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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni Őrök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

V ig y á za t!
Gróf Károlyi Gyula miniszterelnök az egy

ségespárt szerdai értekezletén az őt jellemző 
becsületességgel és őszinteséggel megmondotta, 
hogy az ország gazdasági és pénzügyi bajok 
folytán ma kétségtelenül súlyos helyzetben van, 
s ilyen körülmények között érthető, hogy sem 
a  kormány, sem a kormányt támogató pórt 
valam i nagy népszerűségnek nem örvendhet. 
Az ellenzéki pártoknak tehát könnyű a mai 
helyzetben népszerűségre szert tenni és a 
meglévő elégedetlenséget kihasználni. Az Ígér
getések terén ugyanis a kormány és kormány
párt sohasem  érheti utói az  ellenzéket, mert 
az  szabadon Ígérhet mindent, mivel úgyis bi
zonytalan az a  terminus, amikor Ígéreteit be
válthatja. Az ellenzek ezért nem kockáztat 
semmit, ha beígéri mindazt, amit a közönség
nek jól esik hallani.

A miniszterelnök megállapítása a boldog 
békeidőkben is igazság volt, csonkára szab
dalt szerencsétlen hazánk mai helyzetében pe
dig százszorosán az. Ezért csak csodálkozni 
lehet azon, ha az ellenzéknek hangos, sokszor 
duhajsógig menő handabandózósa még a  leg
kom olyabban gondolkozó, olyan közéleti férfia
kat is képes megtéveszteni, akiknek pedig a 
m últban elégséges tapasztalaluk lehetett atekin- 
tetben, hogy mit jelent a minden felelősséget 
nélkülöző kortespolitika. Az ország összeom
lása  pedig szomorú intelem lehetne nekik, hogy 
az  ilyen jelszavas politikának a m almára bal

kezes, bár esetleg jóhiszemű elszólásokkal még 
akkor sem volna szabad a vizet hajtaniok, ha 
a  kormány és kormánypárt működése ellen 
esetleg kifogásaik is vannak.

De vájjon lehet-e ilyen kifogásokat emelni 
a  közhangulat alapján ? Nem. Önzetlen politi
kus, aki szivén viseli hazája sorsát és nemzete 
legfeltettebb érdekeit, csupa népszerüségvadá- 
szatból nem igazodhatik a mai tömeghangulat 
szerint, amely a kedvezőtlen viszonyok okozta 
elkeseredésből fakad, s amely nem is volna 
olyan elégedetlen, ha ráadásul lelketlen és lelki- 
ismeretlen izgatok alattomos vagy nyílt bujto- 
gatással nem tüzelnék. Már pedig mi nagyon 
jól tudjuk, hogy ilyen izgatok, a hatóságok 
minden ébersége ellenére, egyre többen járnak 
vidékre a nép közé s egy óra lefolyása alatt 
nagyobb rombolást visznek végbe a  lelkekben, 
mint amennyit az épitőmunka egy év alett el
végezni képes.

És ezekkel a  — nevezzük nevén — szo
cialista izgatókkal szövetkezett az a Gaál 
Gaszton-pórt, amely legutóbbi szegedi nagy
gyűlésén a m aga szám ára a  kormányhatalmat 
követelte. A szociáldemokratákkal árul egy 
gyékényen a magát hazafiasnak és kisgazda
érdekeket védőnek nevező az a párt, amely 
csupán azért, hogy tagjai nagyobb szómmal 
legyenek, többezer holdas mágnásokat és a 
kisgazdák ellen árveréseket kitűző pesti fiská
lisokat egyesit magában.

A jól szervezett szociáldemokraták tudták, 
mit csináltak, amikor fegyverbarótsógra léptek 
velük, mert azoknak csupán eszközök a pol
gári elemek a kormány m egbuktatására és a 
fölfordulós előidézésére, ahogyan 1918-ban 
sem voltak mások. A velük uj barátságot kö
tött, a német Hittleréket majmoló polgári ellen
zék tagjaiban pedig olyan mérhetetlen a hata-

j  lomvógy és olyan kevés a felelősségérzet, hogy 
lelkiismeretfurdalós nélkül játszanak a tűzzel. 
De tudják-e azok, hogy mit csinálnak, hogy 

! hova vezethetik őket a hamis Ígéretek és jel
szavak, akiknek van vesztenivalójuk ebben az 
országban ?

Ugv látszik, nem tudják. Pedig jó lenne 
megtudniok, mert ha csak akkor fogják meg
tudni, amikor mór bekövetkezett, akkor későn 
lesz a jajveszékelés, a m egbánás. Mert akkor 
nem hogy adót nem kell majd fizetniük, hanem  
nem lesz mi után fizetni, mert a földet elveszik 
tőlük. Azért hót v igyázat! —chl.—

A Gazdasági Egyesület 
igazgatóválasztmányi 

és közgyűlése.
H o litsc h e r  K á ro ly  a  g a zd a sá g i 

v á ls á g  o k a iró l.
A Veszprémvármegyei Gazdasági Egyesület, 

Holitscher Károly gazd. főtanácsos, országgyűlési 
képviselő elnöklése alatt kedden délelőtt igazgató
választmányi ülést, majd rendes közgyűlést tartott. 
Az igazgatóválasztmány foglalkozott az Orsz. Kar- 
telellenes Liga felhívásával és annak megalakulá
sát helyesli és támogatását a gazdaközönségnek 
ajánlja. Foglalkozott a Vármegyei Gazdapárt meg
szervezésének kérdésével, a Vasvármegyei Gazda
párt mintájára, de tekintettel eme pártnak politikai 
árnyalatára, az igazgatóválasztmány nem tartja he
lyénvalónak, hogy annak megszervezésével az egye
sület kebelében érdemileg foglalkozzon. Töpler 
Ernő titkár bejelentette, hogy a töldmivelési mi
niszter Veszprémben egy három hónapos téli gaz
dasági tanfolyam szervezésével megbízta. Tekin-

A nők és a kétségbeesés.
Irta Endrödy Béla.

Régi igazság, hogy a nőknél könnyebben 
nem tud kétségbeesni senki. Ez egy egészen csu
dálatos és szelleten női erény, nem ismerik fel a 
halárt, amelyen lul még megérthető és megmagya
rázható a kétségbeesés. Éppenugy kétségbe tud
nak esni egy három emeletes ház összeomlásán, 
mini afelett, hogy egy csepp fekete kávé rápotlyant 
az uj selyem ruhá|ukra.

Ruháról lévén szó, nézzük csak, hányszor 
tudnak kétségbeesni a nők például egy ruha fe
lett. Először is kétségbeesnek afölött, hogy uj ruha 
— nincs. Ezt a kétségbeesést így szokták kife
jezni a nők:

— Nincs mit felvennem.
Ezt, hogy nincs mii felvennem, ezt minden 

nő legalább egymiliószor mondja el a földi élet
ben s ha e mondást a férjek komolyan vennék, 
az egymiliő sóhajtásnak egymilió ruha lenne az 
eredménye. A férjek azonban bölcs és komoly 
emberek és éppoly gépiesen válaszolják a „nincs 
iritfelvennem" kijelentésre, hogy „nono,édes,angya- 
lom", mintahogy más ember jónapot-jára azt mond
ják : alászolgája. Vannak azonban úgynevezett pa
pucshős férjek, akik számára ezt a szót kimondani 
.nem* a legnehezebb és a legfájd almasabb dolog 
Nézzük most, hogy ebben az esetben az első

számú, a nincs mii felvennem- kélségbeesés, hogy 
oszlik el és milyen következményekkel jár, ha a 
férj például ezt válaszolja:

— Hát akkor tessék egy szép estélyi ruhát 
csináltatni.

Ebben az esetben következik a második 
számú kétségbeesés. Az asszony kiválasztja a di- 
vatm űvésznél az anyagot, a fazönl, a szint és bol- 
dagan hazaviharzik. Huszonnégy Aráig el van nyu
godtan és madarat lehetne fogatni vele, a másnapi 
ruhapróba után azonban kitör rajla a második 
számú kétségbeesés.

— Miért, hogy kékruhát rendeltem és nem 
halvány lilát?

Ezt a kétségbeesést elfujja a férj lovagias 
kijelentése, hogy a kék szin a szőkék báját elten- 
álhstatlanná teszi. Jön tehát a harmadik számú 
kétségbeesés. A ruha egy estélyre kell, hél órára 
Ígérték, hogy hazaküldik, már háromnegyed nyolc, 
már 01 telefonsürgetés történt és a ruha még min
dig nincs itthon. Ez a kétségbeesés már mély 
nyomokat hagy az asszonyi kedélyen, végül a férj 
kocsiba ülteti a szobalányt, az elvágtat a szalonba 
és végre, végre hazahozza a ruhát. Ekkor sötétlik 
fel a legnagyobb, a negyedik számú kétségbeesés.

— Sluszban bö!
Ez a kélségbeesés is eloszlik később, amennyi

ben az uj ruhát távozáskor már az öv táján gyé- 
mántos mellifl szorilja szükebbre. Most már nem

bő sluszban, kár volt kétségbeesni, minlahogyan 
egyenkint és összesen fölösleges volt mind a négy 
kétségbeesés. De hát elhiszik ezt az asszonyok?

