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K a ssa  a m iénk
Kassa a miénk és miénk tizen

egy ősi magyar vérossal a felsza
badult Felvidék egymilió magyarja.

Örömmámorban úszóit az or
szág, amikor a legelső magyar 
ember, a legfőbb Hadúr bevo- i 
null Kassa főterére s mig zúgott 
a dóm öreg harangja, zúgott, lel
kesedett, tombolt, éljenzett a ma
gyar Kassa és lélegzetvisszafojtva, 
könnyes szemmel ült a rádiók 
hangszórói előtt, halárokon innen 
és határokon túl, miliő és miliő 
magyar.

De ránk figyelt, Kassára nézett 
ezen a boldog ünnepi napon a 
nagyvilág is. És mig zúgott az él- i 
jen. ott a kassai Dóm-téren a kül
földi ujségíók csoportjában felsó
hajtott az egyik világlap munka
társa : „Ezt nem hittem volna!"
Felsóhajtott és könny csillogott a 
szemében. Pedig nem is értette a 
magyar szót, nem is tudja, nem 
is tudhatja, hogy mit jelent a ma
gyarságnak ez az ősi város, mit 
jelent minden magyarnak a kassai 
dóm, amely Rákóczi fejedelem 
hamvait őrzi. Nem értette a ma
gyar szavakat, de megértette a 
magyar szívek üzenetét. Megér
tette a tomboló örömnek azt a cso
dálatos boldogságát, amellyel ez 
a város a húszéves rabság alól 
való felszabadulást ünnepelte, 
amellyel Rákóczi városénak népe 
a kormányzó előtt hódolt.

És aztán szólt a kormányzó 
az ő népéhez. Az ujjongó öröm 
tomboló lelkesedését éhitatoscsönd 
váltotta föl. Kassa népe tárt szív
vel fogadta, itta magába a kor
mányzó szavait s csak akkor zú
gott föl az éljen, a lelkesedés 
tomboló vihara, amikor vitéz nagy
bányai Horthy Miklós arról beszélt, 
hogy ő és mi, az egész magyar
ság milyen forró szeretettel ölel
jük magunkhoz felvidéki testvé
reinket. akiknek végre velünk 
együtt „van helyük a nap alatt". 
Az elnyomatás és az üldöztetések 
ellenére is — állapította meg 
büszke örömmel és dicsérő elis
meréssel az államfő — emelke
dett szellemben, hittel és bizalom
mal álltak helyt e Magyarország
hoz való hűséges ragaszkodásban.

Túláradó boldogsággal, öröm
mel, nagy nagy szeretettel köszönti 
a  csonka ország népe a vissza
tért testvéreket. Ennek a szeretet
nek gyönyörű, páratlan bizonysá- 
Rát adta a kormányzó, amikor 
eljött ebbe az ősi városba és 
ennek falai között anyanyelvükön 
szólt az ő hűséges alattvalóihoz. 
Néhány szlovák mondattal fordult 
ö Felvidék szlovák lakosságához, 
peleg szeretettel üdvözölve őket. 
Es ígéretet tett arra, hogy a szlo
vák nyelv és kultúra teljes szabad
ságát biztosítani fogja számukra

a magyar országiás. Húsz év 
után, ime, magyarul érző idegen- 
ajkú testvéreink számára is aján
dékozó örömet vitt a felszabadu 
lás ünnepi pillanata s a rádió vi
lággá hirdette, hogy változatlan a 
magyar megértés, türelem, gaval 
léria, amely ezer éven ét megtar
totta, együtt tartotta Szent István 
koronájának népeit.

Húsz év múló pillanat egy nem
zet eletében. de örökkévalóság az 
azt végig élő nemzedéknek. Ször
nyű, keserű örökkévalóság volt 
felvidéki testvéreinknek ez a húsz 
év, ám mindenért megvigasztalt, j 
mindenért kárpótolt a kassai be
vonulás boldog, dicsőséges ün- j 
nepe. Mert akkor, amikor a kor- j 
mányzó ott állt a kassai Dóm-té- í 
ren, amikor végighallgatta a dóm- ; 
bán az ünnepélyes Te Deumot, | 
ezzel az aktussal megkoronázta ; 
a Felvidék visszavételét. A magyar 
honvédség csapatai ekkor már I 
mindenütt az új határokon álltak 
s egymilió magyart ölelt magához 
az örök Hungária szerető gondos- ' 
kodása.

A Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetsége Veszprémi Csoportja ál
tal dr. Mesterházy Ferencné föis- j 
pánné elnöki vezetése alatt felvidéki 
magyar testvéreink megsegítése ér- I 
dekében lelkes és áldozatos hon- 
leányi készséggel elindított „Magyar j 
a magyarértu-mozgalom Veszprém | 
megyében olyan fényes eredményt 
tud felmutatni, ami országos viszony
latban is első helyen áll. A moz
galom nagyszerű sikerét nagyban elő
mozdította a főispánná különféle ötle
tessége, mint pl. a városi mozgókép
színház jótékonycélu előadásai, az 
utcai urna- és perselygyüjtés stb., 
amiknek szép eredményét a MANSz 
választmányi üléséről hozott leg
utóbbi tudósításunkban ismertettük. 
Az időt és fáradságot nem kímélő 
magyar asszonyok és leányok min
den dicséretet megérdemlő buzgól- 
kodásának méltó visszhangja volt 
az az elismerésreméltó áldozatkész
ség, amivel a vármegye társadalma 
a MANSz kérő szavára válaszolt. 
Veszprém megye területén ugyanis 
az eddig befolyt készpénz és élelmi
szer-adom ányok értéke együttesen 
eléri a  százezer pengőt. Ebben az 
összegben nincs benne a ruha-, 
fehérnemű és cipő-adományok ér
téke, valamint nincs beleszámítva 
az a, szintén több tízezer pengőt 
kitevő összeg sem, amit a vármegyé
ből közvetlenül a korinányzóné 
őfőméltósága akciójára, a 66. sz.

Szép, gyönyörű magyar ünnep 
volt. Lélekben ott voltunk mind 
annyian, határokon innen és ha
tárokon túl élő magyarok. Ünne
peltünk. Ünnepeltünk a magyar 
kormánnyal, vitéz Imrédy Béla kor- 

I mányával együtt, amely kormány 
ennek a szent ünnepnek a lehe
tőségét oly nagyszerűen előkészí' 
tette. Ám most, az ünnep után, a 
munka hétköznapjai jönnek. A 
húsz éves cseh rabság sokat rom
bolt, sokat kell építenünk. Robo- 
tos, kemény, nehéz napok előtt 
állunk, de vállaljuk a munkát, 
szívvel, lélekkel, fáradhatatlan ál
dozat- és munkakészséggel. Ezek
ben a nagy napokban egységbe 
forrott a magyarság. Válvetett mun
kával akarunk és fogunk dolgozni, 
hogy elfeledtessük felvidéki vére
inkkel. magyar és idegenajku test
véreinkkel két keserves évtized 
szenvedését. Velük együtt akarunk 
dolgozni, közös, igaz magyar cé
lokért. hogy megteremtsük az új. 
a nagyobb, a boldog Magyaror
szágot!

| csekkszámlára Bpestre fizettek be.
A gyűjtés még nem fejeződött 

be és reméljük, hogy a vármegye 
közönségének hazafias segiteniaka- 
rása a máris nagyszerű sikert fo
kozni fogja. Az újabb s a még nem j 
nyugtázott adományokat a MANSz 
vezetősége lapunkban a hetenkint 
alább közölt kimutatásokban teszi 
közzé. Éppen ezért félreértések el
kerülése végett hangsúlyoznunk kell, 
hogy az adományok elismerése csu
pán az Adományok a  „Magyar a  
magyarért"-mozgalomra c. külön ro
vatunkban hiteles, ne tévesszen meg 
tehát senkit, ha esetleg egy-egy ki
emelkedőbb adományt valamely gyű
lési tudósításunkban vagy közlemé
nyeink bevezetörészében is megem
lítünk, mert ez nem jelenti annak 
kétszeres nyugtázását.

Adományok a  „Magyar a 
magyarért4* mozgalomra.

A veszprémi MANSz-hoz a fenti 
célra újabban a következő adomá
nyok érkeztek: Pénzt a d ta k : a V. 
Takaréknál lévő folyószámlára be
fizettek : Ipari R. T. Peremarton ösz- 
szes alkalmazottai 112880, urna- 
gyűjtés 765 70, dr. Mesterházy Fe
rencné 500, Balatonhalászati R. T. 
300, Magy. Elektromosmüvek R. T. 
Bpest*250, Veszprém vármegye tisztv. 
és egyéb alkalmazottai 22190 , Ajkai 
Kőszénbánya tisztv. és altisztjei:

Bóday D.-né gyűjtése 133 40, M. 
Kir. I. sz. posta tiszt, és altisztjei 
64*04, Államép. hiv. tisztv. 60, Kir. 
ügyészség és fogházőrség 50*28, 
Várni. Gazd. Felügyelőség 31*03, dr. 
Tóth Tihamér 30, Állami felső kér. 
iskola 25, Rónay Pál 20, Pénzügy- 
őrség Enying 15 20, Forg. adóhiv. 
malomoszt. 15, Áll. gyermekmenhely 
13*66, Pénzügyőrség Papa 11*70, 
Adóhiv. Devecser 10*83, Szent Vince 
10, Adóhiv. Zirc 9*84, Adóhiv. 
Enying 8*84, Pénzügyőrség Zirc 
8*25, Forg. adóhiv. Pápa 6*10, Ev. 
Egyház, Radeczky Károly 5—5, Ho- 
moray Béla 4, Zsemberovszky Judit 
3, Bőröndy Károlyné 2 P. Továbbá 
Veszprém és Vidéke Takarék és Hitel- 
szövetkezet 50, Friedler Gyula, özv. 
Velty Miklósné 20-20, Linzmayer 
György, Kegyesrendi Ház, dr. Bélák 
Imre, dr. Szeiberling Rezső, Kon
koly Ferencné, Jüttner Sándor, Sza- 
uder Kálmán, dr. Hollós Sándor, 
Rausnicz Ignác, Stoll Ferenc, id. 
Csomay Kálmánná, özv. Gál La- 
josné 10-10, Salamon Béláné, Pap
növelde 7 —7, Kötőke társaság 5*20, 
Dény Károlyné, özv. Fojt Jánosné. 
dr. Langmár Lipót, dr. Meggyesi 
Schvarcz Róbert, dr. Pfeiffer János, 
dr. Egyed Lajos, dr. Schumacher 
István, Ferencrendiek,., dr. Steixner 
Antal, Starozolszky Ödön, Kerbolt 
Dániel, Mustos Jenőné, dr. Takács 
László, özv. Ribó Józsefné, Kiszely 
János, dr. Anty Illés, Jeruzsalem- 
hegyi Óvóda gyűjtése, C sernák 
László, özv. Haidecker Lászlóné, 
Próder Károly, Sárzó János, Schlögí 
Márton, Grazi Ödön, Angolkisasz- 
szonyok, Halmi Klári, id. Halmi 
Sándor, Bertalan Károlyné, Péti Sil- 
veszterné 5-5, özv. Pazsitzky Ist
vánná, Szelmayer Károly, Szlabey 
István, Hets Gyula, Schveizer József, 
Csapó István, Farkas Ernő, Matics 
Vendel, Csirák István, Szlabey Dezső, 
Kiss László, Pátkay Ignác, Ritter 
Lőrinc, dr. Barta Aladár 3-3, Füzes 
Simon 2*90, Nagy Károlyné 2*50, 
Treiber Ferenc, Neumayer Károly, 
dr. László János, dr. Kovács József, 
özv. Mihálek Istvánná, Bakonyi 
István, özv. Steinmacher Józsefné, 
Wolframm János, Horváth Zsigmond, 
Szloboda Sándorné, Csomay János, 
Szeiberling Mária, Tóth Béla, Kecs- 
keméty Lajos, Laurum Vilmos, ifj. 
Jády József, Peér Ottó, dr. Pillitz 
Pál, N. N., Czebe József, Perlaky 
Gyula, özv. Pulay Ferencné, dr. 
Fritse Józsefné, N. N. Spitzer, Ko- 
roknay A., Gursching E., Kövessy 
vendéglős, Károvics Sándorné, Sárzó 
István, Lányi György, Hammozner 
Mihály, Ring Gy., Papp János, 
Wingelman Mihály, Arany Józsefné, 
dr. Kósa Jánosné, özv. Wimmer 
Vilmosné, Freund Károly, Havas 
József, Iker József, dr. Frick Andorné, 
Végh József, Morvay István, Deutsch 
Nándor, Tóth Jenőné, Papp János, 
Károvics Imre 2-2, özv. Kajdacsy 
Endréné, Rohonczy Jánosné, Len
gyel Sándor, Lampért Károly, Hirt

Magyar a magyarért!
Veszprém megyében elérte a százezer pengőt 

a veszprémi MANSz gyűjtése.



