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M agyarok  
a z  o lim p iá szo n .

A losangelesi olimpiai város hatalm as 
zészlólornyénak főérbocára immár negyedszer 
fut fel az Európában annyiszor megrong/olt 
magyar trikolór. Közel harminc nemzet verse
nyében, ultrasovén, elfogult birák rosszindulatú, 
sokszor otronbán gyűlölködő Ítélkezései köze
pette is hat olimpiai bajnokságot szereztek 
végleg a magyar színek képviselői. A kisebbsé
gekre osztott, nyomorgó, szenvedő, összeroska- 
d á s  előtt álló Csonka-M agyarország fiai a  világ 
legnagyobb nemzeteinek versenyében is megmu
tatták, hogv izmaikban az az erő feszül, amely 
egykor a Balti-tengertől a Keleti-tengerig igázta 
le Európát. Megmutatták, hogy trianoni kín- 
szenvedéseink közepette is töretlen bennünk az 
az  energia, amely egykor öntestével állotta 
útját a  tatár pusztításnak s ugyanezzel a test
tel állva barikádot a hóditó török áradatnak, 
megmentette az egész európai civilizációt.

A nemzetek e gigászi versenyében nem 
kaptak helyet a legújabb kor „hódítói- . Nincs 
cseh  bajnok, oláh rekorder és szerb sampion. 
A guzslicán, rakián és harmonikán nem terem 
sem szellemi nagyság, i m fizikai erő. Itt. a 
Duna-völgyben puhány-fo./ondárok fojtogatják 
az  államalkotó, dicsőséget arató, hóditó magyar 
öseröt. Itt bilincsek vannak rajiunk, Trianonban 
fogamzott ótok, itt tespedés ül a  lelkeken, itt 
homály borong és a reménytelenség sir hosszú 
és fájdalmas sirámokat. De ott. Los Angelesben, a 
napsütötte stadionban, ahol egy világ szeme 
pihen atlétáinkon, ahol szabad és egyenes a 
pólya, ahol az erők egyenlő, majdnem teljesen 
becsületes mérkőzése folyik, ott miénk a  pálma !

Boldogan és büszkén tekintünk a magyar
ság losangelesi képviselőire. A vívókra, a tor
nászokra, a vizipóió és boxolós bajvívóira csak

úgy. mint a szellemi olimpiész eyyik magyar 
babérkoszorújára. Méltóan, becsületesen és di
csőséggé! képviselték ezt a n ém etét, szemébe 
mondva egy egész világnak: „a ti veszteség
tek annak a fejtének elnyomása, amelyet nem 
a gyávaság. poli«'^«i összeesküvések, áiulós 
és becstelénség teltek egykor naggyá Európá
ban, de azok a férfiúi erények, amelyek ver
hetetlenné avatták ige^srgos Máiyás fekete had
seregét, Rákóczi és Kossuth szabadságharco
sait ; s azok a szellemi értékek, amelyek az 
Aranybulla jogalkotásától az 181? as felszaba
dító mozgalomig egyenes vonalban ii ák meg 
Kelet Európa polif'kai történetét.-

Losangelesi atlétáink nem a meggyötöri 
trianoni magyarságot, hanem ezt a minden pok
lokon keresztül diacMmaskodó. uralkodó, büszke 
és úri fajtát képviselték. Az  egész nemzet ne
vében győztek ők. és az egész nemzetre hoztak 
dicsőséget István, az első magyar király nap
jára. Ezért nem jár köszönet nékik. Csak egy 
forró, testvéri kézszoritás. (rs.)

Józanság és jelszó.
Borsodváimegy-e egyik válfri 3K \i» ' iét :n ke

mény harc folyik 4490 voks dny", ‘s íiit. Ebi-n  
a harcban a jÓ7*rs*®, a náp gondjain va’á s e j 
tés őszinte szfndőta kényte'en s re rh  '-állni a 
jelszavas politika könnyelműen igírgitő, f»!'" p t " ’n 
kritizáló demagógiáiáv?1. A földmű* I ' f '  . mi
niszter, akit C"-nádvái,negye fői púri székéből 
hívtak meg, rrmt kivé'ó gazdát, a föM*r;\ J ‘o(H.yi 
m''nJS2t2ii székbe, nrndezideig o.azágevüléii kép 
viselő*' mandáiummd .endelke^k. A komolyan 
gondolkozó s a raját ügyüket is szem elő t ♦~»tó 
meze Csátiaknak, volt képviselőjük elhí>'álo**"*uit3nJ 
szinte adva volt, hoey a földrriveliőüovi rr ínisz- 
teit kérjék fel je lö ltig  vállalá ára. Ekkor azonban 
már javában folyt az agitáció a független kisgazda

párt részéről a kerületben. Szegény, jó Édes An
tal még ravatalon feküdt, amikor politikai banket- 
ton sorsot vetettek örökére. Éspedig olyan kerület 
lakosságának sorsát akarják politikai céljaik lengő 
szalmaszá'ává tenni, amelynek most már negyedik 
esrtendeje nem terem a föld, mert a sorscsapások 
szomorú szükesztendei szakadtak reá. Négy évvel 
ezelőtt a Tisza öntölie el majden az egész kerüle
tet, majd a szerecsenpoloska rágta el a termés*, 
két évvel ezelőtt kifagyott minden, most pétiig a 
rozsda emésztette föl minden mezei munkájukat.

Már most el lehet képzelni, milyen gondok
kal küzd ez a lakosság. Mégis ahelyett, hogy bölcs 
józansággal okos gazda:ági és megélhetési lehe
tőségeket kínálnának felé, ellenzéki oldalról fennen 
lobogtatják a párlpolit'ka zászlaját s a földmivelés- 
Ugyi miniszter ellen, — aki valóban érdemes volna 
arra, hogy minden gáncsvetés nélkül, egyhangú 
bizalom megnyilatkozása folytán nyerje el ennek a 
választóközönségnek bizalmát, — megindult az agitá
ció 8 ezidőszerint áll a harc. Ennek tüzében a lojá
l is á ró l  ismeri Purgly Emil nem folyamodik az 
élesreient politikai eszközök fegyveréhez, hanem, 
múltjához s férfias gondolkodásához híven, mesz- 
szebbmenö célokat tart szeme előtt, apellálva a la
kosság higgadt mérlegelésére, miközben nyíltan 
megmondja, hogy aki ma szoszátyárki dá"s»l le
hetetlenségeket ígérget, helytelenül cselekszik.

Az adott viszonyok felelős férfiút kijelenté
sei megtételekor nagy óvatosságra intenek ha 
azoknak későbbi idők folyamán valóban ura is 
akar maradni. Sajnos, a mezőcsáti választás so 
rán — ugylátjuk — nem személyek harca folyik, 
hanem a józanság kénytelen megütközni a jelsza
vas politikával. Erre vonatkozólag a mai generáció
nak szemét nem kell nagyon nyitogatni. Előt.ünk 
folyt le, nemzeti történelmünk legutóbbi gvászos 
korszakában, a jövóre nézve mindenkor in‘ő pél
daként álló jelszavas politika, amely oly mélyre 
döntötte országunkat a háború és a forradalmak 
vérzivataraival együtt, amilyen mélyen még soha 
sem voltunk. Manapság irányeszméül kell válasz-

Köd.
Itta Radványné Ruttkay Emma.

Innen a magasból nézem a faluváros utcáját, 
amelyet én kereszteltem el kiskoporsó-utcának. 
Apró, keskeny-hosszu házacskái egymás mellé so
rakoznak, fekete kátránypapir a fedelük s rrrn'ha 
mindmegannyi egy-egy rideg, kórházi koporsó volna. 
KUIOnálló, magánakéló valamennyi. Parcellázva, 
különhasogatva, nehogy folytonosság, együvétarto- 
zóság lássék megszakadt láncolatukból. Az udva
roknak kapuja nincs. Foghíjas fogsor benyomását 
kelti a házsor, mikor elballag mellette az ember, 
Egypár ablak : három, kittfl, vagy egy, azián üres
ség s aztán újra így. Az udvaron végigmehet az 
ember, ki a vasul felé. Senki se kérdezi, mit ke
resel a portáján ?

.Az én házam, az én váram’ , — itt ismére,len 
fogalom. Nincsen kapu. Bsmebelsz éjjel-nappal, 
amikor akarsz, hacsak valami kattogó komondor 
neked nem vicsorgalja a fogát. S alig van ház, 
amelynek ablakából a szomszéd udvarra ne m e
redne legalább egy-két abla*. Nemcsak a keskeny 
porták ügyetlen építkezési lehetősége miatt, hanem 
talán azéit, hogy bepillantásuk legyen a szomszéd 
egész napjának életébe, amelyhez pedig semmi 
kSzük.

Az aprójőszág kib.’gágog az utcán, udvaron 
s ha odatann vagy kinn elunja magát, úgy cse
rélgetheti és csinálhatja a szemétdombot, ahogy 
neki tetszik.

Én Istenem, micsoda ujjongásssl fogadnám 
én azt a néhaivaló dé'vldéki sváb dobost, akit agy 
nem megyés szákhelyen hallottam parancsot hir
detni : .máiul fokva kácsat, lipit, csirkéi, tiznót 
asz ucára nem szspal kimész; — aki mátul fokva 
kimén, szikoiusn mek lesz püntetfe’ ... S találta 
légyen kint valakinek a jószágát, bizony hogy be 
ment a házba érvényt szerezni a .parancsnak" s 
akkora patáliákat csapolt, hogy megemlegette, akit 
illetett.

