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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni SrSk igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

Gömbös Gyula.
Amikor ehelyen a  Károlyi-kormány lemon

dásá t tudomásulvettük, annak az óhajtásunk
nak  adtunk kifejezést, hogy az uj miniszterelnök 
is olyan talpig férfi és önzetlen hazafi legyen, 
amilyen gróf Károlyi Gyula volt. Reményeink
ben nem csalatkoztunk ; Gömbös Gyula is bir
tokosa ezeknek a nem es tulajdonságoknak. 
Csatlakoznak még hozzájuk olyan erényei és 
képességei, amik elhivatottá teszik őt az  ország 
korm ányának vezetésére.

Abból a programból, amit vázlatosan az 
újságírók előtt és a rádióban, majd részleteseb
ben az egységespórt szerdai értekezletén adott, 
m ost csak néhány jelemző vonóst akarunk ki
emelni. Gömbös, a  vitézzé avatott hős katona 
most a békét és megértést hirdeti kifelé, csak
úgy, mint elődei. Nem mond le Trianon reví
ziójáról, sőt határozottsággal követeli azt, de 
békés eszközökkel,, mert a nemzet érdekei most 
ezt parancsolják. És ő, akinek nevével, a kor
m ányválság napjaiban is, politikai célzatosság
gal. mint mumussal ijesztgettek, békét hirdet 
befelé is és hangoztatja : mindenkit egyformán 
m agyarnak tart a nemzetépitő m unkában, nem 
tesz különbséget a  vallásfelekezetek szem pont
jából, békés együttműködést kivan a nemzeti
ségekkel. S akit, mint diktátort emlegettek, kije
lenti, hogy nem lesz diktátor, hanem  alkotmá
nyos utón akar kormányozni, s éppen ezért a 
parlamenti többségre, az egységespórtra tám asz
kodik, amelynek m egalapításában neki is orosz
lánrésze volt.

Ezzel szemben azonban hangsúlyozza, 
hogy a  jogrendet minden körülm ények között 
fenntartja és el tud, és el is fog bánni azokkal, 
akik a  magyar nép szenvedéseiből akár uzso
rahasznot, akár politikai tőkét akarnak ková
csolni. De ugyanakkor, amikor a szélsőségek 
felé mutatja vasmarkót, nyom atékosan sikra- 
szóll a korszerű reformok mellett. Meg fogja 
valósítani a  titkos választójogot, de a  nemzet 
érdekeinek legmesszebbmenő megvédelmezésé- 
vel. A magántulajdon elve alapján áll, de le
fogja nyesni a kapitalizmus tulhajtásait. Szem
benéz a bolsevizmus veszedelmével, de hirdeti, 
hogy le fogja bontani a  válaszfalakat munkás 
é s  polgár s egyéb társadalmi osztályok között. 
Intézményesen segíteni fog a  gazdán, kereske
dőn, iparoson, de megköveteli az  adók pontos 
fizetését és levágja az  órdrógitós hidrájának a 
fejét. Fölkarolja a hadirokkantakat, a  hadvisel
teket, fiatalokat, munkanélkülieket, de megkí
vánja a  tekintély, a tradíciók teljes tiszteletét.

Hogyan fogja mindezt megcsinálni? — 
kérdezhetnék a  kételkedők. Hát * bölcsességgel, 
bátorsággal és becsületességgel” — ahogyan 
megmondotta. Éppen ez Gömbösnek a  nemzeti 
munkaterve, aminek irányát és értékét az ő 
mindenekfölött álló lelkes magyarsága szabja 
meg. Vezérlő elve a  nemzeti öncéluság, dehogy 
ezt megérthessük és átérezhessük, ahoz át kell 
formálni a nem zet lelkét, hogy akaratát és erőit 
a  súlyos problémák m egoldására kifejthesse.

Felelős szerkesztő: 
Ifj. Matkovlch László.

Ez a  háború alatt és óta sokat szenvedett 
nemzet magától nem volt képes erre a metamor
fózisra, még olyan kiváló vezető alatt sem, 
mint gróf Bethlen István, akinek hervadhatatlan 
érdemei előtt, minden rosszindulatú kritikával 
szemben, éppen Gömbös Gyula emelt legmé
lyebben kalapot. Talán az idő nem volt ked
vező hozzá, a romok eltakarítása lenyűgözte a 
lelkeket. Ezért várt valakit, aki fölgyujtsa benne 
az  életösztön lappangó tüzét. Most, hogy Göm
bös Gyula vállalkozott erre, örömmel kap rajta 
és lelkes bizakodással megy, habár uj utakon 
is, a  vezér utón, aki „felekezeti, osztály- és 
pórtkülönbség nélkül" testvérként hiv minden
kit a nagy munkához. Föl tehát a „fáklyavivő” 
utón, hogy — amint ő is kívánja — a „fáklyája 
mielőbb kialudhasson a fölkelő nap világos
sága mellett.” — chl. —

Rótt Nándor megyéspüspök 
kormányzói kitüntetése.

— A kormányzó az I. osztályú Magyar Érdem
keresztet adományozta neki. — Az egyház
megye és a veszprémi katolikus egyházközség 
tisztelgése a kitüntetés és püspöki jubileum

alkalmából. —
Legutóbb megemlékeztünk arról, hogy dr. 

Rótt Nándor veszprémi megyéspüspök az elmúlt 
napokban töltötte be főpásztorságának 15. évfor
dulóját, amit bérmakörutja alatt a zalamegyei ük- 
kon, csendes visszavonultságban ült meg. Az év
forduló alkalmából kedvesebb és méltóbb meg
lepetésben nem lehetett volna része a jubiláns 
egyházfőnek, mint amiben Magyarország kormány
zója részesítette, aki most — az egyházkormányzat 
és a hitélet fejlesztése körül, valamint kulturális 
téren szerzett érdemei elismeréséül — az I. osz
tályú Magyar Érdemkeresztet adományozta neki. 
Teljesen fölösleges volna a kitüntetéssel kapcso
latban — amelyet a „nagyméltóságu" címzés jár
— a megyés főpásztornak azokat a kiváló érde
meit fölsorolni, amikre az államfő legfelsőbb kéz
irata hivatkozik. Aki figyelemmel kisérte Rótt Nán
dor 15 éves püspöki működését, annak látnia kel
lett azt a nemes buzgóságot és — ha hívei közé 
tartozik — éreznie kellett azt a fenkölt szellemet, 
amelyet a püspök magasztos főpásztori hivatását 
betöltötte, s amivel még a legválságosabb időkben, 
a forradalmak alatt is biztosítani tudta hívei óriási 
többségének lelki egyensúlyát. Nemcsak feje, ha- 
nem szerető atyja is egyházmegyéje papjainak és 
minden tagjának, aki a hitélet megerősítésére irá
nyuló apostoloskodásán kívül a közművelődés, s 
általában a közélet terén is álddzatos munkásságot 
fejt ki, hogy ezzel is szolgáljon Istennek és a ha
zának. Ennek visszhangja az az osztatlan, nagy 
tisztelet és szeretet, aminek val'áskülönbség nélkül 
részese s amely érzések a kormányzó kitüntetése 
nyomán keletkezett őszinte örömet is kiváltották 
nemcsak az egyházmegyében, hanem a politikai 
vármegyében, sőt az egész országban. Bizonyság 
erre a szerencsekivánatok özöne, amelyek sorát 
József kir. herceg, Auguszta főhercegasszony, 
püspöktársai, a belügyminiszter stb. meleghangú 
táviratai nyitottak meg.

Ugyancsak a kitüntetés és az évforduló al
kalmából szerdán délben az egyházmegye papsága, 
csütörtökön a veszprémi katolikus egyházközség 
tisztelgett a főpásztor elölt. A papok küldöttségét

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Veszprém, Füredi-telep 11. (Telefon 66)

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

Kránitz Kálmán félsz, püspök, nagyprépost vezette, 
aki nemesveretü üdvözlő beszédében örömének 
adott kifejezést, hogy a püspök eddigi érdemdús 
munkásságáról a világi hatóságok is tudomást 
szereztek és méltányolták azt. Rótt Nándor igen 
meleg hangon köszönte meg az üdvözlést. A ki
tüntetésnek — úgymond — annyival inkább örül, 
mert ez is egy alkalom volt ahhoz, hogy papsá
gának szeretetérői és ragaszkodásáról meggyő
ződhessék.

