a szokott nagy érdeklődés 
mellett és melegséggel ünnepelte meg 
a két veszprémi protestáns egyház 
az október 31.-i évfordulót. Délelőtt 
a református és evangélikus templo
mokban ünnepi istentiszteletek vol- 

; lak, amelyek alatt Boda  József ref. 
lelkipásztornak és Hering János ev. 
alesperes-lelkésznek a reformáció lé
nyegét és jelentőségét kidomborító, 
fenkölt szellemű igehirdetését hall
gatták a mindkét templomban nagy
számmal cgybesereglett hívek. Isten
tiszteletek után urvacsoraosztás kö
vetkezett, amiben elsőül a presbité
riumok, majd a többi hivek része
sültek.

A hagyományos reformációi em
lékünnepély színhelye ezalkalommal 
is a tágasabb református templom 
volt, ahol a d. u. 6 órakor elkezdődött 
vallásos ünnepélyen résztvett protes
tánsok szintén nagy tömegben töl
tötték meg a padokat. A „Te ben
ned bíztunk" kezdetű zsoltár elének- 
lése után F ejes  Sándor ref. hitok- 

! tató-lelkész mondott szépséges be- 
I vezető imát, majd Szabó  Margit kö- 
I zépiskolai tanuló szavalta el finom 
í érzéssel Vargha Gyulánénak „Az 
1 Egyház" c. költeményét.

Az ünnepi beszédet Ólé Sándor 
pápai ref. lelkipásztor, a pápai ref. 
főiskola egyházi főgondnoka mondta 
és szárnyaló gondolatokban közölt 
igazságaival, hatalmas érvelésével 
teljesen lebilincselte hallgatóit. Han
goztatta a gyakorlati keresztyénség 
megvalósításának szükségességét, 
ahogyan arra Jézus adott példát, aki 
élte a vallást s akinek a tanítása 
élet, az élete tanítás volt. Rámuta
tott, milyen borzasztó az, ha a gyer
mek abban a meggyőződésben él, 
hogy a vallás parancsolatait csak 
neki kell megtartania és ha a szülő 
is ezeket csak a gyermekére vonat
koztatja, nem pedig magára is. Mert 
mindnyájan a Krisztus testének, az 
egyháznak tagjai vagyunk, akiket a 
lélek keresztelt meg, s munkánkban 
egymást ki kell egészítenünk. Ennek 
a szervezetnek pedig csak egy tör
vénye lehet: a szeretet. Az egyházi 
közösség megvalósitásáról szólva, 
hangsúlyozta, hogy ez csak úgy le

hetséges, ha a testvéri egységet, a 
másokért való felelősséget és az 
egyház fáradhatatlan szolgálatát át
éljük és átérezzük, ahogyan a pro
testáns gályarabok megmutatták ezt. 
Nagyhatású szavait azzal végezte: 
ha van bennünk élő hit, ahogyan 
volt Lutherben, Kálvinban s a töb
biekben, akkor nekünk ennek telje
sítése nem lehetetlen.

Boda  József ref. lelkipásztor Szi
lágyi Dezsőnek „A nagy kazánfűtő"
c. alkalmi költeményét szavalta mű
vészi előadókészséggel, a vers szel
leméhez méltó drámai erővel, amely 
hazafias végződésével sok szemet 
könnybeboritott.

Hering János ev. lelkész záró
beszéde a gondolatok szépségével s 
a meggyőzés erejével hatott. „Szük
séges, hogy ujraszülessetek" — Jé
zusnak ezeket a szavait idézve mu
tatott rá, hogy valamennyien bűnös 
emberek vagyunk, akik ugyan sze
retnénk jók lenni, szeretnénk ma
gunknak Isten kegyelmét megnyerni, 
de a magunk erejéből erre képtelenek 
vagyunk. Pedig a sötét gondolat, 
hogy fogunk-e üdvözülni vagy el- 
kárhozunk ? — ott kisért egész éle
tünkben s különösen a halál órájá
ban megdöbbentő a tudat, hogy Is
ten trónja elé kisérő nélkül, egyedül 
kell odaállanunk. De van, aki mégis 
velünk lesz az utolsó utunkon: 
Krisztus, aki egyedül képes megvál
tani bennünket a bűntől, ahogyan a 
kezdetben önmagát sanyargatva ve
zeklő Luther Márton is benne találta 
meg lelkének szabadítóját.

A magas színvonalú műsorhoz 
tartozott a Bolla  Ferenc segédlelkész 
által vezényelt s orgonán Tantó Ist
ván ref. tanító által kisért ref. ifjú
sági vegyeskar által előadott Betho- 
ven: „Isten dicsősége" c. müve, a 
Fejes  Sándor hitoktató-lelkész által 
vezetett és Szabó  Erzsiké IV. é. ta
nítóképzős orgonajátékával színezett 
szavalókórus „Erős várunk nekünk az 
Isten" c. Luther-éneke, ugyanennek 
G álos Gyula ev. igazgató-tanitó, va
lamint Tantó István által orgonán 
kisért első két verse, úgyszintén a 
kezdő és végző dicséretek.

Pápáról jelentik : Pápa város re- 
formátussága ugyancsak hétfőn ülte
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meg a reformáció emlékünnepét. A 
ref. templomban tartott ünnepi isten
tiszteleten Ólé Sándor lelkipásztor, 
az ev. templomban Kiss Dezső se
gédlelkész hirdette az igét és muta
tott rá a reformáció nagy jelentősé
gére. Délután 6 órakor a református 
teológusok Tóth Ferenc-köre akadé
miai estet rendezett, amelyen meg
nyitót dr. Török István tanár-elnök 
mondott, „Kálvin a reformátor" cím
mel pedig Bakos  Lajos lelkipásztor 
tartott rendkívül érdekes előadást. — 
A ref. nőnevelő intézet emlékünepén 
„Erdély református nagyasszonya" 
címmel Bertalan Ibolya hitoktató-lel
kész* olvasott fel. — Este 7 órakor az 
ev. diákok Luther Szövetsége által 
rendezett ünnepélyen pedig Bácsi 
Sándor lelkész tartott nagy figyelem
mel hallgatott előadást.

A z á rk o rm á n y -  
biztosság' t á r 

g y a lá s a i  V esz 
prém ben.

A győri kerületi Árkormánybiz- 
tosság megbízottja: Székely  Rezső 
főrevizor ehéten Veszprémben tartóz- ; 
kodott és megérkezése után azonnal 
érintkezésbe lépett a hivatalos kö
rökkel, valamint a hús- és sütőipari 
szakosztályokkal, a tüzifakereskedők- 
kel és a fuvarozókkal, hogy az úgy 
is nehéz megélhetési viszonyok kö
zött különösen a szegényebb társa- ; 
dalmi osztályok legszükségesebb cik
keinek árát megfelelő színvonalra > 
hozza. A tárgyalások kedvező ered- ! 
ménnyel végződtek, amennyiben az 
érdekeltségek önként felajánlották, 
hogy az áraikat leengedik. A lecsök- 
kentett árak a következők :

Húsárak kg.-kint: Marha: eleje 
L20, hátulja 140, bélszín 160  P. 
Borjú : pörkölt 1 60, karaj, lapocka 
180, comb 2 2 0  P. Sertés: oldalas 
szalonnával 160, comb, váll, karaj 
1 80, olvasztott zsir, háj és zsirsza- 
lonna börtelen 1 72, bőrös 1 60, 
füstölt 2 0 0 —220, kocsonyahús 
csonttal —-80, csont nélkül 120, 
tepertő 2- -  P. Az árak érvényesek 
nov. 10.' tői.

Sütemény kg.-kint: 4-es búza
lisztből félfehér kenyér 38, 6-os ; 
búzaliszt és rozs^-es liszt 5 0 —50 
°/o-os keveréséből kenyér 34, pék
sütemény db 4 5, kenyérsütés kg- 
kint 7 filjér. Érvényesek nov. 10.-től.

F a és szén mm.-kint, házhoz , 
szállítva: vegyes aprított tűzifa 4 40, 
ajkai szén 3 60, kisgyóni 3 50, tatai 
dió 4 40, tatai kocka 4 80, tatai vagy 
dorogi brikett 5 — P. Érvényes nov. 
4.-től.