Itt néha kiszabadul egy ló, t-hén, vagy disznó, 
— nyerít, bőg, visít, — az utca megrázkéd'k egy 
kissé, fejek jelennek meg az ablakokban, van, aki 
a kapu helyének hézagéba szalad ki. Visongás, 
szóbeszéd s befelé, a lelkek mélyén elégedetlen 
zúgolódások azért, meit nem történt semmi. Pedig 
történhetett volna. Ha egy gyereket elgázolt volna 
a ló, vagy legalább megiugla volna, lenne mirói 
napestig beszélni.

Semmi se történt. Hangtalan, szürke minden, 
mint a köd, amely lomhán úszik napok óta a 
házak fölött, a Turóc fölött s elfödi átláthatón fá
tyollal a Krivánl. meg a többi szép hegyet s a 
trencséni szélkaput, amelynek tárt szorosán der

mesztő özönlé8sel zudul reánk az északi fergeteg, 
amikor csak akar. A Vágvölgye idesöpri minden 
szeszélyes orkánját s ezek az orgonahangu orká
nok szomorú, siró mesékkel kocogtatják, verik az 
ablakot. M'ntha anyasóhajok tömöritelt búja sö
pörne végig az utcán, mintha sikoltó jajszavak 
búgnának átkot szóró emberek ajkairól, mintha 
panaszok nyögnének bele a szomorú, fekete éjsza
kába, amely itt megfekszi a déli napsütést.

Ma köd van megint. Reggeltől. A fenyők, 
gyümölcsfák, villanydrótok, sodronykeritések fehér 
jégburokkal megrakva, csodaszépek. Mint a me
sékben, mint a regékben. Most jönnek a viliik, a 
törpe manók és azonnal fog történni valami. Va
lami más, mini ami itl eddig voll. Valami más: 
— Elet, olyan, amilyen másull van, messze a 
ködön túl, a hegyek mögött.

Szerelném a két kezemet az ablakból ki
nyújtani a hosszúöles képzeletlegyezökkel elhesse
getném a fátylakat, a szürke ködöt s a kiskopor- 
sók fölött nesztelen szellemléptekkel mennék va
lamerre, a fénybe, zajba, világosságba és meg
találnám újra az fletet... Szemközt kacagna, vagy 
zokogna velem s visszavillózna rá a szemem: 
Szervusz! Eljöttem, újra itt vagyok!

Nem lehet elmenni. Megfogott a köd. Napi 
gondok nyügmarása jön s parázna falánksággal 
habzsolja a lelkem. Mindennap elviszi egy darab-
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tanunk azt a felfogást, hogy sorainkat egymás
mellé állítva, megbonthatatlan erőt tudjunk felmu
tatni úgy a belföldi, mint a külországi politikában.

Igaza van Purgly Emil miniszternek, hogy a 
közéleti tisztasággal párosult munkabírásnak, szór- 
galomnak és ernyedetlen kitartásnak pillérén lehet 
felépíteni a magyar jövendőt. Aki nagyon keresi 
a hatalmat, azt kívánatos, ha a közvélemény igen 
szemmel tartja. Mezőcsát választóközönsége nem 
tudja megérteni, hogy az ellenzéki jelölt miért as
pirál még egy mandátumra, amikor Miskolc város 
közönsége eggyel már felruházta. A háttérben po
litikai okok húzódnak meg, de nem hisszük, hogy 
ezekkel előbbre lehet vinni egv évek óta meggyö
tört választóközönség sorsát. Egyébként is a szak
értelem, a dolgokhoz értő elme harcol Mezőcíáton 
a politikával.

Bennünket ez az időközi választás csak át
vitt értelemben érdekel, crdekel elsősorban azért, 
mert szeretnénk, ha olyan kiváló gazda s mező- 
gazdasági szakférfiú, mint amilyen Purgly Emil, 
— aki egész életé; gazdasági kérdések gyakorlati

Már megemlékeztünk arról, hogy az Írók 
Gazdasági Egyesülete sznptember 4—11.-ig meg
rendezi a magyar irók első országos kongresszu
sát. A Balatoni-Iróhét sikere érdekében azóta meg
mozdult az egész magyar Írógárda. Karafidth Jenő 
kultuszminiszter rendkívül nagy érdeklődéssel ki
séri a magyar irók készülődését és kijelentette, 
hogy nagy elfoglaltsága ellenére törekedni fog, 
hogy necsak a veszprémi megnyitón, hanem a le
hetőséghez képest a többi helyeken is személyesen 
jelenjék meg. A kultuszkormánynak ez az érdek
lődése nemcsak a kongresszus súlyát, hanem a 
lepergő ünnepségek fényét is nagyban fogja emelni. 
A Dunántúl minden részéből nagy és őszinte lel
kesedés várja a magyar írókat.

A szeptember 4-én Veszprémben lezajló 
ünnepi megnyitást és annak irodalmi bemutatóját, 
amit Pünkösti Andor rendez, különösen nagy ér- 
deklődés várja, mert a legkitűnőbb magyar szin 
művészek előadásában fogja bemutatni a magyar 
lírának fejlődését napjainkig. A második irodal
mi bemutató Siófokon lesz, Szabó Lőrincnek, a 
kiváló magyar poétának rendezésében. Itt a ma 
élő lírikusok legszebb gyöngyeit fogják összefűzni 
a szereplő színművészek. Ennek a keretiben mu
tatkozik be a külföldi magyar irodalom, amelynek 
számos képviselője személyesen fogja előadni al
kotásait. Előreláthatólag Mécs László, a kiváló pap- 
költő is ekkor szerepel majd.

és elméleti tanulmányozásában töltötte. — hozzá
jutna minél nagyobb aktivitási lehetőséghez. Ér
dekel bennünket ez a választás azonban legfőképen 
azért, hogy végre méltó válaszadassék arra a könnyel
mű politizálásra, amelyik, a jelenlegi súlyos napokat 
igyekezvén kihasználni, eleddig ismeretlen célok 
érdekében indította meg politikai agiticióját. Hang
súlyozzuk: ismeretlen célok, mert a párt prog
ramja ugyan lényegileg nem üt el a keresztény 
kisgazda földmives és polgári párt programjától, 
mégis azt tapasztaljuk, hogy eszközeik egészen 
gyanús szándékok körvonalait határolják körül. Az 
egész polgári társadalmat meglepően érintette az 
a furcsa ölelkezés, amely köztük és a szociálde
mokraták között most már — ugylátszik — állandó- 
sülni kezd. Ez az egy tünet magábanvé/e elegendő 
arra, hogy vigyázzunk, hogy résen legyünk. Egy 
pillanatig sem aggódunk azon, hogy Mezőcsáton 
sikereket tudjanak elérni, mégis különös figyelem
mel kisérjük a harc lefolyását, meit a közvélemény
nek tisztán kell látni saját sorsa érdekében, hagy 

| kikkel is áll szemben. (s )

A Keszthelyi Helikoni-ünnepség nemcsak az 
országnak, hanem a Dunántúlnak is benső ünnepe 
lesz. Ez ünnepségek során hirdeti ki a zsűri 
Keszthely vá os helikoni pá'yázaiának eredményét 
és nyújtja át a nyeleseknek a váro3 ezüstkoszo- 
ruját. Ezzel az ünnepséggel lezá ul a BalatDni író- 
hét, hogy este a kivilágított keszthelyi öbölben fel
hangzó szerenád felejthetetlen emléket adjon a 
Balatoni Iróhét résztvevőinek.

A Balatoni Iróhét sikerét a MÁV is előmoz
dítja, s a fővárosbői induló irodalmi fillé'es gyors
vonatokon kívül a Balatoni Iróhétre utazó közön
ségnek kedvezméiyes utazást biztosit. Vesz
prém vámsa a jelenikezők részére napi 2 50 P-ert 
ellátást é i 1 P-ért szállást ad. A jelentkező, 
ha igényét el őre bejelenti az írók Gazdasági Egye
sülete titkárságánál (Bpest., V ili, Eszterhizy-utca 
4 I. em ), a többi helyeken hasonló kedvezményt 
kap. A jelentkezés határideje augusztus 20.

A B a la to n i Iró h é t v e s z p ré m i  
p ro g ra m ja .

Szeptember 4-én, vasárnap a reggeli órák
ban bevonulás az állomásról a városbs. majd ün- 
nepies Veni Sancte a püspöki székesegyházban. 
Ezt követi a Balatoni Iróhét megnyitó ülése a 
Petőfi-szinházban, amelyen a megnyitót Karafidth 
Jenő kultuszminiszter mondja. Pakots Jézsef, az

I s k o l a i
felszereléseket,

rajzszereket 
és füzeteket

FO D O R  F E R E N C
könyv, iró és rajzszerkereskedésében Veszprém

vásároljunk!
Rajzeszközökben és festékkészletekben, 

tolltartókban, iskolatáskákban 
rendkívül nagy a választék! * I

IGE elnöke ünnepi beszédet mond, Sziklay János, 
a veszprémi születésű poéti saját költeményé: sza
valja, majd a megszállott terülitek magyar Íróinak 
képviselői szólalnak föl. Surdnyi Miklós záróbe
szédet mond. A királydijas Veszpréni Dalegyesü
let hazafias és balatoni énekszámokkal szerepel a 
megnyitó ülésen. Délután, ugyancsak a színház
ban, Pünkösti Andornak a lira fejlődését fö tün- 

1 tető irodalmi bemutatója lesz, Lau'isin Miklós 
zongoraművész és fővárosi szinművészek köz e- 
működésével, az esti órákban pedig 7ersdnszky 
J. Jenő öt részből á ló „Magyar Képeskönyvéinek 
bemutatásában fog gyönyörködni a szinház kö-

I zönsége. Végül a királydijas dalárdáik ad szere
nádot a város főterén.