Az egyházközség nagyszámú küldöttségének 
üdvözletét dr. Jánosy József törvényszéki tanács
elnök, mint világi elnök tolmácsolta szárnyaló 
szavakkal. Nemcsak azért örülnek — mondotta — 
a kitüntetésnek, mert az egy hosszú, eredmények
ben gazdag munkásságnak illetékes helyen való 
elismerése, hanem mert olyan közéleti fériiut ért, 
akinek főpapi működését tizenöt éve úgyszólván 
napról-napra szemlélhetik és szeretetének áldásai
ban szinte naponkint részesülnek, ügy érzik, hogy 
a kitüntetés annak a krisztusi szeretetnek szól, 
ami a püspök minden tevékenységének irányítója, 
amelynek melegében hívei szivével egybeforrott s 
így a kitüntetés is nemcsak fényt, hanem szerete- 
tet is sugároz ki az egyházközség minden tagjá
nak szivéből.

Rótt Nándor püspök gyönyörű válasza méltó 
volt a szép üdvözléshez. Nagyon örült a kitünte
tésnek — mondotta —, nemcsak azért, mert az 
ő személyét érte, hanem mert örömet szerzett hí
veinek és papjainak is s igy a pásztor személyén 
keresztül a nyájat is éri az elismerés. De az az 
államfő megbecsülése volt az egész magyar kato- 
likussággal szemben is, amely ezzel a hazával 
összeforrott s a polgárerények gyakorlásában min
denkor előljárt. Majd a veszprémi egyházközség 
iránt fejezte ki elismerését az ünnepelt egyházfő 
és a további hitbuzgalmi, szociális, kulturális mun
kásságához adott irányelveket. A püspököt, aki az 
üdvözlések u!án kedvesen elbeszélgetett papjaival 
és híveivel, a küldöttségek melegen és hosszasan 
ünnepelték.

S ch and l K á ro ly  a  k is g a z d a p á rt  
k ív á n s á g a iró l.

Devecserből jelentik: Dr. Schandl Károly ny. 
államtitkár, a devecseri kerület.képviselője Bakony- 
pölöskén beszámolót tartott. Elismeréssel adózott 
a lemondott Károiyi-kormánynak a valuta tartása 
körül szerzett érdemeiéit, de reámutatott azokra az 
okokra is, amelyek folytán ez a kormány a párt 
bizalmát elvesztette. Az uj kormánytól a keresztény 
kisgazdapárt, amely a kisgazdák eredeti és igazi 
pártja, s amely a magyar politikai egység kötelé
kében küzd az országért, hogy ebben az egység
ben hatásosabban küzdhessen a trianoni revízióért, 
erélyesebb és élénkebb cselekvéseket vár. A falu és 
a kisgazdatársadalom megmentése érdekében a 
keresztény kisgazdapárti képviselők határozottabb 
és hatásosabb falupolltlkdt szorgalmaznak. Az ag
ráradósságok kamatterheinek csökkentése, a teher- 
rendezés és az iparcikkek drágaságának mérsék
lésére konkrét javaslatokat terjesztenek az uj kor
mány elé, amelytől bizalommal várják, hogy egy
részt a bajok haladéktalan orvoslásával, másrészt 
a falvakat gyújtogató lelkiismeretlen demagógia 
elfojtásával átmenti az országot a külföldön máris 
több téren jelentkező gazdasági javuláselérkeztéig. 
A nagyszámban egybegyült választók lelkesen ün
nepelték, majd Benedek Lipót indítványára bizal
mukról biztosították szeretett képviselőjüket, akinek
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i  beszéde általános tetszéssel találkozott a falu 
polgárai körében. A képviseli Bakonvpőlöskéröl 
Orosziba ment választóinak meglátogatására.

H Í R E K .
— Személyi hír. Dr. Kentssey Pongrác, vár

megyénk főispánja szerdán Budapestre utazott és 
résztvett az egységes párt értekezletén. Csütörtökön 
hazaérkezett.

— Uj közigazgatási gyakornok. A vár
megye főispánja dr. Körmendy Istvánt díjtalan vár
megyei közigazgatási gyakornokká nevezte ki.

— Az aradi vértanuk emléke. Október 
6.-án Veszprémben a Szent Ferencrendiek templo
mában, a református, evangélikus és izraelita 
templomokban ünnepies gyászistentiszlelelek voltak. 
A veszprémi Ref. Ifjúsági Egyesület pedig igen 
nivós vallásos és hazafias estélyt rendezett a 
templomban az aradi vé'tanuk emlékére. Ünnepi 
beszédet dr. Parragh Levente kórházi orvos mon
dott szárnyaló gondolatokkal. Vitéz Mészáros Ist
vánnak Takács Andor finom zongorakiséretével 
előadóit éneke, Tóth János szép szavalata, a Ma- 
kay Zoltán igazgató által vezetett gyermekénekkar 
szereplése és egy gyermekszavalat voltak még a 
számai az ünnepélynek, amit Makár János segéd
lelkész bibliamagyarázata és emelkedett szellemű 
kezdő és záróimája, valamint egyházi énekek egé
szítettek ki. Végül a „Himnusz"-t énekelték.

Devecserből jelentik: Október 6.-án, az aradi 
vértanuk gyásznapján a polgári iskolában gyász
ünnepség keretében emlékeztek meg a dicső vér
tanukról.

— A veszprémi katolikus egyházközség 
hitbuzgalmi és kulturális szakosztálya szerdán 
délután Séták József kanonok-plébános elnöklésé
vel Ülést tartott 8 annak főtárgya volt, hogy ok
tóber 29 -éré Veszprémben katolikus sajtónap ren
dezését s azt határozták el, hogy október 30.-án 
Krisztus királyságának emlékére nagyobbszabásu, 
kormenettel kapcsolatos ünnepséget rendeznek.

— A veszprémi református egyházmegye 
tisztujitása. A veszprémi ref. egyházmegye tíz
éves tisztujitása során október 2.-án bontotta föl 
a szavazatbontó bizottság az egyházmegyéhez tar
tozó gyülekezetek presbitériumainak beérkezett 
szavazatait, amelyek eredményekép újabb tiz évre 
az egyházmegye tisztikara a következő: esperes 
maradt Szűcs József alsóörsi lelkész; gondnokká
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" IE R T i  a MIRA keserűviz teljesen görcstől men
tesen hat, ize kellemes, színe fehér, ára a legolcsóbb. 
55 perc alatt hajt.

•
A M IR A  glaubersós gyógyvíz S ts z S rS s a n  n a 
gyobb g y ó g y e re jd , m in t a  k a r la b a d i  v iz ,
nem kell külön sót hozzáadni. Kaphatók : gyógy
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.

Fontos határidők
a  fö ld h ö z ju tta to tta k  ré s z é re

a 200—1932. sz. kormányrendelet szerint.
Október 15.-tg. Ha a földhözjutott az évi 

törlesztőrészletet. illetőleg az évi használati dijat, 
valamint 1931. év végén mutatkozó hátralék eset
leges részletét e napig be nem fizeti, úgy az elöl
járóság a kimozditdst eljárói megindítása esel lég 
fizetési halasztás engedélyezése iránt a pénzügy
igazgatóságnak legkésőbb október 23.-ig javasla
tot tesz.

Október 31.-ig. A Földbirtokrendezfl Bíróság 
meghozza ítéletét a vételár újabb megállapítása 
iránti kérvények dolgában.

Csajághy Károly kúriai birót, a veszprémi törvény
szék elnökét választották m eg; egyházi tanács- 
birdk: Barlhalos Móric, Somogyi Zoltán, Kovács 
Lajos, Farkas Endre, Szilassy Sándor; világi ta- 
ndcsbirák: Csajághy Károly, dr. Horváth Lajos, 
dr. Cseresnyés József, dr. Szász Ferenc, dr. Ke- 
nessey Pongrác ; egyhdzm. egyházi főjegyző: Ko
vács Lajos ; világi főjegyző : dr. Puskás István ; 
egyh. aljegyző: Vámos Géza; világi aljegyző: ifj. 
Jákóy Pál. — Csajághy Károly egyházm. gond
nokká és tanácsbiróvá is megválasztatván, egy 
világi tanácsbirói tisztségre újabb szavazás válik 
szükségessé.

K ö n y v n y o m d a  i m u n k á k a t  
g yo rsan , o lcsón, 
íz lésesen  s z á llít

F O D O R  F E R E N C  könyvnyomdája Yesiprém.