A női kélségbeesés könnyelmGen és keser
vesen lángot vet például akkor, ha vörösbor Om
lik a vacsora-asztal abroszára, ha a puddingot 
önmagába roskadva tálalja föl a szakácsnő és a 
többi. A női kétségbeesésnek azonban jellemző 
tulajdonsága, hogy amilyen gyorsan sötétlik el, 
olyan gyorsan szétoszlatható. Ez onnan van, hogy 
a hölgyek lulajdonképen unják a kétségbeesést 
és néha elég egy könnyű szalmaszál ahhoz, hogy 
abban megkapaszkodva, azonnal kikecmeregjenek 
belőle.

Legfőképen unják a kétségbeesést akkor, 
mikor részvétleljcs kétségbeesést követel tőlük a 
férjük. Például gallérgomb elvesztésekor, vagy 
mikor a férj esti borolválkozás közben megvágja 
magát. Dűl a vér az éles kés nyomán, timsó, 
kölni víz, mind nem állítja el a vérzést, a férj 
kétségbeesve és dühösen kivánná ilyenkor a fele
ség részvétteljes érdeklődését és együttérző kétség
beesést.

Ilyenkor azonban csodálatos mődon csak va
lamilyen lekicsinylő szánakozás rezdül feléje a 
részvétnyilatkozatban:

— Mennyi híihó egy ilyen semmiségért I
Igazán kélségbeejlő hölgyeim, hogy kétség

beesni csak — maguknak szabad.
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I s k o l a i
felszereléseket,

rajzszereket 
és füzeteket

FO D O R F E R E N C
könyv, író ós rajzszerkereskedósében Veszprém

vásároljunk!
Rajzeszközökben és fectékkészletekben, 

tolltartókban, iskolatáskákban 
rendkívül nagy a választék!

tettel azonban arra, hogy ilyen tanfolyam a múlt 
évben már volt Veszprémben, a választmány azt 
most valamelyik más járás székhelyén tartja cé- 
szerünek. Járási tenyészál'atdijazásokat, tekintettel 
a rossz gazdasági viszonyokra, az egyesület folyó 
évben nem rendez. A választmány örömmel vette 
tudomásul a Gyümölcstermelők Orsz. Egyesületi
nek megalakulását s elhatá-ozti, hogy abba tagul 
belép és azt munkájával is hathatósan támogatni 
fogja. Az egyesület a Veszp émvárm. Baromfite- 
nyészlő Egyesület által a Dunántúli Baromfite
nyésztő Egyesületek és Felsődunántuli Baromfite
nyésztő Eegyesületek Szövetsége bevonásával Vesz
prémben november 5—7.-ig rendezendő baromfi- 
kiállítás szervezésében résztvesz s a kiállítás díja
zásához anyagilag is hozzájárul.

A közgyűlést Holitscher Károly elnök lelkes 
beszéddel nyitolta meg.

— Szerelnék bizalmat csöpögtetni a lelkekbe, 
— mondotta többek között, — hogy tovább bírják 
a küzdelmet, bár tudom, hogy ez nehéz. Volt Ma
gyarországon egy nagy gazdasági egység, amely
ben természetadia alakulásánál fogva minden nép 
és foglalkozási ág megtalálja a boldogulásit, de ; 
jött a fergeteg, amely az 50 miliós egysége* szét
osztotta. Magyarország agrárállam volt, Ausztria 
iparálam s igy volt jó. Azóta az iparálamok ag- 
rárönnállóságra törekedtek, ami sikerült is nekik. 
Igy ma Ausztria mégegyszer annyit termel és védő
vámot emelt. Ez az oka, hogy megfulladunk saját 
zsírunkban, ezért nem tudjuk érlékesiteni gabo
nánkat és á tatainkat. Ausztria viszont nem tudj* 
fáját elhelyezni, úgy van vele, mint mi a bubánk- 
kai. Minek nekünk a román fa, hisz nekik sem 
kellenek agrártermékeink. A termelési és szállítási 
költségen jóval alulmaradó, hiheti t cn áron kínálja 
Oroszország búzáját és árpáját Brazíliában a lo- 
komotivckat kávéval fűtik, az Alföldön a gazdák 
csövestengerivel akarnak tüzelni, mert olcsóbb, 
mintha a Dunántúlról szállítanák a fá*. Sajnos, 
burgonyatermésünk sem olyan, mint amilyennek 
ígérkezett. Olaszországba exportálni nem tudunk. 
Hogy az export lehetőségétől el vagyunk zárva, az 
nem speciális magyar betegség, más országokban 
is meg van ez a baj. Az egész világon nagy káosz 
van, mint a fenti példák is mutatják. A mai le
hetetlen helyzetben ne mi tőrjük a fejünket, hogy 
hogyan fizessük vissza a külföldnek a két ezer 
milió követelését, de gondoskodjék a külföld, hogy 
azt hogyan szerezze vissza. Meit ha árut nem fo
gadnak el, pedig fizetne a magyar terményben, 
pénzzel úgy sem tudunk fizetni. A gondból és 
szenvedésből mindnkinek kijut, de most már a kül
föld is belátja, hogy azon az ulon, amelyen eddig 
haladt, saját sírját ássa, s remélhetjük, hogy most 
már megindul egy tisztuló processzus. Igaz ma 
gyár érzéssel bizzunk a jövőben.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után a 
közgyfiés tudomásul vette a számvizsgáló bizott
ság jelentését s Havas Jakab pénztárosnak a fel
mentvényt megadta. Végül jóváhagyólag tudomá
sul vették az egyesület 1931. évi működéséről 
előterjesztett titkári jelentést.

H Í R E K .
— Személyi h írek . Dr. Rótt Nándor veszp

rémi megyéspüspök pénteken indult el bérmakör- 
utjára, a sümegi csperesi kerületbe, Serdk József 
kanonok-plébános és dr. Langmdr Lipót püspöki 
titkár kíséretében. A főpásztor jövő vasárnap meg
szakítja bérmautját, hogy Bpesten részt vegyen Er
zsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélyén. 
— Dr. Kenessey Pongrác, vármegyénk főispánja 
csütörtökön, hivatalos ügyekben, Bpestre ’ulazoli.

—- Adomány. Szűcs József alsóörsi lelkész, 
a veszprémi ref. egyházmegye esperese és felesége : 
szül. Bardth Lidia 1000 P t adományoztak az 
épülő pápai ref. templomra.

— Plébánosklnevezés. A veszprémi me
gyéspüspök egyházmegyéje káptalantóti p'ébániá- 
ját, a kegyur bemutatőlevele alapján, Ledniczky 
Lajos tapolcai káplánnak adományozta.

— Indiai püspök Veszprémben. Chula- 
parambii Sándor kaltayami (Dél-India) róm. kát. 
püspök a múlt pénteken, gróf Mikes János szom- 
batkelyi megyéspüápök kíséretében, Veszzrémbe 
jött s ilt látogatást tett dr. Rótt Nándor megyés
püspöknél.

— Tem plom szentelés. Devecserből jelentik : 
Devecser nagyközség katolikus hívőinek áldozat- 
készsége a templom renoválását tet'e lehetővé s 
az igy helyrehozott templomot, az ünnenlő soka
ság jelenlé ében, Kisboldogass>ony napján áldotta 
meg Alasz Miklós p’ébános. Ünnepi szentbeszé
dében tolmácsolta a megyéspüspök üdvözletét é8 
Isten áldá át kérte a nemcslelkü, mélyen vallásos 
érzésű adakozókra. A templomot Homoray Béla 
veszprémi egyházi szobrászművész reslau'á la.

— A dunántú li reform átus eg y h ázk erü 
let közgyűlése Amint már jelentet ük, szeptem
ber 20 an tartja Pápán évi közgyű é-ét a dunán
túli református egyházkerület, dr. Antal Gé:a 
püspök és dr. Balogh Jenő titkos tanácsos, egv- 
házkerületi főgondnok elnöklésével. A közgyűlés 
alkalmából, az előző napon, ugyancsak a püspök 
vezetésével, az egyházkerül t lelkészei is értekez
letet tart inak, Medgyaszay Vince kormányfőtaná
csos, esperes, egyhárker. 1 elkészi főjegyző és dr. 
Török István pápai teol. akadémiai tanár elő
adásával.

— A M ária T ársu la t népm űvelő e lőadása .
Amint már jelentettük, a veszprémi Mária Tá sniat, 
az Irgalmasnővérek in'éretében szept. 18 á i ,  va
sárnap d. u. 6. órakor iskolán kívüli népművelési 
előadást rendez, ami kedvező idő esetén a kert
helyiségben lesz. Belépődíj nincs. ízletes büfé áll 
a vendégek rendelkezésére. Műsor: 1. Zongora
szám. 2 Beszédet mond dr. Guiheil Jenő teol. 
tanár. 3. Dalokat énekel dr. Kovácsy Lászlóné, 
zongorán kiséri dr. Grünner Lászlóné.

S c h a n d l K á ro ly  a k is ip a ro s o k  é rt .
Bpestről jelentik: A 33 as országos bizottság 

szerdán tartott ülésében foglalkozott az Orsz. Tár
sadalombiztosító In ézeinél fennálló iparost irtózá
sok kérdésével. A vitában fölszólalt dr. Schandl 
Károly ny. államt tkár, a bizotiság alelnöke is, aki 
— eddigi magatartásához híven — ezúttal is 
sikraszál ott a kisemberek érdekeiért.