2. (XL.—LXIII. 47. szám.) veszprémvArmegye 1938. november 20.

Salgóiarttíni
tűzhelyek
k á l y h á k

n a g y  vá 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.

Mihály, Sebők Erzsi 1 50-1 50, dr. 
Mészáros Béla, Pey Sándor, Ke
mény Aladár, N. N., Fiiredy Ferenc, 
Zsoldos Lajos, N. N., Varga Kata
lin, özv. Pál Imréné, Szabó Antal, 
Sándorfy Béláné, özv. Krebsz Gyu- 
láné, Bokor Imre, N. N., Scipiádes 
Iréné, özv. Horváth Kálmánná, Sze
kér Jenő, N. N., özv. Perczel Sán- 
dorné, Cseh Lajosné, Klemencz Géza, 
dr. Bugledits János, N. N , özv, 
Rozman Károlyné,, Nemsur Pálné, 
N. N., Hadady Pál, Adler Ilonka, 
N. N., ifj. Pásztory Ferenc, özv. 
Kreutzer Antalné, Újhegyi Sándor, 
Sady Dénes, Várady János, özv. 
Ernhofferné, Huber Károly, Postásy 
Gyula, Gácserné, Deák Boldizsárné, 
Singer Jenő, Léber Antal, Répási 
János, Reinfárt György, Csécs Jó- 
zsefné, Hámou István, Márky János, 
özv. Lohonyayné, Singer Lajos, 
Bauer Mátyás, Kőváry Ferenc, 
Csomay Pál, Rózsa Imre, Reider 
Antal, Rábaköziné, özv. Zányi La
josné, Szukob György, N. N., Havas 
Jakab, özv. Kletzár Miksáné, Sándor 
Dezsőné, Wágner János, Stefanics 
nővérek, Ifjú Ferenc, Szente Sándor, 
Kurzné, Ritter Mici, Hammerchmidt 
Mária, dr. Kertész Bertalan, özv. 
Bognár Lajosné, vit. Györkös Imre, 
Füleky Béláné, Vogronics Gyuláné, 
dr. Szentimrey Sándorné, Horváth 
Lajosné, özv. Bérczy Józsefné, Po- 
lonyi Györgyné, dr. Mózer Gyula, j 
özv. Bakonyi Viktorné, Freund Jó 
zsef, Zsitvayné 1 1  P; Neu Már- 
kusné, Jung Mihály 60—60 f.; Ko
csis Pálné, N. N., özv. Segesdi Sán
dorné, Tánczosné, Frank Jakab, Je
néi István, Reinfelczné, Komáromi 
Zsigmond, Kecskés György, ifj. Bei
vel János, Lorencsó István, Rózsa 
György, Pintér János, Fenyvesi Fe
renc, Mózes Kálmán, Linzmayerné, 
Répás Ferencné, Deutsch Józsefné, 
Bakos József, Bolváry Károly, Lub- 
lói, özv. Bujtás Józsefné, Szabó 
Károly, Kiss B. Miklósné, Fiskál 
Károly, Wingelmann József, Cserny 
Lajosné, Mazur Lajos, Csomay Mi
hály, Merhala Sándorné, Kovács 
Ilonka, Lovass József, Kőszeghy 
László, Tompa József, Juhász Pálné, 
Kránitz Kálmán, Szemerey Jánosné, 
Zahorecz Ferencné, Vass Jánosné 
50—50 f.; Répásy Ferenc, Schmidt 
János, Márky István, Witver Alajos, 
Kiss Lajos, N. N., Segesdi Antalné, 
N. N , N. N„ Rózsahegyi, N. N. 
3 0 - 3 0  f.; N N„ Fonyódy, ifj. Kloó 
János, N. N., Ligetvári János, Stren- 
ner János, N. N , Szlávik Mihály, 
Berta Ferenc, Wingelmann Ádám,

Mielőtt vásárlásait eszközölné, ke
resse fel üzletemet és győződjön mega

szabott árak
előnyeiről. — Különösen felhívom 

becses figyelmét a

vászon-nemliek
jó minőségeinek megtekintésére, mert 
nálam már 1  ió minőségű
vásznat vehet. 327 Tisztelettel
Márkus V.:mos.

Geist János, Baranyi P.-né, N. N., 
Ortvein Bálintné, Sólyom Jánosné, 
Heimberger Jánosné, Király Lászlóné, 
Forst Győző, Slavonits Ferenc, Gom
bos István, Csornai Mihály, Dombai 
József, Schmidt Ferencné, Csapvári 
Károly, Rózsa István, Magyari, Ma- 
gosiné, özv. Ivánovicsné, N. N., B. 
Imre, Trapezné, N. I., Kósa Zsig
mond, Lakó István, R. K., N. N., N. 
N„ N. N., N. N. 20—20 f.; özv. 
Fekete Károlyné 19 f.; N. N., Bier- 
bauer Antal, Ivánné, Heiser József, 
Iker Margit, Kelmayer Mihály, Ki- 
szincek Teréz, Bolvári István, Nagy 
Sándor, N. N„ N. N., N. N., Zalai 
Antal, N. N. 1 0 -1 0  f. A Veszprémi 
Izr. Nő- és Krajcáregylet gyűjtéséhez 
még hozzájárultak : Hamburger Sán
dor, dr. Szomori Imre, Rausnitz Ig- 
nácné 1 0 -1 0 , Braun József, Kemény 
Aladár, Müller Oszkár, Spiegel Lajos, 
dr. Lőwy Ede, Wittmann Simon, 
Bőhm Jenő, Bán Károly, Hűvös Jó 
zsef, Weisz József, Eckerjenő 5 —5, 
Winter Sándorné, Márkus Vilmos, 
Pollák Vilmos. Nemes Vilmos, Ré
vész Vilmos, Weisz Dezső, Weltner 
Pál 3 - 3 ,  Végh Aladár, Hajós Sán
dor 2 —2, özv. Springer Mórné, 
Weil Edéné, Hollánder Antal, Berger 
Lajos 1 — 1 P. Ruhaneműt adtak: 
Bujtás Józsefné, Lányi Lajosné, Er- 
nest Sándor, Jánosik, dr. Kósa Já
nosné, Kránitz Kálmán, özv. Wim- 
mer Vilmosné, dr. Mózer Gyula, 
Iparos cserkészek gyűjtése, dr. Wé- 
ber Pál, dr. Takács Lajosné, Siberna 
nővérek, Grossz és Mandler, vitéz 
Kovácsné, vitéz Mészárosné, özv. 
Nagy Vilmosné, dr. Moldoványi Je- 
nöné, Weisz József, Jüttner Sándor, 
Takács Margit, Nagy Lajos ezredes, 
Kiss Zsigmondné, Weisz Miksáné, 
Legátné, Segesdi Imre, özv. Zsit- 
nyánszky Béláné, özv. Hollós Gyu
láné, Neu Márkusné, Csontos Ká
rolyné, dr. Kovácsy Lászlóné, dr. 
Gaál Lajosné, dr. Tekeres Lajosné, 
Bujtás József, Ruppeld Sándorné, 
Nagy Antal, Czekéliusz Günterné, 
Dőri Katinka, Láng Janka, Libis Já
nosné, Bacher Miksa, Tanka Ágos
tonná, Karácsony Dénesné, Farkas 
Dezső, özv. Pócza Györgyné, özv. 
Fajtay Dénesné, Patay Erzsi, dr. Ta
kács Lászlóné, özv. Keresztes La- 

! josné, Angolkisasszonyok gyakorló 
növendékei, Erdei iskola Farkas- 
gyepű, dr. Zimay Ödönné, Deutsch 
Nándor, Szmollény Gyuláné, özv. 
Weninger Ignácné, Nagy Sándor ta
nár, Simonkay Ferenc, Öry Béniné, 
Dely Lászlóné, özv. Horváth Lajosné,

I Juhász Pál, Nagy Ferencné, Ham- 
merschmidt Marinka, Bodlaky Os- 

j valdné, dr. Pákay Zsoltné, Beöthy 
i Katinka, özv. dr. Kovács Lászlóné.
| Élelmiszert stb. adtak: Léber Antal, 

Répásy Imre, Zöld János, Kron- 
steinné, Glück Ferenc, Hopp János, 
Bauer Antal, Birbauer Mihály, Frick 
Kálmán, Wingelmann János, özv. 
Vitzl Józsefné, Glück Mihály, Jung 
János, özv. Zsitnyánszky Béláné és 
Rády Andorné, özv. Reininger Adolfné. 
E gy tál ételre adakoztak: dr. Mes- 
terházy Ferencné, dr. Róbert Lajosné, 
dr. Haidekker Nándorné, özv. Va- 

I dászy Ambrusné, Nagy Ferencné, 
i Molnár Imréné, özv. Angeli Már- 
í tonné, Utsek Gézáné. Könyveket 

adtak: özv. Wimmer Vilmosné, 
Vesztrő Jenőné, dr. Moldoványi Jenő, 
Angolkisasszonyok iskolája, dr. Tóth 
Tihamér, özv. Hollós Gyuláné, dr. 
Kovácsy Lászlóné, dr. Gaál Lajos, 
dr. Tekeres Lajos, Ruppeld Sándorné, 
Fischer Antalné, Salamon Béla, dr. 
Szeifartné gyűjtése, Angolkisasszo- 
nyok gyak. és képzős növendékei, 

! Patay Erzsi, dr. Zimay Ödönné, dr. 
Szász Ferencné, Sípos Margit, Gu
lyás Ágnes, Kocsis Brigitta, özv. 
Berzsenyi Gusztávné, Juhász Pál, 
Nagy Ferencné, Bodlaky Osvaldné, 
özv. Sándor Dezsőné. (Folytatjuk.)

L e n g y e l o r s z á g  f e l é  . . .