— Gömbös Gyula üdvözlése. Gömbös 
Gyulát, az uj miniszterelnököt, akit eddig száz 
község választott díszpolgárává, az egész ország 
leírhatatlan lelkesedéssel üdvözli. Az ezrekre menő 
üdvözlések sorában ott van a MANSz veszprémi cso
portjának dr. Kenessey Pongrácné főispánná elnöknő 
által küldött távirata is, aki az általa egybehívott 
többi nőegyesület nevében is igenmeleg hangon 
köszöntötte az uj miniszterelnököt. Ezenkívül Veszp- 
rémmegyéböl eddig még a következők üdvözölték 
táviratilag: Pápai Polgári Egyesület, Ajka község, 
Ajkai Leventeegyesület, a TESz pápai kerülete, a 
pápai egységes párt, a Pápai Alsóvárosi Olvasó
kör, a Pápai Iparosifjak Önképző Egylete, Zirc 
község, a Zirci Járási Jegyzőegyesület, Veszprém 
város közönsége, a Move Veszprémi Sport Egye
sület stb.

— Az Országos Katolikus NaggyQlés.
Bpestről jelentik: A XXIII. Orsz. Katolikus Nagy
gyűlés október 15.-én kezdődik é? 18.-án fejeződik 
be. 15.-én, d. u. 4 órakor az Egyetemi templom
ban ünnepi Veni Sancte, 16.-án, vasárnap délelőtt, 
a belvárosi főplébániatemplomban végzett főpapi 
szentmise után, 10.30 kor a Vigadóban nyilvános 
megnyitó ülés. Ugyancsak vasárnap zajlik le az 
országos euharisztikus körmenet, mig hétfőn é* 
kedden d. u. 4 órakor a Vigadó nagytermében 
tartják a második, illetve harmadik nyilvános ülést. 
A háromnapos tanácskozást Te Deum zá^ja be. A 
részletes felvilágosítást a rendező Országos Kato
likus Szövetség már régebben szétküldütte, (Bpest, 
IV., Ferenciek tere 7 )  g ott vannak a templomok 
ajtajain, a plébánia hivatalokban és az egyesületi 
helyiségekben. Az idei naggyülést Apponyi Albert 
gróf nyitja meg, a záróbeszédet Serédi Jusztinján 
biboros hercegprímás mondja. A három nyilvános 
ülés és a főbb ünnepségek szónokai lesznek: An- 
gelo Rótta pápai nuncius, Glattfelder Gyula Csanádi és 
Mikes János gróf szombathelyi püspökök, Mészá
ros János érseki helytartó, Huszár Mihály apát,

Wolff Károly, Krüger Aladár és Tóbler János 
országgy. képviselők, P. Bangha Béla Jézustársa- 
sági házfőnök, Horváth Konstantin zirci perjel, 
Madarász István és Szemann István prelátusok, 
valamint Szentpéteri Gyula dr. Az Orsz. Kát. Szö
vetség kéri, akik résztvenni akarnak, szándékukat 
mielőbb közöljék a központi irodával, hogy a rész- 
vételre jogosító tagságjegyet (2 P) és a kedvez
ményes, 33°/#-os utazásra jogosító vasúti igazol
ványt (50 f.) idejében megküldhesse. A nyilvános 
ülésekre székjegyek is vannak s 1—6 P árban 
kaphatók.

— Uj vármegyei tűzrendészet! felügyelő.
Veszprém vármegye alispánja Halász János eddigi 
jár. tüzr. felügyelőt várm. tüzrendészeti felügyelővé 
nevezte ki.

— Orvosi hir. Dr. Rosenberg Jenő egész
ségügyi főtanácsos, Veszprém város főorvosa sza
badságáról hazaérkezett, átvette hivatalát s meg
kezdte rendelését.

— Evangélikus egyházkerü leti közgyű
lés. Amint már jelentettük, a dunántúli ág. hitv. 
evangélikus egyházkerület október 13.-án, csütör
tökön tarija é/es közgyűlését Pápán, a templom
ban, D. Kapi Bé a püspök és dr. Mesterházy Ernő 
egyházker. felügyelő együttes elnöklésével. A köz
gyűlést megelőzőleg kedden és szerdán az egyház- 
kerület gyámintézete, lelkész- és tanítóegyesületei, 
a Dunántúli Luiher Szövetség é3 a különböző bi
zottságok tartanak üléseket. Szerdán délelőtt fog 
megtörténni néhai Gyurátz Ferenc püspök emlék- 
szobrának leleplezése is a templomudvaron.

— Lelkészbeiktatás. Enyingről jelenük: Az 
enyingi református egyház október 9.-én, vasárnap 
délelőtt a templomi istentisztelet keretében iktatja 
ünnepélyesen hivatalában Monori-Kovács Ferencet, 
az újon választott lelkészé). A beiktatási szertartást 
Medgyaszay Vince kormányfőtanácsos, mezőfóldi 
esperes végzi, majd az uj lelkész beköszöntő egy
házi beszédet mond.

— Csikász Imre szobrászművész emlék
táblájának leleplezése. A Veszprémvármegyei 
Töiténelmi, Régészeti és Néprajzi Társulat októ
ber 9 én, vasárnap dé i 12 órakor a veszprémi 
szülői házon (az Eszterházy úti Szigeti-vendég
lőn) elhelyezett és Csikász Imre korán elhunyt, hír
neves szobrá-izművéizünk emlékére a Vármegyei 
Muzeum által felállított emléktáblái leleplezi, amely 
ünnepélyre a Társulat tagjait, a vármegye és Vesz- 
prémváros közönségét, valamint a Veszprémi Pi
arista D.ákszövetség tagjait tisztelettel hívja az 
elnökség. Az ünnepély keretén belül Csikász Im
réről Nagy Sándor festőművész emlékbeszéJet, 
mig Gaál Sándor királydijas karigazgató vezetésé
vel a Kirá ydijas Veszprémi Dalegyesület karéne
keket ad elő.

— Kitüntetett iparos. Pápáról jelentik: 
Megirluk, hogy az Országos Iparos Szövetség Bőhm 
Samu volt pápai esztergályos-mestert, az ipari és 
kereskedelmi pályán félszázadon át kifejtett tevé
kenysége elismeréséül arany éremmel és díszok
levéllel tüntette ki. A kitüntetést a Levente-0  thon- 
ban nagy közönség előtt adták át ünnepélyesen. 
Grünberg Mór, az izr. iparosok gyámolitó egye
sülete alelnökének üdvözlése után dr. Uzonyi TCál-
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HAJÁNAK TARTÁSA MOST 
SOKKAL J O B B !

Mert most minden Elida Shampoo 
borítékhoz teljesen díjtalanul a 
Perfekta citromos hajfürdő van 
horzácsomagolva a haj kiöblíté
séhez. Ez az új hajöblítőszer 
még fokozza az Elida Shampoo 
kiváló hutását — mosás után a 
hajat könnyen fésülhetővé teszi 
— fényt és szép tortást ad neki

ELIDA SHAMPOO

mán h. polgármester szép beszédben méltatta a 
kitüntetett közéleti munkásságát s átnyújtotta neki 
a kitüntetéseket. Dr. Nagy György ügyész az ipar- 
testület, Kántor Leó alelnök a győri Keresk. és 
Iparkamara, Kohn Miksa Mihály az OMKE helyi 
csoportja és Balog Jenő a kiskereskedők egyesü
lete nevében üdvözölték az ünnepeltet Nagy ha
tást keltett Frühwirth Mátyás ugodi képviselő fel
szólalása, aki Pápán keresztül a kerületébe utaz
ván, megjelent az ünnepélyen, hogy elismerésének 
szintén kifejezést adjon. A szép ünnepélyt az ipa
rosok dalárdája nyitotta meg és zárta be.

— A Keresztény Tisztviselőnők Veszp
rémi Egyesülete kedden tsrtoita első választ
mányi ülését Sclpiaáes Iréné elnöklésével s azon 
több belső s az egyesület téli életivel kapcsolatos 
ügyet tanácskoztak meg.

— A Mária Társulat főzőtanfolyamának 
ünnepélyes megnyitása október 9.-én d. e. 11 óra
kor lesz a Szent Vince O.thon nagytermében. A 
résztvevőket ezúton hívja meg a vezetőség.

— Ó vónö-bucsuztatás. A veszprémi áll. 
Óvodák felügyelő bizottsága október 9 én, vasár
nap d. u. fél 4 órakor ünnepi ülést tart, amelyen 
elbúcsúzik Putzné Gál Klárától, a magyar tanügyet 
35 évig szolgált, érdemekben gazdag óvónőjétől. 
Az ünnepélyes bucsuzásra az óvodások szülei és 
a tanügy iránt érdeklődők tisztelettel meghivatnak. 
A veszprémi áll. óvódák felügyelő bizottsága.

— Kitüntetett földműves A földművelési 
miniszter Lenner Mihály veszprémi földműves nap
számost szorgalmas, hűséges és becsületes mun
kásság ért elismerő oklevéllel és 100 P jutalom
mal tüntette ki. A kitüntetéseket okt. 9.-én d. e. 
10 órakor a városház tanácstermében ünnepélye
sen dr. Berky Miklós polgármester fogja átadni.