Devecser illusztris képviselője a kisiparosság 
társadalombiztosítási terheinek lényeges csökken
ésé t sürgette s elismeréssel adózott a belügymi
niszternek, aki kiméleti rendeletével nagy megér
tésről te t tanu«á?ot. Nincs szükség arra, hogy a 
kisiparosság továbbra is hordozza az öregségi 
biztosit Is terheit, mikor az iparossegéd önállósítása 
esetén úgyis felhagy a biztosítással és elvész rá
nézve a befizetett járulék. Tulméetezett az egész 
szociális b iz ta tá s , az élet ezt bizonyította. A já
rulékok behatásánál tuldrága módszert alkalmaz
nak A falusi kisiparostól 2—3 pengő havi járulé
kot 120 P ős fize ési meghagyással hajtanak be. 
Eztleh t tlen fenntirtani. Intézményes védelmet kér 
a vidéki kisiparosság számára. A közadóhátralékok
kal kapcsolatban felveti azt az eszmét, hogy azok 
a nagyobb földbirtokosok, akik természetben — 
földben — kivániák az évek óta felgyülemlett 
adóhá'ralékukat kifizetni, azoktól a kincstár a hát
ralékokat földben vegye dl s ezeket a földterülete
ket törpe kisgazdáknak adhatni haszonbérbe.

— Uj korm ányfőtanácsos. A kormányzó, 
a miniszterelnök előterjeszt ísére, dr. Konkoly Thege 
Sándor pápai kir. közjegyzőnek, a közélet terén 
szerzett érdemei elismeréséül, a m. kir. kormány
főtanácsosi címet adományozta. — Az uj kormány
főtanácsos évek óta lelkes, hazafias tevékenységet 
fejt ki a levente-ügyek föllenditése terén, s mint 
a Pápai Levente Egyesület érdemekben gazdag 
elnöke, az ifjúság nemzeti szellemben való neveié 
sének minden elismerésre mé tó vezetőjéül b!zo- 
nyult. A vármegye közéletében is, mint a törvény
hat. bizottság tagja, buzgó tevékenységet fejt k ,  
ezért nemcsak Pápán, hanem az egész vármegyé
ben is osztatlan örömet keltett legmagasabb kitün
tetése.

— A veszprém i róm . kát. egyházközség
szerdán délután, a Két Körben, Serak József ka~ 
nonokp'ébános és dr. Jdnossy józsef törvényszéki 
tanácselnök együtles elnöklé ével tanácsülést tar
tott s azon a tanév megnyitísával kapcsolatos 
folyóügyekről tanácskoztak.

— Uj hely iségbe költözött a  T üdőbe teg - 
gondozó In tézet. A Veszprémi Tüdőbeteggon
dozó I.itézetet az eddigi Szarvas utca 7. sz. helyi
ségéből dr. Hollós Sándor intézeti főorvos Bolgár 
Mihály-utca 6 sz. alatt lévő rendelőjébe helyez
ték át, ahol a nevezett főorvos a tüdőbetegeknek 
naponkint d. u. 12—1 óráig a rendelkezé
sükre áll.

— M egyegyűlés. Veszprémvármegyc J r- 
vényhatósági bizotsága szeptember 21.-én, szer
dán délelőtt, esetleg a következő napokon latija 
rendes őszi közgyűlését. — Ugyanaznap délután a 
közigazgatási bizottság ülésezik, a kisgyűlés pedig 
előző napon, 20-án délelőtt lesz.

— A P ápai R eform átus D iákszövetség 
közgyűlése. A Papai Református Kollégiumi Diák
szövetség szeptember 20 án a ref gimnáziumban 
tartja közgyűléséi dr. Antal Géa püspök, a szövet
ség elnökének elnöklésével.

— T űzoltóparancsnok! k inevezés. A vár
megye alispánja, a pápai járás főszolgabirájának 
előterjesztésére, Bakonyság község kötelezett tűz
oltóságának pzrancsnokává Kiss Miklós ottani la
kóit nevezte ki.

— Eljegyzés. Spitzer Mária és dr. Melczer
József jegyesek. (Külön értesítés hellyett.) 251

— Igazgató  tan ító i kinevezések. A du
nántúli reform tus püspök, szerzett é demeik elis
meréséül, vármegyéik területén Pivnik Ist/án meze 
szentgyörgyi, K Kiss Kálmán dégi, Kiss Lajos 
kupi, Árvay Gábor adorjánházai, Horváth Péter 
kispiriti és Makay Zkitinné szül. Lakatos Vilma 
veszprémi ref. tanítókat igazgató tanítókká ne
vezte ki.

— H alálozás. Somlyai és óvári Szilágyi 
Dezsőné sz. Stephanides O.ga 59 éves korában 
elhunyt Bpeslen, ahol a temetése is végbement 
őszinte részvét melleit. A megboldogult uriasszony, 
akinek az édesatyja kúriai hiró volt, mint leány 
hosszabb időn át lakott Veszprémben s ma is 
vannak itt rokonai, akik osztoznak a közvetlen 
hozzátartozók mély gyászában.

— Az enyingi iparosszékház fe lavatása . 
Enyingről jelent k : Befejeződvén az az építkezés, 
amit az enyingi iparosok áldozatkészsége tett le
hetővé, vasárnap az uj iparosszékhái ünnepies föl
avatására került a sor. A fölavató ünnepség fő
védnökeiül dr. Kenessey Pongrác főispánt, a szék- 
házépitő bizotiság díszei nőkét, gróf Festetics Sán
dor dégi földesurat, az enyingi kerület jelenlegi, 
valamint dr. Dréhr Imre ny. népjóléti államtitkárt 
és dr. Söpkéz Sándor műegyet. tanárt, a kerület 
volt képviselőit ké.t:k föl, akik közül a főispán 
ós a gróf meg is jelentek az ünnepségen. A reggeli 
órákban a katolikus és református templomokban 
dr. Szabó József plébános, illetőleg dr. Moss 
Vince leikész által végzett istentiszteleteken vettek 
részt az iparosok, majd az uj székházban ünnepi 
díszközgyűlés következett, amit az Enyingi Iparos 
Dalárda a r Hiszekegy“-gyel vezetett be. Kenessey 
Pongrác főispán mondott ezután megnyitót és 
nemesveretü szavakkal hangoztatta, az összetartás 
eredménye az, hogy a mai nehéz viszonyok között 
is sikerült az enyingi iparosoknak állandó otthont 
biztosítani. Buzditotti az iparosokat, hogy az uj 
otthonban mindenkor hazafias szellemben működ
jenek, hogy az iparosszékház működéséhez fűzött 
remények valóra is váljanak, s hogy ilymódon az 
enyingi iparosság is hozzásegítsen egy boldogabb 
Magyarország megalapozásához. Hosszantartó, vi-
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haros éljenzés és taps kísérte a főispán emelke
dett szellemű beszedet, majd dr. Nagy István 
iparhat. biztos, a székházépitő bizottság ügyv. el 
nöke mondotta el nagyhatású ünnepi beszédét. 
A székházat az iparosok nevében Szigethy Gyula, 
az Enyingi Ipartestület elnöke vette birtokba len
dületes szavakkal, Ráih Antal, az Iparos Olvasókör 
elnöke pedig fölolvasta a székház létesítésének 
történetét. Egyúttal megragadta az alkalmat, hogy 
a nemrég jubilált Tóth Jenő közs. főjegyzőnek az 
Olvasókör disztagságáról kiállított oklevelet át
nyújtsa, amiért az hálásan mondott köszönetét. 
A Keresk. és Iparkamara kiküldötte, a veszprémi, 
lajoskomáromi, szilasbalhási stb. ipartestületek el
nökei üdvözölték ezután az ünneplő enyingi ipa
rosokat, majd az Iparos Dalárda ünnepi ének
száma után a díszközgyűlést bezárták. A székház 
nagytermében még társasebéden folytatódott a lel
kes ünneplés, majd délután tekeversenyt, este pe
dig az Olvasókör műkedvelői műsoros estét ren
deztek.

— C. Invern ic ie : „M artiné b a rá t" . A mo
dern olasz irodalom különleges meséjü, hallatlanul 
izgalmas bűnügyi regényét adja uj kötetében a 
Mindenki Könyve. A rendkívül érdekfeszitő könyv 
ára 30 filiér, kapható mindenütt.

— V áltozások a  pápai Irgalm as-kórház- 
nál. Papáról jelentik: A pápai Irgalmasrend kór
hazából a tartományi főnök Kránitz Antal gond
nokot Vácra helyezte, helyébe jött Villányi Zsig- 
mond Pécsről; Nagy Leó sebész Egerbe helyezte
tett, Újhelyi Ernő gyógyszerész pedig Budapestről 
Pápára került.