Szeptember 5-én, hétfőn a kongresszus má
sodik ülése következik szakosztályonkint. Az iro
dalmi szakosztá'ynak Pakots József elnöklésével a 
színházban megtartandó ülésén dr. Supka Óéra, a 
„Literatura" főszerkesztője, Kosztolányi Dezső és 
Faluhelyi Ferenc egyetemi taná ' fognak szociális 
gazdasági és tsrsadjlmi stb. vonatkozású előadá
sokat tartani. A tudományos irodalmi szakosztály- 
ülésen, amely a vármegyeház dísztermében leszs a me
lyen Entz Géza egyet tanár fog elnökölni, a meg
nyitót Kertész K. Róbert államtitkár mondja, e lő 
adói pedig, az elnökönjkivül, Laczkó Dezső, a vesz
prémi muzeum igazgatója, Kogutovicz Káro'y, a 
szegedi egyetem tanára ég Rhé Gyula, a veszprémi 
muzeum igazgató őre lesznek. A déli órákban a 
színházban megalakul az IGE veszprémi fiókja. 
Délután Baktay Ervin orientalista vet tét: képes

A m agyar irók  le g sz e b b  r e g é n y e  
a B alatoni Iróh ét le s z .

Megmozdult az egész magyar írótársadalom. — A kereskedelmi miniszter nagy utazási 
kedvezményt biztosit az Iróhétre utazóknak. — A fővárosból filléres irodalmi gyorsvonatokat 
indit az államvasut. - -  Az erdélyi, felvidéki és délvidéki magyar irók bejelentették részvé
telüket. — Nagy készülődés folyik a magyar irók első országos kongresszusára. — Az író- 

hét veszprémi programja.

ját. Csodák születése meddő sikolyba fúl, vergődő ' 
szavak mélye elzeng a semmiben; portyázó fene
vadak tépik el múzsák meseszálait s ronggyá 
szaggatva hull vissza minden a földre, a sárba...

Behunyom a szemem s a hallóidegek meg
csalt tulfeszitése elhozza ködöntulról életek szép 
és életek szörnyű hangjait. Belevisong a levegőbe 
az akarás és a jövő s halódva csapódik uj ezrek 
elszálló végsóhaja a ködbe. Uj életek uj hullámai 
verődnek sziklás, virágos utakon, — irtózatos erők 
vonaglása, vagy mosolyok szépsége teremt és viszi 
előre a mát a holnapok zajába.

Én itt vagyok. — Itt nem történik semmi 
sem. Köd, köd, egyforma fojtó, sűrű köd szürkén 
fekszik a tájon, a kiskoporsók födele fölött vastag 
füstök verik birkózva a ködöt s szállnak felfelé, j 
messzebb. A cellulózegyár kéménye fekete, kor
mos füstöt tereget a ködbe, aztán belebúg a 
ceöndbe hosszan, jajgatón. Ott a síneken most 
jön Ruttka felöl a vonat Szeli, nyeli a kilométe
reket, aztán megáll, pöfög, dohog, — csend, — j 
füst... indul tovább, előre, megkeresni az Életet... 
Elment.

Itt maradt a köd.
Lent az ulcán öklömnyi ember birkózik egy 

kenyérrel. A kenyérrel. Nagy piroskockás abrosz 
csücskéit bogozza, kötözi fölötte, emelint a batyun 
egyet s a kenyér kigurul az árokba és futna el j 
várakozó szájak vágyától, ha el nem fogná s nem '

cipelné vissza nyögve a kis ember. Leteszi 
a kenyeret a járda szélére, széiteriti az abroszt. 
Hohó, megállj! Éppen most fű be a szél a tren- 
cséni kapun, a két hegysor közölt s jön végig 
jajgató bugással az utcán. Viszi, söpri az abroszt.
A kis ember nagyot fúj, aztán újra szétteríti az 
abroszt. Két sarkára követ tesz, a másik két sar
kot szétterpesztett lábaival fogja le. Igen ám, de a 
kenyér arrább van. Mi lesz már most azzal ? Ki 
hozza ide?

Az egyik udvarból kiballag a Hektor. Nem I 
segíteni megy, csak a kenyérszag csalta ki. Kö- 
rülszagolja az illatos kenyérducot s a gyerek két
ségbeesetten, sirásragörbülő szájjal nézi. Rúgna is, 
kiáltana is, de fú a szél cudarul, cöveknek keli a 
két láb, kalapot fog az egyik kéz s végre mégis 
kipaitan a cseresznyeszájon az elkeseredés:

— Mész a fenébe, t: büdös!
Hektor tovább kerülgeti a kenyeret, mert Hek

tor csak tótul ért.
— Mars! — szalad feléje a szó s erre el- 

ódalog a jámbor, öreg vadászkutya s világos szán
dékú pislogással néz újra, meg újra vissza.

No mi lesz azzal a kenyérrel? Mennyi küz- 
ködés a kenyérért, a kenyér körül! Itt is ebbe ka
paszkodik a gáncs, a kölönc, — amikor már megvan 
s csak a szájhoz kellene emelni friss belét.

A szél kissé elállt. A gyerek egy ugrással ott 
terem a kenyérnél, nyögős sóhajjal emeli az ab 

roszra s aztán álló, újra fellendíti a hátára. Fönt 
van a bugyor, de a kenyér kalimpáiva .éri a 
fiúcska bokáját s nem akar följebb menni.

Nézem, nézem a piroskocká? abroszt, mig 
csak el nem tűnik az ucasarok mögöit.

Hát mégis történt valami. A kenyér körül. 
Napok, évek verejtékei s keserű könnyei szaladnak 
elém a guruló kenyér nyomában s itt kopog szo
bám ajtaján a Volt és itt settenkint a Lesz. Ter
vek, célok és reményteli álmok lepik be zson- 
gitó erővel elóreutamat. Hányszor foszlottak 
köddé, semmivé! Hányszor gurultak előlem az 
árokba, mint az imént a kenyér. Ennek igy kellett 
lenni. Itt kell lennem a ködben. Most itt kell len
nem, itt tart a kenyér és megfogott a köd. Szürke, 
fojtó, fullasztó hínár. S nekem nem szabad enged
nem, hogy körülöttem sötétség legyen. Magasra 
szegem a fejem s dacos küzködéssel nézek túl 
a ködön.

Most ment el a vonat az Élet felé. Még 
egyszer körülnézek a tájon... A Dula-kert fáit most 
lepik százával a fekete károgó varjak, éjjeli szállásra. 
A kármadarak szárnycsattogása ütemes suhogássá 
gyöngül s már-már ráereszkedik lelkemre fekete 
szárnyak kéretlen emléke: sűrű, fekete fátyol, — 
ólomsúlyú köd, — de villan a lámpa, a fény, 
jönnek a pihenés órái: hív a karosszék, várnak a 
könyvek, — és most már minden jól van : a lélek 
szárnyán itt van az Élet.
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elfladást tart, este pedig a veszprémi írók mQvész- 
estje kOvelkezik.

Mivel a fenti program még nem végleges és 
az időpontjaiban is változást szenvedhet, a rész
letes és pontos programot legközelebb fogjuk 
kOzOlni.

(Mezek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni örök Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen

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

gyéspüspök vasárnap Balatonbogláron a Vass Jó- 
zsef-emléktemplomot szentelte föl, hétfőn pedig a 
tihanyi király-ünnepélyen vett részt. — Algya- 
Papp Sándor altábornagy csütörtökön családjával 
együtt, látogatást tett a megyéspüspöknél. — Dr. 
Pakots József országgyűlési képviselő, az írók 
Oazd. Egyesületének élnöke kedden Veszprémben 
volt s látogatást tett a megyéspüspöknél, a főis
pánnál s a h .  polgármesternél. — Dr. Berky Mik
lós, Veszprém város polgármestere szabadsága le
teltével hétfőn átveszi hivatala vezetését.

— Egyházi hirek. A veszprémi megyés- 
püspök Töieky Árpád vaszari plébánost a kerü
leti tanfelügyelői tisztsége alól, saját kérelmére, 
fölmentette és helyébe Dragovits István ugodi 
plébánost nevezte ki. Hajós Gábor hetesi plébá
nost \ :dig, 40 éves papi jubileuma alkalmából, 
tiszteletbeli esperessé nevezte ki. A megyéspüspök 
továbbá dr. Anty Illés bfüredi hitoktatót Kapos
várra hiltanárrá, Kórmendy Bála Dávid-árvaházi 
prefektust Kaposvárra káplánná, Gulyás József 
kaposvári káplánt pedig, hasonló minőségben, 
Murakereszlurra rendelte ki.

— C siszárik János c. püspök m ondja  a 
Szent István napi szentbeszédet a koronázó 
tem plom ban. A hercegprímás felké ésére dr. 
Csiszárik János c. püspök, apostoli protonotarius, 
rendk. követ és megh. miniszter, veszprémi kano
nok Bpestre utazó t, hogy ott, az országos szent 
Jobb körmenet el kapcsolatban, a budavári koro
názó templomban szentbeszédet mondjon. A be
szédet a budapesti iádió is közvetíteni fogja.

— Szerzetesi fogadalom tétel. A veszprémi 
Szent Ferenc-rendi zárdában szép ünnepély folyt le 
csütörtökön, amikor Halmos Bertalan testvér telte le 
ünnepélyes örök fogadalmát. A szertartást P. Deák 
Szulpicz végezte és megható beszédet intézett az 
az ünnep :ltliez. A terciáriusok a zsúfolt templomot 
gyönyörűen diszitették virággal s az egyesületek 
zászlóval vonullak föl a szerzetesi ünnepélvre. Tá 
vol vidékről megérkezett az ünnepelt szépszámú 
családja is, akiket és a zárda jóbarátait P. Hor
váth József látott asztalánál vendégszeretettel.