— Tanitógyűlés. Devecserből jelentik: A 
devecseri r. k. esperesi kerület tanitói köre kedden 
taitotta Devecserben éves közgyűlését. Benedek 
Lipűt bakonypölöskei ig. tanító elnöki megnyitója 
u án Káló Géza apácatornai tanító mintitanitása 
következett a IV. osztályban a .szénsav”-ról, majd 
László Jenő tüskevári kántortanitó előadása a há 
borús gázokról. Elnök indítványára a közgyfi és 
küldöttségileg fog tisztelegni Rótt Nándor megyés- 
püspöknél kormányzói kitüntetése alkalmából. 
Ugyanakkor felkéri a nyugalomba vonult Szokolszky 
Rezső tanfelőt, hogy búcsút vegyen tőle. A köz
gyűlés a „Himnusz" hangjaival ért véget.

— P ostaau tóbusz  m enetrendváltozás. A 
veszprémi postafőnökség .közli: A Veszprém—Vesz
prém- Külsöpályaudvar között közlekedő postaautó
busz menetrendje október 2. löl a következő: Vesz- 
ptém főpostáról i . : 7 0 2 ,9  54,12 54,16 50,19.44, 
Veszprém Külső p. u. é. 7.18, 10 10, 13 10, 17 06,
20.00 Visszaindul: 7 25, 10 20, 13.15, 17.30,20.12, 
Veszprémbe é .: 7.41, 10 36, 13.31, 17 46, 20.28 
órakor.

— Polgáriiskolai magánvizsgák. A vesz
prémi m. kir. áll. polgári fiúiskola igazgatósága 
értesíti mindazokat, akik decemberben magánvizs
gálatot óhajtanak tenni, szabályszerűen felszerelt 
kérvényeiket október 14-ig sürgősen nyújtsák be 
az igazgatósághoz, meit későbbi kérvények figye
lembe nem vétetnek. Igazgatóság.

— A veszprém i IKN albizottság tanfo
lyamai. Veszprém város Iskolánkivüli Népműve
lési albizottsága felhívja az érdeklődők figyelmét, 
hogy az ősz és tél folyamán az alábbi tanfolya
mokat jrendezi: Gyorsítási tanfoiyan kezdők és 
haladók részére, 4 hónapig tart, heti 2 órával. Havi 
tandíj 5 P. Háztartási tanfolyam. Rendezi a Kát 
Háziasszonyok Orsz. Szövetsége, a Mária Társulat
tal karöltve, úrasszonyok és leányok gyakorlati és 
elméleti kiképzésére. 2 hétig tart, kezdődik október 
10.-én. Részvételi dij 6 P. Némelnyelvi tanfolyam 
kezdők és haladók részére. 6 hónapig tart, heti 
két órával. Tandíj az egész tanfolyam idejére két 
részletben fizetendő 24 P. Ipari továbbképző 
tanfolyam az önálló kisiparosok és ipari alkalma
zottak ismereteinek felújítására és korszerű bőví
tésére. 2 hónapig tart, a jelentkezők kívánságainak 
megfelelő időben. Díjmentes. Analfabéta tanfolyam 
a Temetőhegyen. 3 hónapig tart, heti 6 órában. 
Díjmentes. Szükséges könyvek és Írásbeli felsze
relések ingyen. Elemi ügyességek ismeretterjesztő 
tanfolyama a 4 elemit végzett, de a számolás, fo
galmazás, lévé írás stb-ban gyengék részére. 2 hó
napos, heti G ólával. Díjmentes. A tanfolyamokrl, 
jelentkezni lehet az illetékes tanfolyam vezetőknéa 
vagy (Írásban vagy szóban) Nacsády József városi 
ikn. titkárnál a délutáni órákban) Szent Imre-is- 
kóla, Kereszt-utca 4. sz.

H o lits c h e r K á ro ly  b e fe je z te  
b eszá m o ló it.

Zlrcről jelentik: Holitscher Károly gazd. fő
tanácsos, a zirci kerület képviselője a legutóbb 
Szápáron és Nagyesztergáron tartotta beszámol óit. 
Az előbbi helyen délelőtt volt 8 ttt Brandt Bé'a 
plébános üdvözölte meleg szavakkal, a beszámoló
ért pedig, biztosítva választói bizalmáról, Vibor 
Géza mondott köszönetét Szápárrót lovasban déri 
um kíséretével Nagyesztergárra ment át a képvi
selő, akit a népház előtt — ahova magyarruhás 
gyermekek és leventék sorfala között érkezett — 
Székely Artúr ciszterci lelkész üdvözölt. A beszá
molóban itt is reámutatott a súlyos gazdasági vál 
ság okaira, megjelölte a kibontakozásnak remél
hető utait és hazafias érzéssel intette választóit, 
hogy föl ne üljenek az izgató demagógiának. A 
beszámoló után Hanisch Mihály közs. bíró bizto
sította a község hűséges ragaszkodásáról a nép
szerű képviselőt, aki ezután meghtllgalta válasz
tói kívánságait, majd ozsonára Purgty Pál gazd. 
főtanácsos, a község nagytiszteletben álló földes
urának volt a vendége. Ezzel Holitscher Károly be 
is fejezte kerületében beszámoló körútját, amit 
a parlamenti szünet alatt végzett, s amelyről falusi 
választói megérdemeli nagy szeretelének s ennek 
jegyében mindenütt lefolyt Unnepeltetésének ked
ves emlékeivel jelenhetik meg újra a képviselőház 
őszi ülésszakán. Meglátogatott községeiből még 
csak Hánta van hátra, amelyet egyik legközelebbi 
vasárnapon fog fölkeresni.

— T e rm é s z e tb e n i e lle n s z o l
g á lta tá s é r t  adok zongoraórákat. Akadé
miai vizsgákra is előkészítek. Emmy Metzger, 
Veszprém, Toborzó-u. 8.

— Hajómenetrend a Balatonon. Siófoktól 
jelentik: A Balatoni-Hajózási R .T. október 2.-ától 
a következő menetrendet léptette é letbe: Siófok— 
Bfüred— Tihany: Siófokról i. naponta 10 30, szer
dán, vasár- és ünnepnapokon 12 00, Bfüredre é. 
11.25, 12 55, tovább i. 12.00, Tihanyba é. 12.20. 
Visszaindul naponkint 15 40, Bfüredre é. 16 00, 
tovább i. 16 05 és szerdán, vasár- és Unnepnapo- 
8 00, Siófokra é. 17 0 0 ,8  55. Balatonbogldr— Rév
fü löp: Boglárról i. naponta: 11.35, kedd, csütörtök, 
vasár- és ünnepnapokon 20.10, Révfülöpre é. 12 00, 
20.35, visszaindul naponta 6 35, kedd, csütörtök, 
vasár- és ünnepnapokon 14.30, Boglárra é. 7.00, 
14.55. Fonyód—Badacsony: Fonyódról i. naponta 
1150, szerda, vasár- és ünnepnapokon 16 30, 
Badacsonyba é. 12 20, 17.00, visszaindul naponta 
14 00, szerda, vasár, és ünnepnapokon 17 45, Fo
nyódra é. 1430, 18.15. Tihany— Szántód között 
a révhajó okt. 1-től 31.-ig Tthanyból i. 7.00, 9 30, 
1600, Szántódról i. 800, 13.00, 18.00, november 
1.-tól Tihanyból i. 9.30, 16.00, Szántódról i. 
12.30, 18.00.

— Mindazon m érgezési esetek leküzdé
sénél, melyeket romlott élelmiszerek idéznek elő, 
a „Ferenc József" keserüviz azonnali használata 
fontos segédeszközt képez. Híres orvostudományi 
könyvekben felsorolják azt is, hogy a Ferenc 
József v íz  többek közt ólommérgezésnél, mint spe
cifikus ellenszer kitünően beválik. A Ferenc Jó
zsef keserüviz gyógyszeitárakban, drogériákban és 
füszerüzletekben kapható. 1

— Már október 20. án kezdődik a XXIX.
osztálysorsjálék húzása, mindenki siessen, hogy 
még a húzás előtt kifizesse sorsjegyét, mert csak 
igy biztosíthatja a nyereményre való jogá'. Ne 
feledje, minden második sorsjegy uyer. 271

— Bicskázó örökösök. Devecserből jelentik: 
Magyarpolányban Németh János és Németh József 
az örökség miatt összeverekedtek s János késsel 
timadt a hordót követelő testvérére, akit mellbe 
és hasbaszurt. Állapota életveszélyes. A csendőrség 
a bicskázót letartóztatta.