Lengyelország fe lé  száll a  m agyar  
sóhaj.

Gyerünk, öreg Rdró, mit tartsalak 
sz ó v a l!

Ujhelyben patkóitok, Varsón vár az 
abrak.

Az is bolond, ak i vágta helyett baktat!

Hej, azt a  szép napot a lig -a lig  várom, 
Amikor átkelünk a  lengyel határon. 
Csak rövid időre, m ég akkor se  másra : 
Úri parolára, békés kézfogásra.

V á r h e g y i  E m i l .

A második 
Imrédy-kormány.

Nagy feladatok előtt áll az ország, 
hangoztatta vitéz Imrédy Béla mi
niszterelnök második kormányának 
bemutatkozásánál. Parlamentáris és 
alkotmányos utón alkotott gyors re- í 
formokra van szükség. Meg kell te
remteni a minden fenntartás nélkül 
való tiszta jobboldali keresztény, 
nemzeti és katonai szellemet. A ma
gyar külpolitika utjai továbbra is i 
változatlanul haladnak a jól bevált, 
nagy eredményeket hozó eddigi 
irányban. A róma—berlini tengelyhez 
való fokozott ragaszkodásra van szük
ség, nagy szeretettel kell ápolni to
vábbra is a lengyel barátságot. A 
magyar külpolitika irányai és céljai, 
— mint azt céljait, programját össze
foglaló hatalmas beszédében is han
goztatta a kormányelnök, — válto
zatlanok.

Belpolitikai téren a teendők köz
pontjában a füldbirtokpolitikai prob
lémák állnak. A cél, hangsúlyozta 
vitéz Imrédy Béla, minél több élet
képes kisegzisztenciát teremteni, ter
mészetesen mindig a termelési és 
történelmi fejlődés szempontjainak 
céltudatos figyelembevételével. Utalt 
ezután a telepítési és hitbizományi 
törvény kiegészitésére, foglalkozott az 
igénybevétel sorrendjének kérdésével. 
Rámutatott a szociális teendők egész 
sorára, hangoztatta, hogy szükség 
van a házhelyakció folytatására, a 
lakásépítés fokozottabb ütemére és a 
hitelellátás uj rendszerének kiépíté
sére. Elkerülhetetlen kötelessége a 
kormányzatnak közmunkák nagyará
nyú indításával munkaalkalmakat te
remteni.

Igen nagyjelentőségű a minisz
terelnöki beszédnek az a része, amely 
a kisember és a család védelmével 
foglalkozik. E tekintetben az adó
politika reformjára van szükség s a 
családvédelmi és szociális alap meg
teremtésével teljesebbé kell kiépíte
nünk szociális szolgálatunkat.

Az egész nemzet akaratát és cél
jait vázolta a párt elé a miniszter- 
elnök, amikor az egészséges köz
szellem kialakításának egyik feltéte
leként a sajtóban szükséges tisztító- 
munkáról szólt, amikor bejelentette 
a zsidókérdés elkerülhetetlen újabb 
rendezését és főként, amikor a had
seregfejlesztéssel kapcsolatos kor
mányterveket ismertette.

Á második Imrédy-kormány pro
gramja nagyvonalú és határozott. 
Nem kétséges, hogy az irány és a 
program helyes, szükséges s min
den oka megvan a megnagyobbo
dott ország népének arra, hogy 
méltó várakozással tekintsen a má
sodik Imrédy-kormány nemzetépitő 
munkássága elé.

E r « 4 m 4 i i y « M i l  h ir d * « h * «  m
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EGYESÜLETI ÉLET.
A veszprémi Nemzeti Egység 

nóicsoportjának szeretetszolgá
lata a Szent Vince Otthonban.
Dr. Mesterházy Ferencné főispánné, 
mint a Nemzeti Egység Veszprém- 
városi Szervezete Női Csoportjának 
elnöke felhívással fordult a csoport 
tagjaihoz, amelyben közli, hogy de
cember első hetében megkezdődik a 
Szent Vince Társulat Napközi Ott
honában a város szegény iskolás 
gyermekeinek étkeztetése, azzal kap
csolatosan a konyhafelügyelet, vala
mint a gyermekekkel való délutáni 
foglalkozás. Ezt a szép és fontos 
hivatást minden évben, a NE városi 
szervezete női csoportjának tagjai vál
lalták és vállalják az idén is az ak
ció kezdetétől annak befejezéséig. 
De azért a városi népkonyhán is vál
lalnak felügyeletet a rájuk eső he
teken. A főispánné kéri felhívásában 
munkatársait, hogy a Napközi Ott
honban hetenkint egy-egy napon 
és a Népkonyhán a NE-re 
eső héten egyszer vállaljanak fel
ügyeletet. — Bizonyos, hogy a NE 
lelkes, áldozatos szivü hölgytagjai 
ezévben is örömmel fognak eleget 
tenni nemes példával elöljáró elnök- 
nőjük óhajtásának.

A Veszprém i Reform átus Férfi
kör hétfőn tartotta november havi 
nagy érdeklődéssel kisért összejöve
telét, amelyen Boda József lelkipász
tor „Kassai emlékek" címmel tartott 
igen szép beszámoló előadást a 
kormányzó úr őfőmétósága bevonu
lásáról.

A veszprémi Turul köréből.
A Turul Szövetség Bakony Bajtársi 
Egyesületének Kossuth és Széchenyi 
törzse csütörtökön együttes táboro
zást tartott, amelyen dr. Gaál Sándor 
törzsfő elnökölt. Tóth Sándor i  mai 
idők problémáit komoly és emelke
dett szellemű beszédben méltatta. 
Agárdy Jenő nívós és mindvégig 
érdekes sajtószemlét tartott, amihez 
dr. Stoll Miklós. Reider Ferenc és 
dr. Priegel László vezér szóltak hozzá. 
— A Dominus törzs Schönaigner- 
Krieger Imre elnöklésével tartott tá
borán elhatározta, hogy nov. 26.-án 
az egyesületi otthonban vacsorát 
rendez, patrónusai és tb. dominusai 
részvételével, amelyre vendégeket is 
szívesen lát, valamint a többi baj
társakat is hivatalosnak tekinti. — A 
Turul ezúton hozza tagjai tudomá
sára, hogy minden vasárnap pélután 
helyiségei szórakozás céljára rendel
kezésre állanak. — A Turul Szilágyi 
Erzsébet-leánytörzse csütörtökön a 
Turul-otthonban táborozást tartott, 
amelyen Kremó Alajos dominusz tar
tott értékes előadást Lengyelország
ról. A leánytörzs nov. 20.-án, va
sárnap d. u. 6  órakor ugyanott tea
délutánt rendez.

KIE-vezetők Veszprémben. A
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nem
zeti Szövetségének egy missziói mun
kacsoportja érkezett kedden Vesz
prémbe: dr. Batiz Dénes bpesti fő
orvos, KIE-alelnök, Pógyor István 
KIÉ nemzeti titkár, Tóth Kálmán 
építészmérnök és Biró György gé
pészmérnök, akik először a reformá
tus és evangélikus egyházak vezetőit 
keresték fel, majd délután evangéli- 
záló, hitmélyitő előadásokat tartottak 
az uj református iskola helyiségei
ben. Pógyor István az alsóbb osztá
lyos középiskolásokkal, dr. Batiz 
Dénes a felsős diákokkal foglalkozott. 
Ezután a Ref. Nőegylet szokásos 
keddi bibliaóráján Pógyor István 
bibliát magyarázott, Biró György 
pedig hitébresztő előadást tartott. 
Este a Ref. Leányegyesület tartotta 
összejövetelét. Ezen Tóth Kálmán és 
Biró György tartottak bizonyságtevf 
előadásokat, a bibliamagyarázato
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dr. Batiz Dénes tartotta. Méltó be
fejezése volt a missziós napnak az 
Ifjúsági Egyesület esti összejövetele 
a Ref. Ifjúsági Otthonban. Itt Boda 
József ref. lelkipásztor mutatott rá a 
nem lelkészjellegü bizonyságtevők 
missziói kőrútjának jelentőségére és 
üdvözölte a vendégeket a megjelent 
Hering János ev. alesperes és Gálos 
Gyula eV- igazgató-tanítóval együtt. 
Az ifjúság összejövetelén mind a 
négy kiküldött felszólalt és buzditottB 
az ifjúságot mélyebb lelki életre és 
nemzetépitő munkára. Az összejöve
tel végén egy élményekben gazdag 
nap áldásaiért csendült fel a hálaadó 
imádság.

A MANSz jótékonycélu teája.
Ahogyan már legutóbb közöltük, a 
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet
ségének Veszprémi Csoportja novem
beri teadélutánját 22.-én, jövő ked
den d. u. 5 órakor rendezi a Nem
zeti Kaszinó helyiségeiben. Házi
asszonyok a bírók és ügyvédek fele
ségei lesznek. Belépődíj teával együtt 
60 fillér. Ez a teaestély különösen 
mozgalmasnak Ígérkezik, mert — 
amint értesülünk — ezen, az eddigi 
szokástól eltérőleg, a fiatalság is na
gyobb számmal fog résztvenni. A 
teaest tiszta jövedelmét a MANSz a 
szegény iskolásgyermekek karácsonyi 
felsegélyezésére fordítja és bizonyára 
ez a jótékony cél is buzdítani fogja 
a város társadalmát arra, hogy minél 
tömegesebben keresse fel a teaestélyt, 
amelyen való megjelenésével most, 
a megszokott kellemes szórakozáson 
kivűl, a MANSz nemes célkitűzését 
is támogatja.

Megkezdődnek az esti össze
jövetelek a Nemzeti Egység vesz
prémi körhelyiségében. Amint ér
tesülünk, november 29.-én kezdőd
nek meg a Nemzeti Egység vesz
prémi körhelyiségében a szokásos 
télesti összejövetelek, amelyen a 
megjelent hölgyek és urak olyan 
kellemesen szoktak elszórakozni. 
Most is szívélyesen hívja és várja 
őket a vezetőség.

A Veszprém és Vidéke Keres
kedőinek Társulata uj helyiségé
ben (Korona-szálló) minden hétfőn 
este összejövetelt tart. A helyiség 
ünnepélyes megnyitását nov. 21.-én 
este 8 órakor a magyarság öröm
ünnepének szenteli, amikor Steidl 
József és Füleky Béla felső keresk. 
isk. tanárok „A visszatért Felvidék11 
címmel tartanak előadást.

Vitézi bál. Veszprém megye 
vitézei — amint értesülünk — az 
idei farsangban január 7.-én rende
zik nagyszabású, mindig fényesen 
sikerülni szokott báljukat s az elő
készületeket már megkezdték. A Vi- i 
tézi Bálra már most felhívjuk a vá
ros és vármegye társadalmának ' 
figyelmét.

A Pápai Evangélikus Nőegy
let szeretetvendégsége. Pápáról 
jelentik : Az Ev. Nöegvesület a sze
gény iskolás gyermekek karácsonyi 
felruházására múlt vasárnap este a 
gyülekezeti nagy tanácsteremben sze- 
retetvendégséget rendezett, melyen 
annyian vettek részt, hogy sokan ki
szorultak a teremből. Előadást Bácsi 
Sándor lelkész tartott a finn testvé
rekről, különösen kiemelve azok 
mély vallásosságát s a magyarok 
iránti testvéri szeretetét. Szavalat és 
finn egyházi dalok éneklése tette fel- 
emelöbbé a fényesen sikerült estélyt.