— A tihanyi Károly k irály-em lékünne
pély. Bfiiredről jelentik: Hétfőn, Nagyboldogasz- 
szony ünnepén a szokott fényes keretek között 
folyt le a Károly király-emlékünnepély, amelyen, 
a megjelent nagyszámú és előkelő közönség sorá
ban, a kormány t dr. Kaiafiáth Jenő kultuszminisz
ter képviselte. A bevezető főpapi szentmisét dr. 
Rótt Nándor veszprémi megyéspüspök, a magyar 
királyné mindenkori kancellárja pontifikálta fényes 
papi segédlettel, majd a közönség a Kálváriába 
vonult, ahol a püspök áldása útin dr. Mdzy En- 
gelbeit tihanyi bencésapát mondott szentbeszédet. 
Megemlékezett a tragikus véget ért uralkodó szen
vedéseiről, amiből királyi rész jutott neki s amiért 
királyi rész illeti meg Isten dicsőségéből is. Ez 
pegig — mondotta — a hit magaslatiból szem
lélve nem lehet más, mint Magyarország föl áma- 
dása. Ezután gróf Csekonics Iván, a IV. Károly 
király Orsz. Emlékbizottság tírselnöke mondotta 
el ünnepi beszédét s annak a meggyőződésének 
adott kifejezést, hogy a szentkorona győzedelmes 
sugarai fogják majd kihúzni a tövist a nemzet 
szivéből. A közöuség ezután az apátsági templom 
falába elhelyezett hősi emlék’ábla megdoszoruzá- 
sához vonult, majd meglátogat a az apátság király
szobáit.

H o litao h er K á ro ly  a k e rü le té b e n .
Zircről jelentik: Holitscher Károly, a kerület 

népszerű képviselője legutóbb Jásdon ésTésen foly
tatta kerülete községeinek meglátogatását s mind
két helyen azzal a nagy szeretettel és meleg ün
nepélyességgel fegadták választói, amit ez a fá
radhatatlan tevékenységű, a gazdatársadalom érde
keiért lelkesen harcoló agrárvezér méltán megér
demel. Jásdon Szabó Domonkos plébános üdvö
zölte bensőségteljes érzelemmel a dr. Sült Lajos 
főszolgabíró kíséretében érkezett képviselőt s vá
lasztóinak rendilhetellc.i bizalmáról és hálájáról 
biztosította. Az egybesereglett ünneplő sokaság 
lelkes tüntetése között egy bájos kisleány pedig 
szép virágcsokorrá kedveskede t Zirc ií usztris 
követének, aki azután részletesen beszámol! a 
legaktuálisabb politikai, de főleg gazdasági kér
désekről. Mialatt nyíltan reámutatott a jogos, tu!- 
nyomórészben a világgazdasági vál ág okozta sé
relmekre, együtt* 1 biztat) és bátorító szavakkal 
festette meg a remélt közeli jövö szebb képét, és 
nem mulasztotta el Irngculyozottan figyelmeztetni 
hallgatóit, hegy a gondterhes napokban, amikor a 
lelkek úgyis hajlamosabbak az elégedetlenségre, 
óvakodjanak a demagógoktól, az alakomban izga- 
tóktól, akik csak a zavarosban kívánnak halászni, 
hogy ezt a szerencsétlen országot újabb és vég
leges romlásba döntsék. A vá'asztók nagy figye
lemmel és megé téssel hallgatták szeretet: képvi
selőjük szinte atyai intelmeit és hosszas ünnep
lésben részesítették a beszámoló végeztével, ami 
u án egyéni kívánságaikat és panaszaikat tárták 
eléje. Ebédre Holitscher Károly Lantos István tési 
plébános szívesen iátott vendége vö t, majd dél
után Tésen tartott, a fentiekhez hasonló értelemben, 
beszámolót Itt Mundi Andor körjegyző üdvözölte 
és tett hűségnyilatkozatot a választók nevében, 
akik ebben a községben is elhaimozták képvise
lőjüket szeretetüknek minden jelével.

— A zirci búcsú. Zircről jelentik: Zircen 
augusztus 15.-én, Nagyboldogasszony napján volt 
a búcsú, a monostori székesegyház búcsúja. A 
szentbeszédet dr. Markovits Bálint esperesplébá
nos mondotta, az ünnepélyes nagymisét pedig dr. 
Werner Adolf apát celebrálta fényes papi segéd
lettel.

— Tem plom i hangverseny. Balatonalmá
diból jelei tik: Az itteni katolikus egyházközségnek 
az uj Szent Imre-templomban rendezett hangver
senye úgy erkölcsi, mint anyagi tekintetben fénye
sen sikerült. Nagy közönség érdeklődéssel ha U 
gaita P. Bangha Béla jézuslársasági atya emelke
dett szel'emü szónoklatát, majd Kolossvdryné Kna- 
zoviczky Anna, a szfehérvári székesegyház énekes-* 
nőjének finom énekszámait, amiket Ákom Lajos 
orgonamüvésc kísért igazi művészettel. Szepessy: 
„Ének Szent Imréhez" és Gounod : „Ave Maria" 
voltak a nagy hatással előadott számai. A temp
lomi hangverseny tiszta jövödelme mintegy 150 
P volt.

— A Szilasbalhási P o lgári O lvasóegylet 
jubileum a. A Szilasbalhási Poigári Olvasóegylet 
augusztus 21.-én, vasárnap, fennállásának 50 éves 
fordulója alkalmából emlékünnepélyt rendez, ami
nek fővédnökeiül — dr. Kenessey Pongrác főispá
non kivül — fölkérték herceg Esterházy Antalt és 
gróf Festetics Sándort, az enyingi kerü'et országgy. 
képviselőjét, védnökeiül pedig Karfner János plébá
nost, Kovács Kálmán ref. lelkészt, dr. Bélák Imre 
várm. főorvost, dr. Buda István enyingi főszolga- 
biiót stb. A jubileumi ünnepség reggel a katolikus 
és református templomokban istentisztelettel kez
dődik, majd az Olvasókörben díszközgyűlés lesz, 
amelyen az ünnepi beszédet Paál József mondja. 
D. u. 5 órakor, ugyancsak az egyesület helyisé
gében, változatos műsoru ünnepélyt rendeznek, 
amely alkalommal gróf Festetics Sándor fog ün
nepi beszédet mondani. Az ünnepélyen a Dégi 
Róm. Kát. Énekkar, az Igari Ref. Énekkar és a 
Szilasbalhási Dalegyesület is közreműködnek.

— A kém szervezetek izgalmas életébe visz 
az iró, de beleszövi két ember mélységes szerel
mének történetét is. A régi Oroszország világán 
keresztül, tengereken át röpít, s kiköt a boldogság 
meleg fészkében. Megjelent a Milliók Könyve leg
utolsó száma, ára 20 nllér. Kapható mindenütt. 
Minden számban keresztrejtvény értékes dijakkal. 
A következő 226. számban megkezdődik a Milliók 
Könyve nagy regényolimpiásza.

28. M. kir. O sztály so rsjá ték .

5. osztály.

Húzás:

augusztus 17.-től.
S z e r e z z e n  
S z e r e n c s e  
S z á m o k a t  
S z U c s n  é l

Szűcs Ede Bankháza
m. kir. o sztá lysorsjá ték  főárusitó  helye 

Veszprém .

— Plébános kinevezés. A veszprémi m e
gyéspüspök Deiy Jánosnak, a kegyur bemutató 
levele al pján, egyházmegyéje bezerédi plébániáját 
adományozta.

— Orvosi h ir. Dr. Rácz Endre volt klinikai
orvos rendelőjét megnyitotta lakásán, Dr. Vass 
József (ezelőtt Vármegyeház-)utca 8. szám alatt. 
Szemészeti rendelés d. u. 4—6-ig. 224

— M egérkeztek a  zirci harangok. Zirc- 
ről jelintik: A zirci apátság, ahogyan már jelentet
tük, a monostori székesegyház részére két nagy
harangot készíttetett, amelyeket kedden hoztak t 2 
a vasútállomásról a rendi tagok kísérete mellett, 
Werner Adolf apátia! az élükön, és nagyszámú 
hivő kíséretében. A harangokat az apát csütör
tökön szentelte fel s a szentbeszédet is ő mon
dotta. Szenlséges litánia is volt egyúttal. A gazda
közönség is csináltatott a kistemplom részére egy
1 mázsás harangot, amelyet szintén ugyanakkor 
szenteltek föl. Ez a harang a Szent Flórián nevet 
kapta.

— H alálozás. Györffy Lajos gazdá'kodó 
Balatonkövesden, 70 éves korában elhunyt. Teme
tése ugyanott ment végbe őszinte részvét mcliett. 
A megboldogultban Györffy Lajos nemesvámosi 
ref. lelsész az édesatyját gyászolja.

Augusitus 15.-én, étete 76. évében, Sátor
aljaújhelyen meghalt Nyilassy Károly kegyesreudi 
aranymisés áldozópap, ny. gim. igazgató. Várpa
lotán született és 10 esztendőn keresztül a veszp
rémi gimnáziumnak is volt tanára. Eredeti, ''iv*!ó 
egyéniség volt, akinek izzó hazaszeretettel és se 
vinizmustól aihatott történelmi előadásait tanítva 
nyai sohasem fogják elfelejteni.