Szállítás mm.-kint: kiszórt szén 1 
20, kosarazott 24, zsákozott 30, ki
szórt fa cgyhelyre 20, több helyre 
24, aprított tűzifa lakásom mérle
gelve, felekhez szállítva vagy kocsira 
rakva és a feleknél mérlegelve 40 fill. 
Érvényesek nov. 7.-től.

Az Árkormánybiztosság megbí
zottja a jövő héten ismét Vesz
prémbe érkezik s akkor a vármegye 
járásaiban is felül fogja vizsgálni az 
árakat. Értesülésünk szerint készsé
gesen áll a közönség rendelkezésére,ha 
panaszával írásban felkeresi s a meg- 
okolatlan drágításnál közbe fog lépni. 
Panaszos leveleket nevére címezve, a 
városházára lehet küldeni.

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

a h ir d e t é s i t ,  h a  a

, , V E S Z WR É M Í A R M E G Y É ” - B E N
te s z i k ö z z é

A V e s zp ré m i N em zeti Egység 
vá la sztm á n yi Ülése.

A Nemzeti Egység Veszprémi vá
rosi Szervezete múlt pénteken — aho
gyan már jelentettük — választmányi 
ülést tartott, amelyen megjelent dr. 
Mesterházy Ferenc főispán, mint a 
NE várm. elnöke a feleségével, dr. 
vitéz Benárd  Ágost ny. miniszter, a 
veszprémi kerület országgyűlési kép
viselője, Papp  Sándor központi fel
ügyelő titkár, a NE tisztségviselői 
és választmányi tagjai közül számo
sán.

Az ülést dr. Cseresnyés József 
egészségügyi főtanácsos, városi el
nök nyitotta meg lendületes szavak
kal és felkérésére Papp  Sándor kö
zel egy órás hatalmas előadásban 
ismertette a revíziós kérdést. A je
lenlegi felvidéki helyzet történelmi 
folyamatát diplomáciai adatokkal 
bőven alátámasztva, rámutatott arra, 
hogy mi a kormányzat mostani fel
adata és járható útja. Rámutatott a 
magyar társadalom feladatára e hely
zetben és rámutatott azokra a fele-

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

Ámen,

H Í R E K .
— Tóth T iham ér püspök ve

zeti a  veszprémi egyházmegye 
zarándoklatát Róm ába. Novembtr 
21.-én a biboroshercegprimás veze
tésével nagyszabású zarándoklat in
dul Rómába, hogy a magyar kato
likusok hálájukat fejezzék ki a pá
pának, aki a Szent István-jubileumi 
esztendőre Magyarországra engedé
lyezte az Euharisztikus Világkong
resszust. A zarándoklatban az egy
házmegyék részéről egy-egy küldött
ség vesz részt, amelyet az illető 
egyházmegye püspöke vezet. A vesz
prémi egyházmegye küldöttsége dr. 
Tóth Tihamér félsz, püspök, segéd
püspök vezetésével utazik el Rómába.

-  Papszentelés. Dr. Rótt Nán
dor megyéspüspök felkérésére dr. 
Tóth Tihamér segéd-püspök, püspöki 
helytartó az elmúlt héten a papne
velő kápolnájában a hajkoronát adta 
fel Hirka András, Nagy Károly, 
Burkus Imre, Farkas György, Hajdú 
István, Hermán János, Kovács Imre, 1 
Mikő Imre, Németh Sándor, Novák 
Antal, Pete Ferenc és Varga Károly | 
papnövendékeknek, inig a kisebb 
rendek felvételében Hirka András, 
Nagy Károly, Bohár Antal, Buzási 
Ferenc, Gellert József, Hegyi János, 
Hollós Béla, Kellcr Ferenc, Kő
szegi Ferenc, Molnár István, Mundi 
János, Pázmán Lajos, Pintér István, 
Radványi Antal, Szabó Bakos Kon- { 
stantin, Szuntheimer Kálmán, Tóth 
Károly, Vörös Gyula, Angyal Ven- 1 
dél, Bendi István, Czibik József, j 
Dömötör János, Halász János, Hol- 
czinger József, Huszár János, Kögl 
Lénárt, Labovszky János, Takáts ! 
Béla, Toplak Imre és Zsédely Antal 
szerepeltek. Rótt Nándor megyés- 
püspök pedig az elmúlt vasárnap 
az alszerpapi rendet adta fel a kö
vetkező papnövendékeinek: Ádám 
Árpád. F.tzl István, Fonyódi Vilmos, 
Gyarmati Elemér, Harmath Imre, 
Kertész Antal, Lévai István, Molnár 
Lajos, Polcz Mátyás, Polgár György, 
Rabb László, Török Lajos és Vörös 
Gyula.

lőtlen és ellenséges híresztelésekre, 
amik a kibontakozás útjában álla
nak. Beszéde végén a magyar anyák
hoz fordult, kérve, hogy fiaik haza
fias nevelésére fokozottabban ügyel
jenek. A tartalmas előadást mindvé
gig feszült érdeklődés és lelkes tet
szés kis érte.

Benárd  Ágost felszólalásában rá
mutatott, hogy a korábbi beszédei
ben felvetett közéleti problémákból 
már mi minden érlelődött komoly 
valósággá és nagy barátaink, a len
gyel, olasz és német nemzet maga
tartásának indokait és várható mér
vét taglalta részletesen, élénk helyes
lés közben.

A gyűlés Cseresnyés József el
nöki zárószavaival ért véget. — Itt 
jegyezzük meg, kár, hogy Papp 
Sándor értékes és tanulságos elő
adását nem a nagy nyilvánosság 
előtt tartotta meg. Mindenkor szíve
sen látjuk őt Veszprémben, bármely 
előadóteremben.

— Evangélikus egyházfel
ügyelő je lö lő  presbiteri ülés. A
veszprémi ev. egyház tanácsa múlt ; 
vasárnap délután Hering János al- j 
esperes, lelkész és Obetkó Vilmos 
ny. pénzügyőri felügyelő, gondnok 
vezetésével ülést tartott, aminek leg
fontosabb tárgya a dr. Zoltai Róbert 
h. pénzügyigazgatónak Veszprémből 
történt eltávozása folytán betöltésre 
váró egyházfelügyelői állás kérdése 
volt. A presbitérium egyhangú köz- 
felkiáltással dr. Bélák  Imre várm. 
kir. tiszti főorvost jelölte a felügye- i 
löi tisztségre, aki látva a mellette 
megnyilvánult nagy lelkesedést, bár 
kezdetben vonakodott ezt az állást | 
elfogadnai, meghajolt a presbiterek 
egységes határozata előtt. Az egy- ; 
háztanács efeletti örömének Obetkó 
Vilmos gondnok adott kifejezést, ' 
szeretetükről és támogatásukról 
biztosítva a melegen ünnepelt főor
vost. Az uj felügyelőt, ha az egy
házközség közgyűlése megválasztja 
— ami bizonyára szintén egyhan- ; 
gulag fog megtörténni — ünnepé- ! 
lyesen iktatják majd be hivatalába, (

— Fűteni fog ják a veszprémi 
reform átus templomot. A vesz
prémi ref. egyház presbitériuma va
sárnap Boda  József lelkipásztor és 
dr. Cseresnyés József egészségügyi ; 
főtanácsos, főgondnok elnöklésével 
ülést tartott, amelyen a vezetőség ! 
bemutatta az egyháztanácsnak Tantó 
Istvánt, az ujan megválasztott vesz
prémi kántortanitót. Nagyjelentőségű 
volt a presbitériumnak az a határo
zata, hogy a templomot a jövőben | 
légfűtéssel fűteni fogják. Ecélból egy 
teljesen ujrendszerü kályhát állítanak 
fel, amelynek felszerelési munkála
tait már meg is kezdték.

