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Ámen.

Az erő tudatában.
A kormány egyik legjelentősebb intézke

désének lehet tekinteni a minisztertanács leg
utóbbi határozatát, amely a  statáriumról szóló 
rendeletet visszavonta. Egy éve múlt annak a  
szörnyű gaztettnek, amelyet egy ördögi gonosz
sággal eltelt lelkű ember a biatorbágyi vasúti 
merénylettel kapcsolatban védtelen utasok ellen 
elkövetett. Társadalm i és közéletünkben akko
riban súlyos aggodalm akat keltő tüneteket lehe
tett tapasztalni, amelyek a kormányhatalmat 
rendkívüli intézkedések megtételére ösztökélték. 
A Károlyi-kormány abban az időben egymás
után adta  ki azokat a rendeleteket, amelyek — 
az  ország súlyos gazdasági helyzetére való te
kintettel — még inkább az igények leszállítását 
követelték az ország lakosságától. Ebben az 
atm oszférában úgyszólván egymást érték a be
törések, legyveres rablások, gyilkosságok s a 
nemtelen merényletek. Ugyanekkor a  politikai 
élet különböző területein az ellenzék egy része, 
a z  amúgy is súlyos helyzet kihasználásával, 
szinte végletekbe csapó agitációt folytatott a 
lakosság széles körében, ami a lelkek izgalmát 
m éginkább fokozta, s tartani lehetett attól, hogy 
a  felkorbácsolt indulat a  befolyások hatása 
alatt elhomályosítja a helyzet tiszta megítélésé
hez szükséges éleslátást. A statáriumrendelet 
a  közrend, a  biztonság érdekében adatott ki s 
ennek az  idejekorán megtett intézkedésnek is 
része volt abban, hogy komoly zökkenő nélkül 
eshettünk át történelmünk e legsúlyosabb hó
napjain.

Mégis azt kell mondanunk, hogy a statá
rium további fenntartására immár nem látunk 
okot fennforogni. Ezt a véleményünket egyedül 
az  a tény támasztja alá, hogy az országnak 
Gömbös Gyula miniszterelnök vezetésével olyan 
korm ánya van, amelyik egy csapásra elnyerte 
az  egész közvélemény bizalmát. Ennek okát 
pedig elsősorban abban a körülményben talál
juk meg, hogy mindenki tisztában van ennek 
a  kormánynak erejével, hatalmával s szándé
kaival. A központi kormányhatalom erejének 
tudata kiegyenesítette a csüggedő lelkű magyar 
gerinceket s mindenki bátran és bizalommal 
tekint a  jövőbe. Maga az a tény, hogy a  kor
mány egyik legelső intézkedése lett a  statáriális 
rendelet visszavonása, fokozza a nemzet ön
erejében vetett hitét, mert ebből az intézkedés
ből azt látja, hogy a kormánynak elegendő, ha 
normális idők kormányzati eszközeit veszi 
igénybe s nincs szüksége rendkívüli eszközökre. 
A kormány ezzel az  intézkedésével korántsem 
azt a  célt kívánta szolgálni, hogy bizonyos bal
oldali követelései; igényét elégítse ki. A statá- 
riális rendelet visszavonása egyedül azt a jól
eső tényt tükrözi vissza, hogy Gömbös Gyula 
érzi kormánya erejét és bízik abban, hogy ma 
őszinte szívből fakadt az a spontán jött bizalom
megnyilatkozás, amelyik megnyilvánult irényá- 
bana közvélemény úgyszólván minden lényeges 
területéről.