— A Veczprémi P ia ris ta  D iákszövetség
kéri, hogy aki f. hó 10.-én véletlenül névtelenül 
adott fel 5 P t csekklapon Veszprémben tagdijr*, 
nevét közölje a főtitkárral. (Tel. 137)

— A P ápai M ezőgazdasági Szakiskola 
záróvizsgája. Pápáról jelentik: A pápai M. Kir. 
Mezőgazdasági Szakiskola évzáró vizsgáját a szo
kástól eltérően idén nem István királykor, hanem 
már szerdán tartották meg. A földművelőd mi
nisztériumot Stankovits Jáno3 keszthelyi gazd. akad.

| igazgató képviselte, aki ééak  érdeklődéssel hall
gatta a tanulók é telmes feleleteit s vizsga végez
tével elismerésének adott kifejezést az iskola kiváló 
igazgatója: Németh Jenő, a tanári kar és az ifju- 
ság iránt, amely szorgalmának szép tanúságát szol
gált itta. Majd Németh Jenő igazgató búcsúzott el 
az iskolából távozó másodéves növendékektől, 
akiknek nevében egyik társuk mondott hálás kB- 

I szönetet az igazgató és tanári kar fáradságos műi 
; kájáárt. Az ünnepélyes vizsgán jelen voltak: dr. 

Jókay-lhász Miklós hathalmi, Kende Béla kispodáü, 
kolossváry László vaszari földbirtokosok, Törekp 

, Árpád vaszari esperes*plébános, Rencz István tb. 
főszolgabíró stb.

B e r e tv á s i;6 p a sz tilla  a  leg m a k a csa b b  fe j fá já s t  i s  e lm u la sz tja .
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— Tűzoltóink a  győri tűzoltó kongresz- 
szuson. Vasárnap és hétfőn rendezték Győrött a 
magyar országos tűzoltó kongresszust, versennyel 
egybekötve. Veszprémvármegye Tűzoltó Szövetségét 
dr. Csiba Mór min. tanácsos, szöv. alelnök és 
Halász János felügyelő képviselte s a kongresszust 
a szövetség nevében Halász János üdvözölte, akit 
lelkes, hazafias beszédéé:t hosszas tapsviharral 
jutalmaztak A versenyen Veszprémmegyéből Veszp
rém város önkéntes csapata, Réde és Ajkacsinger- 
völgy tűzoltói vtttek részt. Mind a három csapat 
szép sikert aratott s egy-egy dijat nyeit. Várme
gyénk tűzoltósága ezzel is megmutatta, hogy em
berbaráti feladatának magaslatán áll.

— A Zsófia G yerm ekszanatórium  Ügye. 
A Zsófia Gyermekszanatórium Egyesület ügyeivel 
az utóbbi időben a fővárosi lapok sokat foglal
koznak. Minthogy az egyesületnek két szanató
riuma : a balatonalmádi és a balatonszabadi sza
natóriumok Veszprémvármegye területén feküsz- 
nek, a Zsófia egyesület ügye bennünket is köze
lebbről érdekel s a mellett minden megjegyzés 
nélkül nem mehetünk el. Tudjuk azt, hogy a Zsó 
fia Gyermekszanatórium Egyesület vezetése dr. 
Rótt Nándor megyéspüspök, mint kormányzóelnök 
kezében van és mivel őexcellenciáját szerencsések 
vagyunk közelebbről ismerhetni, azt is tudjuk, 
hogy ő a kérdéses ügyben minden szenvedélytől, 
befolyástól és meüéktekinteitő! függetlenül fogja 
igazságos és pártatlan döntését meghozni. Éppen 
ezért teljes megnyugvással tekintünk az egész ügy 
további fejleményei felé.

— Csak egy nap van műsoron Az üldöző 
(aug. 20.) és Mária Terézia (aug. 21.) a moziban. 
Filléres előadásban, szerdán és csütörtökön, Bibor 
és kékitő.

— K e re s k e d e lm i, ü g yvédi é s  iro d a i n y o m 
ta tv á n y o k a t le g sz e b b e n  é s  le g g y o rsa b b a n  k é 
s z í t  F o d o r  F e r e n c  k ö n y vn y o m d á ja . V e s z p ré m .  
T e s s é k  p r á b a r e n d e lé s t  te n n i.

— Női rendőrfőnök. Az amerikai Oregon 
egyik városkájában, Púdban, Htlene Meggyt női 
rendőrfőnökké választót ák. Valamikor Meggyes 
Heténnek hivlák és Debrecenben születelt. Kis 
gyermekkorában került Amerikába, nagyon müveit, 
több nyelven beszél. A magyar lapok közül Tolnay 
Világlapját olvassa a legszívesebben.

— A belügyminiszter az Egri Norma 
m ellett. Legutóbb mségakció értekezlet volt a bel
ügyminisztériumban, amely alkalommal a belügy
miniszter a városok vezetőinek legjobb lélekkel 
ajánlóba az Egri Normát, amely a legtökéleteseb
ben, a társadalom m egérté re  és felebaráti jóér
zésre támaszkodva oldotta meg a szegény-segélye
zés problémáját és olyan anyagi eredményeket 
produkált, amelyeket törvényes utón nem, vagy 
csak nagyon nehezen leheteti volna elérni. Java
solta, hogy a polgármesterek tanulmányozzák az 
Egri Normál, lehetőleg a helyszínen és kövesse
nek el mindent meghonosítására. Kijelentette, hogy 
az Egri Norma rendeled uion való bevezetésének 
gondolatával foglalkozik az összes városokra vo
natkozólag.

— Az alm ádi strandfürdő „bérelt" padjai.
A veszprémi közönség köréből panasszal fordul
tak hozzánk amialt a rendszer mialt, ami a bala
tonalmádi uj strandfürdőn dívik s ami semmiféle 
más fürdőhelyen föl nem található. Ha ugyanis a 
veszprémiek leutaznak Almádiba fürödni s ecélból 
délelőtt I P  ős fürdőjegyet váltanak, vagy ha a 
délutánt is a strandon töltik, még 60 fillért reá
fizetnek, még annyi kényelemben sem részesülhet
nek, hogy az egyébként is fa- s igy árnyékmenles 
strandon, a fotró napsütésben leülhessenek s a 
magukkal vitt élelmet olt nyugodtan elfogyaszt 
hassák. A strandon ugyanis bérelt padok vannak 
s egy veszprémi kiránduló arra tévedésből reáül. 
onnan, a pádon látható .bérelve" fölirásra való 
hivatkozással, nyomban elszólitják. Hogy a Fürdő 
Rt. az állandóan Almádiban nyaraló vendégeknek 
bérelt padok fönntartásával kedveskedik, az rend
ben van, de azt hisszük, hogy a veszprémi ki
ránduló fürdőzők is megérdemelnének egy kis ké
nyelmet s ezéit a bérelt padok melleit nem bérelt 
padokról is jó lenne gondoskodni. Meri az, kivélt 
a mai nehéz viszonyok között, senkitől sem kí
vánható, hogy ha a Balatonra fürödni megy, ne 
vigyen magával tízórait vagy etédet, hanem a 
strand vendéglőjében rendelje meg azt. Nem akar
juk hinni, hogy a fürdőigazgatóság ilymódor. a 
veszprémieket a strandfürdőtől el akarná idegení
teni, s ezért reméljük, hogy eme felszólalásunk
nak foganatja lesz.

„Pengő fürdőcsekk" é s  kedvezm ényes 
v o n a t a  n y ara lás  szo lgála tában .

Nagy gondot okoz a balatoni utóidény élén
kítése, és a siófoki fürdőigazgatóság mozgalmat 
inditolt ennek az érdekében. Segítene az utósze- 
zoni válságon szerinte az, ha a kormány ölven- 
halvanezer „Innland-pengől" szabaddá tenne az 
ittrekedt külföldi pénzből és „pengő fürdőcsekk" 
formájában fürdővállalatok rendelkezésére bocsá- 
taná, szabályszerű elszámolás ellenében. Ez nem 
Üzleti vállalkozás lenne a fürdők részéről, hanem 
az egész idegenforgalmi propagandát javítaná. 
Különösen a németeket illetőleg volna fontos, mert 
hisz ők a hűvösebb vizet és a temperáltabb hő
mérsékletet kedvelik, s igen sokan augusztus vé
gén, szeptemberben indulnak szabadságra. Ha a 
terv sikerül, akkor Siófok egymaga 300 külföldit 
kap 14 napra, esetleg két turnusban. (/. T.)

A MÁV-tól nyert értesülés szerint augusztus 
20. tói október 31.-ig terjedő időben a gyógyfür
dőknek minősített fürdőhelyeket látogató belföldi 
utasok, a fürdőigazgatóság' által kiá litott igazolás 
alapján, akik a gyógyfürdőt egyfolytában legalább 
14 napig használták s annak állomásától legalább 
100 km-re laknak, az ide- és visszautazáshoz 50 
százalékos menelkedvezményben részesülnek. A 
gyógyfürdők: Balatonalmádi, Balatonfüred, Siófok, 
Balatonboglár, Balalonföldvár, Balatonlelle, Balf, 
Eger, Erdőbénye, Gizellatelep, Gyopáros, Harkány- 
fürdő, Hévíz, Lillafüred, Párád, Szolnok.

— Jo b b  családhoz, vagy  m ag án o s 
úrhoz házvezetőnőnek e lm enne a ház
ta r tá s  m inden ágában  já r ta s  m ag án o s 
nő. Cim a  k iadóhivata lban .

— Antik, fényezett, ö ssze rak h a tó  
nagy ru h aszek rén y  ju tán y o sán  eladó. 
Cim a  k iadóhivátalban.