— Gyászünnepély a  hősök 
sírján ál. Ezévben is szép idő ked- 1 
vezett annak a kegyeletes emlékün
nepélynek, amit az alsóvárosi teme
tőben nyugvó hősi halottak sírjánál 
Mindenszentek napján rendeztek. A 
polgári és katonai hatóságok, a hon
védség, csendőrség, rendőrség, a 
zászlók alatt kivonult társadalmi { 
egyesületek, cserkészek, az iskolások, 1 
s nagyszámban egybesereglett közön- í 
ség részvéte niellett lefolyt ünnep- 1 
ség szónoka az idén dr. Rhédey 
Antal ügyvéd volt, aki szárnyaló sza
vakkal hangoztatta, hogy a hősök j 
nagy életáldozata reményeink sze- I 
rint nem volt hiábavaló, mert húsz- : 
évi keserves küzdelem és várakozás I 
után sírjaik fölött most egy megna- j 
gvohbodott, szociálisabb Magyaror- I

O ikpM ty' /

Vilógossógbon éli életét, 
keresi kenyerét az ember. 
Szemének egészségét óvja 
o fehéren sugárzó, áram
takarékos

TUNGSRAM^
E c m iia  C j

T>
szág van kialakulóban. A honvéd
ség koszorúját bihari Faragó  Ödön 
ny. huszáralezredes, állomásparancs
nok, a város közönségéét Rosos Ká
roly polgármester, a jutási altiszt- 
képző intézetét vitéz Legény Béla 
alezredes, a 31-es Bajtársi Szövet
ségét Stoll Ferenc tart. őrnagy, a 
vitézekét vitéz Kárpáthy Sándor, a 
Turul Egyesületét ifj. dr. Agárdy 
Jenő, a felső keresk. iskoláét Steidl 
József tanár tette le a hősi ke
resztre. A G aál Sándor királydijas 
karigazgató által vezényelt három 
helybeli dalárda a nemzeti „Hiszek
egybe! nyitotta meg az emlékünne
pélyt, majd az ünnepi besszéd után 
a „Bús magyarok imádkoznak" c. 
míidalt adta elő, végül a “Himnusz“-t 
énekelte el müsorzáróul.

Pápáról jelentik : A pápai alsó
városi temetőben levő hősi síroknál 
megható gyászünnepély folyt le Min
denszentek napján. A  közönség ez
reitől körülvett kereszt előtt elsőben 
az áll. tanítóképző énekkara zengte 
el a „HimnuszM, majd Herényi Jó 
zsef tanítóképző intézeti r. k. hitok
tató-lelkész mondott nagyhatású em
lékbeszédet. Hock László bencés 
gimn. VII. o. tanuló lelkesedéssel 
szavalta el Mécs László „Hiszek a 
vérszerződésben" c. gyönyörű költe
ményét. A „Hiszekegy" zárta be a 
kegyeletes iirtnepélyt, ami után a ko
szorúk sokaságát helyezték el a hősi 
sírok előtt felállított kereszt tövében.

— Iskolaszentelés. Dr. Sárközy  
Pál bakonybéli apát múlt vasárnap 
szentelte fel az uj három tantermes 
Szent István-iskolát Bakonybélben. 
Az apát mondta az ünnepi beszédet 
is. A hívek áldozatkészségéért, az 
állam és az apátság támogatásáért
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la k a to s  seg éd et keresek
azonnali felvételre. írásbeli ajánlatot 
„Állandó** Jeligére a kiadóba kérek
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Megalakult a Vesz- 
prémvárm. Mező- 

gazdasági Bizottság.
Dr. Berky  Miklós alispán elnök

lése alatt páratlan nagy érdeklődés 
mellett, csütörtökön folyt le a Vesz- 
prémvármegyei Mezőgazdasági Bi
zottság alakuló ülése, melyen a 84 
választott tag 8 kivételével mind 
megjelent. Az elnöklő alispán  meg
indult szavakkal emlékezett meg a 
felvidéki egymilió magyar vissza
csatolásáról, majd a választott ren
des és póttagok igazolási eljárását 
folytatta le. Az ő javaslatára egy
hangú közfelkiáltással a régi elnö
köt : Szabadhely  Elemért újra elnökké 
választották. Álelnök Gubicza Fe- ; 
renc, jegyző Töpler Ernő lett.

A közgyűlés rendkívüli érdeklő- i 
dése a Felsődunántuli Mezőgazda- 
sági Kamara 24 rendes és 18 pót- ; 
tagja titkos megválasztásának szó
lott. A titkos szavazás eredménye- 
képen kamarai rendes tagok  lettek 
a VI. csoportból: dr. Jókay-Ihász 
Miklós, Walla Ferenc, ajkai Ninseé 
Pál és Kari József, az V. csoport
ból: Szabadhegyi Elemér, Mihály 
Sándor, Barcza Dezső és Csomay 
János; a IV. csoportból: vitéz dr. 
Nagy István, Gubicza Ferenc, Né
meth Pál és Ruip Dezső Pápa; a 
III. csoportból: dr. Mohácsy Lajos, 
Micskó Boldizsár, Nikodém Mihály 
és Sulyok József; a II. csoportból: 
Gulyás Kálmán, Kolonics József, 
Böröczky Dezső jegyző és Rédl 
Fülep; az I. csoportból: Vigh István, 
Csabay Károly, Tátrai Trestyén Ká
roly és Kalmár Németh Ferenc.

Négy osztályba sorozták a ma
gyar városokat légvédelmi 

szempontból.
A hivatalos lap egyik vasárnapi 

számában a honvédelmi miniszternek 
több fontos rendelete jelent meg. Az 
egyik a légoltalom megszervezéséről 
szól. Ez intézkedik, hogy a honvé
delmi miniszter katonai, közgazda- 
sági, vagy egyéb közszempontból a 
városokat és községeket veszélyezett- 
ségük szerint A., B., C. és D. osz
tályba sorolja.

„AM osztályozásu
azok a kijelölt városok és községek, 
amelyek előreláthatóan légitámadá
sok keresett céljai lesznek és ame- : 
lyeknek eredményes légi megtáma- i 
dása katonai, közgazdasági, vagy 
egyéb közszempontból különös ve
szélyt jelent.

A „BM osztályba
azok a városok és községek tartóz- ! 
nak, amelyek légitámadások keresett 
céljai előreláthatólag nem lesznek, 
de katonai, közgazdasági és egyéb 
szempontból fontosak és különösen 
veszélyeztetett telepek, épitniényeK, 
vagy berendezések közelében fek
szenek.

„C“ osztályozásu
minden város és minden 10.000 
lakosnál népesebb község, ha nin
csenek az előbb említett osztályok 
valamelyikébe sorolva.

„D“ osztályozásu
az a község, amely az A., B. és C. 
osztályba sorolva nincs.

VÉSZPRÉMVÁRMEGYE

dr. Ján os i Gyula plébános mondott 
köszönetét. Utána az iskolás gyer
mekek műsoros ünnepség keretében 
„Szent István magyarjai“ c. színda
rab egy jelenetét adták elő nagy si
kerrel. Az ünnepségen résztvett Ho- 
litscher Károly gazd. főtanácsos, a 
zirci kerület képviselője, dr. Faluái 
Marcellin esperes-tanfel ügye lő és dr. 
Mihályi Ernő főiskolai tanár a pan
nonhalmi főapátság képviseletében.

— Építési államsegélyek. A 
földművelésügyi miniszter, a főispán 
felterjesztésére, a veszprémi refor
mátus egyházközségnek és Városlőd 
községnek gazdasági népház építé
sére 1000— 1000 P államsegélyt 
utalt ki.

— A hűség jutalma. Zircről 
jelentik: Bensőséges ünnepség ke
retében adta át Renz István zirci 
főszolgabíró Kuglics Pál suri és Ve- 
legi Sándor bakonyszentlászlói gaz
dasági cselédeknek a földművelés
ügyi miniszter elismerő oklevelét és 
80 P pénzjutalmát azért, mert 50 
évet meghaladó időn át becsülettel 
és hűséggel szolgálták a suri klos- 
terneburgi kanonokrend, illetőleg 
gróf Esterházy Pál bakonyszentlász
lói uradalmát. A főbíró kiemelte, 
hogy a kitüntetettek a világháború, 
forradalom, majd a nehéz gazdasági 
viszonyok közben is példaadóan 
megállották a helyüket. Mindkét he
lyen a községi vezetőjegyző az elöl
járóság, az urodalmi erdőfőmérnök, 
illetve föintéző a munkaadó nevé
ben köszöntötte és külön jutalom
ban részesítette a félszázadon át be
csülettel szolgáló alkalmazottját. Ün
nepség után mindkét uradalom meg
vendégelte az ünnepségen résztvett 
uradalmi alkalmazottakat.