— A tanítóság köréből. A kul'uszminlsz-
ter Weliedits László áll. ig. tanítót Nagyvázsony- 
ból Pécsre, Rácz Károly áll. tinitót Csékutról 
Szombathelyre, Vaszaty Gabriella áll. tanítónőt 
Nagyvázsonyból Nagykanizsára, Ruber Katalin áll. 
gazd. isk. tanítónőt Gicről Tóvárosra hasonló mi
nőségben áthelyezte. — Ugyancsak a kultuszmi
niszter Holenda Jolán nagyvázsonyi, Koleszárné 
Lukács Margit csőpu3ztai, Sdndliné Horváth Jolán 
kerékteleki, Frőlich Mária herendi, K:elzár Sarolta, 
Ferenczi Ludmilla, Schneider Emma, Bálint Erue-

29. M. kir. Osztálysorsjálék.

F ő n y e re m é n y  i

I .  o s z tá ly .

H ú z á s : október 20-án és 22-én.

Szerezzen Szerencse Számokat Szűcsnél

Szűcs Ede Bankháza
nt. kir. osztálysorsjáték föárusltó helye 

Veszprém.
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S C H R I K K E R  S Á N D O R  

FAISKOLÁJA
A L S Ó T E K E R E S .

H e m e s ite tt g yü m ö lc s fá ka t, 
d ís z c s e rjé k e t, ró z s á k a t,  

s o rfá k a t s z á llít
és azok fajazonosságáért felelősséget 

vállal.
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rencia farkas,gyepűi megbízóit h. áll. tanítónőknek 
és Dani István nagyvázsonyi h. tanítónak megbí
zatását meghosszabbította, özv. Putzni Gaál Klára 
veszprémi áll. óvónőt pedig nyugalomba helyezte. 
— Rdnzainé Szakmin  Erzsébet áll. tanítónő Veszp
rém városban a gyermekgondozási teendők ellá
tásával bízatott meg. — Kiss József tanítót a ne- 
mesleáriyfalusi evangélikus, Talmady Lajos tanítót 
a bkenesei református, Ehrenfeld Artúr tanítót pe
dig a veszprémi izraelita iskolához választották 
meg az illetékes iskolaszékek.

— K e re e k e d e lm i, ü gyvédi ée  ir o d a i n yo m 
ta tv á n y o k a t le g e z e b b e n  é e  le g g y o re a b b a n  k é 
s z í t  F o d o r F e re n c  k d n y v n y o m d á ja f V e e z p ré m . 
T e e e é k  p r ó b a re n d e lé s t  te n n i.

— Találtak Veszprémben szept. 26.-án, a 
piacon, 1 ridikült több apróbb tárggyal, 25.-én, a 
ligetben 1 imakönyvet, 26. án, az utcán I drb. 
esernyőt, okt. 2.-án, az utón 15 drb szőlészeti 
könyvet. Igazolt tulajdonosaik a rendőrkapitány- 
Ságon átvehetik.

— TOz. Szeptember 28.-án este Pápasala
mon községben Stenger Mihály lakóháza eddig 
ismeretlen módon kigyulladt és elégeli. Ugyanak
kor élégelt még egy lakóház, három pajta, nagyobb 
mennyiségű takarmány és gazdasági eszköz. A kár, 
amely biztosítás révén részben megtérül, 6788 P. 
A nyomozás folyamaiban van.

— Levágta az ujját Pápáról Jelentik: Cser- 
kuty József pápai napszámos fát vágott s véletle
nül a fejszével bal keze ujját teljesen levágta. Az 
irgalmasok kórházában ápolják.

— A fiatal hősre képzelt bűn lidércnyo
mása nehezedik. Hogyan küzd ellene s menekül 
meg a tisztító szerelem revén, erről szól az a re
gény, amely megjeleni a Miliők Könyve legHjabb 
számában. Ara 20 fillér, kapható mindenütt. Min
den számhoz keresztrejtvény, éltékes dijakkal. 
Nagy rejlvényolimpiász és regénypályázat.

— A mozi műsora. Ma szombaton (8 ) 
este 7 és 9, vasárnap (9.) d. u. 4, este fél 7 és 
9 órakor Lawrance Tibbel filmje: .Két világ sze
relmese", Lupe, Velez uói főszereplésével. Előzőleg 
kiegészítő műsor és hangos Magyar Világhiradó. 
— Szerdán (12.) d. u. 4 és este 9, csütörtökön 
(13.) este 7 és 9 órakor, filléres helyálakkal, .A 
tenger démona" hangos filmdráma 8 felvonásban. 
Főszereplők; Wilhelm Dielerle és Lissi Ama. 
Előzőleg .Tükörpalota" és .Kristályrevü".

IRODALOM.
A veszprémi kir, jbiróság, mini telekkönyvi hetőság. 

4050-1932. fk. szám.
Árverési hirdetmény kivonat.
Farkas és Koréin bej. cég végrehajtstőnak 

ifj. Akser József és Galambos József végrehajtást 
szenvedők ellen indítod végrehajási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme követ
keztében elrendeli az újabb árverést 45 P 06 f. 
tőkekövetelés és jár. behajlása végeit, a veszprémi 
kir. járásbíróság területén levő, Gyulafirátót köz
ségben fekvő s a gyulafirálőti 341. sz. tjkcben 
A-- 17. sor, 388. hrsz. a. felvett, ifj. Akser József 
nevén álló ingatlanra (szánló a kisvölgyi dűlőben) 
721 P 50 f. kikiáltási árban; u. ezen tjkvben A *18. 
sor, 389 á  hrsz. a. felveit ugyanannak a nevén 
álló ingatlanra (szántó a kisvölgyi dűlőben) 361 
P  kikiállási árban; a gyulafirátót! 454 sz. tjkvben 
A. I. 1—8. sor, 562 , 820., 1048., 1223., 1451.,
1559., 1812., 2001. hrsz. a. felvett jószágtestből 
(szántó és rét az eresztényi, voksai, rétszéli, nagy- 
réti, kenderföldi, országúti, vörösföldi dűlőkben) 
Galambos Józsefei illető fele részre 1246 P 50 f. 
kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Gyula
firátót községházánál megtartására 1932. novem 
ber 23.-ának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árve
rési feltételeket az 1881 : LX. I. c. 150 §-a alap
ián a következőkben állapítja m eg: az árverés alá- 
esfl ingatlant, úgy a vérehajtaió, mint a csaliako
zott érdekében a kikiállási ár V,-ándl alacsonyabb 
áron eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10% -át készpénzben vagy 
íz  1881; LX. t  e. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldődnél letenni, vagy a bánatpénznek előle
geién birói letétbehelyezéséről kiálliiott letéti el
ismervényt a kiküldődnek átadni és az árverési 
feltételeket aláirni. (1881: LX. t. c. 147., 150., 170. 
§ § ;  1908: XLI. t. c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanén a kikiáltási írnál ma
gasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1932. má|us 30.
A kiadmány hileléül:

Heller s. k. Dr. U ngváry a. k.
tlkwezetö. 299 kir. járásbíróság! elnök.

(Napkelet.) Tormay Cecil folyóiratának ok
tóberi számában Fábián István, centenáriuma al
kalmából, Arany Jánosról irt tanulmányt. Közli a 
Napkelet Rédey Tivadarnak a Balatoni fróhét keszt
helyi ülésén a fővárosi sajlónak az irodalommal 
kapcsolatos szerepéről fartőd Kiolvasását. Németh 
Antal a tragikumról elmélkedik, Just Béla a mai 
francia regényírókkal foglalkozik. A szépirodalmi 
részben Büky György regény- és Szitnyai Zoltán 
elbe3zélé8-folytaiásin kivül Szentmihályiné Szabó 
Mária és Gyomai György novelláit, valamint Déchi 
Liáné, Pálffy István. Széfedalin Sefket bej és Dö
mötör Ilona verseit találjuk. A gazdag .Elvek és 
Müvek* valamint .Szemle* rovatok a színház és 
művészei köréből stb. adnak tudósítást, tárgyukat 
a hivalott kritika szűrőjén átszűrve. A Napkelet 
előfizetése negyedévre 6 50, tisztviselőknek 4 50 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest VII. Rózsa-u 23.