— A TESZ k itün te tése i a  Katolikus Le
gényegyletek  tényezőinek. József Ferenc kir. 
herceg, mint a TESz kormányzó-elnöke a ma
gyar kát. legényegylttek országos szövetségének 
negyedszázados jubileuma alkalmával, a szövetségi 
elnök előterjesztésére, dr. VJ éber Pál kanonoknak, 
a veszprémi róm. kát. egyházmegyei legényegy
letek egyházm. elnökének, valamint a Veszprémi 
Róm. Kát. Legényegylet vezetői közül Séták József 
kanonokplébános, 1. elnöknek, Hanusz Albin kar
káplán, II. elnöknek, Hoffmann Géza világi elnök
nek, Georgi Lajos pénztárnoknak, Bukovits József 
háznagynak, Erdő Imre pénztári ellenőrnek a TESz 
érdemkeresztjét, Novák István, Tiszinger János, 
Feriig István, Gombos Antal, Deák László, Husvéth 
Lajos tagoknak a TESz érdemérmét adományozta.

— Szerkesztőváltozás. A .Zirc és Vidéke" 
politikai hetilap eddigi ügyvezető-szerkesztője, dr. 
Horváth Szaléz ciszt. teológiai tanár, nagy elfog
laltságára való tekintetei, állásáról lemondott, de 
továbbra is megmarad a lap belső munkatársának.

— K ö n y v n y o m d á i é s  k ö n y v k ö tő i m u n k á 
k a t  le g s z e b b e d é *  le g g y o r s a b b a n  k é s e it  FO DOR  
F E R E N C  k ö n y v n y o m d á ja  é s  k ö n y v k ö té s z e te ,  
V e s z p r é m .

— A V eszprém i Evangélikus KIÉ köz
gyűlése . Vasárnap délután tartotta a Veszprémi 
Evangélikus Keresztyén ifjúsági Egyesület évi be
számoló és tisztújító közgyűlését az ev. iskolában. 
A KIÉ induló és Mithoffer László bevezető imája 
után Horváth János titkár a gondosan összeállított 
titkári jelentésben beszámolt az egyesület megala
kulásának történetéról és érdemes munkálkodásáról. 
A Htrmann Jenó pénztáros által előterjesztett, lel
kiismeretes sáfárkodásról tanúskodó pénztári jelen
tés szerint az egyesület ez évben Összegyűjtött 
vagyonszaporutata 188 P, ami a mai nehéz viszo
nyok között igen jelentős eredmény. A költségve
tés tárgyalása után Thallmann Rihárd könyvtáros 
számolt be röviden a könyvtár gyarapodásáról. 
Ezután a tisztujilás következett, aminek során az 
üresedésben volt elnOki tisztségre Horváth Jánost, 
az egyesületnek megatakitásában is nagy érdeme
ket szerzett, lelkesen buzgólkodó titkárát választot
ták meg. A tObbi tisztséget a kOvetkezökép töltöt
ték be: alelnök: Mithoffer László, titkár: Mesler- 
házy Béla, pénztáros: Hermann Jenő, jegyző: Mes- 
terházy Zoltán, pénztári ellinőrök: Benkó János és 
Kamarell László, könyvtáros: Thalmann Rihárd, 
háznagy: Sándor Elek; fegyelmi bizottság: hi
vatalból a lelkész, Horváth János és Mesterházy 
Béla. Horváth János, az uj elnök rövid program
jában iókép négy célt tűzött ki: 1. minden vesz
prémi evangélikus fiatalember bevonása az egye
sület munkájába; 2. egy ifjúsági otthon létesítése; 
3. az Ev. Leánycgyesülettel való fúzió; 4. a refor
mátus ifjúsággal való szorosabb testvén együttmű
ködés megvalósítása. Gálos Gyula igazgató tanító 
záróimája után az .Erős vár a mi Istenünk' Lut- 
her-énekeí énekelték el az egybegyűltek.

Fontos határidők
a  fö ld h ö zju ttato ttak  r é s z é r e '

a  200—1932. sz. korm ányrendelet szerint.
Október l..ig. Fizesse be az 1931. év végén 

mutatkozó hátralékának egytized részét az a föld- 
hözjutott, aki továbbra is a törlesztő részleteket 
akarja fizetni.

Ugyaneddig a napig fizesse be a földhözju- 
tott, aki használati dijat fizet, az 1931. év végén 
fennállott törlesztőrészlet hátralékának tiz év alatt 
fizetendő ezidei második félévi részletét, vagyis 
huszadrészét, valamint az 1932. évi használati dij 
második felét (amelynek első félévi részletét julius 
31.-ig kellett befizetnie.)

Október 1.-ig. Köteles a házhelyhez jutott, 
a házhely megváltási árának egyhuszad részét négy 
százalékos kamattal és 0 4 százalékos kezelési 
költséggel együtt befizetni. (20 esztendőn keresztül.)

— A Tüdővészellenes E gyesület köz
gyűlése. Vasárnap délután a vármegyeház kister
mében tartotta éves közgyűlését a Veszprémi 
Tüdővész Ellen Védekező Egyesület, dr. Óvári Fe
renc felsőházi tag elnöklése alatt. Stoll Ferenc 
titkár terjesztette elő az elnöki jelentést, amely 
szomorúan közölte, hogy a Veszprémi Tüdőbeteg- 
gondozó Intézet fekvő betegosztályát, államsegély 
hiánya miatt, kénytelenek voltak teljesen megszün- ! 
tetni. Az időlegesen szünetelt Tüdőgondozó am
bulanciáját azonban ismét megnyitották lecsökken- 
tett állami támogatással, ami mégis elegendő lesz 
arra, hogy a szegény tüdőbetegek megfelelő orvosi 
gondozásban és tanácsban részesülhessenek s a 
profilaktikus kezelést és vizsgálatokat (kvarcfény, 
köpetvizsgálat stb ) rajtuk elvégezhessék. A köz
gyűlés ezután a lemondott s Veszprémből eltávo- 
zett dr. Martiny János főorvos helyére főorvosul 
immár véglegesen megválasztotta dr. Hollós Sán
dort, aki Sopronban is hosszabb ideig működött 
az ottani tüdőgondozó intézetben s igy kiváló 
szakképzettséggel bir. A pénztári jelentés és a 
költségelőirányzat jóváhagyása után a közgyűlés 
Óvári elnöknek, a szegény tüdőbajosok nemes- 
szivü pártfogójának lelkes éltetésével zárult.

— Z o n g o ra  és én ek isk o lám b a  a
b e ira tá so k  sz e p te m b e r h a v áb a n  kez
dődnek. Je len tkezn i lehet déle lő ttön- 
kint. T an d íj: heti két fé ló ra  u tán  havi 
10 P, heti két eg ész  ó ra  u tán  havi 
20 P. H erin g  Já n o sn é  z en e tan á rn ő  
K ossuth  L.-u. 10. 326

V árosi közgyűlés P ápán .
Pápáról jelentik: Pápa város képviselőtestü

lete szeptember 12.-én délután rendkívüli közgyű
lést tartott, amelynek egyetlen tárgya az 1932! évi 
pótköltségvetés és az 1933. évi költségvetési elő
irányzat bemutatása volt. Dr. Uzonyi Kálmán h. 
polgármester bejelentette, hogy a képviselőtestület 
régi tagját, Bőhm Samut az Országos Iparegye
sület 50 éves ipaii munkálkodása alkalmából arany
éremmel tüntette ki, amelyet 25.-én délelőtt nyúj
tanak át számára ünnepélyesen. Kérte a képvise
lőket, hogy az ünnepélyen jelenjenek meg. A költ
ségvetési előirányzatot dr. Sulyok Dezső referálta 
nsgy hozzáértéssel és tárgyilagosan. Az utótag fel
merült kiadásokra való tekintettel, az 1932. évi 
pótadót 58% -ban állapították meg, az 1933. évire 
pedig a pótadót 50°/o-ban irányozták elő. Nagyobb 
vita a felekezeti iskoláknak nyújtandó szubvenció
nál fejlődött ki. Az előadó 15 000 P-ben kérte 
megállapítani a segélyt, mások viszont amellett 
érveltek, hogy a közgyűlés szavazza meg a 24 000 
P-t, amii a belügyminiszter e címen engedélye
zett, végül is előadó indítványára a közgyűlés
18.000 P-ben állapította meg a felekezeti iskolák 
segélyét. Szalay Lajos a város gondosabb tiszto
gatására hívta fel a figyelmet, Bőhm Samu a vá
ros Iskatosmfihelye, Nánik Pál viszont s város 
sokszorosító-üzeme ellen szólalt fel, mindketten 
kérvén, hogy a város ez üzemeket szüntesse be, 
mert kárt okoznak a sulyo. közterheket viselő 
helyi iparnak. Wittmann Ignác a városi épületek 
eihanyagoltságát tette szóvá, Németh József plé
bános pedig a plébániai szeméttelep tárgyában 
interpellált. Végül Bőhm Samu mondott köszöne
tét a képviselőtestület nevében a pénzügyi bizott
ságnak, elnökének és előadójának, amiért a mai 
nehéz viszonyok között is rendben vezették a vá
ros háztartását.

29. M. kir. O sztá lyso rsjá ték .

F ő n y e re m é n y  i

I. o s z t á ly .

H ú z á s : október 20 -á n  és 22-én.

Szerezzen SzerencseSzámokat Szűcsnél

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

Veszprém .