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

— G yűjtse össze a rádió da
la it! A „rádió dalai* címmel e hét
től kezdve a magyar rádióban el
hangzó legszebb nóták szövegeit 
közli a Rádióélet, amivel régi óhaj
nak tesz elégséget. Felhívjuk ol
vasóink figyelmét, hogy a Rádióélet 
minden hozzá intézett dalszöveg
közlésnek eleget tesz a levelek be
érkezésének sorrendjében. A Rádió
élet e heti száma pompás képek 
egész sorával jelent meg. Egyes 
szám 14 f., kapható mindenütt. A 
kiadóhivatal: Bpest, Vili., Sándor-u. 
7. küld mutatványszámot.

— A piarista templom búcsúja. 
November 5.-én, ma szombaton, 
Szent Imre-napján üli meg a vesz
prémi piarista ifjúsági templom vé
dőszentjének, Szent Imre hercegnek 
ünnepét. Reggel fél 9 -kor dr. Tóth 
Tihamér püspök mondja az ünnepi 
szentmisét. szentbeszédet pedig 
Szlabey  Dezső Dávid-árvaházi igaz
gató mond.

— A gimnázium kegyelete a 
hősök em léke iránt. A veszprémi 
kegyesr. gimnázium ifjúsága Halót- | 
tak-napján bensőséges megemléke
zést rendezett az intézet hősi emlék
műve előtt, ahol P ozsgai Jenő VIII. 
oszt. tanuló, önképzőköri elnök szép 
beszédben szólott a hősökhöz, meg
köszönve nekik, hogy szenvedésükkel 
és halálukkal a mai boldog feltá
madási napot szerezték nekünk. 
Utána az ifjúság kivonult a teme
tőbe, ahol a rendi sírbolt előtt Si
mon János VIII. o. t. kegyeletes sza
vakkal emlékezett meg az elhunyt 
piarista tanárok áldásos nevelőmun
kájáról, az énekkar pedig gyászéne
keket adott elő. —■ Csütörtökön 
délben pedig, az iskola udvarán le
folyt hazafias ünnepség után, a gim

náziumi ifjúság lelkes hangulatban, 
a fúvós-zenekar hangjai mellett, ha
zafias dalokat énekelve kivonult a 
hósök temetőjébe s ott, a hősök 
keresztje tövében adott hálát a Gond
viselésnek, hogy meghallgatta húsz 
esztendő bizalomteljes imáját s meg
hozta a nagy magyar feltámadás 
hajnalát. Az ifjúsággal a vezető Buda 
János tanár s az egész tanári kar 
vele volt.

— 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

— Adomány a Kormányzóné 
gyűjtésére. A Veszprémi .Takarék- 
pénztár a Kormányzóné Őfőméltó- 
sága „Magyar a magyarért“ mozgal
mára 200 P-t adományozottt.

— A mozi műsora. Ma szom
baton, vasárnap és hétfőn (5., 6. és 
7.) Szánthó Armand és Szécsén Mi
hály „Budapest—Wien" c. sikerült 
vigjátékából Pacséry László által 
filmre irt szatirikus, magyar Azúr 
Express-1 mutatja be a városi Hun- 
gária-mozgó, melynek főszereplői: 
Páger Antal, továbbá Szeleczky Zita, 
Tolnay Klári, Básthy Lajos. Ismét 
egy tragikomikus sorsú tanár szere
pét alakítja utolérhetetlen sikerrel a 
kitűnő humoru Páger. A véletlenek 
sorozatán keresztül végig élünk egy 
ritka nászutat, mig végül eljutunk a 
boldog befejezéshez. Az ötletes és 
változatos cselekmény Szfehérvárt 
és a Balaton partját is érinti, igy a 
jól ismert tájak otthonos hangulatot 
kölcsönöznek a filmnek. A bevezető 
műsor a Szerelem szigete c. és az 
„Ezerszinü vadnyugat" c. legutóbb 
bemutatott tökéletes színes film so
rozatába tartozó művészi film és a 
Magyar Világhiradó. — Kedden (8.) 
a MANSs rendezésében a Felvidék

EGYESÜLETI ÉLET.
Postaaltisztek disznótoros va

csorája. A M. Kir. Postaaltisztek 
Orsz. Egyesületének Veszprémi Cso
portja november 6.-án, vasárnap 
este fél 8  órakor egyesületi helyisé
gében disznótoros vacsorát rendez, 
amelyre vendégeket is szívesen lát
nak.

A MANSz választmányi ülése.
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szö
vetségének Veszprémi Csoportja nov.
8.-án, kedden d. u. 5 órakor saját 
székházában választmányi ülést tart, 
amelyen a vál. tagok teljesszámu és 
pontos megjelenést kéri az elnökség.

A Veszprémi Piarista Diák- 
szövetség nov. 9.-én, szerdán este 
8 órakor a diákmenza helyiségében 
összejövetelt tart, amelyre ezúton is 
meghívjuk a szövetség tagjait. El
nökség.

Az Iparoskör összejövetelei.
A Veszprémi Iparoskör nov. 12.-én, 
jövő szombaton este 9 órakor csa
ládias, disznótoros vacsorával kap
csolatos estét rendez, amit dec. 17.-én 
megismétel. Mindkét alkalommal 
szórakoztató műsor lesz. A vacsorát 
a legmérsékeltebb önköltségi áron 
adják. — Az Iparoskör a tél folya
mán kulturelőadásokat rendez, ame
lyek keretében „Az országunk meg
csonkítását okozó nemzetiségi kérdés 
története, különös tekintettel a cseh, 
szerb és román törekvésekre" címmel 
időszerű, folytatólagos előadásokat 
fognak tartani történelemtanárok. Az 
első kulturest dec. 4.-én lesz. Vala
mennyinek műsorát idejében közölni 
fogja az elnökség, amely már most 
felhívja azokra iparostársainak a 
figyelmét.
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javára reprizben Aranyember, amiről 
lapunk más helyén van közlés. — 
Szerdán és csütörtökön (9. és 10.) 
rendes filléres előadások keretében 
a Spanyol szenvedély c. német film, 
a „Carmen".nek filmváltozata. Ere
deti spanyolországi felvételek. Külö
nös érdekessége, hogy a gyönyörű, 
uj sztár: Imperio Argentína a fel
vételeket megelőzőleg a vörös spa
nyolok fogságában volt és mint ké
met halálra ítélték, csak angol inter
vencióra bocsájtották szabadon. Ez 
első filmjén úgy játékával, mint szép 

; hangjával a világ első sztárjai közé 
került. Partnerei Enrico Denfer, Kari 
Klüser, Margit Simo. A bevezető
ben a Vig élet a  fó k a  élet c. mulat
ságos ismeretterjesztő film és a Fox 
Világhiradó. — Az előadások kez- 

! dete vasárnap, kedden és szerdán 
4, fél 7 és 9, hétfőn, csütörtökön 
és szombaton fél 7 és 9 órakor. 
Pénztárnyitás két órával az első 

j előadások előtt. Telefon : 363.
—  A Magyar Lányok, Tutsek 

! Anna népszerű ifjúsági lapja uj szá
mával küldi szét az Otthonunk-mel- 
lékletet, amelynek szép kézimunkái, 
Ízléses ruhái, ötletes háztartási ro
vatai egyre népszerűbbek. Kiadóhi
vatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. 
Előfizetés negyedévre 4 P.

— Vasárnap zárva lesznek a  
mészáros- és hentesüzletek. A 
veszprémi mészárosok és hentesek 
úgy határoztak, hogy november 1.-től 
február 28.-ig vásár- és ünnepna-

i pokon üzleteiket zárva tarjták és 
I ezen napokon lakásukon és sátraik- 
! bán sem árusítanak.

— Sztratoszféra repülési ki- 
j sérlet. A varsói egyetem profesz- 
| szorai elhatározták, hogy megdön- 
1 tik az amerikai Stevens-sztratosz-

férarepülö rekordját „Lengyelország 
Csillaga", a modern sztratoszféra
léggömb segítségével. A sztratosz- 

: férarepülési rekordkísérletről közöl 
érdekes, képekkel illusztrált cikket 

; Tolnai V iláglapja uj száma, amely
ben közel száz pompás képet is ta
lál az olvasó. Egy szám ára 20 
fillér.