A kormány eme szerencsés gesztusa azon
ban kívánnivalókat is támaszt. Az a minisz
terelnök, akinek minden szava a közös magyar 
tábor, az egységes nemzeti gondolkozás, az 
összetevő hazafias munka, a testvéri együtt
működés jegyében hangzott el, joggal várhatja 

j  el, hogy ebből a  jószándéku és az idők által 
! fennen követelt eszmevilágból senki ne vonja 

ki magát, s ne tegyen olyant egyetlen pártpoli
tikai csoport, vagy társadalmi egyesület sem, 
ami az erők m egbontására vezetne olymódon, 
hogy magyart a  magyarral szembeállítson. Ha 
a  politikai pártok a közélet fórumain ilyen 
irányeszmék jegyében nyilatkoznak meg, akkor 
valóban nincs szükség rendkívüli intézkedé
sekre. De ha ilyen nehéz viszonyok között sem 
tudják egyesek megérteni a mai idők paran- 
csolóan egy magyar táborba hivó szavát s 
ahelyett, hogy vállvetett munkával, ha esetleg

Veszprémvármegye törvényhatósági kisgyülése 
szerdán reggel ült össze tanácskozásra dr. Kenes- 
sey Pongrác főispán elnöklésével. Az ülés meg
nyitása után dr. Simon György pápai prelátus, 
apátkanonok emelkedett szólásra és nemesveretü, 
szép beszéd kíséretében Gömbös Gyulának, az uj 
miniszterelnöknek üdvözlésére tett indítványt. Rá
mutatott, hogy a nemzet a:« utóbbi időben már- 
már elcsüggedt, Gömbös Gyulának kineveztetése 
és kormányalakítása következtében azonban egy 
jobb jövő reménysugara csillant föl előtte, s még 
azok is, akik talán nem fogadták nagy rokon- 
szenvvel, sől inkább némi aggodalommal a kinevezés 
hírét, kellemesen csalódtak, s napról-napra növelik 
az uj miniszterelnök híveinek táborát.

— A nemzet — mondotta — joggal remél
heti, hogy az uj miniszterelnök — bár hangoztatja, 
hogy csodát ne várjunk tőle, — meg fog tenni 
emberileg minden lehetőt, hogy a nemzetet hosszú 
aléllságából uj életre támassza, az ország gazda
sági és pénzügyi helyzetet szanálja, a közművelt
ség áldásaiban a nemzet minden tagját részesítse, 
a munkanélküliséget megszüntesse, a tanulmányai
kat végzett ifjúságot elhelyezhesse és kenyérhez 
juttassa.

— Gömbös Gyulát, mint erélyes, gyors el- 
határozásu és gyors cselekvésit férfiút és politikust 
ismertük eddig is. De nemcsak katonai erényeiről 
tett bizonyságot. Tudott dolog, hogy minden te
kintetben egyenes lelkű, korrekt jellemű férfiú, aki 
nemcsak a saját feddhetetlen voltát őrzi féltéke
nyen, de minden köztisztséget viselőktől is elvárja 
ezt. Nem tűr el semmiféle visszaélést, minden 
szabálytalanságot és törvénysértést megtorol. Rövid 
kormányelnöksége alatt máris jelét adta annak, — 
és adott programjával is bizonyítja, — hogy tiszta 
látása van minden kérdésről és célkitűzésről, ame
lyek megoldása és megvalósítása kell, hogy a 
kormány föladatát alkossák. Szakminisztereiül is 
olyan férfiakat választott maga mellé, akik teljes 
reményt nyújtanak, hogy tárcáik ügyeit tudással, 
rátermettséggel, szorgalommal és munkabírással

külön utakon is, de egy közös cél felé haladva 
dolgoznának a magyar feltám adás érdekében, — 
ehelyett továbbra is kilátástalan céljaik és bi
zonytalan politikai útvesztőik zsor.ibékos mo
csaraiban akarják tartani táborukat, bizony meg 
lesz a kormánynak az ereje statárium nélkül 
is arra, hogy visszatartsa őket az állam rend
jének felforgató?'.tói.