Papíráruk, író- h rajzszerek,
0  I  Irodai cikkek, l| i0

r—I I  üzleti könyvek I  ,
'—' I  versenyképes árakon I  '—'■ 

0  | beszerezhetők J  0
F O D O R  F E R E N C  könyv- és 
papirkereskedésében V eszprém .

H ittek agy Istenben,hitiek e iy h u á b u  
Hittek egy itteni örök igaztágban, 
H ittek Magyarország feltámadáaábtii 

Ámen.

HÍREK.
—  M esterházy F eren c főispán 

Bpesten. Dr. Mesterházy Ferenc, 
vármegyénk főispánja kedden Bpes
ten résztvett a Nemzeti Egység 
Pártja országos értekezletén.

Tóth  T ih am ér püspök kon
ferencia beszéde. Dr. Tóth Tiha
mér veszprémi segédpüspök ma 
szombaton Bpestre utazott, ahol nov.
20.-án, vasárnap este 6 órakor a 
Pázmány Egyetem templomában kon
ferencia beszédet mond. A püspök 
hétfőn — ahogyan már jelentettük 
— az országos hálazarándoklattal, 
mint a veszprémi egyházmegye kül
döttségének vezetője, Rómába utazik, 
amely útjára dr. P feiffer  János szent
széki jegyző, veszprémi püspöki fő
levéltáros is elkíséri.

— Kapi Béla püspök az is- 
tentelenség világveszedelméről. 
Győrből jelentik: Az Orsz. Luther 
Szövetség múlt vasárnap Győrött 
naggyülést tartott, amelyen d. K api 
Béla titkos tanácsos, dunántúli evan
gélikus püspök mondott megnyitót. 
Rámutatott az ostromlott egyház 
helyzetére s hangoztatta: az egyház 
személyeket, jellemet, egész embert 
nevel saját maga és a haza számára.

— A mostani helyzet — mon
dotta — sok ígéretet hoz, de sok 
problémát is fölvet. Az erőket kon
centrálnunk kell. Senki sem marad
hat tétlenül. Nincs olyan magyar 
ember, aki kiszakíthatná magát a 
kötelezettség kötelékeiből. Kommu
nizmus fo ly ik  fö ld  alatt és fö ld  f e 
lett. D e a  kereszténység falu in  belül i 
is van olyan áramlat, mely a  temp- \ 
lom ok fa la it  bontogatja. Az istenta- \ 
gadással szemben kell arcvonalba 
állani, a  nemzeti érzés is ezt párán- | 
csolja. Együttérzésre, a lelkiismeret 
ébrentartására kötelez mindnyájunkat. 
Lelkűnkben, testünkben meg kell 
újhodnunk.

Református gyülekezeti 
böjt. A veszprémi ref. presbitérium 
gyülekezeti böjtöt kezdeményezett a 
hívek vallásos és hazafias érzései
nek elmélyítése és áldozatkészségé
nek fokozása érdekében. Ez a kez
deményezés szép visszhangra talált 
a gyülekezet asszonyainak a köré
ben is. Minden csütörtökön a leg
egyszerűbb táplálékot veszik ma
gukhoz a megmozdulásban részt
vevők s az igy megtakarított össze
get befizetik az egyház pénztárába 
a nagyarányú egyházi építkezés és 
a „Magyar a magyarért11 akció ja- ; 
vára. Legutóbb egyetlen asszonyköri 
összejövetelen több mint 100 P l  
böjti megajánlás történt. A csütörtöki 
böjti napon — este 6 órakor — j 
istentisztelet van a ref. templomban- j

— Nirnseé Pál képviselő va
súti balesete. A múlt szombaton j 
a Bpestre érkező szombathelyi gyors
vonat mozdonya a Ferencvárosi- i 
pályaudvaron beleszaladt az ott vesz
teglő szalonkocsiba, aminek folytán 
több sebesülés történ. A baleset- | 
nél megsebesült ajkai Nirnseé Pál 
gazd. főtanácsos, a nagyvázsonyi 
kerület országgyűlési képviselője is, 
aki Bpestről Veszprémbe igyekezett. 
Sérülései azonban — amint öröm
mel értesülünk — csak enyhébb 
természetűek volta!., úgy, hogy vo
natán — amelyet az összetört sze
relvény helyett ujszerelvénnyel láttak 
el — két órai késéssal folytathatta 
útját Veszprém felé.
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— Jótékony és hazafias ado
mányok. Dr. Rótt. Nándor megyés
püspök Veszprém város téli ínség- 
akciójára 180 métet kemény tűzifát 
és 60 mázsa burgonyát adományo
zott. — A pápai kir. járásbíróság  
bírái, miután dr. Hegedűs László jb. 
elnök szárnyaló szavakkal emléke
zett meg a Felvidék visszacsatolásá
ról, decemberi fizetésüknek 2 *. -át, 
a többi tisztviselők és alkalmazottak 
pedig 1 %-át ajánlották fel a „Ma
gyar a magyarért11 mozgalomra. — 
A Veszprém és Vidéke Kereskedőinek 
Társulata a Kereskedő Nap alkalmá
val 909 P-t jutatott el közvetlenül a 
kormányzóné öfőméltósága „Magyar 
a magyarért11 mozgalmára.

— Kormányzói elismerés. A 
kormányzó a honvédelmi miniszter 1 
előterjesztésére megengedte, hogy 
Németh Ignác ny. haimáskéri kör
jegyzőnek a honvédség részére év
tizedeken át teljesített értékes szol
gálataiért elismerését tudtul adják.
A kitüntetett kiválóan derék magyar 
hazafi, aminek legékesebb bizony
sága az a szeretetteljes bucsuünne- 
pély volt, amit nyugalcmbavonulá- 
sakor rendeztek tiszteletére. Kitünte
tése is nagy örömet kelt. — Ugyancsak 
a kormányzó az iparügyi miniszter elő
terjesztésére megengedte, hogy Ta
kács  Károlynak, a Péti Nitrogén- és 
Műtrágyagyár RT. igazgatójának a 
vállalat fejlesztése körül szerzett ér
demeiért elismerését tudtul adják.

— Veszprém megye küldött
sége a kassai bevonuláson. A 
kormányzó úr öfőméltósága ka
tonái élén múlt pénteken végbement 
kassai bevonulásán Veszprém megye 
is küldöttségileg képviseltette magát. 
A MAVAUT autóbúszán megtett fá
rasztó út ellenére nagy készség nyil
vánult meg a küldöttségben való rész-

; vételre, a Kassára szóló beutazási en-
i gedély azonban későn érkezett meg s 

igy az idő rövidsége miatt a lélek-
I emelő, hazafias ünnepélyen főleg 

csak veszprémiek vettek részt. A dr. 
Kenessey Zoltán várm. főjegyző ál
tal vezetett küldöttség tagjai a kö
vetkezők voltak: Veszprémből: id.
Békeffy István földbirtokos, Boda 
József ref. lelkipásztor, Ernei Sán
dor városi tisztviselő, ifj Erődi- 
Harrach Béla szociális titkár, Hankó 
Ernő püsp. jószágkormányzó, dr. 
Horváth Béla városi főügyész, Jüttner

Sándor székeskápt. jószágigazgató, 
dr. Kenessey Tibor főispáni titkár, 
Kiss Ernő és dr. Körmendy István 
tb. főszolgabirók, Márföldy Aladár 
városi főmérnök, Rády Andor kor- 
mányfötanácsos, püsp. föszámvevő. 
D evecserből: dr. Jókay-Ihász Mik
lós gazd. főtanácsos, földbirtokos. 
Z ircről: Walla Ferenc gazd. főta
nácsos, földbirtokos. Nagyvázsony-  
ból: Nirnseé Pál gazd. főtanácsos, 
országgy. képviselő. P á p áró l: dr. 
Tóth István ügyvéd. V árpalotáról: 
dr. Fatér István pápai kamarás, es
peres-plébános, Korompay Lajos bá- 
nyafötanácsos, bányaigazgató és Far
kas János gyógyszerész. E n yin gről:  
Moharos Péter kisgazda, örökös th. 
bizottsági tag.

— Változás a Balaton^ Halá
szati Részvénytársaság vezetősé
gében. A Balaton Halászati RT. 
igazgatósága legutóbb tartott ülésé
ben tudomásul vette, hogy dr. Lu
kács  Pál ügyv. igazgató állásáról be
tegeskedése miatt lemondott s egyi- 
deüleg az ügyv. igazgatói tenniva
lókkal dr. Kőhler Géza igazgatót 
bízta meg.

— Befejezték a községi költ
ségvetések felülvizsgálását. Az a
miniszterközi bizottság, amely né
hány héten keresztül a vármegye- 
házán a községi költségvetések fe
lülvizsgálatával foglalkozott, kedden 
befejezte munkáját. Ezalkalomra 
Veszprémbe érkeztek dr. Ináncsy- 
Papp  Elemér pénzügyminiszteri min. 
osztályfőnök és dr. Marton Gyula 
osztálytanácsos, a belügyminiszté
rium vármegyei osztályának vezetője 
is, hogy a bizottság által végzett 
munkát felülvizsgálják, s hogy az ál
lamsegély szétosztására, valamint a 
pótadó százalékának végleges meg-

FONTOS
Mindenkit érdekel, akinek pénzre 
van szüksége hogy decem ber 
7 -ere esik a m a g y a r  k ir á l y i  
jó té k o n y c é lu  á l l a m i  s o r s 
j á t é k  húzása, amikor kihúzásra 

kerül a

4 0 . 0 0 0  P .- ő s
főnyeremény és több szép 

nyereményösszeg is
A sorsjegy kapható az ö ssz es  so rs jeg y- 

fóárusitóknal és dohánytőzsdékben.
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Z o n g o r á t ,  
J k   ̂p iá n  in ó t

kölcsönöz is bérbead

K ü r t i  G yula S B S 2 r B r 2 !

Országos vásárok a Dnnántúlon.
Nov. 21.-én: Csurgó (Somogy 

m.), Felsöireg (Tolna m.), Győr 
(Győr m.), Kcrta (Veszprém m.), 
Kiskomárom (Zala m.), Paks (Tolna 
m.), Törökkoppány (Vas m.); 22.-én: 
Mezőkomárom  (Veszprém m.), Szent- 
g á l  (Veszprém m.), Szombathely 
(Vas m .); 24.-én ; Adony (Fejér m.), | 
D ég  (Veszprém m .); 25.-én : Cső- J 
köly (Somogy m.)f Egervár (Vas m.), 
Felsősegesd (Somogy m.), Igái (So- I 
mogy m.), Nagycsakány (Vas m.), 
Vásárosmiske (Vas m.).

1 " "

állapítására vonatkozólag a szüksé- j 
ges intézkedéseket megtegyék. A két 
osztályfőnök dr. Berky  Miklós alis- I 
pánnal még kedden Zircre rándult 
ki az apátsághoz, > szerdán pedig 
ajkai Nirnseé Pál gazd. főtanácsos, 
országgy. képviselőnél tettek látoga
tást Zsófia-pusztán.