— Közszolgálati alkalmazottak 
arcképes igazolványa. A veszprémi

! állom ásfönökség  közli: A közszolgá- 
j lati alkalmazottak, nyugdíjasok és 
í ezek családtagjai arcképes igazolvá

nyainak 1939. évre való érvényesí
tése november 1.-én kezdődött és 
január 31.-én végződik, ugyanolyan 
módozatok mellett, mint az előző 
évben. Részletes felvilágosítást az 
érdeklődőknek a veszprémi vasút
állomás segédhivatala ad, ahol a vo
natkozó rendelet a hivatalos órák 
alatt betekinthető.

— „A kis összeesküvők4* cim
mel Medveczky Bella irt uj regényt

' Az Én Ú jságom -Tündérvásár szá
mára, amelyet a népszerű gyermek
lap Mildred Jones „Az amerikai ik
rek" c. regényével párhuzamosan 
közöl. Kiadóhivatal: Bpest, VI.,
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre ajándékkönyvvel 2 P.

— A Párisi Divat uj száma a 
szokottnál is színesebb, tartalma
sabb. Bundák, télikabátok és szép 
ruhák rajzát hozza, azonkívül sport
ruhákat, kötött pulóvereket. A sok
féle kézimunkaminta sem hagy hátra 
kívánnivalót. Az irodalmi oldalakon 
megemlítjük az „Öltözködés kulissza- 
titkai" c. divatlevelet. Továbbá no-



1938. november 6. VESZPRÉMVÁRMEGYE (X L .-L X M . 45. szám.) 5.

H l r t f M M i l

vellák, folytatásos regény, változa
tos rejtvény rovat, érdekes divatké
pek egészítik ki a Párisi Divat no
vemberi számát. Egyes szám ára 
melléklettel együtt 60 fillér.

— Rájuk szakadt a homok. 
Zircröl jelentik: Olaszfalu község 
homokbányájában Amberg  Katalin 
14 éves és Amberg Károly 10 éves 
gyermekek homokot akartak laká
sukra szállítani, amikor mintegy 
6-8 köbméter földréteg rájuk szakadt 
és egészen eltemette őket. Mire ki
szabadították őket, már halottak vol
tak.

-  Halálos vasúti szeren csét
lenség. Pápáról jelentik : Múlt szom
baton Varga Lajos 30 éves vasúti 
fékező éjjel teljesített szolgálatot. Ami
kor két kocsit széjjel akart kapcsolni, 
a ködös időtől síkossá vált pálya
testen megcsúszott, a kocsi kerekei 
alá esett s azok testét széjjel szab
dalták. A szerencsétlen vasutas te
metése hétfőn ment végbe óriási 
részvét mellett. Fiatal felesége gyá
szolja tragikus halálát.

Budai kesergő.
Irta Radványné Ruttkay Emma.

XI.
Másról szeretnék beszélni, mást 

szeretnék írni neked. Jó  volna visz- 
szatérni a régi témákra. Mindegy, 
hogy örömről, vagy fájdalomról be
szélgetnénk, hiszen annyi a közös 
élményünk. Jó  volna akármi, csak 
csend legyen és békesség. — Meny
nyi, mennyi keserűséget él meg az 
ember, de soha se elég a tapasz
talatokból.

Nem vehetem elő a régi gyógy
szert. Nem menekülhetek, mert kívül
ről üvölt a durvaság. Mit tehet ilyen
kor az értelem ? Semmit. — Az 
okosság ? Keveset. — Az idő ? más
kor sokat. Most ki kell várni az időt. 
Veszteg kell maradni, erősnek kell 
lenni és hadd jöjjön segítségül aztán 
majd a munka, az én szép mun
káim, amikért élni még talán érde
mes.

Mire Ágnes megjött, már nyu
godt voltam, külsőleg legalább. Neki
láttunk a „rámolás“-nak. A kőműves 
— nem jött. Elég, hogy megígérte a 
vakolást ?

No most aztán tótágast állt az 
egész mindenség idebent is. A szo
bák a kőműves miatt, az összes 
mellékhelyiségek a kéményseprő 
miatt.

Lemegyek mégis, hátha itthon 
van a háztulajdonos. Hadd mondjam 
el valakinek sorjába ezt, meg azt. 
Levelet is vittem, ha nincs itthon, 
leteszem a levelet legalább. Talán 
rendet csinál, szétüt a bandán, hi
szen annyira igazam van.

A lakás nyitva, bent pedig a ház
mester merítgeti a vici-cseléddel 
együtt a teméntelen kormot. Fekete 
mind a kettő.

— Nincs háziúr, nincs háziasz- 
szony — feleli a svábok diszvirága, — 
itthagyta nekem korom, piszok, min
den disznóság ...

Sarkonfordulok, megyek tovább. 
Ha már lejöttem, legyen haszon be
lőle. Gyümölcsöt hozok és virágot 
hozok, sokat. Illatba, színbe temet
kezem. Jó lesz ez most, nagyon jó 
lesz.

Én igy gondoltam, de — a ház 
előtt szembetalálkozom a „marná"- 
val. A „papa- fönt lapátolja a kor

mot, a „marna" a fodrásztól jön, 
lobogó, rfissen ondolált hajjal. Most 
vágatta le „bubis“-ra, — eddig kon- 
tyot viselt. Legalkalmasabb idő az 
ilyen műveletre. Mellékes. Mi közöm 
hozzá. Szeretném kikerülni, látat
lanná tenni, de ő egy kényszerkö
szönés után kinyitja ám a száját és 
rákezdi beszélni a kéményseprőt és 
próbálja gorombasággal mosni a sa
ját hibáját, — én meg csak nyugod
tan és félvállról felelek pár szót, 
úgy, hogy attól egye a méreg a go
romba embert, mivelhogy a szép
szóra mégse lehet gorombasággal 
felelni. Elég az hozzá, „abban álla
podtunk meg“, hogy őnagysága 
azonnal elmegy a kéményseprőért.

Feljövök és — várunk. Hiába 
várunk. Az este is eljött. Minden 
széjjel a házban. Ágnes hazamegy, a 
gyerekkel. Másnap jönnek korán. Ők 
igen, a kéményseprő nem.

No de most már kifogytunk a 
várakozás türelméből. Ilyen szana- 
szétben mégsem lehetünk tovább.

Ágnes lemegy megtudakolni, mi
kor jön a kémények mestere ?

Á sváb nagyot ordít rá. Bizony 
meg kellett hallanom idefönt is : — 
Nem hagyták ( !)  pucolni, mikor itt 
volt meg az idő, menjen most ma
guk a kéménysepröhez.

S  mit tesz Isten ? — Abban a 
percben megjelenik a gangon a ké
ményseprő. Nem is egy, de kettő. 
Úgy mellesleg még azt is elmon
dom, hogy a szomszéd lakásban el
akadt a kémény, semmi golyózás 
nem használt. Falat kellett bontani, 
hogy kivehessék a bennszorult tég
lát. — Hát ez bizony nálam is meg- 
eshetik! S amennyire üldöz a sze- I 
rencse ...

No de, ne fessük az ördögöt a j 
falra. Elég, hogy itt van a kémény- I 
seprő és — el is ment azóta, — 
hála a Gondviselésnek. Elég simán 
ment minden. Zsuzsa is megjött vá
ratlanul. Néha mégis sikerülhet va
lami. — Négy nagy fáskosár meg
telt a kéményekből kiszedett gyö
nyörűséggel, újra feketék voltunk 
mindannyian. Engem ugyan váltig 
küldözött Zsuzsa el a kosártól, de 
meglehet azt állni, hogy összetett 
kézzel nézzük a munkát ? Ezt a mun
kát, aminek végeztét annyira sóvá
rogtam már?