A közvélemény irritálása ma nem lehet 
célja egyetlen politikai pártnak sem. Ha mégis 
akadnának, akik a  demagógia rozzant gebéjét 
akarják még lovagolni, mi reméljük, hogy első
sorban m aga a bizalommal eltelt s komoly 
várakozásban élő közvélemény ad ja  meg ré
szükre az első kritikai választ. A siatáriális 
rendelet visszavonása máris megerősíti a  köz- 

: véleményt abban a hitében, hogy felülről való
ban a bátorság, a bölcsesség és az erő szelleme 

| sugárzik szét. (a.)

fogják ellátni. Javakorbeli férfiak lévén mind
nyájan, ez a körülmény is biztató jel, hogy nagy 
lendülettel, fiatalos erővel indul meg és foly
tatódik az uj magyar kormány országot sza
náló munkája.

— Nemes Veszprémvármegye közönsége és 
törvényhatósága nem maradhat el az uj kormány
elnököt üdvözlők sorából, és az üdvözlés nem 
történhetik csak merő hivatalos udvariasságból, 
hanem ama tiszteletteljes nagyrabecsülésből, ame- 
lyel az uj miniszterelnök személye iránt kiváló, 
hazafias erényei, a vezérségre hivatott képességei
nél fogva is viseltetnek. Inditványota, hogy a kis- 
gyíilés Gömbös Cyula miniszterelnököt tisztelet- 
teljesen üdvözölje, működésére Isten áldását kérje, 
biztosítsa a vármegye bizalmáról és ragaszkodá
sáról s minden hazafiui működésében egyetértő 
és segítő munkájáról. Végül kérle a főispánt, hogy 
az üdvözlést táviratilag hozza a miniszterelnök 
tudomására.

A gyönyörű beszédet viharosan megtapsolták 
és az indítványt lelkes egyhangúsággal elfogadták, 
Karlovitz Adolf kormányfőtanácsosnak azzal a pót- 
inditványával, hogy necsak a miniszterelnököl, ha
nem az egész kormányt üdvözöljék.

Szerdán délelőtt folyt le a közigazgr‘á~i bi
zottság ülése is, ugyancsak a főispán elnöklése 
alatt s ebből kifolyólag is üdvözölték Gömbös 
Gyulát. Amikor ugyanis az uj pénzügyminiszter 
ama leiratának ismertetésére került a sor, amely
ben miniszterié történt Vinevezteiését közli, fölszó
lalt dr. Iklódy-Szabó János kincstári főtanácsos, 
volt országgyűlési képviselő és hangoztatta, hogy 
Imtédy Béla pénzügyminiszter politikailag ugyan 
teljesen uj ember, de személyes információi van
nak arról, hogy nagytudásu, nagy tehetségű 
férfiú, akinek kezében nyugodtan láthatják az 
ország pénzügyi adminisztrációjának vezetését. En
nek kapcsán egyidejűleg indítványozta, hogy 
a közigazgatási bizottság Gömbös Gyula mi
niszterelnököt kormányralépése alkalmából üdvö. 
zölfe.

A vármegye kisgyülése és közigazgatási 
bizottsága üdvözölte Gömbös Gyulát és 

kormányát.
S im on G yörgy p re lá tu s -k a n o n o k , K a rlo v itz  A d o lf és  Ik ló d y -S z a b ó  

Jáno s te tté k  m eg a z  in d ítván yo ka t.
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M E 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 ö ts z ftr& e e n  n a 
gyobb gyö g ye re jQ , m in t a  k a r ls b a d i  v iz ,
nem kell külön sót hozzáadni. Kaphatók : gyógy
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.

— Habár — úgymond — igaz, hogy az 
emberek ma általában kishitüek és vannak, akik 
szkepszissel néznek az uj változás elé, én azon
ban ezt a fölfogást nem osztom. Gömbös Gyula 
annyi hazafisággal és lelkesedéssel vette át a kor
mányt, hogy azt honorálni kel', és hiszem is, 
hogy az ő nagy energiája és kiváló kvalitásai az 
előlegezett bizalomnak minden tekintetben meg 
fognak felelni.