— Ideges em bereknek  és le lk ibe tegek
nek az enyhe, természetes „Ferenc József" ke- 
serűviz rendes bél működést, jó emésztést és ele
gendő étvágy érzetet teremt. Világhírű idegorvosok 
véleménye alapján a Ferenc József-viz használata 
az agy és a gerincvelő megbetegedéseinél is ki-

| válóan ajánlható. A Ferenc József keserüviz 
; gyógyszert rakban, drogériákban és füszerüzletek- 
| ben kapható. 1

— K itüntetett anyák. Pápáról jelentik: A 
Magyar Anyák Nemzeti Bizottsága özv. Tóth Sán-

j dorné bakonytamási lakóst, 10 gyermekes család- 
! anyát ezüstéremmel tüntette ki, azonkívül egy öl- 
1 töny gyermekruhát is kapott.

Zircröl jelentik; Szüllő Lászlóné többgyer
mekes anyát bronzéremmel, Lingl Istvánná, szin
tén több gyermekes anyát 20 P-vel és egy öltözet 
gyerme' ruhával ajándékozták meg.

— A fáraók lexikona. Egyiptomban a fá
raók idején is volt lexikon s egy ilyen papiruszra 
írott lexikon-tekercset nemrégiben találtak egy sir- 
kamrában. 280 szó van benne, ezzel szemben a 
legmodernebb lexikonban, Tolnai Világlexikonában 
több, mint 60.000 címszó van. Tolnai Világlexl- 
kona havi 2 P részletfizetésre is kapható. Megren
delőlapot a kiadóhivatal küld : Bpest, VII. Dohány- 
utca 12. sz.

— A G yerm ekvédő Liga közgyűlése. Az
Országos Gyermekvédő Liga Veszprémmegyei Bi
zottsága vasárnap délután a megyeház kistermé
ben közgyűlést taitott, ameiyen dr. Óvári Ferenc 
felsőházi tag, kormányzóelnök elnökölt. Az elnöki 
jelentés beszámolt arról, hogy a kezdetben mint
egy 60—70 hadiárvából, miután legnagyob részük 
a 16. életévét betöltötte, már csak 11 van, aki 
még gondozásban és nevelésben részesül. A köz
gyűlés jegyzőkönyvi köszönetét szavszott azoknak 
a nemesszivü veszprémi családoknak, amelyek 
ezeket a hadiárvákat napi és heti étkezésben ré
szesítették. Ezután a pénztári jelentésre s a költ
ségvetés tárgyalására került a sor, amelyeket egy
hangúlag elfogadtak.

— A szen tgo tthá rd i isko laszanató rium  
gyerm ekm entő m unkája . Szakorvosok szerint 
évenkint ezrekkel szaporodik a gyenge, vézna, vér
szegény, tüdőbajra hajlamos gyermekek száma, 
akiknek a rendszeres orvosi felügyeletre, edzésre 
és szabadlégi oktatásra van szükségük. A Magyar 
Iskola-Szanatórium Egyesület már harmadik éve 
tartja fenn a szentgotthárdi iskolaszanatóriumot, 
amely minden kényelemmel, központi fűtéssel, me
legvíz szolgáltatással, villanyvilágítással, hideg és 
meleg fürdőkkel, vizgyógyintézettel, 4 és fél holdas 
parkkal, saját fenyvessel, állandó orvossal és 4 
ápolóval ügyel arra, hogy a gyermekek minél ha
marabb megedződjenek, megerősödjenek és meg
gyógyuljanak. Napi hatszori bőséges étkezés. A 
6—18 éves fiú és leánygyermekeket elemi, polgári 
és középiskolai tanulmányokra oktatják. Akik innen 
a félév, vagy a tanév elteltével visszatérnek régi 
intézetükbe, az iskolaszanatórium 8 tagú tantestüle
tétől az otthoni tankönyvek alapján kapnak okta
tást, akik pedig a szanatóriumban végzik a tanévet,
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ugyanott vizsgázhatnak a kultuszminisztérium bí
zót*' 'g a  előtt és államérvényes bizonyítványt is 
kapnak. A felvételi kérelmekhez csatolandó orvosi 
bizonyítvány arról, hogy sem a gyermeknek, sem 
családtagjainak fertőző betegsége az utóbbi idő
ben! nem volt. Napi ellátási dij, amelyben minden 
költség benntfoglaltatik: 5 C3 P. Ebből azonban 
az egyesület központi irodája (Bpest, VIII., Sán- 
dor-utca 26. III. 3 ) méltányos és kellően meg
indokolt esetben kedvezményt ad. Az iroda minden 
részletkérdésre postafordultával választ küld.

— Kettős katonaünnep Veszprémben. A 
volt m. kir. 31 honvédgyalogezred szept. 25.-én, 
jövő vasárnap ezrednapot rendez. Ugyanez alka
lommal a m. kir. Szent László 4. honvédgyalog- 
ezred III. zászlóalja Szent László védőszentjének 
emlékünnepét üli. A kettős ünnepéty sorrendje a 
következő: 1. A 31-es bajtársak d. e.'tél 10-kor 
a vármegyeház előtt gyülekeznek s az ezüst ezred- 
kürt indulójára fölvonulnak a Szent Imre-térre. 2. 
Itt 10 órakor tábori mise. A különböző vallásfele
kezetek saját istentiszteleteiken vehetnek részt. 3. 
Tábori mise u'án a 31-es emlékbeszédet dr. vitéz | 
Molnár János, a Szent László emlékbeszédet a 
4/I1I. zászlóalj parancsnoka mondja. 4. A hősi 
sírok megkoszorúzása. 5. Az ezredmuzeum szo
bájának megtekintése. 6. Bajtársi értekezlet a Pe- 
tőfi-szinházban. 7. Ebéd a Korona éttermében.

— „Hollywoodi humbug". A Nyit e heti 
száma egy szatirikus regény keretében rántja le a 
leplet az óceánontuli üzleti blöff elszánt raffinériái- 
ról. A Hollywoodi humbug Írója Váczl Dezső, az 
ismert filmdramaturg, aki elesen világit a kalifor
niai film-Babilon kulisszái mögé. A stúdiók féltett 
titkai feltárulnak a filmszerűen perdülő regénybe.!, 
amely igazi mivoltában mutatja be a filmvezérek 
és filmsztárok életéi, valamint a filmmíitermek bo
szorkánykonyháját.

— A Piarista Diákszövetség közgyűlése.
A Veszprémi Piarista Diákszövetség szerdán tar
tott választmányi ülésén az évi rendes közgyűlés nap
jául október 9 .-ét tűzte ki. Előtte való este, szom
baton, a diákmenzán tagösszejövetel lesz. A szig
ligeti kirándulás sikerétől vezetve, a tagok általá
nos óhajára most is rendez a szövetség egy au
tóbuszkirándulást, még pedig Badacsonyba, szep
tember 25.-én. Autóbuszdij fejenkint kb. 5 P lesz.
A részvételi dijat lehet utólag október elején is 
fizetni, Mielőbbi (s vissza nem vonható) jelentke
zést kér az elnökség, dr. Szuez Imre főtitkárhoz 
(tel. 137. Leginkább található d. e. 10—11 és d. 
u. 2—4 között)

— Antik, fényezett, ö ssze rak h a tó  
nagy ru h aszek rén y  ju tán y o sán  e ladó . 
Cim a kiadóhivátatban.

— Másodvirágzás. Zircről jelentik: Gu- 
bicza Józzef zirci lakos udvarán az órgor.afa, Szó- 
koly János zirci községi jegyző kertjében egy kör. 
tefa virágzott ki szeptember közepén.

— Találtak Veszprémben szeptember 7.-én, 
az utcán egy női sapkát. 8.-án pedig egy pár 
női cipót. Igazolt tulajdonosaik a rendőrkapi
tányságnál átveheti.

— Balatonaligán is dolgoztak a kabin
fosztogatók. Balatonaliga fürdőtelepen ismeret, 
len tettesek két fürdőző kabinját álkulccsal kinyi
tották és minden elemelhetőt elloptak belőlük. A 
csendőrség erélyesen nyomoz.

— Bor után pofonok. Pápáról jelentik: 
Vész Ferenc papai napszámos társaival korcsmá
ban mulatott. Éjjel jöttek ki s berúgott társai úgy 
összeverték, rugdalták, hogy kórházba kellett szál
lítani.

— Miniszteri döntés a  reverzális Írásba 
foglalásáról. A gyermekek valiására vonatkozó 
megegyezői (reverzális) irásbafoglalására az 1894. 
évi törvény szerint a kir. közjegyző, a kir. járás- 
biró, a po'gármester és a főszolgábiró van feljo
gosítva. Mivel ennek ellenére megtörtént, hogy 
egy járásbíróság az ottani közjegyző felszólalá
sára csak olyankor volt hajlandó a reverzálist 
írásba foglalni, amikor a járásbíróság székhelyén 
lakó kir. közjegyző akadályozva van, a váci püspök, 
aki ezt az eljárást a törvénnyel ellenkezőnek ta
lálta, panasszal fordult az igazságügyminiszterhez. 
A vitatott kérdésben az igazságügyminiszter úgy 
döntött, hogy a járásbiró a megegyezés irásba- 
foglalásánál akkor is jogosítva van eljárni, ha a 
bíróság székhelyén közjegyző van és a közjegyző 
nincs akadályozva.