Látod, te ezt sem tudod elkép
zelni, én sem tudtam volna eddig. 
Hogy ne lehessen menekülni ebből 
a helyzetből ? Itt állnak a telt ko
sarak, sorjában az ajtóm előtt. Egy 
arasszal se vitethettem arrább, mert 
akkor már a másik lakó ajtajába 
tenném. Hej, ha most vidéken va
gyok, vagy a devalváció miatt jobb
létre szenderült újpesti házamban, 
dehogy okoz gondot ez a rengeteg 
korom és hulladék! (Folyt, köv!)

IRODALOM.
(Gyógyító kés.) Irta Georg Sava. 

Ez a cime a legújabb orvosi önélet
rajznak. Ha az, aki irta, nem lenne 
egy nagy kórház főorvosa és az an
gol főváros egyik legkeresettebb se
bésze : az olvasó hajlandó lenne 
kételkedni abban, amit a könyvben 
olvas. Szédületes képzelőtehetséggel 
megáldott regényíró találhat csak 
ki ilyen kalandokat, amilyeneken az 
iró keresztülvergődött. De az élet 
túl tesz a legszédületesebb fantáziájú 
regényírón is. George Sava, — igazi 
nevén Bankoff professzor — azok 
közé a szerencsések közé tartozik, 
akikkel előre fizettetett a sors. A 
legsötétebb mélységből, segítség 
nélkül, a maga erejéből kapaszko
dott fel az élet csúcsára. Még a férfi
kor „delét" sem érte el és álmai 
már teljesültek. Késével testi sebe
ket gyógyít, tollával lelki sebeket. A

csüggedt lelküeket megtanítja arra, 
hogy nem szabad csüggedni és hogy 
mindig érdemes újra kezdeni, még 
akkor is, ha úgy látszik, vhogy vég
kép beborult felettünk. Singer és 
Wolfner kiadása. » . M.

(Novemberi mécsek.) A Fel
vidéknek a magyarok számára drága 
tájait idézi elénk Kosáryné Réz Lola 
költőien szép írása az U j Idők-ben. 
Herczeg Ferenc szépirodalmi heti
lapjának gazdag tartalmából kiemel
jük Harsányi Zsolt és S. Bokor 
Malvin nagysikerű regény folytatásai. 
Hevesi Sándor magvas Írása, Illés 
Endre könyvkritikája, Ormos Gerő 
drámai erejű novellája, dabolczi 
Fekete Lászlóné hatásos verse, idő
szerű közlemények, elbeszélések, cik
kek, művészi képek, „Ceruzajegy- 
zetek", s a népszerű rovatok gazda
gítják még a müveit középosztály 
kedvelt hetilapját. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre 6 40 P, egyes szám 50 fillér.

(Mignon G. E b e rh a rt: „A nyi
korgó lépcső44). Egy előkelő úri 
kastélyban esküvőre készülődnek. A 
kerti házban, a kastély közelében, 
hárman állnak a vőlegénynek várat
lanul felfedezett holtteste körül. Köz
tük a menyasszony rémülettől meg
dermedtem Mi történt ? Gyilkosság ? 
Ki a gyilkos? Mint minden regé
nyében, Eberhart ebben is lélegzet
fojtó izgalmat tud kifejteni és finom 
humora, eredeti megfigyelései meg- 
enyhitik a feszült atmoszférát. P al
ladis kiadás, ára 1 P, kapható min
denütt.

(Van W yck M an son : „A ber
mudai re jté ly 44) Bermuda szige
tén játszódik le ez a történet, amely
nek alakjai az amerikai előkelő vi
lág tagja. A kastély, márványtól j 
csillog, de a nagyúri pompa mögött 
titkos bűn bujkál, amelynek kideri- j 
tése a híres magándetektív feladata, j 
aki tulajdonképen pihenni jött ide. 
Palladis  félpengős kiadása, kapható j 
mindenütt.

(L. R ig g ers: „Ház a teng er
parton44). Bonyodalmas kémtörténet, 
amelynek hőse egy kapitány, az an- | 
goi titkos szolgálat tisztje. Fontos 
okmányok megszerzése körül sző- | 
vödnek az események. A kapitány 
nemcsak az ellenfelet győzi le, de a 
harc közepette kivívja a maga bol
dogságát is. Palladis félpengős ki
adása, hapható mindenütt.

KÖZGAZDASÁG
Országos vásárok a Dunántúlon.

Nov. 6 .-án : Ólad (Vas m.), Ve
lence (Fejér n i.); 7 .-én : Ádánd 
(Somogy m.), Komárom (Komárom 
in.), Magyarkeszi (Tolna m.), Mo
hács (Baranya m.), Mór (Fehér m.), 
Mosonszentjános (Moson ni.), Nagy
kapornak (Zala m.), Pécs (Baranya 
m.), Sárosd (Fejér m.), Várpalota 
(Veszprém m.), Veszprém (Veszprém 
ni.); 8.-án : Iván (Sopron m.), Ker- 
kaszentlászló (Zala m.), Sármellék 
(Zala m.), Zalaegerszeg (Zala m.);
9 .-én : Lébény (Moson m.), Zala- 
szentgót (Zala m.); 10.-én : Bükkösd 
(Baranya m.), Kisbér (Komárom m.), 
Lajoskom árom  (Veszprém m.), Lövő 
(Sopron m.), Marcaltő (Veszprém 
m.), Tabajd (Fehér m.), Vasvár (Vas 
m.); 11.-én: Györszentmárton (Győr 
m.), Gyulakeszi (Zala m.), Körmend 
(Vas m.), Nagyszakácsi (Somogy 
m.), Tótszentmárton (Zala m.).

*  A szőlő állapota. Galamb  
István b.-arácsi szőlészeti és borászati 
felügyelő hivatalos jelentése szerint 
bár a szőlők rothadása tartós, en-

E héten nagy választékú

paplanaim
érkeztek, r e n d k í v ü l

olcsó árban.
Keressen fel uj helyiségem
ben és győződjön meg a 
s z a b o t t  á r a k  előnyeiről. 

3 0 9  M Á R K U S .

nek ellenére a meleg, száraz őszi 
idő fotytán, ami október 20.-ig 
tartott, a bogyók töppedése által mi
nőségjavulás állott b e ; ez azonban 
már nem vonatkozik a két-három 
héttel ezelőtt leszüretelt szőlőkre, 
mert ott aránylag jóval vékonyabb 
és gyengébb "mustot szüreteltek. Ez 
utóbbi helyeken alig 16— 19, mig a 
később szüretelt fekvésekben 19—21 
cukor-foku must állt elő. A must 
minőségileg legjobb aránylag a ba- 
dacsony—b.-füred—csopaki borvidé
ken, B.-füred csopaki részein, ahol 
is 2 0 —23, a későn szüreteiteknél 
pedig 25—30 cukor-fokot is elért. 
A kerületnek somlói borvidékén szü
retelt must ugyancsak elég magas, 
2 0 —25 cukor-fokot ért el. Egyéb 
borvidékein, igy a balatoni, móri és 
dunántúli szőlőiben a várt mennyi
ségnél kevesebb és minőségre is vé
konyabb és gyengébb must lett. 
Holdankinti átlagokat véve, az utóbbi 
borvidékeken nagy átlagban 8— 12, 
a móri borvidéken ennél jóval alább 
maradt, mig a balatoniüred—cso
paki vidéken, valamint a Somlóhe- 
gyen a jobban kezelt szőlőkben 10— 
16, helyenkint 20 hl. termett kh.- 
kint. Az uj borok ára még kialaku
latlan, a középminöségü mustok 
30 —40, a kiváló minőségüeké 50 f. 
körül mozognak. A borkereslet az 
ó-borokban is kissé élénkebb.

*  A rézgálic hatóságilag  m eg
állapított ára . Az árellenőrzés kor
mánybiztosa által kiadott körrende
let szerint több bpesti gyárral kö
tött megállapodás alapján a réz- 

í gálic ára 1938. nov. l.-től 1939. 
okt. 31.-ig mázsánkint 51'50 P-ben 
állapíttatott meg. A gyárak kötelesek 
a rézgálicot 1 q-ás vagy még na
gyobb vásárlás esetén, a gyártele
pen vagonba rakva, zsákba vagy 
hordóba csomagolva, a közvetlenül 
hozzájuk forduló gazdák részére, 
50 q-s vagy nagyobb tételek
ben a kereskedők részére gyári 
áron kiszolgáltatni. A 4%  fá
zisadó és a szállítási költségek a 
vevőt terhelik. A vételár átvételkor 
fizetendő. A rézgálic kereskedői ára, 
ha 1 q-nál nagyobb az eladás q-kint 
53 50 P, kisebb, kg-os tételekben — 
porlásra kg-kint 1*5 fillért számítva 
— q-kint 55 P. A kereskedői árak
hoz is 4°/o fázisadó és a szállítási 
költség hozzászámítható. A rézgálic 
helyi árát a kereskedők üzletében 
ki kell függeszteni.