(A Magyar Asszony.) A Magyar Asszony 
októberi száma vezető helyen közli a „Corriere 
delta Sera" cikkét, amely Tormay Cecile Írói mű
ködését és a .Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet
ségének* munkáját méltatja. Novellát Írtak Gróf 
István, P. Jankó, Brezovay Ilona, verseket dr. Kecs
kés Gábor, Úlbey Irén, Pándy-Hjell Kálmán, Ba
latoni Farkas Alice, cikkeket Horváth Henrik, Gra- 
mantik Margit, Schrödel Ernő, Sz. Csorba Tibor, 
Ritoók Margit, Nagyné Ordődy Paula, dr. Mada
rász Erzsébet, dr. Csiky Jánosné, Telepyné Tele- 
py Cornélia stb. A tartalmas lap előfizetési ára 
egész évre 4 P. Az uj egész éves előfizetők is részt 
vesznek a Velencei-tó melleit lévő telek kiaorso- 
lásában.

(Csathó Kálmán minden regénye esemé
nye a magyar Irodalomnak.) Legújabb regényét 
most fejezte be és közlését az Uj Idők legutóbbi 
számában kezdte meg. A lap gazdág tartalmából 
kiemeljük még Kosztolányi Dezső tanulmányát, az

Egy teljesen uj, alig használt 
4  lám p á s  h á lá s a t!

S I X O F O N  rádi ómat
378 pengős vételár helyett
176 pengőért
ré s s le tf is e té s re  e lado m .

A rádió megtekinthető Fodor Ferenc könyv
kereskedésében.

G y á r i l e r a k a t  ■
B en ed ek  P á l üveg ás porcellánkereskedése

V e s z p r é m . T e le fo n  125.

.Ellesett párbeszédek “ et, Dánielné Lengyel Laura 
és Székely Tibor elbeszéléseit, Ölbey Irén, Majt- 
hényi György, Kisfábián Béla verseit és Képes 
Géza Rilke-fordítását. Ebeczki György színházi 
kritikája. Zsigray Julianna könyvismertetése, szín
házi képek, művészi reprodukciók, humoros fejlé
cek, időszerű képek és a népszerű rovatok teszik 
még változatossá Herczeg Ferenc szépirodalmi heti
lapját. A kiadóhivatal; Bpest, VI. Andrássy ut 16., 
bárkinek küld díjtalan mutatványszámot. Előfize
tés 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 .

A Move VSE vasárnap Sopronban a S. Va
sutassal játszott bajnoki mérkőzést és 2 :0  (0 :0 )  
arányban vereséget szenveded. A mérkőzés nagy 
részében a MOVE méltó ellenfele volt a jóképességd 
Vasutasnak, azonban a játékidő végén játékosain fá
radság jelei mutatkoztak s védői sem tudták megaka
dályozni a soproniak gólratürekvő kísérleteit. A 
MOVE-bői Sulák, Sárdi, Molnár és Horváth játéka 
érdemel dicséretei. B iró : Sirovecz.

A másik soproni csapat, a SFC itthon a VTC 
vei játszóit 2 :2  (1 :2 )  arányban. A mérkőzést vé
gig a VTC irányitolta, azonban csatársorában egyes 
jálékosok nem értik meg egymást s ennek követ
keztében kénytelen volt megosztoszkodni az érté
kes pontokon. A VTC gólszerzője: Novák IV. (2). 
Biró: dr. Ósz.

A Kinizsi Szombathelyen a Sz. Vasutastól 
3 :2  (0 :1 )  arányban szenvedeti vereséget. A Ki
nizsi lelkesedése nem volt elég arra, hogy az ott
honában játszó csapattól csak az egyik pontot is 
elhódítsa. Gólszerzói: Kalmár és Asbóth I. Jók a 
Kinizsiből a védelem, Limperger, Asbólh, Bolla 
és Tarr. B iró : Slorch.

Fűzfőn szenvedett ismét vereséget a bajnok- 
jelölt ARAK 1 :0  lO: 0) arányban a ezzel a vere
séggel el is veszilette bajnoki reményeit. A lelkes, 
minden labdára rámenö fűzfőiek gólját Joszt sze
rezte. Biró : Monlskó. ( I. I.)

•

Vasárnapi program. A Move VSE és a VTC 
Veszprémben, a MOVE pályán, a Kinizsi a DAC- 
cal Győrön, a BSC Fűzfővel Bfüreden, az SzSE 
a pápai Perutzgyárral Szombathelyen és a szfehér- 
viri PSTE az SSE-vel Siófokon játszanak bajnoki 
mérkőzést.

o Leventék birkózó versenye. Vasárnap 
délután a volt kötőgyár helyiségeiben, a veszprémi 
Levente Egyesület talajtorna, majd birkózó versenyt 
rendezett, aminek szép sikere minden várakozást 
felülmúlt. A sok gyakorlatot, ügyességet megkívánó 
talajtorna-számok az oktatójuk buzgó fáradozásá
nak és a leventék ambíciójának dicséretére váltak. 
Majd a birkózó-akadémia nagy önfegyclmezettség- 
röl tanúskodó számai következtek, ezt pedig a 
görög-római birkózó verseny követte. A fiatalabb 
korosztályú levernék szép reményt nyújtanak a

Borotvás „.pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
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Z O N G O R Á J Á T
é e e i k  « t t  vegye, ahol a c é g  é v t i z e 

d e s  f e n n á l l á e a  annak minőségét 
g e r a n t é l j e ,

200 darabból álló ráktáram, mélyen le
szállított áraim, legjobb minőségű gyárt

mányaim minden igényt feltétlen kielégítenek. 
K e d v e z d  f iz e té s i  fe l t é te le k .  
P ia n in ó k . H a rm ó n iu m o k . 289 

n y n i f l T  aranykoszorus mester, Magyarország leg- 
I / u i l l i a i i  nagyobb zongoraüzeme, Budapest, Vili., 
Rákóczi ut 19. félemelet. 4 5  é v e s  c é g .

Anyakönyv.
Születés: Borbély Mária leánya Éva, rk. — Kovács 

Lajos napsz. és Schreiber Anna fia Sándor, rk. — Szakái 
János gazd. cseléd és Hajas Margit leánya Ilona, rk. — 
Molnár Dániel honv. tizedes és Juhász Margit leánya Gáb- 
Tiella, rk. Péter István mezőőr és Varga Mária leánya 
Margit Mária, rk. — Horváth Mihály takarékpénztári altiszt 
és Saliga Magdolna fia Mihály és leánya Magdolna rk., 
(ikrek) — Lendvai Gvula népzenész és Simon Veronika 
fia László és leánya Éva rk., (ikrek). — Dr. Steiner Elemér 
ügyvéd és Hirschfeld Rózsa leánya Mária Anna. izr.

Halálozás : Torma Erzsébet 13 h., rk. — Virág János 
nyug. vili. vasúti kalauz 55 é., ref. özv. Krebsz Zsig- 
mondné Kohn Cecília 75 é., izr. — Jani |ános napsz. 18 
ó., rk. — Winter Henrik magánzó 83 é., izr.

Házasság: B. Szabó Lajos kosárfonó segéd ref. és 
Kiss Mária fényképész segéd ref. — Maár János (özv.) 
kőműves és Bobai Karolina (özv.) rk. — Ferhécz József 
gyári munkás és Tóth Julianna házi cseléd rk. — Juhász 
István fodrász és Zsebe Karolina rk. — Jelenfy József (özv.) 
asztalos és Hollósy Erzsébet rk.

Hirdetmény.
OskQ nagyközségben a z  o rszá g o s  

á l la t  és  k ira k o á é  v á s á r  o k tó b e r  
17t-én  lesz megtartva. Vészmentes helyről 
mindenféle állat felhajtható, sertés kivételé
vel. Pósta, távirda, telefon helyben. Állat
rakodó állomás: Hajmáskér 5 km., Várpa
lota 7 km.
3ot Elöljáróság.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

€102— 1932. tkv. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
A M. Kir. Államkincstár végrehajtónak, 

Fétfürdói .Erzsébet Mühengermalom Szövetkezet" 
Várpalota-pélfürdöi bej. cég végrehajtást szenvedő 
ellen inditotl végrehajtási ügyében a telekkOnnyvi 
hatóság a végrehajtató kérelme kOvelkeztében el
rendeli a végrehajtási árverést 1200 arany P köz
tartozás tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, 
a veszprémi kir. járásbíróság területéi levő. Vár
palota községben fekvő s a várpalotai 2761. sz. 
tjkvben A -f- 1. sor, 1913. hrsz. a. feivelt Pé fürdői 
.Erzsébet Mühengermalom Szövetkezel" Várpalota- 
pétfürdői bej. cég nevén álló ingatlanra (ház 815. 
sz. alatt a péti Sárrétben) 3062 P kikiáltási árban ; 
ugyanezen Ijkvben A -j- 2. sor, 1917/a. hrsz. alatt 
felveti ugyannak nevén álló ingatlanra (rét a péti 
Sárrétben) 528 P  50 f. kikiáltási árban.