Tankönyvvásárlás
Van szerencsém értesíteni a 
nagyérdemű közönséget, hogy 
az összes veszprémi iskolák
ban bevezetett tankönyvekből 
s ik e rü lt  egy nagyobb  
m ennyiséget a  leg jobb  
3  k iv ite lben  B

ódon állapotban
b e s z e r e z n  em
és igy módomban van jókar
ban levő, kevésbé használt

t a n k ö n y v e k e t

féláron
a  tanuló  if jú sá g  re n 
d e lk e zé sé re  b o csá ta n i

Uj tankönyvek rendes bolti árban korlát
lan mennyiségben nálam beszerezhetők

FO D O R F E R E N C
könyvkereskedése  Veszprém .

— E lhájasodásnál, köszvénynél és cukor-
betegségnél a természetes „Ferenc József* 
keserüviz javítja a gyomor és a belek működését 
és előmozdítja az emésztést. Az anyageserebán- 
talmak gyógyító eljárásainak több kutatója meg
állapította, hogy a Ferenc József víz-kúra na
gyon szép eredményre vezet. A Ferenc József 
keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és fü- 
szerüzletekben kapható. 1

— „Pokolvár.* A regény szerzője Gesztesi- 
Balogh Gábor, akinek novelláit, krokijait a közön
ség ismeri és az „Asszonyölők* és a „Kataklizma" 
c. regényei komoly irodalmi sikert jelenteitek. A 
N Y  L-nak irt regénye témáját az amerikai Igangs- 
tervilágból és fegyencíletből meritelte. A „Pokol
vár* eseményeinek központjában egy ketlőséletü, 
vakmerő fiatalember áll, akinek legigazibb harma
dik énjéről csak a regény végén hull le a fátyol. 
Az izgalmas cselekmény sötét szineil bájos szerelmi 
epizód tónusai enyhítik.

— Leesett a  fáró l. Pápáról jelentik: Özv. 
Tóth Lajosné dákai asszony gyümölcsszedés köz
ben leesett a fáról. Mivel nagyon rosszul érezte 
magát, beszállították Pápára, az Irgalmasok kórhá
zába, ahol Röntgen-felvétellel megállapították, hogy 
gerincoszloptörést szenvedett.

— N agyjaink a rcképe  bélyegeken. A posta 
vezérigazgatósága uj magyar bélyegeket hozott for
galomba. Az 1 filléres bélyegre Madách Imre, a 
2 filléresre Arany János, a 4 filléresre Semmel
weis Ignác, a 6 filléresre Eötvös Loránd báró, a 
15 filléresre Széchényi István gróf, a 16 filléresre 
Deák Ferenc, a 20 filléresre Liszt Ferenc, a 30 
filléresre Kossuth Lajos, a 32 filléresre Tisza István 
gróf, a 40 filléresre Munkácsy Mihály, az 50 fillé
resre Kőrösi-Csoma Sándor, a 70 filléresre Bólyai 
Farkas képe került.

— N y á ri m u la t s á g o k r a  la m p io n o k , ko n 
fe tt i, s z e r p e n t in ,  v i lá g p o s ta  le v e le z ő la p o k , v a 
la m in t  p la k á to k , o s z t ó c é d u lá k  a  m e g re n d e lé s  
n a p já n  s z á l l í t t a t n a k  F o d o r  F e r e n c  p a p ír á r u -  
h á z a  é s  k ö n y v n y o m d á ja  á lt a l V e s z p r é m .

— Soffőr-tanfolyam . Állami gépjárómfl- 
vezelőképző (soffőr) tanfolyam nyílik meg, leszál
lítóit tandijakkal, a M. Kir. Tehnológiai és Anyag- 
vizsgáló Intézetben szeptember 5.-én este fél 7-kor, 
(Bpest, V ili, József-köruf 6.) Beírás naponta d. e. 
9 —1, kedden és pénteken d. u. 5—7 óra közölt 
az igazgatósági irodában.

— Elgázolt fiú. Pápáról jelentik: Weiiz 
Albert pápai gyümölcsárus 5 éves kis fia az ufeán 
játszadozott s annyira belemerült a játékba, hogy 
nem vetle észre, hogy egy kocsi robog feléje. A 
kocsi a gyereket elgázolta. Koponyaalapi töréssel 
beszállították az Irgalmasok kórházába.

— A utószerencsétlenség. Enyingről jelen
tik : Súlyos kimenetelű autószerencsétlenség történt 
Lepsényben. Duka László az „Esti Kurír* autójá
val ki akart kerülni egy két éves kisgyermeket, 
miközben nekiment a kerékvelő betonoszlopnak 
és az árokba fordult. Az utasok közül dr. Körmendy 
Jenőné súlyosan, Fenyő Ernőné könnyebben meg
sérült, míg Erdős György lapszerkesztőnek és a 
gépkocsi vezetőjének nem történt semmi baja.

— T áncm ulatság  szurkálással. Pápáról 
jelentik: Nagylevel községben vasárnap láncmu
latságot rendezeti a falu ifjúsága. Az éjféli szünet
ben két mutató társaság valami csekélységen össze
szólalkozott s a fiatalok literes üvegeket, székeket 
vagdostak egymáshoz, majd bicskával Rédling ]&- 
nos földművest valaki úgy oldalba szúrta, hogy 
eszméletlenül összeesett. A szúrás a tüdejét is ál
járta. A kihívóit pápai mentők életveszélyes álla
potban beszállították az Irgalmatok kórházába, 
úgyszintén Schltszky István cipészsegédei is, aki 
meg a fején szenvedett súlyos sérüléseket.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (20.) 
Szent-Ist án napján — csak egy nap — d. u. 4, 
fél 7 és este 9 órakor: „Az üldöző*, hamburgi 
történet 11 felvonásban. Főszereplők: Hans Albers, 
Eggert Márta és Gerda Maurus. Izgalmas bűnügyi 
dráma, de sok kedves jelenettel és dallamos zene - 
számmal. Változatosságával rendkívüli élvezetet 
fog nyújtani. Ezenkívül kiegészítő műsor. — Va
sárnap (21.) — csak egy nap — d. u, 4, fél 7 
és este 9 órakor: „Mária Terézia*,nagy regényes 
történél hangcs változatban, filmre irta Vajda László. 
A két főszerepben: Lil Dagover és Petrovics 
Szvetiszláv. Cigánymuzsika, csárdás, magyar nó
ták. A film már pergelt Veszprémben néma vál
tozatban, igy is nagy sikerrel. — Szerdán és csü
törtökön (24. és 25.) filléres előadásban a „Bibor 
és kékitő*, szatirikus vígjáték. Meséje operetlmese,
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Régi, kevés jav ítá s t igénylő

karosszékek, ülőkék stb. 
ju tá n y o sá n  elad ók .

Cim a  k iadóh iva ta lban .

kedves, fordulatos, sok helyült meghaló és még 
több helyen rendkívül vidám. Főszerepét Hansi 
Niese játssza. Előzőleg kísérő műsor. — Amint 
már legutóbb is közöltük, a filléres előadások 
minden szerdán d. u. 4 és este 9, csütörtökön 7 
és 9 órakor kezdődnek.

KÖZGAZDASÁG.
T ize n h a tm ilió  m é te rm á z sa  b ú za  

te rm e tt
Bpestről jelentik: A földművelésügyi minisz

ter meghívására a gazdasági felügyelők kedden 
délelőtt értekezletet tartottak a földművelésügyi mi
nisztériumban. A gazdasági felügyelők jelentése 
alapján a gabonatermés eredménye a következő: 
búza 15 milió 942 000 métermázsa, rozs 7,800 000 
métermázsa, árpa 7,000 000 métermázsa, zab 2 
milió 900 000 métermázsa.

* V eszprém i kereskedők az OMKE kong
resszusán . A kereskedőknek az OMKE által ren
dezeti debreceni kongresszusán a veszprémi Ke
reskedő Társulatot Kulcsár Károly elnök képvi
selte, aki az adókedvezmények ügyében határozati 
javaslatot terjesztett elő. ügy ezt mint ama másik 
indítványát egyhangú helyesléssel fogadták, hogy 
az adófölszólamlási bizottsági tárgyalásokon a ki
küldött adótisztviselő éppúgy hagyja el a termet, 
mint az érdekeli adózó, hogy a bizottság minden 
feszélyezés nélkül határozhasson.

* Elég jól sikerü lt a  pápai vásár. A két
napos pápai Nagyboldogasszonyi országos vásárra 
felhajtoitak 1458 szarvasmarhát, ebből eladtak 
980 darabot; 1010 lovat, ebből eladtak 249 ; 1259 
sertést, eladtak belőle 850 darabot. A seitésvásár 
igen élénk volt. Elszállítottak 20 vágón szarvas- 
marhát, ebből ketiőt Olaszországba. Ausztria ré
szére vágni való lovakat vásároltak.

* O rszágos gyüm ölcskiállitás. Augusztus
19.-én nyilik meg a Pomológiai Bizottság rende
zésében és az Országos Kéné szeli Tanintézet he
lyiségeiben (Nagyboldogasszony ut 45 ) az orszá
gos gyümölcskiállitás. A kiállítás célja, hogy be
mutassa az augusztusban beérő magyar gyümöl
csök minőségét, válfajait, továbbá propagandát 
csináljon a gyümölcsök értékesítésének és helyes 
csomagolásának. A kiállítás augusztus 19 -tői 22.- 
ig, naponkint reggel 8-tól este 7-ig díjmentesen 
megtekinthető.