Ezt az indítványt is nagy lelkesedéssel emel
ték határozattá és Kenessey Pongrác főispán még 
aznap folyamán el is küldölte a miniszterelnöknek 
a kisgyűlés é3 a közig, bizottság üdvözletét lár
mázó sürgönyöket.

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

gyéspüspök tegnap, pénteken Bpestre utazott, ahol 
részlvesz az Orsz. Kát. Naggyülésen — amely
nek Veni Sancte-ját 5 pontifikálja — és a püspök
kari konferencián. — D. Kopt Béla evangélikus 
pUspfik a héten Pápán volt, ahol az egyházkerület 
közgyűlésén elnökölt s részlvett az ezzel kapcso
latos Illéseken és ünnepségeken. — Dr. Kenessey 
Pongrác főispán dr. Horváth Lajos alispánnal teg
nap, pénteken Pápára ulazott hivatalvizsgálatra.

— Rótt NAndor megyéspDspOk ü nnep 
lése. Dr. Rótt Nándor veszprémi megyésptlspOkOt 
kormányzói kitüntetése és f'pásztori jubileuma al
kalmából még most is számosán keresik fül sze- 
rencsekivánataikkai. Még a múlt héten tisztelgett 
előtte a Veszprémi Ipar testület, amelynek nevében 
Wolfram János elnBk, majd a Veszprémi „Credo" 
Egyesület küldöttségének UdvOzleiél vitéz Molnár 
János elnOk, a megjelent vármegyei tisztikarét dr. 
Horváth Lajos alispán, Pápa városáét dr. Uzonyi 
Kálmán h. polgármester tolmácsoliák meleg sza
vakkal.

— K ránltz Kálmán püspOk névnapja. 
Most csütörtökön volt Kránitz Kálmán félsz, püs
pök névünnepe, amikor az egyházmegye papsága, 
élükön a megyéspüspökkel, szeretetteljesen üdvö
zölte nagyprépostját. A társadalom előkelőségei és 
egyéb tagjai kOzül is számosán fejezték ki sze- 
rencsekivánataikat a mély tiszteletiéi és szereiéitől 
Övezeti, Ősz püspöknek.

ÍRÁSBAN és KÉPBEN
r H T T ^ T n

K O N F O R M Á C I Ó B A N
A LEGAKTUÁLISABB 

MINDIG

A
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Városi közgyűlés Veszprémben.
Szerdán délután tartolta Veszprém város 

képviselőtestülete rendes őszi közgyűlését, amelyre 
a v. képviselők szép számban sorakoztak föl. Dr. 
Berky Miklós polgármester bejelentései során is
mertedé a kormányzó meleghangú köszönetét a 
város üdvözlésére, majd örömmel emlékezed meg 
a megyéspüspök jubileumáról és kitüntetéséről. 
Bejelentette Gömbös Gyula miniszterelnök távirati 
üdvözlését, ismertette a volt és az uj ku'tuszmi- 
niszter leiratait, végül bejelentette az éjjeli telefon- 
szolgálatot és a vegyes dandárparancsnokság le
iratát, amely szerint Veszprémben egyelőre nem 
lesz karpaszományos iskola. Ezután, mandátum
lejárás folytán, kisorsolták a választott képviselők 
felét, és pedig : Strausz Antal, Laczkó Dezső, 
Hajda Gyula, dr. Lantos Andor, Sárdi Mihály, 
Wolfram János, Bognár Kálmán, dr. Schreiner 
Károly, dr. Karsay Sándor, Vingelmann Antal, 
Rózsa Imre, Próder Károly, Huber János, Takács 
János és Szauder Kálmán. A városi igazoló vá
lasztmányba dr. Szűcs Imrét é3 dr. Rhédey Antalt 
választották be.