— Pápa város díszközgyűlése. 
Pápáról jelentik :  Pápa város kép- j 
viselőtestülete a Felvidék egyrészé- 
nek visszacsatolása alkalmából múlt ; 
vasárnap díszközgyűlést tartott. Dr. 
Uzonyi Kálmán h. polgármester üd- j 
vözölte a nagyszámban megjelent ; 
képviselőtestületi tagokat és érdek- | 
lödő közönséget, majd dr. Sulyok | 
Dezső orszgy. képviselő mondott ■ 
ünnepi beszédet, amelyben hálával 
emlékezett meg az ország kormány
zójáról, Imrédy Béla miniszterelnök- ; 
ről, Kánya Kálmán külügyminiszter- I 
ről és gróf Teleki Pál kultuszminisz- j 
térről, valamint Hitlerről és Mussoli- 
niről, akiknek óriási érdemük van | 
abban, hogy a Felvidék magyarlakta | 
területei visszakerültek hozzánk. A 1 
beszédet Ruip  Jenő indítványára : 
egész terjedelmében jegyzőkönyvbe j 
iktatják.

— Iskolai államsegélyek. A
vallás ék közoktatásügyi miniszter 
a vilonyai ref. iskola tatarozására
6.000, a bakonycsernyei külterületi 
áll. iskola építésére 15.000 P állam
segélyt utalt ki.

— A tanítóság köréből. A val
lás és közokt. miniszter Horváth Já
nos balatonalmádi állami, Nagy Já
nos pápai róm. kát. és Váczy Géza ne
mesvámosi ref. tanítót nyugdíjazta; 
Horváth Lajos áll. tanítót a herendi 
áll. iskolától a farkasgyepü-üdülőte- 
lepi társ. iskolához, Künsztler Janka 
tanítónőt a farkasgyepüi társ. elemi
iskolától az ujszeged-árpádotthoni 
iskolához helyezte á t ; Hegedűs 
Aranka oki. tanítónőt a herendi áll. 
iskolához küldötte ki helyettesként 
és megbízta a német kisebbségi 
osztály vezetésével; Ottrok Andrást 
a csékuti áll. iskolához ideigl. he
lyettesként küldötte k i ; Orbán Ist
ván középiszkázi rk. tanító véglege
sítését jóváhagyta. — Tóth Ferencet, 
a somlóvásárhelyi rk., Stcfanich 
Emíliát a devecseri rk., Kecskeméti 
Tibort a tési rk., Tantó Istvánt a

veszprémi ref., Andorka Sándort a 
a hántai ev. iskolához választották 
meg tanítóvá, illetve tanítónővé. — 
Molnár István az olaszfalui rk. isko
lához helyetttesi megbízást kapott. 
— Vass László olaszfalui rk. s.-ta
nító állásáról lemondott.

— Törvényszéki szakértő ki
nevezés cimü legutóbbi hírünkbe 
elírás folytán sajnálatos hiba csúszott. 
A kir. törvényszék ugyanis nem 
Hradek Dénes gazd. felügyelőt, ha
nem Wágner János ny. gazd. fel
ügyelőt, a várm. kir. gazd. felügye
lőség volt vezetőjét nevezte ki gaz
dasági szakértőjéül.

— Halálozás. Ackermann Ká
roly gyógyszerész életének 46. évé
ben, hosszú szenvedés és a haldok
lók szentségeinek felvétele után no
vember 10.-én elhunyt Bpesten. Te
metése 12.-én ment végbe a Farkas
réti-temető halottasházából. A meg
boldogult fia volt a néhány éve meg
halt özv. Ackermann Gyulánénak, 
akié volt özvegyi jogon az akkor 
még csak második, azidőben a mai 
Jókai Mór-utcában volt, majd a Kos
suth Lajos-utcába áthelyezett gyógy
szertár és édesanyjának nehéz élet
küzdelmében, bár akkor még mint 
egészen ifjú, odaadó szeretettel volt 
támasza. A veszprémi gimnáziumban 
tett érettségit a kedves, jókedvű, 
zenéért és szinművészetért rajongó 
Ackermann Kari, akire Veszprémben 
még bizonyára többen emlékeznek s 
akinek korai halálát éppen ezért itt 
is őszinte megilletödés és részvét 
kisérte. özvegyén: B. Molnár Lenkén 
kívül kisfia: Gyuszi, testvérei és a 
rokonság gyászolják.

I Legjobb minőségű, I  
megbízható |

l Ol í  ő t o l l a k
j u t á n y o s  árban

II beszerezhetők 

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

— Átszervezik a vármegye 
egészségügyi köreit. Veszprém 
megye egészségügyi köreinek átszer
vezése ügyében a múlt hét végén 
értekezlet volt a belügyminisztérium
ban, amelyen vármegyénkből az al
ispán képviseletében dr. Vadnay 
László várm. másodföjegyzö, dr. Bélák  
Imre várm. kir. tiszti főorvos és 
Óriás Oszkár számv. főtanácsos, a 
várm. számvevőség vezetője vettek 
részt. Előreláthatólag tizenkét uj or
vosi kört szerveznek vármegyénkben.

— Hány tanuló van Pápán ? 
Az 1938—39. tanévre 4450 tanuló 
iratkozott be Pápán, a tavalyi 4474 
tanulóval szemben. Legfeltűnőbb a 
növekedés a református gimnázium
ban, melynek immár 624 növendéke 
van. Az előző évinél idén is 39 
tanulóval több iratkozott be ebbe a 
neves középiskolába, amely több 
mint négyszáz esztendeje fejt ki 
kulturmissziót.

— A jó  idő kedvezett a vár
megye egészségügyi viszonyai
nak. Dr. B élák  Imre várm. kir. tiszti 
főorvos hivatalos jelentése szerint a 
vármegye közegészségügyi viszonyai 
októberban általában kielégitőek vol
tak, amennyiben a tartós, száraz és 
meleg időjárás következtében súlyo
sabb vagy nagyobbszámu megbete
gedés nem fordult elő. A fertőző 
betegségek közül járványos jelleggel 
egyedül a vérhas lépett fel a deve
cseri járás Noszlop községében, de 
a megtett óvóin^ézkedések eredmé- 
nyeképen már szünőfélben van. A 
fertőző megbetegedések számadatai 
a következők: összmegbetegedés
volt 116 (115), ebből elhalálozás 9 (7 7  
°/o), csökkent a tífusz (56 — 20), a feb- 
risz puerperálisz(2—0),atbc. (14—6), 
a paratifusz (1—0), a meningitisz

(1—0 ) ;  emelkedett a difteria (6—9), 
a skarlátina (9—16), a m orbil!i(4— 
9), a dizentéria (15—36) és a vari
cella, mig a többi fertőző betegség
nél nem volt változás. A halálozási 
arányszám emelKedését a dizentéria 
és a tuberkulózis áldozatai tették ki. 
Ebmarást 6  esetben jelentettek.

— M egnyílt a  m agyar rádió 
K assán. A magyar rádiómérnökök 
a kassai rádió állomásánál meg
döbbenve állottak meg a pusztulás 
eléjük táruló képe előtt. Leszerelt ál
lomás, kibontott falak, megtépázott 
studióépületek. És alig néhány órá
val később a kassai antenna-tor
nyokban tovaszárnyalt egy mondat: 
„Halló itt rádió K assal". Ennek a 
néhány órának csodátatos történetét 
beszéli el a Rádióélet, helyszíni fény- 
képfelvételekkel. Színes cikkek, ren
geteg kép számol be a Felvidéken 
rádióvonatkozásban látottakról. A 
Rádióélet ára 14 fillér, kapható 
minden lapárusitónál.

— A pécsi „Dunántúl* napi
lap házszentelése. A Pécsett meg
jelenő Dunántúl c. keresztény napi
lap és a „Dunántúl" Pécsi Egyet 
Könyvkiadó és Nyomda R. T. 
emeletes palotát építtetett, amelynek 
ünnepies felszentelését mnlt vasár
nap Virágh Ferenc pécsi megyés
püspök végezte. Délelőtt a székes- 
egyház kápolnájában dr. Hanuy Fe
renc prelátus, ált. püspöki helytartó 
mondott szentmisét. — Kitünően 
szerkesztett laptársunk házépítéséhez 
kollégiális együttérzéssel sok szeren
csét kívánunk.

—  Gyilkos sugarak. Az utóbbi 
idők leghasznosabb és legértékesebb 
találmánya a sterillámpa, amely su
garaival a legszívósabb baktériumot 
is 12 perc alatt kiirtja. Erről a nagy
jelentőségű találmányról közöl rend
kívül érdekes cikket Tolnai Világ
lap ja  uj száma, amelyben közel 
száz pompás képet is talál az ol
vasó. Egy szám ára 20 fillér.

— összenyomták a csillék. A 
g y ő r- balatoni müut építése közben 
Litéren a kisvonat első csilléje ki
siklott s az egymásba szaladó 6. és 
7. kocsi Klein  József fékező nap
számost az ágyékánál összenyomta. 
Sérülésével mentőink szállították a 
veszprémi kórházba.

— A „sümegi talákozó* cím
mel Gyökössy Endre irt szép törté
netet Az Én Újságom Tiindérvásár 
számára. A népszerű ifjúsági lap ki- 
adóhivatala : Bpest, VI., Andrássy-ut
16. Előfizetés negyedévre ajándék- 
könyvvel 2 P.

—  Rászakadt a part. A győr— 
balatoni épülő müut litéri szakaszán 
Laczi József napszámosra a part 
rászakadt és maga alá temette. Agy
rázkódással a veszprémi mentők 
szállították az itteni kórházba.

—  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

— A mozi műsora. Csikágó (A 
bűnös város) egy teljes előadást ki
töltő óriásfilm a városi Hungária- 
mozgó szombat-vasárnapi (19. és
20.) műsora. 2.500.000 P költség
gel több éven keresztül készültek a 
felvételei. Egy amerikai család pusz
tulását, az 1871.-1 csikágói tűzvészt 
megdöbbentő élethüséggel tárja elénk. 
Teli van izgalmas fordulatokkal, a 
város lüktető éjszakai élete, jelleg
zetes alakjai, a politika szövevényes 
és nem válogatós útja, eszközei, 
tökéletesen illeszkednek a filmbe. A 
három főszereplő: Tyrone Power, 
Alice Faye és Don Ameche kitű
nőek. A műsort a Magyar Világ-

! híradó vezeti be, mely a november 2.-i 
I bécsi döntésről hoz felvételt, vala- 
| mint a miniszterelnök szózatát közli 
| s a hazatérő delegáció fogadtatásá

ról számol be. — Szerdán és csü- 
I törtökön (23. és 24.), filléres hely

árakkal, Szentpétervári é jszakák  c. 
francia film, a Kreutzer szonátának 
átformált témája. Főszereplői: Gaby 
Morlay és Gisele Gire. A bevezető 
műsorban a M agyar gép ipar  c. is
meretterjesztő film és a Fox Világ- 
hiradó. — Az előadások kezdete 
szerdán és vasárnap 4, fél 7 és 9, 
csütörtökön és szombaton fél 7 és 
9 órakor. Pénztárnyitás két órával 
az első előadások előtt. Telefon: 363.

— Agyonlőtte vadásztársát. 
R igó  Lajos, Varga Dezső és Som ogyi 
Lajos balatonfőkajári gazdák múlt 
vasárnap vadászni mentek, ami után 
az u. n. Somló-hegyen előbb Rigó, 
majd Somogyi pincéjében az uj bort 
kóstolgatták. Hazafelé menet hiány
zott Varga puskája, aki azt gondol
ván, hogy Rigó dugta el, ezzel ösz- 
szeveszett s amikor fenyegetőleg fe
léje ment, az vadászfegyveréből köz
vetlen közelből hasbalőtte. Nyomban 
meghalt. Rigót letartóztatták.