* Olcsó ruházati cikkek a  szegényeknek.
Bpestről jelentik: Az Árelemző Bizottság, a leg
szegényebb néposztály ruházati szükségletit kielé
gítendő, megállapodásra jutott a gyárakkal és a 
kereskedő testületekkel egyes felső- és alsóruhá
zati anyagok jutányos áron való forgalombahoza- 
talára nézve. Az árut márkával látják el. A márka 
tartalmazni fogja a legmagasabb árat is, amelyhez 
tehát semmiféle költséget, sem forgalmi adót, 
sem csomagolási és egyéb költséget senki fel 
nem számíthat. A forgalomba hozott cikkek ható
sági ellenőrzés alatt állanak. Minden visszaélés a 
legszigorúbb megtorlásban részesül. Eladásra ke
rülnek ilyen m ódon: pamutszövetek, férfi szövet, 
női szövet, félkamgarn, gyapjúszövet, zeugkendők.

* Inségm unka és a  Balaton. A „Vállal
kozók Lapja“-nak legutóbbi számában Langer 
Lajos mérnök figyelemreméltó cikkben foglalkozik 
a Balaton problémájával. Rámutat arra, hogy a 
balatoni élet fellendítése nemzeti érdek s ha már 
elkövettük azt a hibát, hogy a Balaton helyett 
Lillafüredre költöllünk óriási összegekéi, gondol
junk most arra, hogy a szükségmunkák egy részét 
fordítsuk a Balaton fejlesztésére. A Balatont csak 
akkor keresik fel még nagyobb számban a kül
földiek és belföldiek, ha jobban megközelíthető 
lesz. Az első dolog volna tehát egy közvetlen 
körvasulvonal megépítése. A szükségmunkák má
sodik lényeges csoportja volna az egyes balatoni 
fürdőhelyeken vízvezeték és csatornázás létesítése, 
mert e nélkül ma már kulturhelyet elképzelni sem 
lehetséges.

IRODALOM.
(Makkal Ján o s : G erm ánia uj utakon.)

Németország soibdöntő óráit éli és az ott forrongó 
világpolitikai jelentőségű a la k u lá s  rendkívüli ér
deklődésre tart számot a művelt magyar olvasó 
közönség részéről is. Makkal Jánosnak, a kitűnő 
zsurnalisztának páratlan ées  iá'ással megirt mun
kája kimerítően megismerteti Németországnak az 
utolsó évtizedekben lezajlott politikai és gazdasági 
életéi, a hitlerizmus előretörésének és előrejutásá
nak történetét s Németország jövőjének kialakulá
sát. A 136 oldalas kötet mindvégig érdekesét iz
galmas leírásban ismerteti a hitlerizmus szerveze
tét, politikai és gazdasági programját s elért ered
ményeit. A szerző tollát mindig a tárgyilagos és 
szigorú kritika irányítja. Elénk tárja Németország 
jelenét, tárgyalja a nemzeti szociálizmus hatalmi 
lehetőségeit úgy a kül-, mint a belpolitika és az 
uralkodó gazdasági rend szempontjából, és meg
rajzolja Germánia kialakuló, uj életformáját. A mű
vet a Danubia Könyvkiadó Rt. adta ki a „Ma és 
holnap" c könyvsorozatában s az Egyetemi Nyomda 
állította elő a tőle megszokott ízléssel A mű címlap
ját Horváth Jenő festőművész rajzolta. Ára 2 50 P.

(Mit kell tudni az építtetőnek a  korszerű 
csaiádiház-épitésről?) Irta Botha József építész
mérnök. Szerző az olvasót, a modern családiház- 
épités irányelveinek ismertetése során, a telek he
lyes megválasztása, a ház tervezése és kivitelezése 
minden fázisán, a telépitée minden munkálatén 
végigkalauzolja. Ismerteti a híz tehnikai felszere
lése problémáinak korszerű megoldását; kiterjesz
kedik a ház belső berendezésére, bebútorozására, 
a ház körüli kertnek a házzal kapcsolatos, azzal 
összhangban történő kiképzésére is. A könyv má
sodik felében megtaláljuk a szabadon álló villa, a 
sorház, a legggyakrabban épülő legkisebb ház é3 
a növekvőház korszerű megoldásainak a példáit. 
A szöveget 92 ábra teszi szemléletessé. A 292 ol
dalas, úttörőnek mondható mű az építtetőknek, va
lamint az épitő szakembereknek is igen hasznos. 
Ara 5 pengő. Megjelent a „Pátria-nyomda" r. t. 
kiadásában, Budapest, IX , Üllői-ut 25. és kapható 
minden könyvesboltban.

(Kétszázötvenéves gravitáció.) A gravitá 
ció negyedévezredes születésnapja alkalmából New 
Ionról irt Beke Manó eeyetemi tanár az Uj Idők-ben 
tanulmányt. Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapj

Vezet,
mint mindig!

uj modelii 
R oyal p o rta b le  
amerikai Írógép!

6 —I S  h a v i  részlet
f iz e té s i fe lté te lek .

Á r a já n la tta l szolgál,
a gépet kívánatra vidéken is azonnal bemutatja

a  fő le r a k a t:

fodor ferenc
k ö n y v - és p a p ír  á ru h á za  
Veszprém . T e le fo n  54.

R á d ió k , fé nykép ező  gépek,
a m e r ik a i R o ya l Író g é p e k
részletfizetésre

kaphatók  FO DO R F E R E N C  köojrkereskedésiben

érdekes és ériékes kflzleményekben bővelkedik. Her- 
cteg Ferenc kis regénye most nyert befejezést, Har- 
sányiZsolt regénve pedig folyik. A szépirodalmi rész
be Terescsényi GyOrgy és Kosáryné Réz Lola elbe
széléseket, S. Bokor Malvin cikket, Zinyi László, 
Ölbey Irén és Zivuska Andor verseket írtak. Féth 
Imre Írása, számos cikk, időszerű képek, Mühibeck 
Károly és Pólya Tibor humoros rajzai és a népszerű 
rovatok gazdagítják az Uj Idákét. A kiadóhivatal: 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16. bárkinek küld mutat
ványszámot. Előfizetés negyedévre 6 40 P, egyes 
szám 50 fillér.

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

Az 1932—33. évi futbalszezón kezdete roha
mosan közeledik, tehát futbalcsapataink szorgal
masan készülnek az elkövetkezendő nagy küzdel
mekre. Az elmúlt két ünnepnapot is kihasználták 
barátságos mérkőzések lejátszására, amiknek ered
ményeit itt közöljük:

Move V S E -P . Kinizsi 7 :1  (5 :0 ). A két 
tartalékos csapat a nagy hőség dacára jó sportot 
nyújtott, különösen a helyi csapat talált magára.
A MOVE-ban beérkezettnek tekinthető Molnár, aki 
önzetlen já'ékával, szép beadásaival és eredmé 
nyességével tűnt ki a csapatából. Góllövők: Hor
váth (2), Illés (2), Szabó (1) és Molnár (2), illetve 
a jobb összekötő. Jók a győzteseknél Molnáron kí
vül Zwicker és Kindl, mig a veszteseknél a kapus, 
Breuer és Király.

Fűzfő—Várpalota 2 :2  (1 :0 )  Változatos küz
delem. A füzfőieknél Sreiner 1., Serfőző és Breuer, 
mig a palotaiaknál Bostay, Mofflár és Moczik já
téka tetszett. — Fűzfő II.—Várpalota 11. 5 :1 (2:0).

Perutz—GyAC komb. 7 :2  (2 :2 ). A pápai 
csapat fölényesen győzött a győriek kombinált 
csapata fölött. Góllövők: Ács I. (2), Ács II. (2), 
Borsa (2), Antalescu, illetve Szalai (2).

Sárvár—Perutz 2 :1  (2:0). A változatos és 
élénk iramú meccset a sárvári legénység biztosan 
nyerte. Kiváltak a csapatokból Foris, Asbóih I. és 
II. (Sárvár), illetve Kiss és Vacskó (Perutz).

Kinizsi—Sz. Vasutas 2 :1  (1:1) A tartalékos 
pápai csapat meglepetésszerü győzelmet aratott 
nagynevű ellenfelén. Góllövők: Tóth és Limper- 
ger, valamint Kiss.

Az „Enyingi Leventék" csapata értékes baj
noki pontot hódított el a Siófoki SE jó erőkből 
álló együttesétől. Eredmény 2 :2  (0:1). Több 
szerencsével az enyingiek győzhettek volna. (t. f.)

o A balatonkenesei távuszóverseny. Ba
latonkenesén 4 5 km-es távolságon vasárnap folyt 
le a MUSz távuszó versenye. A férfiak közül Gyóji 
Miklós (UTE) győzött 59 p., 66 8 mp. idővel, a 
hölgyek közül Koch Bözsi (MUE) volt az első 
1 óra 12 p., 45 mp. idővel. A férfiak csapat- 
versenyében az UTE, a hölgyekében a MUE csa
pata győzött.

o K isorsolták az  őszi labdarugóm érkő 
zéseket. Megtörtént az őszi labdarugómérkőzések 
sorsolása s annak eredménye a következő: aug. 
28.: VTC—V. Vasutas, GyAC—Kinizsi, TSC— 
Move VSE, Perutz—SOTEK, Siófok—Bfüred, Vár
palota—SzAK; szeptember 4.: Move VSE—II. Kér., 
Kinizsi—SVSE, ETO-VTC, SzAK-Siófok, Fűz
fő— PLTE, Bfüred—Unió,ZSE—Perutz; szept.11^ 
VTC—Kinizsi, DVE-M ove VSE, Siófok—ARAK, 
Unió—Fűzfő; szept. 18 : DAC—VTC. Kinizsi— 
ETO, PLTE—Bfüred, Fűzfő-Siófok: T IA C -Pe- 
rutz; szept. 25 . :  ARAK—Unió, Siófok—PLTE; 
október 2 .:  VTC—SFAC, SVSE-M ove VSE, V. 
Vasutas—Kinizsi, Unió—Siófok, Fűzfő—ARAK, Pe
rutz—ZTE; okt. 9 .: Move VSE-VTC, D A C-K i- 
nizsi, Bfüred—Fűzfő; okt. 76 : VTC—TSE, Kini
zsi—SFAC, ETO-M ove VSE; okt. 23.: II. Kér.— 
VTC, Move VSE—Kinizsi, SzAK—Fűzfő; okt. 30.: 
V TC-D V E, DAC-M ove VSE, K inizsi-TSC, 
ARAK—Bfüred; november 6 .: GyAC—VTC, II. 
Kér —Kinizsi, Move VSE—SFAC; nov. 13.: VTC— 
SVSE, Kinizsi—DVE, V. Vasutas—Move VSE, 
nov. 20.: Move VSE—GyAC.
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M inden p e tró le u m  lám p át
125 g y e rty a fé n y ii 
a la d d in  lá m p á ra

al akí t hat j a át,
Super aladdin égő szerkezettel.