A gyakornoki állások betöltésénél, hosszas 
vita után, dr. Kiss Ernő, dr. Lantos Andor, Rei 
Gyula, dr. Szűcs Imre, dr. Schreiner Károly hozzá
szólásai és dr. Horváth Bála ügyész felvilágosítása 
után úgy határoztak, hogy a 80 P-ős fizetéssel 
rendszeresített két gyakornokot a polgármester ne
vezi ki. Nagyobb vita ezután csak a borfogyasz
tási adóátalány eltörlésénél volt, de dr. Lantos 
Andor, Hübner Béla, dr. Kiss Ernő, Zwicker Béla, 
dr. Rhédey Antal, Bognár Kálmán és Súly László 
hozzászólásai után úgy határoztak, hogy a borfo
gyasztási adóátalányokat eltörlik, mivel ezzel na
gyon sokan visszaélnek. Majd a város költségve
tésének tárgyalása következett, amelyet Szigethy 
Ferenc főszámvevő állított gondosan össze és 
amelyből kitűnik, hogy a jövő évi pótadó 45 % 
lesz. Rei Gyula kifogásolta, hogy a hősi szobor
alapból 15.000 P t elvettek, dr. Spitzer József pe
dig a róm. kát. é3 izr. iskolák hozzájárulásának 
leszállítását nehézményelte. Reé Gyula, dr. Karsay 
Sándor és dr. Schreiner Károly hozzászólásai uián 
egyhangúlag elfogad ák a költségvetést azzal, hogy 
az iskolák hozzájárulását nem csökkentik.

A villamosüzem költségvetésének tárgyalásánál 
Rhé Gyula, dr. Kiss Ernő, Zwicker Béla a villanyfe
szültség gyengeségét kifogásolták. Bokrossy Jenő 
mü8z. főtanácsos megnyugtatása után azonban úgy 
a villany, mint a jéggyár költségvetését elfogadták. 
A továbbiak során elhatározták, hogy a Balaton
almádi Villamosipari R. T. részvénytöbbségét meg
szerzik, 5 helypénzsi. dő házat megépítenek és 
a városi üzlethelyiségeket árverésen adják bérbe 
20% -kal csökkentett kikiáltási ár mellett. Ezután 
több kisebb adásvételi, belső stb. ügyet tárgyaltak le.

— C sajághy Károly törvényszék! elnök 
jubileum a. Csajúghy Karoly kúriai biró most töl
tötte be annak 10. évfordulóját, hogy a veszprémi 
törvényszék elnökévé kinevezték. A nagy jogi tu
dású elnököt, aki a magyar igazságszolgáltatásnak 
egyik nagyértékü tényezője, hivatalának pedig ki
váló szakértelemmel, buzgalommal és lelkiismere
tes kötelességtudással fölruházott vezetője, jubi
leuma alkalmából múlt szombaton a veszprémi 
bíróságok és ügyészség tagjai é3 személyzetei, vala
mint a veszprémi törvényszék területén lévő bíró
ságok tisztelgő küldöttsége kereste föl, akiknek 
nevében lovag Fehrentheil-Gruppenberg Róbert 
törvsz. tanácselnök intézett hozzá meleg üdvözlő
beszédet Egyúttal átnyújtotta neki az arcképeiket 
tartalmazó remekszép, díszes bőrfödelü emlék
albumot, amelynek magyaros molivumu kötése 
Mihályfi János veszprémi könyvkötőmester mun
káját dicséri. A jubiláns elnök meghatottan mon
dott köszönetét az üdvözlésben is kifejezésre jutott

karfársi ragaszkodásért és szereletirt és közismert 
ékesszólásával adót', szárnyaló gondolatokban gaz
dag válaszában hasonló érzelmeiről biztosította 
lelkesen ünneplő kollégáit. A jubileum alkalmából 
este társasvacsora volt a Koronában s azon Szabó 
Sándor táblabiró, törvsz. tanácselnök, Wellmann 
Samu ügyészségi elnök, Enyedy Károly törvény
széki jegyző és még mások lelkeshangu pőhárkö- 
szüntőkben ünnepelték a törvényszék nagyérdemű 
elnökét.