TüzolftógyBlés é s  v e rs e n y .
A Veszprémvármegyei Tűzoltó Szövetség va

sárnap, szept. 11.-én Vaszar községben tartotta meg 
ezévi közgyűlését, amit Mihály Sándor gazd. fel
ügyelő, elnök nyitott meg és meleg szavakkal 
üdvözölte a megjelenteket. A Hajdú Antal á'tal 
előterjesztetett zárószámadást és Halász János által 
bemutatott költségvetést egyhangúlag elfogadták. 
Majd a közgyűlés megválasztotta választmányi ta
gokká: Szöllősi Sándort, Arnold Alfrédet, Cekélius 
Günthert, dr. Porubszky Elemért, dr. Berky Miklóst, 
Holitscher Károlyt, az öt járás főszolgabíróját, Pápa 
város mindenkori polgármesterét, Bazsó Károlyt, 
Haidekker Lászlót, dr. Grünncr Lászlót, Szabadhegyi 
Elemért; számvizsgáló tagok lettek: Fejes Ödön, 
Hajdú Antal és Mihály János. A szövetség elha
tározta, hogy a lelkesen és odaadóan működő 
tűzoltóknak dicsérő okiratot adományoz. Ezután 
a lemondott Véniss Jenő várm. tüzr. felügyelő he
lyett nagy lelkesedéssel Halász János tüzr felügyelet 
választották meg, akihez az elnök szép beszédet 
intézett. Halász János meleghangú válaszában meg
köszönte a figyelmet és kérte, hogy továbbra is 
szeretettel legyenek iránta. Majd dr. Rencz István 
tb. főszolgabíró, mint versenybíró osztotta ki a 
versenydijakat és Isten áldását kérte az egyesület 
további munká'ára. Végül az elnök megköszönte 
Vaszar község szives vendéglátását. Közgyűlés 
u'án Wohlmuth Lajos pápai parancsnok bemutatta 
Toch Henrik pápai lakatos szabadalmazott korom- 
és tűzfogó kéményajtó találmányát. A közgyűlést 
megelőzőleg Gecse, Csót, Nagydém, Ugod, Va- 
nyola, Felsőgörzsöny, Marcaltő, Takácsi, Naggyi- 
mót, Pápakovácsi és Nyárád községek önkéntes 
tűzoltói kiválóan sikerült versenygyakorlatot mu
tattak be. A vándordijat a marcaltői, a Szabadhegy 
Elemér által adományozott esüst serleget a gecsei 
tűzoltók nyerték. A dijakat ünnepies keretek kö
zött osztották ki, majd bankett követte a tűzoltó 
ünnepségeket, amelyen az első felköszöntőt Mihály 
Sándor mondotta a kormányzóra.

— S zom bat-vasárnap  a moziban Titkos 
küldetésben c. fantasztikus történet, szerdán csü
törtökön filléres előadásban: Volga... Volga.. 
filméposz 2 részben, 14 fejezetben.

Vezet,
mint mindig!

a  m o st m eg je len t •

uj modelii \ 
R oyal p o r ta b le \  
amerikai i rógép !\

6 —I S  h a v i  részlet- • 
fizetési, fe lté te lek . ■

Á ra já n la t ta l szolgát, |
a gépet kívánatra vidéken is azonnal bemutatja "

a  fö le r a k a t : I

Fodor Ferenc \
k ö n y v - és p a p ir á r u h á z a  ■ 
Veszprém . T e le fo n  5 4 . "

— Főző-tanfolyam . Ahogyan már jeleztük,
a Mária Társulat az isko'ánkivüli népművelés ke
retében, október elején főző tanfolyamot rendez, s 
annak résztvevői elméleti és gyakorlati oktatásban 
részesülnek egy bpesti tanfolyam vezetőnő által a 
főzés, mosás, ruhagondozás, kézimunka stb dol
gaiban. Már eddig is szép számmal jele .tkeztek, 
s igy a tanfolyam biztosítva van. Akik még részt 
óhajtanak venni, mielőbb jelentkezzenek Mittner 
Emíliánál, a Mária Társulat elnöknőjénél Hörgos- 
utca 2, sz. alatt, naponkint reggel 8 —fél 10, d. u. 
fél 6 —7 óráig, aki bővebb fölvilágositást is ad.

— V erekedés. Pápáról jelentik: Nagyacsád 
község ha'árában Győrji Dezső felsőgörzsönyi, 
Kántor Sándor, Horváth Gyula és Bejczl I s tv t» 
nagyacsádi lakosok a marhákat legeltető pásztor- 
fiú miatt összeverekedtek, 8 az acsádiak Győrfi 
fejét sarlóval súlyosan összeverték. A csendőrség 
feljelentette őket a bíróságnak.

— Á rverés a  rendő rségen . A Veszprém
ben talált tárgyak, eikobzo t és gazdátlan jószágok, 
arany és ezüstnemüek, Írógép és vadászfegyverek 
szept 27.-én d. e. 8 órakor a rendőrkapitányság
nál, készpénzfizetés ellenében, nyilvános árverésen 
eladatnak. Fegyverekre csak vásárlási en g ed é l
lyel birók árverezhetnek.

— Szerencsétlen  esések . Pápáról jelentik : 
A farkasgyepüi Vass József-gyermeküdülötelepen 
Vánit József bpesti villanyszerelő egy villanyosz
lopon dolgozott, de biztosiióöve elszakadt és 8 
méter magasból a földre zuhant Fogai kitörtek és 
koponyaahpi törést szenvedett. — Horváth József 
dióspusztai legény gereblyélőgéppd d -Igozott. Köz
ben a vontató ló megugrott s a legény az ü'ésböl 
a földre bukott. Koponyaalapi tőré t szenvedett. 
— Hoffmann Jánosné pápai 62 éves ny. dohány
gyári munkásnő olyan szerencsétlenül ese t el, 
hogy jobb lába bol.a felett eltörött. Mindhármukat 
beszállították Pápára, az Irgalmasok kórházába.

— „K etten egyedül" az óceán puszta szi
getén. Egy kis gépirókisasszonyt a sziget milio- 
mos lakója tévedésből elraboltat. Megjelent a Mi
liők Könyve legújabb száma, Hollington bájos re
génye ára 20 fillér. Kapható mindenütt. Minden 
számhoz keresztrejtvény értékes dijakkal. Megkez
dődött a nagy regénypályázat.

— H egedű oktatás. Hűvűss Annus okleveles
hegedümüvésznő tanítványokat még elfogad. Ok
tat ts dija: hármas csoport tanítás, heti két teljes 
óra adás esetén, szerr.élyenkint havi 12 p.*ngő. 
Egyes szemé y oktatási dija megbe3zélé> szerint. 
Jelentkezőket fogad lak 'tán , minden nap dé'után 
3—6 óra közölt, Dr. Vass J (azelőtt Vármegyeház)- 
utca 8. szám. 266

— Jo b b  csa ládhoz, vagy  m ag án o s  
ú rh o z  h ázveze tőnőnek  e lm enne a h áz 
ta r tá s  m inden ág áb a n  já r ta s  m ag án o s  
nő. Cim a  k iad ó h iv a ta lb an .

— Elfogták a  veszprém i izrae lita  te m p 
lom be tö rő jé t. A kőszegi rendőrség elfogta Eh- 
renfeld István 23 éves izraelita szövősegédet, aki 
Kőszegen éppen a zsinagóga perselyeit kéizüt ki
fosztani. Vallatásakor beismerte, hogy már végig
lopkodta a Dunámul legtöbb izraelita templomát 
igy Veszprémben is ő rabol iá ki a zsinagóga per
selyeit. Letartóztatták.

— B icskázás. Devecserböl jelentik: A De- 
vecseri Ifjúsági Egyesület táncmulatságot rendezett 
a kulturházban. Éjfél után parázs verekedés támadt, 
miközben Gerecs József legényt úgy hasba szu-ták, 
hogy a belei kifordu'tik. A súlyosan sebesüliei’dr. 
Farkas Á'pád részesítette első segélyben, majd a 
szombathelyi kórházba szállították. A tettest nyo
mozza a csendőrség.

— Jogerős a középbogárdl vendéglősgyil
kos b ün te tése . Megírtuk, hogy Kökönyei György 
Középt.jgárd-pusztai lakos ittas állapotban 1931. 
szeptember 13. án megölte Szellmann István ven
déglőst A veszprémi törvényszék annak idején 
Kökönyeit 10 évi fegyházra Ítélte, amit most a 
kúria jogerőre emelt.

— Búcsú em berhalállal. Tragikus fináléval 
végződött Negydém községben a Kisasszony nap
ján megtartott búcsú. A falu korcsmájában éjjel 
összeszólalkoztak Németh Mihály és Kovács Sár 
dór gazgalegények, aminek hevében Németh zseb- 
ké ével Kovács nyakába szúrt, aki a sérülés kds 
vetkeztében még a helyszínen meghalt. A gyilko- 
legényt letartóztatták.

B e r e tv á s ,;6 p a sz tilla  a leg m a k a csa b b  fe j fá já s t  i s  elm ulasztja^
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Az állami kedvezményes

ru h á za ti anyagok
bekecs és kamgarn 
=  szövetek =

a „H áztartás"
(Hangya) Szövetkezetben

ismét kaphatók..
Nagy ruházati V á s á r ! ! !