A telekkönyvi halóság az árverésnek Vár
palota községházánál megtartására 1933. évi ja n u á r  
hó  28. n ap ján ak  délelő tt 9 ó rá já t tűzi ki és az 
árverési feltételeket az 1881: LX. t.-c. 150. §-a 
alapján a következőkben állapítja m eg:

Az árverés alá kerülő ingatlanokat a kikiál
tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni 
nem lehet. (1908: XLI. t.-c 26. § )

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/o át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elflle- 
gesen birói leiétbe helyezéséről kiállított letéli el
ismervényt a kiküldődnek átadni és az árverési 
feltételeket aláirni. (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. 
§§ ., 1908: XLI. t.-c. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiállási árnál 
magasabb Ígéretet lett, ha többet Ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban a kikiállási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt az általa 
ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészileni 

Veszprém, 1932. évi szept. hó 10. napján.
A kiadmány hiteléül: Dr. Ungváry s. k.

Helltr s. k. kir. jb. alelnOk.
tlkvezetö 303

jövflre. Elismerésre méltó, hogy a leventék bemu
tatott tudásukat a kőtelező foglalkozáson kivüli, 
az esti órákban Önkéntes elhatározásból nyerték 
és megkapó volt a versenyen megnyilatkozott baj- 
társias érzés is. A város színeivel diszitett dresz- 
szekben szereplő leventéknek dr. Csiba Mór min. 
tanácsos, pénzügyigazgató, a Levente Egyesület 
elnöke buzdító beszéd kíséretében osztotta ki a 
nyert érmeket. A részletes eredmények a követke
zők : Pehelysúly : Ba|nok (holtversenyben) Simon 
Lajos, 2. Berényi Gyula, 3. Illikmann György. 
Könnyüsuiy: Bajnok: Illikmann József, 2 Hock 
János. 3. Drexler Lajos. Kisközépsuly : Bajnok: 
Kiss Ferenc, 2. Schmidt Antal, 3 Fürslner Ferenc, 
Nagyközépsuly: Bajnok : Szlraka Gyula, 2. Ben- 
csik Mátyás, 3. Giricses János. Kisnehérsuly: 
Bajnok: Soproni Dezső, 2. GOndOcs Ferenc, 3. 
Thallmann Rihárd. Nehézsúly: Bajnok : Rohács 
Jenő, 2. Lflhnert István, 3 Sefiser Mihály. Az I. 
koroszldlybeliek ertdminyei: 1. súlycsoport: 1 . 
Pálinkás László, 2. Simon László, 3. Kelemen Fe
renc. 2. súlycsoport: I. Simon Antal, 2. Tavaszi 
József, 3. Petrovics Ferenc. 3. súlycsoport: 1. Nyúl 
Sándor (holtversenyben), 2. Sípos Jenő, 3. Hor
váth Sándor. 4. súlycsoport: 1. Geiszt Lajos. 5. 
súlycsoport: 1. Varga Gyula, 2. Hugó Antal. 6. 
súlycsoport: I. Király Károly. Versenybirák vol
tak : Moldovány Tibor, Vig Lajos és Szedlák József.

KÖZGAZDASÁG.
* Csökkent a  szólók term ésm ennyisége.

Galamb István, a veszprémi kerület szőlészeti és 
borászati felügyelőjének legulóbbi jelentése sze
rint a szőlők, az utóbbi hetek tartós meleg 
időjárása mellett é és tekintetében ugyan előreha
ladlak, fejlődés tekintetében azonban megálllak. A 
moly-kukactól össze vissza lurkált bogyók egyre 
jobban száradtak be, ami a várható termésmeny- 
nyiséget, különösen a szárazabb, melegebb fekvé
sekben mtnlegy 20—30 %-ig is csökkentette. Vá
rosokban a csemegeszőlő kereskedelem elég élénk, 
kg.- ja 15—25 fiit. A terméskilátások megcsappa
nása mindenütt észlelhető, miért is legtöbb helyen 
már csak közepesen aluli hozamra számítanak. 
Előszürelek már helyenkint történlek, ezek azonban 
csak inkább savanyu mustokat eredményeztek. 
Klosterneburgi mustmérőn 15—19 cukorfokot mu
tatlak. A szüretet a neszmélyi és móri borvidéke
ken oklóber 3, én megkezdték. Otl azonban, ahol 
már beláták a későbbi szürelelés nagyobb elő
nyeit, iparkodnak azt a hónap közepéig kitolni. 
A borárakban különösebb változás nincs. A must
árak pedig még ezideig kialakulatlanok. A lavalyi 
borkészletek sok helyen már kifogylak, ó bor-kész- 
lelek azonban még nagy számban vannak. A bor- 
kereslet egyre csak lanyha.

* Viharos iparosgyülés. A Veszprémi Ipar- 
testület elnöksége vasárnap délu'ánra a Petöfi- 
szinházba rendkívüli közgyűlést hivott össze, ame
lyen dr. Llppay Lajos, az IPOSz kiküldötte is je
len volt. A tanácskozás azonban nem volt lehető, 
mert a nagyszámú iparosság egy része viharos 
fölzúdulásban tört ki, amikor az uj Ipartestületi 
jegyző fizetésének megállapittsára került volna a 
sor és azt követelték, hogy előbb a volt jegyző 
ügyét tárgyalják, aki tudvalevőleg 6700 P-vel meg
károsította az ipartestületit. De ennek megtörténte 
sem hozott később megnyugvást, sőt e résznél 
egész erővel tört ki a vihar ugyannyira, hogy 
Wolfram János elnök a közgyűlést végül is hatá
rozathozatal nélkül bezárta. A fölkorbácsolt szen
vedélyek folytán egyesek még a rendfenntartásra 
vigyázó rendőrséggel is szembekerüllek, ebből 
azonban nem lelt komolyabb összetűzés. Őszintén 
sajnáljuk, hogy derék iparosaink ennyire megha- 
sonlottak maguk között, ami bizony egyáltalán 
nem tesz jó szolgálatot az iparosság közös érde
keinek. Reméljük azonban, hogy a kedélyek meg- 
csillapodásával liszlázódnak majd a dolgok és 
helyreáll a kívánatos béke az iparosok körében.

3 + 1  csöves dynamlkus hangszóróval 
egybeépített tökéletes rádió.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi halóság.

3985—1932. tk. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Veszprém és Vidéke Takarék ésj Hitelszövet

kezet, mint az OKH tagja bej. cég végrehajtatnak 
vitéz Széphegyi Ferenc és neje, Jung Klára vég
rehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató ké
relme következtében elrendeli a végrehajtási ár
verést 565 arany P tőkekövetelés és járulékai be
hajlása végett a veszprémi kir. járábiróság területén 
levő, Bánd községben fekvő s a bándi 175 sz. tjkv. 
betétben AV. 1—7. sor, 1293, 1294, 1295., 1296, 
1297, 1298, 1299. hrsz. sz. a. felvett, vitéz Szép
hegyi Ferenc és neje, Jung Klára nevén álló jó
szágtestre (rét, szántó, kert, ház 133. sz. a ,  malom, 
udvar és két gazdasági épület a metszői dűlőben) 
3868 P 50 f. kikiáltási árban; ugyanezenIkvi be
tétben A +  6. sor, 1268 hrsz. a. felvett, ugyan
azok nevén álló ingatlanra (szántó a metszői dű
lőben) 296 P kikiáltási á rban ; a szentgáli 2991. 
sz. tjkvben A +  3. sor, 3128. hrsz. a. felveti in
gatlanból B. 27 , 36. sorszám szerinti Schőnig Fe
renc nevén álló ‘/,,-od  részre (szántó a Somod
ban) 5 P 70 f. kikiáltási árban.

A telekkönyvi halóság az árverésnek Bánd 
községházánál megtartására 1933. évi ja n u á r 
hó 25. nap jának  délelőtti 9, Szenlgál község
házánál 1933. évi ja n u á r 26. nap jának  d. e . 9 
ó rá já t tűzi ki és az árverési feltételekéi az 1881 : 
LX. te. 150. §-a alapján a következőkben álla
pítja m eg:

Az árverés alá eső ingatlanokat a végrehaj
tató érdekében 8974 P 98 f. áron alul eladni nem 
szabad.