— Leesett a létráról. D obro- 
viczki Vitusné veszprémi lakásának 
padlására akart felmenni, de a létra 
kicsúszott alóla, leesett s jobb vál
lában izületi törést és koponyasérü
lést szenvedett. Mentőink kórházba 
szállították.

— A gazdagság ára mindössze
3 .— P. Ennyibe kerül a m. kir. 
államsorsjáték egy egész sorsjegye 
és 1.50 P-be egy fél. Próbáljon sze
rencsét, húzás december 7.-én. 312

— Megégette a lángralobbant 
benzin. Göndör Anna öt éves vesz
prémi kisleány a benzint a kályha 
tüzére öntötte, amitől a ruhája meg
gyulladt s jobb oldalán másodfokú 
égési sebeket szenvedett. A mentők 
a kórházba szállították.

— Tutsek Anna kedves üdvözlő 
sorait olvassuk a M agyar Lányok  
legutóbbi számában. A népszerű if
júsági lap hasábjain regényeket, 
novellákat, cikkeket stb. találunk. 
Kiadóhivatal: Bpest- VI., Andrássy- 
ut 16. Előfizetés negyedévre 4 P.

—  Találtak Veszprémben, az 
utcán, egy pénztárcát pénzzel, a te
metőben egy retikült kisebb tárgyak
kal, a moziban egy nyaksálat. Iga
zolt tulajdonosaik a rendőrségen át
vehetik.

— Elvágta a nyakát. Kovács 
József 74 éves adászteveli öregem
ber késsel elvágta a torkát s mire 
észrevették, elvérzett. Búcsúlevelet 
hagyott hátra, amelyben bejelentette 
öngyilkosságát.

IRODALOM.
(A magyar uricsaládok) fél-

zsázada legkedvesebb folyóirata, az 
U j Idők, gazdag ünnepi számmal 
lepte meg olvasóit. A két vezető cik
ket a Felvidékről és az országgya- 
rapitó kormányzóról, Herczeg  Ferenc, 
az U j /dók  szerkesztője irta. Méltóbb 
és hitelesebb tolmácsolója nem is 
lehetett volna a magyar örömnek 
annál a férfiúnál, aki tehetségének és 
emberiességének minden nagyságával 
küzdött ez örömünnep eljöveteléért. 
Mellette az Uj Idők gárdája, a ma
gyar irodalom szine-java vonul fel 
az ünnepi számban. A Felvidék kin
cseit bemutató, művészi képek, idő
szerű fényképek, regények, a „Ce
ruzajegyzetek" s a népszerű rovatok 
teszik teljessé az U j /t/JAr-et. Mutat
ványszámot küld a kiadóhivatal: 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfize
tés negyedévre 6 40 P, egyes szám 
50 fillér.
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KÖZGAZDASÁG
*  Jó  közepes a tengeri- és a 

burgonyatermés. H radek  Dénes, a 
várm. kir. gazdasági felügyelőség ve
zetőjének legutóbbi jelentése szerint 
az októberi száraz, enyhe időjárás 
az őszi vetési és betakarítási mun
kálatoknak nagyon kedvezett. A ga
bonafélék vetése az egész vármegyé
ben legnagyobbrészt befejezést nyert 
s a még hátralévő munkálatok is 
rövidesen befejezést nyernek. A ló
here- és lucerna-földek talajmunká
lata a szárazság miatt igen nehéz 
volt és sok helyen az őszi-buzát 
burgonya és tengeri után vetették.
A korábban elvetett őszi-rozs, búza, 
őszi-árpa és repce nagyon jól kelt 
és szépen fejlődik. A kötöttebb ta
lajokon több helyen, főleg az 
enyingi járásban, számottevő egér
kár is észlelhető s az egér irtást 
mégezéssel végzik. A rozsban több 
helyen a bagolypille álcája tett kárt.
A kapások betakarítása szintén nagy
részben befejeződött. Tengeriből, 
burgonyából és répából jó közepes 
a termés. A burgonya minőségileg 
jobb is lehetne: gumói nem elég 
nagyok és a béltartalma sem üti 
meg a mértéket. Eltartása is körül
ményes lesz, mert könnyen rothad, 
s ezért a nem teljesen egészséges 
gumók mielőbbi feltakarmányozása 
ajánlatos. Az őszi szántást is nagy
ban elősegíti a kedvező időjárás. A 
mesterséges takarmányok kelésére és 
fejlődésére, a rétek és legelők nö
vekedésére az enyhe idő szintén ked
vező. Az állatállomány még kijár
hat a legelőre, ami az úgyis szü- 
kes téli takarmánykészletet kíméli. 
Még sok helyen van száj és köröm
fájás, emiatt az állatvásárok szüne
telnek, az értékesilés megakadt. 
Erős munkáshiány is tapasztalható, 
ami magas napszámbérek kialakulá
sára vezetett.

*  A Gazdakamara munkája a 
visszacsatolt Felvidéken. A Felső- 1 
dunántúli Mezőgazdasági Kamara j 
területe a Felvidék visszacsatolásá- j 
val jelentékenyen megnövekszik. Az j 
ottani földműves lakosság gondo
zása és érdekvédelme, valamint ha
zánk gazdasági életébe való bekap
csolása a Mezőg. Kamarára is je
lentékeny feladatot ró. Ezokból a 
kamara a visszacsatolt területen ki- 
rendeltséget állít fel, majd a Felvi
dék viszonyainak megismerése után, 
részletes terv alapján megkezdi mun
káját. A legsürgősebb feladat az el
maradt őszi vetések és talajelőmun
kálatok, s az értékesítési, fogyasz
tási anyagok és termelési eszközök 
beszerzésének az elősegítése. Arra 
is törekszik, hogy eme munkálatok
hoz szükséges munkaerő minél előbb 
rendelkezésre álljon.

*  Nemes vetőmag kiosztás. 
Az ősz folyamán a vármegyei gazd. 
felügyelőség 28 községben összesen 
171 gazdának 820 q bánkuti 201-es 
nemesitett búzát és 8  községben 24 
gazdának 203 a nemesitettt rozs ve
tőmagot osztott ki részben kész
pénzért, részben cserébe.

* Székesfehérvárott megszűnt 
a ragadós száj- és körömfájás. 
Szfehérvárott a ragadós száj- és kö
römfájás megszűnt, a korlátozásokat 
felodották, igy hasitottkörmü állatok 
hetipiacokra és országos vásárokra 
vészmentes helyekről felhajthatók.

*  Téli gyüm ölcstárolókban le
het a termelőnek gyümölcsét raktá
rozni és magasabb piaci árakat biz
tosítani. Erről, valamint a téli per
metezésekről, a visszacsatolt Felvi
dék gyümölcstermesztési viszonyai- 
ről, a november—december havi 
teendőkről, a méh- és baromfite
nyésztésről stb. ir. A M agyar Gyü
mölcs, amelyből, lapunkra hivatko

zással, ingyen mutatványszámot küld 
a kiadóhivatal: Bpest, IV., Gerlóczy- 
utca 11.

TESTEDZÉS.
L a b d a rú g á s .

Győrött a FÁK súlyos, 8:2 (5:2) 
arányú vereséget szenvedett az ETO 
II.-tői. A hosszú utazástól merev és 
fáradt Fűzfő egyik csapatrésze sem 
tudta kijátszani rendes formáját. A 
játék elején, mig az iramot bírta, 
kétszer is vezetéshez jutott, de ké
sőbb fokozatosan visszaesett. Góljai
kat Csiszár szerezte. Játékvezető : 
Erdős.

Másik elsőosztályu csapatunk, az 
Unió is súlyos, 7:1 (3:0) arányban 
szenvedett vereséget Sopronban a 
Vasutastól. A bányászcsapat, a rend
kívüli helyretre való tekintettel, hosz- 
szabb idő óta pihenőt volt kényte
len tartani, igy kondiciólag is messze I 
alatta maradt régi formájának. Egyet- j 
len góljukat Csonka szerezte. Játék- 1 
vezető Böröndy.

A Fűzfőn lejátszott Unió II.— 
FÁK II. mérkőzést a hazaiak nyer
ték 2:0 (2:0) arányban. Fűzfő teh- 
nikai és taktikai felsőbbsége révén 
rászolgált a győzelemre, viszont a 
bányászcsapat, lelkes játékának ki
fejezéseként, legalább a becsület
gólt megérdemelte volna. Gólszer
zők: Kukla és Hajdú. Játékvezető: 
Balogh.

A kisorsolt többi bajnoki mérkő
zés elmaradt.

A veszprémi kereskedelmi iskola
I. évfolyama és a polgári iskola vá
logatott csapata között jejátszott 
mérkőzést a kereskedelmi nyerte 3:1 
arányban. Góllövők : Puskás (2), Se
bők, illetve Horváth 11-bői. (t. I.)

o Vasárnapi labdarugó sor
rend. A sorsolás szerint a következő 
bajnoki mérkőzések kerülnek leját
szásra: Hubertus —Perutz, FÁK —
GyAC, Előre—Unió, Siófok—Unió II.

Anyakönyv.
Születés: Gyarmati József npsz. és Or

bán Mária fia |ózser, ref. — Kollár Adolf 
fényképész es Lissauer Magdolna fia Jó 
zsef János izr. Molnár Jenó máv. műsz. 
altiszt és Gyórffy Fianciska fia Pál András, 
ref. — Németh János geplakatos-s. és Tan- 
ezos Julianna leánya Anna Irén, rk. — 
Szabó Károsy cipész és Nagy Erzsébet fia 
László Mihály, rk. — Bénden Imre gépész- 
kovács-s. és Földes Mária leánya Eizsé- 
bet, rk. — Sípos Ferenc géplakatos-s. és 
Gaipl Katalin leánya Katalin Rozália, rk.
— Fodor Lajos borbély-s. és Horváth Gi
zella leánya Erzsébet Julianna, rk.

H alá lozás: özv. Bátor Ferencné, szül. 
Bábos Éva 59 é., rk. — Csáfordi József 8 
h ,  rk. — llcsik István kertész, 82 é , rk.
— özv. Óhegyi Jánosné szül. Ferenczi 
Mária 64 é.. rk. Molnár Jánosné szül. 
Nagy Rozália 58 é ,  ref. — Pörköli Károly 
nádazó 64 C., ref.

H ázasság : Az elmúlt héten nem kötte
tett.

Á r v e r é s i  h ird e tm é n y .
A Szentgáli Nemesi közbirtokos

ság Alsó- és Felső-véderdeiben lévő, 
mintegy

8 0 0 m s bükk, kőris, juhar rönkfa,
továbbá mintegy 322

40 0 0  méter vegyes tűzifa
1938. november 30.-án d. u. 2 óra
kor Szentgál községházánál tartandó 
nyilvános árverésen fog eladatni.

Az árverési feltételek Szentgál 
községházánál a hivatalos órák alatt 
megtudhatók.

Szentgál, 1938. november 14.-én. 
Gombás Béla sk. Tamás Endre sk.
birtokossági jegyzó. birtokossági elnök.