— Tűz. Devecserbői jelentik : A Nagykamond 
községhez tartozó Károlyháza-pusztín Nemestóthy- 
Szabó Oyürgy bérgazdaságában múlt pénteken 
óriási tűzvész pusztított. A környékből összesereg- 
lett tűzoltóság víz hiányában tehetetlen volt a tűz
zel szemben, amely még szombaton is lobogott s 
elhamvasztotta a bérgazdaság összes takarmányát. 
A kár meghaladja a 40.000 P t.

— Keresztülment rajta a szénásszekér. 
Diós-pusztán Horváth István gazdasági cseléd a 
zöld takarmánnyal megrakott szekérről hesett, 
amelynek első kerekei keresztülmentek rajta és 
jobb lába eltörött.

— Szerencsétlenség kutásós közben. A
Ssre-dombon, a város legelőjén kutat ásnak. Mun
kaközben a leeresztő kötő efszakadt és az ott se
gédkező Szakács Mihály kőmives segéd a mintegy 
11 méter mély ku'ba zuhant. A tűzoltó-mentők 
kötéllel húzták föl é ; súlyos sérülésekkel a hely
beli kórházba szállították,

— Leszakította a kezét a cséplőgép. 
Ekkert Antalné szentgáli cséplő munkásnőt mun
kaközben társa, Békefi Gyula egy kévével meg
dobta. A váratlan ütéstől Ekkertné elveszítette 
egyensúlyát és a cséplőgép dobjába eset1, arrnly 
a balkarját leszakította. A szerencsétlen asszonyt a 
mentők súlyos állapotban a veszprémi kórhá ’.b i szállí
tották, Békefi ellen pedig az eljárást megindították.

— Leszakadt az istálló. Pápáról jelentik : 
Az Ugod községhez tartozó Diós-pusztán a tehén- 
istálló, amelynek padlásán egy méter magasság
ban gabuna volt, leszakadt és Somogyi Lajos bérlő 
három tehenét maga alá temette. Az egyik tehén, 
mire a törmelék alól kiásták, megfulladt, a másik 
kettő pedig olyan súlyosan megsérült, hogy le 
kellett vágni. Akár 32C0 P.

— A mozi m űsora . Ma szombaton (13.) 
este 7 és 9, vasárnap (14) d. u. 4. este fél 7 és 
9  órakor .Titkos küldetésben (Halálgáz)- c fan
tasztikus történet. Rendezte és a főszerepet játsza: 
Harry Piel. Partnere: Maria Solveg. Rendkívül ér
dekfeszítően tárja elénk azt az izgalmas küzdelmet, 
amit a mérgező gázok ellen küzdő genfi világ
szövetség titkos megbízottja folytat a i.alálgáz 
megszerzéséért és megsemmisítéséért. Előzőleg ki
egészítő műsor és hangos Magyar Világhiradó.J— 
Szergán (21.) d u. 4 és este 9, csütörtökön (22) 
este 7 és 9 órakor filléres helyárakkal a Danubi
us filmgyár orosz tárgyufilmje : a „Volga... Volga- 
c .  filméposz, 2 részben, 14 fejezetber. 1 r . : „Ko
zákok a Volgán*, II. r . : „Napkelet leánya". Fő
szereplők: Adalbert Schlettow, Lilian Hall Davis. 
A XVII. században játszik s bepillantást enged 
azokba a megrázó tragédiákba, amelyek a föld
nélküli hetmanok és a dúsgazdag bojárok között 
dúltak. Mint minden orosz tárgyú film, ez is élénk 
érdeklődésre tarthat számot Érdekes kiegészítő 
műsor előzi meg a fődarabot.

Zongorát is  pianinót kölcsönöz is  elad
N o r t h f  ■ Ik ló s-H t  18.

KURTZGYULA
V E S Z P R É M . 244

KÖZGAZDASÁG.
* A zöldrothadás veszélyezteti a  szőlő 

termését. Galamb István, a veszprémi kerület 
szőlészeti felügyelőjének legutóbbi jelenlése szerint 
a tartós nagy melegeket a legtöbb szőlő szépen 
bírja, azonban helyenkint, a meleg fekvésű köves 
oldalakban a szárazrágtól a fonnyadás jelei egyre 
jobban mutatkoznak. A moly okozta zöld rothadás 
szépen kiszárad, de követkczményekép a termés
mennyiséget lényegesen kevesbíti. Az éjszakai le
hűlések jelentékenyek. A csemegeszőlő-üzlet egyre 
élénkülőben van, az árak 15—22 fillér között mo
zognak. A terméskilátás továbbra is közepet ek 
Ígérkezik. A kínálat élénkebb ugyan, de a keres
let egyre csak lanyha. A borárakban változás nem 
állt be.

* Háziipari tanfolyamok kérelmezése.
Győrről jelentik: A kereskedelmi minisztérium ál
tal az 1932—33. évben rendezendő háziipari tan
folyamok előjegyzésével kapcsolatban agyöri kerületi 
m. kir. háziipari felügyelőség felhívja mindazokat a 
községeket, egyesületeket és erkölcsi testületeket, 
amelyek a télen háziipari tanfolyamok rendezését 
óhajtják, hogy ezirányu kérelmeiket október 15.-ig 
terjesszék elő. A tanfolyam munkaanyaga: kosár
fonás (fűzvesszőből), gyékényfonás és szövés, szal
mafonás, seprőkölés, tengeri-csuhé fonás, fafara
gás (gazdasági szerszamkészitis), vászonszövés, 
fehérnemű és felsőruha szabás-varrás, női kézi
munka, (csipkeveiés, himzé>) A felsorolt munka
kör valamelyikéből, esetleg többől is (külön férfiak, 
külön nők részére) kérelmezhető tanfolyam, kívá
natos azonban, hogy olyan tárgyú tanfolyam ké
relmezessék, amelyhez a nyersanyag helyben vagy 
a közeli környéken megfelelő mennyiségben ren
delkezésre áll. A tinfolyam engedi-lyezése iránt a 
kereskedelemügyi minisztériumba címzett, bílyeg- 
telen ké vények az illetékes háziipari felügyelőség
hez adandók be. Az uj kerületi beosztás folytán a 
győri felügyelőséghez Győr, Komárom, Moson, 
Sopron, Vas, Veszprém ésZ ila vármegyék tartoznak.

IRODALOM.
(Az első színházi estéről) irt cikket Ebeczky

György az Uj Idők legutóbbi számába. Herczeg 
Ferenc szépirodalmi hatilapiának gazdag tartalmá
ból kiemeljük Kosárvné Réz Lola és Hirsányi 
Zsolt regényeinek folytatásait. Terescsényi György 
és Barsv K. Irma elbeszéléseit, vitéz Somogyváry 
Gyula, Szegedy István, Tábori Pál, Fekete Lajos 
verseit. Kibédy Albert brazíliai utinap ója, számos 
cikk és ismeretterjesztő közlemény teszik változa
tossá az Uj Idők-e\, amelyet időszerű és művészi 
képek, az ötletes fejlécek és tartdmas rovatok 
gazdagítanak. A kiadóhivatal: Bpest, VI Andrássy- 
ut 1G , bárkinek küld díjtalan mutatványszámot. Elő- 
fizetésejnegyedévre 6 40 P, egyes szám ára 50 fillér.

(„Tekints ide ! . .  . T ekin ts o d a !") (Csathó 
Kálmán uj regénye a Budapesti Hírlapban ) Érté
kes irodalmi ajándékkal kedveskedik a Budapesti 
Hírlap. Szeptember 2 5 -iki, vasárnapi számában uj, 
eredeti Csathó-regény közlését kezdi meg, amelyet 
a kiváló iró egyenesen a Budapesti Hírlap szá
mára irt. Csathó Kálmán a mikszáthi Hagyomá
nyok legkülönb letéteményese. Ma nála senki sem 
ismeri jobban az úri magyar középosztály életé’, 
múltját és jelenét, kedvé’, hangulatát, vágyait. Alak
jai a magyar humusból sarjadnak, a magyar nap 
színezte őket pirospozsgásra, szavuk és beszédük 
a magyar szó zengzetes, hamisítatlan muzsikája. 
Nem kacsintgat a külföld valutasikerei felé, a ma
gyar közönségnek ;r, magyar témákról, magyar 
problémákról. Uj regénye, amelynek első közlési 
jogát a Budapesti Hírlap szerezte meg, ugyancsak 
bátor és szókimondó írás s izgalmasan érdekes 
történetet dolgoz fel, amely egy színházi incidens 
következményeképen két pártra, két táborra sza
kit egy egész várost, szembeállítja egymással a 
felekezeteket, sőt a civilt a katonával, s amely talán 
nem is egészen költött történet, mert bizonyáia 
sokan emlékeznek még arra a híres esetre, amikor 
egy csinos vidéki szubrett miatt hahlosvégü párbaj, 
s a lovagias ügyek egész lavinája hozta izgalomba, 
hetekig tartó forrongásba egy erdélyi város egész 
közönségét. A Budapesti Hírlap napi folytatások
ban, belső tárcaként fogja közölni szeptember 25- 
től Csathó Kálmán lebilincseljen érdekes, pompás 
regényét s a lap uj előfizetői, akik októberban 
lépnek az olvasók táborába, kívánatra a regény 
előző folytatásait is megkaphatják a kiadóhiva
tal utján.