G. SZOLOVEJCSIK

pofém kin
Katalin cárnő Oroszországa 
kél életre ebben a műben, kö
zéppontjában egy romantikus 
sorsú, félreismert államférfi áll.

Ára 4 pengő,
egész vászonkőtésben 6 P.

M egtekinthető
minden könyvesboltban.
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L a b d a rú g á s .
Gyűrött a pápai Perutzgyár 3 : 0  

( 0 :0 )  arányban győzött az ETO 11. 
ellen és ezzel bebiztosította őszi el
sőségét. Csak a befejezés előtti ne
gyedórában játszott a csapat bajnok
jelölthöz méltó formát, de akkor 3 
perc alatt három gólt rúgott. Gól
szerzői : Drozsnyák, Antalfi és Ma- 
gyari. Játékvezető: Somos.

A FÁK Szfehérvárott vereséget 
szenvedett 1 : 0  ( 0 :0 )  arányban az 
Előrétől. Egyenrangú ellenfelek 
küzdelméből Fűzfő balszerencsével 
került ki vesztesként. Játékvezető: 
Gray II.

A P. Vasutas Pápán 8 : 0  (4 :0 )  
arányban győzött a győri DAC II. 
ellen. Nagyszerű csatársorával szép 
játék után érte el nagy gólarányu 
győzelmét. Gólszerzők : Szalmási (3), 
Bősze (3), Varga és Tenk. Játékve
zető : Tóth.

A szfehérvári alosztályban csak 
egyetlen mérkőzés került lejátszásra. 
Szfehérvárott a pétiek szenvedtek 
súlyos, 6 : 0  ( 2 :0 )  arányú, de megér
demelt vereséget az Előre II.-töl. Pét 
az előző szép győzelmei után gyenge 
játékot mutatott s különösen a csa
társor volt formán alul. Játékvezető: 
Weimper.

Vasárnap a „Horthy Miklós re- 
pülöalap" javára barátságos mérkő
zést játszott a helybeli felsőkereske
delmi és a gimnázium csapata. A 
nagyszámú közönségnek élvezetes, 
szép, durvaságmentes játékban volt 
része. Győzött a kitűnő csatársorral 
rendelkező kereskedelmi 10 : 0  (3:0) 
arányban. A nagyarányú vereség el
lenére is a gimnázisták kapusa volt 
a csapat legjobb embere, akit bár
melyik nagy csapat is azonnal sze
repeltethetne. A mérkőzés körülbelül 
60 — 70 pengőt jövedelmezett a ha
zafias célra. Gólszerzők: Pintér (5), 
Nagy (4) és Főbly. Játékvezető: 
Tolnay. (t. I.)

o Vasárnapi labdarugó prog
ram. Perutz -  Előre, FÁK— SzSE,
Unió—Celldömölk, Kapuvár— Perutz
II., Kühne—P. Vasutas, Siófok -  
Előre II., Unió II. —Móri PLE, Haj
máskér— FÁK, P é t-V T C  és Móri 
B SE — Ajka játszanak bajnoki mér
kőzést, ha a viszonyok megengedik.

o Jelvényszerző ifjúsági torna
verseny. A Magyar Orsz. Torna 
Szövetség Ifjúsági Bizottsága ezév

Anyakönyv.
S züle tés: Nyíró László trvsz. altiszt és 

Reszeli Erzsébet fia László, rk. — Tárnái 
Mihály síitó-s. és Nemsur Mária fia halva
született. — Molnár István kocsis és Tarsó 
Klára leánya Irén, rk. — Pintér Viktor fm. 
npsz. és Harmat Terézia leánya Éva Györ
gyike, rk. — Pencsikov Ferenc szabó-s. 
és Kovács Mária leánya Mária Terézia, 
rk. — Pénzes Béla posta.táv. vonalfelv. 
és Pirmeyer Mária fia Béla Gyözó, rk. 
Horváth Ferenc gyári m. és Fazekas Mária 
leánya Éva Erzsébet, rk. — Kovács Julianna 
leánya Éva Andrea, rk. Kiss István ács- 
s. és Nagy Magdolna leánya Magdolna 
Anna, rk.

H a lá lozás : Zsigmond Lajos 1 h., rk. — 
özv. Dovrek Jánosné Török Katalin 77 é., 
rk. Tauszig Miksa bőrkereskedö 73 é., 
izr. — Merész Ferenc napsz. 72 é., rk. — 
V íz Antal szűcs 87 é., rk. — Kovács Ist
ván napsz. 53 é., ref.

H ázasság: Fckeie Imre gazd. cseléd és 
Mórocza Katalin, rk. Tóth Jenő városi 
állatorvos és Soíymosi Mária, rk. — Gaál 
Józsel vasbetonszerelő-s. és Horváth Mária 
gyári munkásnö, rk. — Bódiss János ko
csis, rk. és Czifrusz Irén bejárónő, ref. — 
Herendi József törzshajómester és Hollósy 
Jolán, rk. — Sípos Ferenc géplakatos-s. 
és Kaipl Katalin, rk.

C r o d m é n y s a s n  h ir d e t h e t  a
,,V E S Z P R É M V A R M E G Y É “ -b e n !

november és december havában az 
ország 43 városában jelvényszerző 
tornaversenyt rendez, aminek ver
senykiírását a közeli napokban 
küldte szét. Vármegyénkből a vesz
prémi kegyesrendi gimnázium vesz 
részt a versenyen december 10.-én
d. u. 3 órakor a gimnázium torna
termében kezdődő versennyel. Ne
vezési zárlat dec. 2. Versenyintéző 
Tusnay Kálmán testn. tanár, gimn. 
tornatanár.

A veszprémi kir. járásbíróság, mint 
tkvi hatóság.

5310] 1938. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Burger Simon végrehajtatónak 

| Burger András, Burger József, Bur- 
; ger Vilmos végrehajtást szenvedők 
' ellen indított végrehajtási ügyében 

a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme 
következtében elrendeli a végrehaj
tási árverést 1720 P tőkekövetelés 
és jár. behajtása végett, a veszprémi 
kir. jbiróság területén levő, Városlőd 
községben fekvő s a városlödi '29. 
sz. tkvi betétben A. II. 1., 2. sorsz.,
2510., 2511. hrsz. alatt felvett B. 2.,
3., 4. sorsz. szerint Burger András 
(nős Geier Rozáliával), Burger Jó 
zsef (Simon fia), Burger Vilmos (nős 
Kungl Katalinnal) nevén álló illető
ségekre (szántó, rét a hídon aluli 
mezei dűlőben) 244 P 50 f. kikiál
tási árban ; a városlödi 130. sz. be
tétben A. I. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 
sorsz., 157., 645., 1019., 2730 1., 
2731 1., 4081. hrsz. alatt felvett, u.- 
annak nevén álló ingatlanokra (szántó, 
kert, udvar és gazdasági épület a 
Beltelkekben, rét, szántó a Szent- 
gáli határ dűlőben, szántó a Káposz
tás dűlőben és a 2. sz. betét alap
ján bevezetett közös erdőből járó 
“ söoo fész) 424 P 50 f. kikiáltási 
árban; az u.-e. tlkvi betétben A. II.
1., 2. sorsz., 1607., 1608. hrsz. alatt 
felvett, u.-annak nevén álló ingatla
nokra (rét, szántó a Fokhagyma he
gyi dűlőben) 561 P kikiáltási árban; 
a városlödi 906. sz. betétben A. I.,

! 1., 2., 3. sorsz., 970., 971., 972. hrsz. 
i alatt felvett, Burger András nevén álló 