Komplettfelszerelésára P1970
Loxon lámpaüveggel és Loxon izzótesttel.

G yári lerak at 231

B E N E D E K  P Á L
üveg és porcellán kereskedésében, Veszprém. B

Anyakönyv.
Születés: Nagy László ács.-s. és K s Máiia fia Já

nos r. k — Weisz Jenó niaci á u s  és Leilner Erzsébet 
fia Sándor izr. — Czvetko J zsef napsr. és Hoiváth Ro 
zália fia László Imre r. k. Növik Lőrinc áll. rendőrségi 
hiv. altiszt, és Kopnyi Frzsébet leánva V á ra  Magdolna r. k.
— Szabó Károly cipész és Nagy L i/^ébii fia Károly Pál 

r. k. — líj. Tuba Gábor földm. é> Maliié Ilona leánya 
Kornélia ref.

Halálozás Csapó Istvánná Kuli Anna 52 é . r. k. — 
Pillich József házisz. 55 é., r. k. — SteHbr~h Ferenc 4 
h., r. k. — Zsoldos Gábor naps/ 45 é . r. V Hajda 
István napsz. 52 é., r. V. — — Barkóczi Ilona 6 h., r. k
— Kovács Margit szakácsnő 33 é . r. V — Márki Józsei 
szabó 67 é.. r. k. Csekö János C';?mnd:a F3 é.. ref. 
Müller Autónia 4 hónapos r. k. — Hegedűs Ignác ny. máv. 
voraííékezö 88 é., r. k

Házasság : Slavomcs János kőmives-s. és Joó Er
zsébet r. k. — Juhász Gyula kömives-s. és Lupán Terézia 
cseléd r. k.

3523-1932. szám.

Á rverési hirdetm ény.
Dr. Lantc3 Andor veszprémi ügyvéd által kép

viselt Molrár László javára 386 P 20 f. követelés 
és járulékai erejéig a veszprémi kir. járásbíróság 
1931. évi 3942. sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1932. 
évi junius hó 17.-én lefoglalt, 2746 P 30 f.-re F:- 
csült ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság fcn'i 1 
számú végzése alapján az árverést elrendelem s ?n- 1 
nakez 1908. évi XLI.£t-c. 20. § a a lp ján  a m*g kö 1 
vetkezőkben megnevezet*, valamint zá’cgjogot ezer- J 
zeit más loglaltalók javára is, végrehajtás, szenvedő 
lakásán, Füszfő-gyártelepen leendő megtartására 
határidőül 1932. évi augusztus hó 25. napjá
nak délután 3 órája tűzetik ki, amikor a bírói 
lag lefoglalt bútorok, bor, hordó, fegyver, óra, s egyéb 
ingóságokat, a legtöbbe* Ígérőnek, esetleg a becsár 
*/s-árt is elfogom adni. 100 Pengőt meghaladó 
becsértékü ingónál a becsérték 10%-át bánatpén
zül kezeimhez az árverés megkezdésekor le hell 
fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból a végrehajtató követelését megelőző kielégí
téshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo-

f;uk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
gényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban 

vagy szóval jelentsék be.
Veszprém, 1932. julius 30.

229 P ád á r kir. bir. végrehajtó.

3561—1932. sz.

Á rverési hirdetm ény.
Dr. Lőwy Ede és Tsa veszprémi ügyvéd által 

képviselt Hajós Sándor javára 51P 50 fillér és 
102'45Ptőkekövetelés és járulékai erejéig a veszprémi 
kir. járásbíróság 1932. évi 1821. sz. végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőknél 1932. tvi julius hó 11.-én lefoglalt, 
1659 P*re becsült ingóságokra a veszprémi kir. 
járásbíróság fenti számú végzése slapján az árve
rést elrendelem s annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 
§ a alapján még következőkben megnevezett, vala
mint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, 
végrehajtást szenvedő lakásán : Veszprém, Szabadi
ul leendő megtartására határidőül 1932.évi augusz
tus hó 27. nap jának délelőtt 9 óráját tűzöm ki, 
amikor a biróilag lefoglalt bútorok, teherautó s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, esetleg a becsár 
*/s*éit is elfogom adni. 1000 P-t meghaladó becs- 
értékü ingónál a becsér ék 10 u/o- át bc-natpénzül ke
zeimhez, az á< verés megkezdésekor, le kell fizetni.

Feihivom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból végrehajtató követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam 
Írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1932. augusztus hó.
230 Pádár s. k., kir. bir. végrehajtó.

579—1932. sz.

Á rverési h irdetm ény .
Dr. Leopold Elemér budapesti ügyvéd által 

képviselt Finomított Olajok Kereskedelmi R. T. 
javára 118 P követelés és járulékai erejéig a bpcoti 
kÖ2p. kir. járásbirófág 1932. évi 306576. sz. vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytan 
végrehajtást szenvedőnél 1932. évi május hó 9.-én 
lefoglalt, 2732 P-re becsült ingóságokra a vesz
prémi kir. járásbíróság fenti számú végzése alapján 
az árverést elrendelem .annak az 1908. évi XLI. t.-c
20. § a alapján fentirt, valamint zálogjogot szer ’ ..t 
más foglaltatók javára is, végrehajtást szenvedő 
lakásán, Veszprémben, Kossuth Lajos u. 22. szám 
alatt leendő meg»aitá‘ára határidőül 1932. évi 
augusztus hó 21. napjának délelőtt fél v;z 
órajtat tűzöm ki, am'kor a biróilag lefoglalt 
Lerenuf’é* ( '  - *>pK-n, fe* é'c á s egyéb ingó
ságodat a legtöbbet Ígérőnek, esetleg a becsár * ,- 
ácu ib el fogo... adni. 1000 pengőt meghaladó 
becbé.L..ű ingónál a becsérték 10 % -át bánatpén
z t  köreimhez az árverés megkezdésekor le kell 
fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vételár
ból végrehajtató követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igénykereseiüket az árverés megkezdéséig nálam 
..asban vagy szóval jelentsék be.

Kelt Veszprém, 1932 julius 22.-én.
225 Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE 
szerkesztősége és kiadóhivatala
Veszprém, FQredi-telep 11. szám alatt van. 

Telefonszáma 66.

Keresztény tanító család,

tanulókat,
k o r r e p e t á lá s s a l  együtt

ellátásra elfogad.
Cim a kiadóhivatalban. 227

Rákóczi-tér 24. szám alatt lévő
S in g e r
v a r r ó g é p  ü z le t

november l-re  kiadó.
Bővebbet d r . A o se n b e rg  Je n ő n é l.

Iaippisai ménes árverés.
Herceg Pálffy Miklós malackai szár

mazású, fajtiszta lippizai ménese feloszlatás 
miatt f. évi sz e p te m b e r 18.-án d. e. 11 
ó rak o r árverésen eladatik. Eladásra kerül 
I db. * sn y é sz m é n , 7 db. v e m h e s  
a n y a k a n c a , 9 db. b eh a jto tt é s  
b e ta n ítá s  a la tt i  k a n c a  é s  4  db . 
m é n ; továbbá 6  db. m én , 7 db. 
k a n c a c s ik ó  1 — 2  '/> é ve sig  és 5  
db. s z o p ó s  c s ik ó .

Árverés napján Sárbogárd állomáson 
d. e. 10 órai gyorsvonatnál kocsik állanak 
é;deklődők rendelkezésére. Felvilágosítás a 
hercegi jó szá g fe lü g ye lő sé g n é l N a g ykö rö sö k , 
p o s ta  S á r  boga  ni. T e le fo n szá m  : S á rb o 
g á r d  6. 228

Keila község elöljáróságától.

9 0 8 -1 9 3 2 . sz.

Hirdetmény.
Ker'a község határában, mintegy 1540 

kát. hold területen gyakorolható

v a d á sz a t i jo g o t
a közcég elöljárósága, a kertai körjegyzői 
irodában, 1932. év i a u g u sz tu s  hó  
2 5 .-én  d é le lő tt 10 ó ra k o r  1933. 
febr. 1.-től 1943. julius 31.-ig terjedő időre 
nyilvános árverésen haszonbérbe adja.

Az árverési feltételek a kertai körjegy
zői irodában megtekinthetők.

Kerta, 1932. aug. 5.-én.
226 B o g n á r  Vince, körjegyző.

A
tanuló ifjúság 

figyelmébe!

Az összes veszprémi iskolákban elrendelt 
tankönyvek  uj á llap otb an
k o r lá t la n  m enn yiségb en  re n d e s  bo lti á ro n ,
valam in t ódon á llap otb an

fele árban kaphatók 
FODOR FERENC
k ö n y v k ereskedésében , V eszprém . T elefon  54.

A
tanuló ifjúság 

figyelmébe!

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptuiajdonos a .Veszprémvámtegye* Lapkiadóvállalat.