B E É R K E Z E T I

B t a n d a r d

SUPER33- LORD
A  legtökéletesebb h á ló za ti  r á d ió k .

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

A VTC itthon a pápai Kinizsivel játszott baj
noki mérkőzést és 3 :1  (2 :0 ) arányban vereséget 
szenvedett. Az összeszoko tabb, fiatal játékosokkal 
rendelkező pápai csapat győzelme a tartalékos 
VTC-vel szemben megérdemelt A Kinizsi lelkes 
csapata még sok meglepetést fog hozni az elkö
vetkezendő bajnoki szezonban. Gólszerzői: Asbóth, 
Tarr, illetve Léber (11 bői) é i Kálmán (öngól). A 
A Kinizsi minden játékosa, mig a VTC-ből csak 
Novák II. játéka érdemel dicséretet. Bíró: Schwarc.

A Move VSF. Szfvárót: aDVE től szenvedett 
ismét hatalmas. 8 : 2 (2 :1 ) arányú vereséget Első- 
félidőben a MOVE méltó ellenfele volt a jóképes- 
ségü DVE-nek s még a vezetést is sikerült meg
szereznie, később azonban— egy já ékosának s é 
rülése és kapusának gyenge védése következtében 
— az erőviszonyoknak meg nem felilő gólarányu 
vereséggel volt kénytelen megalkudni. A MOVE- 
ból, amelynek gólszerzője Horváth (2) volt, a két 
hátvéd, Molnár és Amrein játéka érdemel dicsé
retet. Bíró: Cray I.

II. osztályú csapataink közül Várpalotán az 
Unió a FAC cal 1 :1  (1 :0) arányban mérkőzött. 
A helyi csapat nagy, mindent elsöprő lendületével 
a nagyobb és jobb játékerőt képviselő füzfőiektöl 
megérdemelten vette el az egyik pontot. Bíró: 
Feldmann. (t. i )

•
Vasárnapi program. A VTC a DAC-cal Győ

rött, a Kinizsi a bijnokcsapat győri ETO val Pá
pán. a FAC a Siófoki SE vei Fűzfőn és a TIAC 
a Perutzgyárral Tapolcán játszanak bajnoki mér
kőzést.

Anyakönyv.
Születés: Amrein István napsz. és Nagy Erzsébet 

leánya Erzsébet r. k. Vajas Gyula kovács-s. és Lakner 
Mária leánya Rozália r. k. — Pörköli József napsz. és 
Fóczény Mária fia József ref.

Halálozás |ung Terézia 5 h., r. k. — Ráksy Lajos 
várni, irodatiszt. 44 é., r. k. Székely Adolf gabona flgyn. 
77 é., izr. Kéri Márta 12 h., r. k. — Keller Mária o h n 
r. k. Makai Ilona 2 h., r. k. — Pongrácz Jenóné Németh 
Anna szakácsnő 72 é., r. k.

Házasság: Az elmúlt héten nem köttetett.

H e ly i k é p v ise lő t k e r e s
jó hírnévnek örvendő paprikaexport cég.
2f.2 A ján la to k : Szeged , P o sta fió k  175.
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Bor és must eladó.
Jó  m inőségű , nagyobb  m ennyiségben 

és hek to lite rkén t 
o l c s ó  á r o n .

1932. évi must a szüretkor eladó.
Bővebb felvilágosítást a d : 265

D uda, B alatonalm ádi, P inkócl-u t 13.

Előkelő biztosító intézet

fix és jutalékra
nagy ism ere tséggel, 
előkelő ö sszek ö tte té 
s e k k e l  r e n d e lk e z ő

nyugdíjasokat
(tisztv ise lők , katonatisz tek )

Rákóczi-tér 24 . szám alatt lévő
S in g er
v a rró g ép  ü z le t

k e re s . »
Jelentkezések: K ulcsár Károly, V eszprém .

november l.-re kiadó.
Bővebbet d r. R o sen b erg  Jen őn él.

Veszprém megyei város polgármestere.

11238-1932. szám.

V ersenytárgyalási hirdetés.
Nyilvános írásbeli ajánlati versenytárgyalást i 

hirdetek a Veszprémben, Rákóczi-tér 11. sz. alatt levő |

ré g i v á ro s i épü let A nya- é s  C se-  
csem ővéd ő  In tézet c é l ja ir a  való  

á ta la k ítá s i m u n k á in ak
végzésére

Felhívom mindazokat, akik e munka elnye
résére igényt tartanak, hogy szabályszerűen kiállí
tott, aláirt, lezárt és lepecsételt ajánlataikat „Aján
lat a Rákóczi tér 11. sz. ház átalakítási munkáira*4 
felirattal ellátva, legkésőbb 1932. évi október hó 
1.-én déli 12 ó rá ig  adják be a polgármesteri 
hivatal iktatójába.

Az ajánlatok csak a mérnöki hivatalban, a 
hivatalos órák alatt kapható ajánlati és költségve
tési űrlapon adhatók be.

A munkára vonatkozó tervek a városi mér
nöki hivatalban a hivatalos órák alatt megtekint
hetők. Ugyanott kaphatók a munkára vonatkozó 
közelebbi felvilágosítások is.

Tájékozás céljából közlöm, hogy a munkára 
vonatkozó előirányzati végösszeg 3000 pengő.

Későn érkezett, vagy szabálytalanul kiállított 
ajánlatokat nem veszünk figyelembe.

Veszprém, 1932. évi szeptember 10.-én.
Dr. Berky Miklós

264 polgármester.

Vörösberónyben,
F ő-u tca  4 . s z .  h áz,

két üzlethelyiséggel,
; berendezéssel e lad ó , esetleg  a zo n n a l  

b é rb ead ó . Március l.-re elfoglalható. ,5S 
Tudakozódni lehel H erceg L ajos tulajdonosnál.

Szarvas-u. I  sz. ház
m ely á ll  A sz ó b a , ko n yh a , 
fü rd ő szo b á b ó l s  ö s s z e s  

m e llé k h e ly isé g e k b ő l

360 n é g y s zö g ö l,
elöl virágos, hátul 
gyümölcsös kerttel 

együtt

szabadkézből eladó.
Bővebb felvilágosítás nyerhető 

d r. S z á s z  F e re n c , a Veszprémi és 
Megyei Takarékpénztár ügyészénél, d. e.

10—11 óra között. 241

Eladó h áz!
1932. évi ok tó b er hó 5.-én d. e. a

járásbíróság hivatalos helyiségében (Vár- 
utca 11. sz.) el fog árvereztetni a S z e n t  
Istw án-utca 2. é s  4 . s z .  a . levő  
két la k ó h á z . Az épületek a következő 
lakásokat foglalják magukban: egy ötszo
bás lakást nyolc mellékhelyiséggel, két 
kétszobás lakást összesen öt mellékhelyi
séggel és egy egyszobás lakást két mellék
helyiséggel. A kikiáltási ár 10 °/o-a az ár
veréskor készpénzben leteendő. Érdeklődni 
lehet: d r. H orváth  Béla ügyvédi irodá
jában, Veszprém, Rákóczi-tér 9. sz. 2*

A veszprémi kir. jbirósá^, mint telekkönyvi hatóság. 
1876-1932. tk. szám.

Á rverési h irdetm ény-k ivonat.
Natlán Manó és József balatonfőkajári bej. 

ccg végrehajtatnak Bécsi József végrehajtási szen
vedő ellen índiloit végrehajtási 'ügyében a telek
könyvi halóság a végrehajtató kérelme következ
tében elrendeli a végrehajtási árverési 57 P  55 f 
tőkekövetelés és jár. behajlása végett, a veszprémi 
kir. járásbíróság területén levő, Balatonalmádi 
községben fekvő a a balatonalmádi 31. sz. tkvi 
betétben A I. 1—4. sorsz. 242 , 243., 244 , 245. 
hrsz. a. felvett (rét, szőlő, kert az öreghegyi dűlő
ben) ingatlanból Bécsi József nevén álló felerészre 
1235 P 60 fillér kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Bala
tonalmádi községházánál megtartására 1932. évf 
október hó 8. nap jának  délelő tt 9 ó rá já t tűzi 
ki és az árverési feleleteket az 1881: LX. te. 
!50. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 
Az árverés alá eső Ingatlanokat a végrehajtató 
érdekében és Nagy Antsl csattakozoff érdekében 
a kikiáltási ár kétharmadánál alsesonyabb áron el
adni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénzben, vagy 
az 1881 : LX. l.-c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számilott óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elő. 
legesen birói leiéibe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. 
§§ ; 1908: XLI. t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanén a kikiáltási árnál ma
gasabb Ígéretei leli, ha többel Ígérni senki gerr. 
akar, köleles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa igén át 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1932. április 2. napján.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. Ungváry a. k.
tlkvvezetó. 261 kir. járásbirósági alelnök

Rádiók, írógépek,
fényképező gépek, foto-cikkek

legjobban beszerezhetők

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

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvá!! alati