‘|, rész illetőségre (ház 210 a. sz. 
alatt és udvar, kút, szántó a beltel- 

I kekben) 187 P kikiáltási árban; az 
u.-e. tlkvi betétben Álkérészt 1. sor- 

! sz., a 2. sz. betét A. lapján beveze- 
i tett közös erdőből járó 6 38l,„-ad rész

ben B. 5. sorsz. szerint Burger And- 
j rás nevén álló 16 jutalékára 60 P ki

kiáltási árban; a városlödi 807. sz. 
betétben A. kereszt 1. sorsz., 1129. 
hrsz. alatt felvett, Burger András ne
vén álló V* rész illetőségre (szántó 
a beltelkekben) 26 P kikiáltási ár
ban; az u.-e. tlkvi betétben A. ke
reszt 1. sorsz., 1690. hrsz. alatt fel- 

| vett, Burger András nevén álló '/« 
rész illetőségre (rét az Üveghegyi 
dűlőben) 219 P kikiáltási árban; a 
városlödi 1036. sz. betétben A. ke
reszt 1. sorsz., 636. hrsz. alatt fel
vett 2., 3., 4. sorsz. szerint Burger 
András (nős Geier Rozáliával), Bur
ger József (Simon fia), Burger Vil
mos (nős Kungl Katalinnal) nevén 
álló illetőségére (kert a beltelkekben) 
51 P kikiáltási árban; az u.-e. tlkvi 
betétben A. kereszt 2. sorsz., a 2. 
sz. betét A. lapján bevezetett közös 
erdőből ,83«oo-ad résznek az u.-e. 
nevén álló illetőségére ! 80 P kikiál
tási árban; a városlödi 1056. sz. be
tétben A. I. 1., 2., 3. sorsz., 1020.,
1021., 2533. hrsz. alatt felvett, u.- 
annak nevén álló illetőségre (ház, 
147 ölsz. udvar és gazdasági épület 
a beltelkekben, kert a beltelkekben, 
szántó a hídon aluli mező dűlőben) 
886 P 50 f. kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árve
résnek Városlőd községházánál 1938. 
évi november hó 21. napjának

d. u. 4 óráját tűzi ki s az árverési 
feltételeket az 1881 : LX. te. 150. 
§-a alapján a következőkben álla
pítja meg:

Az árverés alá eső ingatlanokat 
a kikiáltási árnál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. (1908 : XLI. te. 
26. §.)

Az árverelni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
' í0-át készpénzben, vagy az 1911 : 
I. t. c. 127. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek elöleges 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. május 19.
A kiadni, h it.: Dr. Erdős s. k.

Heller kir. jb i.ó.
tkvezető. 304

A veszprémi kir. járásbiróság, mint 
tkvi hatóság.

I 6792 1938/2. tk. sz.

i Árverési hirdetmény-kivonat.
Veszprémi Takarékpénztár végre

hajtatónak vb. Reininger Dezső csőd- 
i tömege és Reininger Dezsőné sz.
; Deutsch Gizella végrehajtást szen

vedő ellen indított végrehajtási ügyé- 
i ben arra tekintettel, hogy Reininger 

Adolf és Reininger Imréné sz. Lehel 
Boriska árverési vevők az árverési 
feltételeknek nem tettek eleget, a tkvi 
hatóság a Veszprémi Takarékpénztár, 
mint a Veszpréinmegyei Takarék- 
pénztár Rt. jogutódjának kérelme 
következtében elrendeli a viszárverést 
7000 P töke és járulékai behajtása 
végett, a veszprémi kir. járásbiróság 
területén levő, Veszprém megyei vá
rosban fekvő s a veszprémi 2 134. sz. 
betétben A. kereszt 1. sorsz., 4534. 
hrsz. alatt felvett ingatlanra 4640 P 
kikiáltási árban elrendeli.

A tkvi hatóság az árverésnek 
a tkvi hatóság hivatalos helyiségé
ben: Vár-u. 1 1. sz. alatt megtartására 
1938. évi december hó 14. napjá
nak délelőtt 10 óráját tűzi ki és 
az árverési feltételeket az 1881 : LX. 
te. 150. §. alapján a következőkben 
állapítja m eg:

Az árverés alá eső ingatlant a 
kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. (1908 : LX. te.
26. íj.)

Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 
10% -át készpénzben vagy az 1911 : 
I. t. c. 127. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél le
tenni, vagy a bánatpénznek elöleges 
bírói letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket 
aláírni. (1881 : LX. te. 147., 150., 
170. § § ,  1908: XLI. te. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet tett, 
ha többet senki sem igér, 
köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított bá
natpénzt az általa ígért ár ugyan
annyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1938. augusztus 5.

A kiadm. h it .: Dr. Erdős s. k.
Heller kir. jbiró.

tkvezető. 303

A veszprémi kir. járásbiróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 

5820|1938. tk. sz.
Árverési hirdetmény-kivonat.

Husvéth Márton és Husvéth Jó
zsef telekkönyvi tulajdonosok kérel
mére a V. T. 204. §-a értelmében 
a telekkönyvi hatóság elrendeli a 
végrehajtási árverés joghatályával 
biró önkéntes árverést,

a veszprémi kir. jbiróság terüle
tén levő, Veszprém városban fekvő 
s a veszprémi 1041. sz. tkvi betét
ben A. I. 1—2. sorsz., 120., 121. 
hrszám alatt felvett, Husvéth Márton 
és Husvéth József nevén álló ingat
lanokra (kert a Beltelekben, ház 
Jókai Mór-utca 23. sz. alatt, 2 ud
var, a gazdasági épület és kőfal a 
Beltelekben) 2460 pengő kikiáltási 
árban. Az árverés nem érinti a C. 
1. sorszám alatt az 5933jl908. tk. 
sz. végzéssel özv. Husvéth Mártonné 

i sz. Husvéth Ilona javára bekebele
zett özvegyi haszonélvezeti jogot.

A tkvi hatóság az árverésnek 
Veszprémben, a tkvi hatóság hivata
los helyiségében (Vár-utca 1 '.  sz. 
i b. ajtó) megtartására 1938. évi 
dec. hó 2. napján d. e. 10 óráját 
tűzi ki és az árverési feltételeket az 

! 1881 : LX. te. 150. §-a alapján a 
következőkben állapítja m eg:

Az árverés alá eső ingatlanokat 
a kikiáltási ár kétharmadánál ala
csonyabb áron eladni nem lehet. 
(1908: XLI. te. 26. §.)

Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 
10°0-át készpénzben, vagy az 1911: 
I. te. 127. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél le
tenni, vagy a bánatpénznek elöleges 
bírói letétbe helyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket alá
írni (1881 : LX. te. 147., 150., 170. 
§ § ;  1908: XLI. te. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha 
többetjsenki sem igér, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka szerint 
megállapított bánatpénzt az általa 
ígért ár ugyanannyi százalékáig ki
egészíteni.

Veszprém, 1938. junius 9.
A kiadm. hiteléül:

Heller Dr. Erdős sk.
tkvezető. 308 kir. jbiró.

Pk. 7976. sz. 1934. 1934. vgh.3297.sz. 

Árverési hirdetmény.
Dr. Niedermann Antal bpesti 

ügyvéd által képviselt Gazdák Bizto
sitó Szövetkezete és csati, társa ja
vára 187 P 18 f. tőke és több kö
vetelés járulékai erejéig a bpesti 
közp. kir. járásbiróság 1933. évi 
222757. sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőtől 1934. évi augusztus 
hó 3.-án lefoglalt, 1240 P-re becsült 
ingóságokra a veszprémi kir. járás
biróság fenti számú végzésével az 
árverés elrendeltetvén, végrehajtást 
szenvedő lakásán, üzletében : Hárságy 
(Klein-puszta) leendő megtartására 
határidőül 1938. évi november hó 
12. napjának délután fél 1 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, 10 métermázsa búza, 10 
métermázsa rozs, 1 drb. traktor, 
cséplőszekrény, gázgenerátor, s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett el fogom 
adni. A terményeket az árverés nap
ját megelőző piaci árnál olcsóbban 
el nem adható.

Veszprém, 1938. okt. hó 24.
Vitéz Gajzágó Gyula

kir. bírósági végrehajtó.
301 mint bírósági kiküldött-

TESTEDZÉS.

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