M e g h ív ó .
Szentgál és Vidéke Termény- 

és Hitelértékesitő Szövetkezet
szentgáli bej. cég Szentgálon, 1938. 
november hó 27. napján d. u. 3 
órakor a községháza tanácstermében

rendkívüli k ö zgy ű lést
tart, amelyre az összes szövetkezet* 
tagokat az alapszabályok értelmében 
ezúttal meghívja.

T árgyak:
1. Az igazgatósági és felügyelő

bizottsági tagok megbízatásának le
járta folytán uj igazgatósági és fel
ügyelő-bizottsági tagok, valamint a 
választmány megválasztása.

2. Az alapszabályok I—62. f a i 
nak módosítása.

3. Esetleges indítványok,
Kelt Szentgálon, 1938. nov. 18. 

329 Az igazgatóság.

Stek k er László já r á s b író s á g ! v égreh a jtótól. Vesz prím
Pk. 7501 38.

Árverési hirdetmény.
Klein Márkus Fiai végrehajtató 

javára (képv.: dr. Neuhauser Imre és 
tsa ügyvéd) 41 P 50 f. köv. és jár. 
erejéig Várpalotán, Veszprémi-út vé
gén, fatelepen 1938. dec. 13.-án d.u. 
negyed 2 órakor a veszprémi kir. já
rásbíróság 160138. sz. végzésével 
elrendelt végrehajtás során lefoglalt, 
1500-— P becsértékü ingóságok : bú
torok, cement, deszka biróilag elár- 
vereztetnek.

Veszprém, 1938. nov. 15.
Stekker László s. k.

328 kir. jbirósági végrehajtó.

Veszprém m. város adóhivatalától. 

3 8 9 0 -1 9 3 8 . aü. sz.

Adófizetés iránti hirdetmény
Alulírott városi adóhivatal ezen

nel felszólítja mindazon adózókat, 
akik a községi adófőkönyvben előirt 
és az 1923. évi VII. t. c. 19. §-a 
értelmében esedékes adótartozásukat 
e hó 15. napjáig be nem fizették, 
hogy azt járulékaival együtt jelen 

i hirdetmény közzétételétől számított 
8 napon belül, vagyis f. é. nov. 
hó 25.-éig a városi pénztárnál an- 

j nál is inkább fizessék be, mert el- 
j lenkező esetben ellenük a zálogo- 

lási eljárás azonnal meg fog indít- 
l tatni, illetve a már korábban esz- 
í közölt zálogolások alkalmával lefog- 
| Iáit ingóságaikat az árverési csar- 
j nokba kell árverés végett elszállit- 
I tatni.

Elárvereztetni lesz köteles a vá- 
: rosi adóhivatal mindazon hátraléko

sok lefoglalt zálogtárgyait, akik nem 
éppen állami adó, hanem egyéb 

j köztartozások: mint közmunka, in- 
í ségaaó, alkalmazotti kereseti adó,
! ebadó, fogyasztási adó, italmérési 

illeték, forgalmiadó, vizdij, kincstári 
| illeték, kéményseprési dij, legelőbér 

s egyéb közadók módjára behajtandó 
hátralékok miatt lettek lefoglalva s 
mindeddig ezen tartozásaikat ki nem 
fizették.

Akik hátralékaikat f. é. novem
ber 15.-éig befizették, azok jutalmul 

I kapják a folyó évre előirt állami 
adójuknak 2°/o-át.

Figyelmébe ajánljuk a háztulaj
donosoknak, hogy november végéig 
a házbérvallomásokat itt benyújtani 
kötelesek, nehogy emiatt bírságolás
nak tegyék ki magukat.

Veszprém, 1838. november 16. 
325 Városi Adóhivatal.

BARABÁS GYULA

E L V E S Z T E T T  ARCOK
Kisebbségi sors : ez a re
gény tárgya és ez ad neki 
ma időszerűséget. Alakjai 
döbbenetesen elevenek, li- 
rai mélység árad soraiból.

Ára 2*80 pengő, egész 
vászonkötésben 4 P.

Megtekinthető 
minden könyvesboltban.

3 0 9

A veszprémi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 

7343|1938. tk. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Veszprémvármegye Gyámpénz

tára végrehajtatnak Nyári Miklósné 
sz. Fekete Mária, Fekete Teréz, Fe
kete József, Fekete Irén, Fekete 
Géza, kisk. Rigó Béla végrehajtást 
szenvedők ellen indított végrehajtási 
ügyében a tlkvi hatóság a végre
hajtató kérelme következtében az 
1881 : LX. t. c. 144, 146. és 147. 
§§. értelmében elrendeli a végre
hajtási árverést 37 P 16 f. tőke- 
követelés és jár. behajtása végett, a 
veszprémi kir. jbiróság területén levő, 
Veszprém megyei városban fekvő s 
a veszprémi 1157. sz. betétben A.
I. 1., 2. sorsz, 159, 160. hrsz. alatt 
felvett, Nyári Miklósné sz. Fekete 
Mária, Fekete Teréz, Fekete József, 
Fekete Irén, kisk. Rigó Béla, Fekete 
Géza nevén álló ingatlanokra (ház 
Harmath-u. 22. sz. alatt, udvar a 
Beltelkekben, kert a Beltelkekben) 
2040 P és 25 ff., összesen 2125 P 
kikiáltási árban. Az árverés nem 
érinti a C. 1. sorsz. alatt az 5431 — 
1927. tk. sz. végzéssel özv. Fekete 
Istvánné sz. Karvaly Mária javára 
bekebelezett haszonélvezeti jogot.

A tkvi hatóság az árverésnek 
| Veszprémben, a tkvi hatóság hivata- 
! los helyiségében (Vár-utca II . sz. 

fszt.) megtartására 1938. évi dec. 
hó 20. napján d. e. 9 óráját tűzi 

, ki és az árverési feltételeket az 1881:
I LX. te. 150. §-a alapján a követ

kezőkben állapítja m eg:
Az árverés alá eső ingatlanokat :

| a házat a kikiáltási ár felénél, a 
i kertet a kikiáltási ár kétharmadánál 
! alacsonyabb áron eladni nem le- 

hét. (1908: XLI. te. 26. §.) özv.
I Nyári Margit csatlakozott végrehaj- 
! tató érdekében 1540 P 71 f. vétel- 
i áron alul eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 

; 10°0-át készpénzben, vagy az 1911: 
j I. te. 127. §-ában meghatározott 

árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél le
tenni, vagy a bánatpénznek előleges 
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 
többet senki sem igér, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka szerint 
megállapított bánatpénzt az általa 
ígért ár ugyanannyi százalékáig ki
egészíteni.

Veszprém, 1938. aug. 30.
A kiadm. hiteléül:

Heller Dr. Erdős sk.
tkvezetö. 324 kir. jbiró.



6. (XL.— LXIII. 47. szám.) VESZPRÉMVÁRMEGYE 1938. november 20.

Veszprém m. város polgármesterétől. 

35/72— 1938. sz.

A já n la ti fe lh ívá s .
A téli inségakció részére szük

séges

liszt, kenyér, burgonya, húsfélék, 
sertés-zsir, fűszerfélék, stb. kü

lönféle élelmicikkek
szállítására árlejtést hirdetek.

Ajánlatot lehet tenni akár egész 
árucsoportokra, akár egyes élelmi
cikkek szállítására. Fenntartom a 
jogot, hogy az azonos szakma kö
rébe tartozó cikkek szállítását egy 
ajánlattevőnek ítéljem oda, vagy a 
szállítást esetleg megosszam, to
vábbá, hogy a beadott ajánlatok kö
zött szabadon válasszak, tekintet 
nélkül az ajánlott árakra.

Az ajánlatokat zárt borítékban, 
kizárólag az általam kiadott ajánlati 
űrlapon 1938. évi november hó 
22.-ének déli 12 ó rá já ig  kell, sza
bályszerű bélyeggel ellátva, a polgár- 
mesteri hivatal iktatójában beadni.

Az ajánlati űrlapok, valamint a 
szállítási feltételek és a szállításra ! 
kerülő cikkek részletes jegyzéke a 
polgármesteri hivatal 7. sz. szobájá
ban díjtalanul kapható.

Veszprém, 1938. november 7.
Rosos Károly

319 polgármester-

H ird e s s e n

a  „ V E S Z P R É M V A R M E G Y É “ B E N  1

A veszprémi kir. járásbíróság, mint 
tkvi hatóság.

5918/1938. tk. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.

Hitelforrás mint Szövetkezet vég
rehajtatnak Verebi Lajos és neje, 
Molnár Katalin végrehajtást szenve
dők ellen indított végrehajtási ügyé
ben a tkvi hatóság a végrehajtató 
kérelme következtében elrendeli a 
végrehajtási árverést 38 F 14 f. tőke- 
követelés, ennek 1937. julius 1. nap
jától járó 5 •/. kamata, 7 P 30 f. 
eddig megállapított per- és végre
hajtási és az árvei ési kérvényért ez
úttal megállapított 11 P 80 f. költ
ség tőkekövetelés és jár. behajtása 
végett, a veszprémi kir. járásbíróság 
területén levő, ősi községben fekvő 
s az ősi 705. sz. betétben A. kereszt
1. sorsz., 705. hrsz. alatt felvett, Ve
rebi Lajos és neje Molnár Katalin 
nevén álló szántóra a belsőréti föl
dek dűlőben 12 P kikiáltási árban; 
az u.-ezen tlkvi betétben A. kereszt
2. sorsz., 1825. hrsz. alatt felvett, 
u.-ennek nevén álló szántóra, sző
lőre, rétre és gazdasági épületre a 
szőlő dűlőben 700 P kikiáltási árban ; 
az ősi 845. sz. betétben A. 1. L, 2.,
3., 4., 5. sorsz., 553., 554., 558.,
564., 567. hrsz. alatt felvett s B. 2.,
3. sorsz. alatti Verebi Lajos és neje 
Molnár Katalin nevén álló * - résznyi 
illetőségükre (szántó és udvar a bel- 
telekben, ház 121 öisz. alatt és 2 
udvar a beltelekben), 492 pengő 
kikiáltási árban. Az árverés nem 
érinti az ősi 843. sz. betét
ben felvett ingatlanokra az 5502[ 
1931. és 2714|I937. tk. sz. végzé
sekkel és az ősi 845. sz. betétben 
felvett ingatlanokra az 55021936. 
tk. sz. végzéssel özv. Gáncs Jánosné 
sz. Mohos Janka javára bekebelezett 
özvegyi haszonélvezeti jogot.

A tkvi hatóság az árverésnek 
ő si községházánál megtartására 1938. 
évi december hó 16. napjának

délelőtt 10 óráját tűzi ki és az 
árverési feltételeket az 1881 : LX. te. 
150. §. alapján a következőkben ál
lapítja meg:

Az árverés alá eső ingatlanokat a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron eladni nem lehet. (1908: 
LXI. te. 26. §.)

Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 
10°/o-át készpénzben vagy az 1911 : 
I. t. c. 127. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél le
tenni, vagy a bánatpénznek előleges 
birói 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. junius 14.

A kiadm. hit. : Dr. Erdős s. k.
Heller kir. jbiró.

tkvezető. 320

A veszprémi kir. járásbíróság, mint 
tkvi hatóság.

7072 1938. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.