Az 5160—1931. M. E. sz. rendelet 21. Íj
ában foglaltakra tekintettel kimondja a t'kvi ható
ság, hogy a fent körüliit ingatlanokat a Veszprémi 
Takarékpénztár it. csatlakozott végrehajtató érde
kében a kikiáltási ár '/,-ánál alacsonyabb áron, 
Abeles Jenő csatlakozott végrehajtató érdekében 
13688 P 51 f. alul, Kühne Mezőgazdasági Gép-

^ t t i n c k n k i r u b k /  @ /c ic m /u x c U * r

legyen otthonában, mert az egész csalá
dot szórakoztatja és azonfelül meg
ismerteti a k la s sz ik u s  zen em ű v ek e t  

273 Gyártja: ORION IZZÓ LÁMPAGYÁR.
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gyár csatlakozott végrehajtató érdekében 11178 P 
37.1. áron alul, dr. Cukrász Aladár caallakorotl 
végrehajtató érdekében 11529 P 77 1. áron alul, 
Bánd község csatlakozol! végrehajtató érdekében 
13890 P  áron alul eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kótelesek bánat
pénzül a kikiáltást ár 10%-át készpénzben, vagy óva
dékképes értékpspirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek elólegesen bírói letétbe he
lyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldött
nek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881: 
LX. I. c. 147., 150., 170. §§., 1908: XLI. t. c. 
21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megéllapitctl bánatpénzt az általa igéit ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1932. május 30. napján.
A kiadmány hiteléül:

Helltr s. k. Dr. U ngváry s. k.
telekkönyrvezető. 296 kir. járásbir ósági alelnök.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

3526— 1932. tk. sz.
Árverési hirdetmény kivonat.
Veszprémi Takarékpénztár r. t. végrehajtat

nak Papp Sándor végrehajtást szenvedő ellen indí
tott végrehajtási ügyében a tlkvi hatóság a végre
hajtató kérelme következtében elrendeli a végre
hajtási árverést 444 P tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett, a veszprémi kir. jbiróság terü
letén levő, Kiskovácsi községben fekvő s a kisko- 
vácsi 43. sz. tjkvben A II. 1. 3—7, 9. sorsz. 51.,
269., 326., 430., 539., 577., 772. hrsz. alatt fel
vett ingatlanból a B. 9. szerinti Papp Sándor ne
vén álló felerészre (ház 44/b. sz. udvar és kert
tel, ut és szántó a hosszuvölgyi, országúti keleti, 
országúti nyugati, gizderhegyi, szőlőkaljai és er
dőaljai dűlőkben) 1264 P kikiáltási árban; a kis
kovácsi 109. sz. tjkvben I. 1—8. sor 190., 237.,
319., 399., 452., 570., 738., 836. hrsz. alatt fog
lalt jószágtestböl a B. 2. és 8. alatti Papp Sándor 
nevén álló */, részre (szántó, tét a koldushegyi, 
hosszuvölgyi, országúti keleti, gizderhegyi, rövid 
és gejevölgyi dűlőben) 979 P 39 f. kikiáltási ár
b a n ; a kiskovácsi 119. sz. tjkvben A -fl sor, 843. 
hrsz. alatt felvett ingatlanból a B. 5. sorsz. alatti 
Papp Sándor nevén álló */4 részre (síántó a ge
jevölgyi dűlőben) 12 P 88 f. kikiáltási árban; a 
kiskovácsi 43. sz. tjkvből az u. ottani 226. sz. 
tjkvbe á'hozott A -fl sorsz. 145. hrsz. alatt felvett 
Józsa Lajos és neje Mátyás Lídia nevén álló in
gatlannak a Papp Sándor (nős örsi Éva) tulajdonát 
képezett felerészre (szántó a Parrag-szőlők dűlő
ben) 108 P 50 f kikiáltási árban.

A tlkvi hatórág az árvetésnek Kiskovácsi 
községházánál 1933. évi január hó 30. napjá
nak délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési fel
tételeket az 1881: LX. t. c. 150. §-a alapján a 
következőkben állapítja meg: Az árverés alá eső 
ingatlanokat a végrehajtató érdekében a kikiáltási 
ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem 
lehet. (1908: XLI. t. c. 26. §.) Az 5160 1931. M. 
E. sz. rendelet 21. § ában foglaltakra tekintettel 
kimondja a tlkvi hatóság, hogy a kiskovácsi 43.,
109., 119. sz. tjkvben felvett és a fent körülirt in
gatlan illetőségeket Józsa Lajos és neje : Mátyás 
Lídia csatlakozott végrehajtalók érdekében 2905 P 
73 f. áron alul; a kiskovácsi 109. sz. tjkvben fog
lalt illetőséget dr. Steincr Elemér csatlakozott vég
rehajtató érdekében 1696 P 85 f. áron alul eladni 
nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpén
zül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénzben vagy az 1881. 
LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal 
számitól! óvapékképes értékpapirosban a kiküldött
nél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket alá
írni. (1881. LX. t. 147., 150., 170. §§. 1908:XLI.
I  c. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az áitala igéit ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1932. május 21.
A kiadmány hiteléül:

Htller 8. k. Dr. Ungváry s. k.
tlkvYczető. 298 kir. járísbirósági efnö. ■

Legolcsóbb Szén
a kitűnő

A J K A I
darabos szód.

Ára q-ként

3-60 P
Megrendelhető és kapható -

B ok rossy  E le m e m é
szón- és fakereskedésében. 
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A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság 

3151-1932. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Ve«2prémi Takarékpénztár R-T. bej. cég 

végrehajtóénak Kéri Károly és neje, Győri Klára 
végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató ké
relme következtében elrendeli a végrehajtási árve
rést 200 P tőkekövetelés és jár. behajlása végett a 
veszprémi kir. járásbíróság területén levő, Nemes
vámos községben fekvő s a nemesvámosi 419. sz. 
tkvi betétben A : 1. sor, 2025/4. hrsz. a. felvett 
(szántó a büdöskuti dűlőben) Kéri Károlyné sz. 
Győri Klára nevén álló ingatlanra 3143 P  kikiál
tási árban; a nemesvámosi 804. sz. a. tlkvi be
tétben A I. 1—2. sor, 3250., 3251. hrsz. a. felvett 
(legelő és erdő a cseraljai dűlőben) Kéri Károly 
(nős Győri Klárával) nevén álló jószágtestre 181 
P 50 f. kikiáltási á rban ; ugyanezen tlkvi betétben 
A I. 2. sor, 1395/3. hrsz. alatt felvett (szántó a 
Dobra-dülőben) Kéri Károly (nős Győri Klárával) 
nevén álló ingatlanra 272 P 50 f. kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Nemes
vámos községházánál megtartására 1933. évi jan u á r 
hó 14. nap jának  délelőtt 9 ó rá já t tűzi ki és az 
árverési feltételeket az 1881: LX. te. 150. §*a alap
ján a következőkben állapítja m eg: Az árverés alá 
e ső s  a nemesvámosi 419. sz. tlkvi betétben felvett 
ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet.

Az 5160—1931. M. E. sz. rendelet* 21. íj
ában foglaltakra tekintettel kimondja a tlkvi ható
ság, hogy a nemesvámosi 419. sz. tlkvi betétben 
felvett ingatlant Csizmadia Lajos csatlakozott vég
rehajtató érdekében 2298 P  53 f. áron alul, a ne
mesvámosi 804. sz. tlkvi betétben felvett ingatla
nokat ifj Horváth Dániel csatlakozott végrehajtató 
érdekében 2149 P 43 f. áron alul, ifj. Csizmadia 
Lajos csatlakozott végrehajtató érdekében 2205 
P 73 f. áron alul, Husvéth Károly csatlakozott 
végrehajtató érdekében 2487 P 90 f. áron alul 
eladni nem lehet.

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

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1932. április 27. napján.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. Ungváry s. k.
ükvvezetö. 297 kir. járásbirósági alelnök.

Jeles kereskedelmi isk. érettségivel,
valamint féléves irodai gyakorlattal 
bíró, az o rs z . ta n u lm á n y i 
versen yen  d ija t  és  o k le 
v e le t n y e r t és önkéntesi évét 
kiszolgált f ia ta le m b e r  ^

alkalmazást keres.
Cim a  k ia d ó b a n . 307

2 darab 27 hektoliteres, 
2 dr b 15 hektoliteres

hordó eladó,
esetleg  b érb e a d ó . 

Megtekinthető M a y e r  P á l k á d á rn á l,
Palotai-ut 12. (vasúti vendéglő.) 305

Eladó
igen jól fűthető, kisebb és nagyobb

vaskályha.
Iskolapadok, henteseknek vá- 

304 góasztal és egy hus-akasztó. 
Bővebbet Hamburger Sándornál, Gizella-tér 4.

V  essprómben,
H o rth y  M ik ló s -u tc a  3 8 . sz . a la t t

3 szobás, fürdőszobás la k á s
nov. l.-re  kiadó.

Fölvilágositás dr. Löwy Ede és dr. Steiner 
Elemér ügyvédeknél. Veszprémben. 306
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szerkesztéségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.
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