Veszprémi Takarékpénztár végre- 
hajtató.nak Csoó Benőné sz. Csepelyi 
Eszter, Csoó Zsigmond végrehajtást 
szenvedők ellen indított végrehajtási 
ügyében a tlkvi hatóság a végrehaj
tató kérelme következtében elrendeli 
a végrehajtási árverést 268 P tőke
követelés s jár. behajtása végett, a 
veszprémi kir. jbiróság területén levő, 
Szentkirályszabadja községben fekvő 
s a szentkirályszabadjai 81. sz. be
tétben A. kereszt I. sorsz., 1177. 
hrsz. alatt szántó a Felsőtelek dűlő
ben 292 n.-öl kiterjedésű ingatlanból 
özv. Csoó Benőné sz. Csepely Esz- 
ter 18148-ad, Csoó Eszter *)48-ad és 
Csoó Zsigmond *!48-ad, összesen 
*°48-ad illetőségükre 20 P kikiáltási 
árban ; az u.-o. 82. sz. betétben A. 
I. 1., 2. sorsz., 492. hrsz. kert a bel
telekben 69 n.-öl és A. I. 2. sorsz., 
493 hrsz. alatt ház. 211. sz. udvar 
és gazd. épület a Beltelkekben 152
n.-ölnyi ingatlanokból özv. Csoó Be
nőné sz. Csepely Eszter 4* 72-ed, 
Csoó Eszter 67a-ed, Csoó Zsigmond 
5|71-ed illetőségére 1037P86L kikiáltási 
árban ; az u.-o. 83. sz. betétben A. 
kereszt 1. sorsz., 1045. hrsz. szántó 
a Felsőtelek dűlőben 1 kát. hold, 
1371 n.-ölnyi, Csoó Benőné sz. Cse
pely Eszter tulajdonát képező ingat
lanra 1300 P kikiáltási árban; az 
u.-ezen betétben A. kereszt 2. sorsz., 
1912. hrsz. szántó a Kistelek dűlő
ben 335 n.-öl, Csoó Benőné sz. Cse
pely Eszter tulajdonát képező ingat
lanra 146 P 50 f. kikiáltási árban ; 
az u.-ezen betétben A. kereszt 3. 
sorsz., 2573. hrsz. szántó a Vödör
völgy dűlőben, 294 n.-öl, Csoó Be
nőné sz. Csepely Eszter tulajdonát 
képező ingatlanra 70 P kikiáltási 
árban ; az u.-o. 84. sz. betétben A. 
I. 1., 2. sorsz., 2914. hrsz. legelő az 
Alsóerdő dűlőben 588 n.-öl, 2915. 
hrsz. erdő az Alsóerdő dűlőben 1 
kát. hold 541 n.-öl ingatlanokból 
Csoó Eszter ' 6 és Csoó Zsigmond 
‘I*, összesen *!„ illetőségekre 23 P 
kikiáltási árban ; az u.-ezen betétben 
u.-ezek illetőségét képező A. II. 1. 
sorsz., 2425. hrsz. szántó a Vödör
völgy dűl., 165 n.-öl és 2. sorsz., 
2426. hrsz. szántó a Vödörvölgydü- 
lőben 1050 n.-ölnyi ingatlanokból * 
illetőségre 107 P kikiáltási árban;

az u.-ezen betétben és u.-ezek tulaj
donául felvett A. kereszt 1. sorsz., 
1517. hrsz. szántó az Alsótelek dűl., 
1 hold 590 n.-öl *ie részére 125 P ;  
A. kereszt 2. sorsz., 2921)2. hrsz. 
erdő az Alsóerdő dűl., 314 n.-öl *), 
ill. 2 P kikiáltási árban ; az u.-o. 
543. sz. betétben A. I. I., 2. sorsz.,

! 2776 3. hrsz. szántó a Vödörvölgy 
dűlőben 153 n.-öl, 2777)3. hrsz. le
gelő a Vödörvölgy dűlőben 192 n.- 
ölnyi ingatlanokból Csoó Benőné sz. 
Csepely Eszter ,5-öd részt képező 
illetőségére 3 P 50 f. kikiáltási ár
ban ; az u.-o. 590. sz. betétben A. 
kereszt 2. sorsz., 1910. hrsz. szántó 
a Kistelek dűlőben, 322 n.-öl 141 P; 
kereszt 3. sorsz., 2576. hrsz. szántó 
a Vödörvölgy dűlőben, 234 n.-öl, 
62 P kikiáltási árban, mindkét in
gatlan Csoó Benőné sz. Csepely Esz
ter tulajdonát képezi ; továbbá a Vö- 
rösberény községben fekvő s a vö- 
rösberényi 280. sz. betétben A. 1.
1., 2., 3. szórsz., 2272 I . hrsz. szántó 
a Vöröshegy dűlőben 845 n.-öl, 
2272 2. hrsz. szántó a Vöröshegy 
dűl. 263 n.-öl, 2273 1. rét és szőlő 
a Vöröshegy dűl. 582 n.-öl, Csoó 
Benőné sz. Csepely Eszter tulajdo
nául felvett ingatlanokra 476 P 56 
f. kikiáltási árban; az u.-o. 281. sz. 
betétben A. 1. 1., 2., 3. sorsz., 2272 3. 
hrsz. szántó a Vöröshegy dűlőben

: 948 n.-öl, 2273 2. rét és szőlő a Vö
röshegy dűl. 352 n.-öl, 2274. hrsz. 
rét a Vöröshegy dűlőben 208 n.-öl
nyi ingatlanokból Csoó Benőné sz. 
Csepely Eszter 6 , -ed, Csoó Eszter 
1 ,,-ed, Csoó Zsigmond ,„-ed, üsz- 
szesen : 10-ed illetőségeikre 304 P 
72 f. kikiáltási árban. Az árverés 
nem érinti a szentkirályszabadjai 81.,
82., 84. sz. betétekben C. 1. sorsz. 
alatt az 1564 1922. tk. sz. végzéssel 
özv. Csoó Benőné sz. Csepely Eszter 
javára bekebelezett özvegyi haszon- 
élvezeti jogot.

A telekkönyvi hatóság az árve
résnek Szentkirályszabadja község
házánál megtartására 1938. évi de
cem ber hó 19. n ap jának d. e. 9 
ó rá já t és Vörösberény községházá
nál 1938. decem ber 19. nap jának 
d. e. 11 ó rá já t tűzi ki s az árverési 
feltételeket az 1881 : LX. te. 150. 
§-a alapján a következőkben álla
pítja m eg:

Az árverés alá eső ingatlanokat 
a Veszprémi Takarékpénztár végre
hajtató érdekében a kikiáltási ár két
harmadánál alacsonyabb áron eladni 
nem lehet. (1908 : XLI. te. 26. §.) 
Lantos Dezső csatlakozott végrehaj
tató érdekében 2196 P 41 f. vétel
árnál, Tamás Imre csatlakozott vég
rehajtató érdekében 2270 P 57 f.-nél, 
Veszprém és Vidéke Hitelszövetkezet 
csatlakozott végrehajtató érdekében 
3823 P 57 f.-nél, Wellner József 
csatlakozott végrehajtató érdekében 
4130 P 34 f.-nél, Rozsos Gábor csat
lakozott végrehajtató érdekében 5495 
P 34 f.-nél, Budai Lőrinc csatlako
zott végrehajtató érdekében 5624 P 
75 f.-nél, Radovics Antal csatlako
zott végrehajtató érdekében, F. 
Kalmár Jánosné csatlakozott vég
rehajtató érdekében 5957 P 09 f.- 
nél, Sági Sándor csatlakozott végre
hajtató érdekében 6143 P 46 f. vé
teláron alul eladni nem lehet, külön
ben az árverés hatálytalanná válik. 
(5610 1931. M. E. rendelet).

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. aug. 6.
A kiadm. h it.: Dr. Erdős s. k.

Heller kir. jbiró.
tkvezetó.

A veszprémi kir. jbiróság, mint tlkvi 
hatóság.

9308'1938. tk. sz.

Végzés.
A kir. jbiróság, mint tlkvi ható

ság a Veszprémi Takarékpénztár Rt. 
végrehajtatnak Csoó Benőné sz. 
Csepely Eszter és tsai végrehajtást 
szenvedők ehen 268 P  tőke és jár. 
iránti árverési ügyében az özv. Csoó 
Benőné sz. Csepely Eszter végrehaj
tást szenvedett felfolyamodását a kir. 
törvényszék mint felebviteli biróság- 

í hoz felterjesztését mellőzi és a 7072| 
1938. tk. sz. árverési hirdetményt a 
következőkben módosítja:

1. Az árverés a szentkirálysza
badjai 81., 82., 83., 84., 543., 590. 
és a vörösberényi 280. és 281. sz. 
betétekben felvett ingatlanokra vo
natkozólag az árverési hirdetmény 
feltételei a Veszprémi Takarékpénztár 
Rt. érdekében megtartandó árverés 
esetén hatályukban fennmaradnak.

2. Amennyiben az árverést a 
csatlakozódnak kimondott Lantos 
Dezső és Sági Sándor végrehajtatók 
kívánnák megtartani, az esetben csak

í Csoó Eszter (Benő leánya) nevén 
álló és a szentkirályszabadjai 81., 

j 82 és 94. sz. betétekben felvett in
gatlan jutalék bocsátható árverés alá,

' az eredeti kikiáltási ár aránylagosan 
I erre a jutalékra eső részéért.

3. Kalmár Jánosné sz. Mészáros 
! Mária végrehajtató érdekében a szent

királyszabadjai 81., 82., 83., 84., 543.,
i 590. és a vörösberényi 280. és 281. sz. 

betétekben felvett ingatlanokból özv. 
Csoó Benőné sz. Csepelv Ester és 
Csoó Eszter nevén álló jutalékok 
bocsáthatók árverés alá az eredeti 
kikiáltási árnak ezen jutalékokra eső 
aránylagos részéért.

4. Tamás Imre, F. Tamás Imre, 
Veszprém és Vidéke Hitelszövetkezet, 
Wellner József, Rozsos Gábor, Ra
dovics Antal csatlakozottnak kimon
dott végrehajtatók érdekében csupán 
a szentkirályszabadjai 81., 82. és 
84. sz. betétekben felvett ingatlanok
nak a Csoó Zsigmond nevén álló 
jutaléka bocsátható árverés alá az 
eredeti kikiáltási árnak a Csoó Zsig
mond jutalékára eső aránylagos ré
széért.

5. Budai Lőrinc csatlakozott vég
rehajtató érdekében az árverés a 
szentkirályszabadjai 81., 82., 84. és 
a vörösberényi 281. sz. betétben fel
vett ingatlanoknak Csoó Zsigmond 
nevén álló jutalékára tartható meg 
az eredeti kikiáltási árnak ezen juta
lékra eső aránylagos részéért.

6. Az árverés Tamás Imre, F. 
Tamás Imre, a Veszprém és Vidéke 
Hitelszövetkezet, Wellner József, Ro
zsos Gábor, Radovics Antal, Budai 
Lőrinc, Sági Sándor és Lantos 
Dezső csatlakozott végrehajtatók kö
vetelésére vonatkozóan az özv. Csoó 
Benőné sz. Csepely Eszter javára 
bekebelezett haszonélvezeti jogot nem 
érinti.

7. A 7072)1938. tk. sz. árverési 
feltételeknek 1. pontjában irt kikiál
tási árak változatlanul maradnak.

Erről az érdekeltek értesítést 
kapnak.

Veszprém, 1938. október 18.
A kiadm. h it .: Dr. Erdős s. k.

Heller kir- járásbiró.
tlkvezetö. 321
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