— Óvári Ferenc névnapi ünneplése. Dr.
Óvári Ferenc felsőházi tagot meleg ünneplésben 
részesítették tisztelői és barátai keddi né/napja al
kalmából. A Veszprémi Piarista Diákszövetség mull 
szombati vacsoráján emlékezett meg szeret.tt el
nökéről, amikor is dr. Kenessey Pongrác főipán 
kedveshangu, szellemes pohárköszöntőjében éltette 
az örökifjú „Feri bácsi*-1, aminek természetesen 
lelkes visszhangja támadt. Az almádiak és több 
veszprémi híve pedig Balatonalmádiban rendezett 
meleghangulatu ünnepi vacsorát a Balatonért és 
kedves Almádijáért rajongó Óvári Ferenc tiszteletére.

— Egyházi h ir. A veszprémi megyéspüspök 
Szántó Vendelt Csótról Lesencetomajba rendelte ki 
kápláni minőségben.

— Eljegyzés. Oláh Ilonái, Oláh István máv. 
főmozdonyvezető és Mórocz Ilona leányát eljegyezte 
Tóth Lajos veszprémi m. kir. pósta- és távirda- 
hivatali műszaki segédtiszt, Tóth Sándor és néhai 
Asbóth Lidia fia.

— A veszprém i MANSz rendkívüli köz 
gyűlése. A MANSz veszprémi csoportja október 
19.-én, szerdán d. u. 5 órakor a városház tanács
termében rendkívüli közgyülé-.t tart, amelynek 
tárgyát annak a jótékonyedu, vacsorával kapcso
latos estélynek a megbeszélése képezi, amire a ve
zetőségnek sikerült előadóul dr. Nagy Emii volt 
igazságügyminisztert megnyerni. A MANSz tagjá
nak teljesszáuiu megjelenését kéri az elnökség.

— Uj föispáni titkár. A vármegye főispánja, 
az alispán meghallgatásával, dr. Békeffy Ferenc 
föispáni titkári tennivalókkal megbízott vármegyei 
aljegyzőt, saját kérelmére, az alispáni hivataltól a 
veszprémi járás főszolgabiróságához osztotta be, 
Kiss Ernő tb. főszolgabírót pedig a főszolgabiró- 
ságtól az alispáni hivatalhoz rendelte ki s egy
úttal megbízta a föispáni titkári tennivalók ideig
lenes végzésével.

— A hűség  ju ta lm a. Vasárnap délelőtt a 
városház tanácstermében ünnepélyes keretek között 
adta át dr. Berky Miklós polgármester Lenner Mi
hály veszprémi főldmives napszámosnak azt az el
ismerő oklevelet és 100 P pénzjutalmat, amelyeket 
a földmivelési miniszter hosszú é/eken át hűség
gel teljesített becsületes munkájáért adományozott 
részére. A polgármester meleg szavai után Vs'tv 
Miklós, mint a városi mezőgazd. bizottság tagja in
tézett igen szép elismerő beszédet az ünnepelthez, 
akit még Haidekker László gazd. tanácsos a Vesz
prém várm. Gazd. Egyesület, Czeiner Jánosa föld
munkások, Winglmann Antal pedig a Gazdakör 
nevében üdvözöltek érzésteljes szavakkal. Akitün
tetett derék földműves meghatottan mondott köszö
netét ünnepeltetéséért.

G y á ri le r a k a t  i

I B enedek P á l üteg és porcellánkereskedise
V e s z p ré m . T e le fo n  I2S .
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— Az aradi vértanuk emlékezete. Enylng- 
ről jelentik: Enyingen vasárnap, a hősi szobor 
előtt folyt le az aradi vértanuk emlékére rendezett 
ünnepély, amit a helybeli Róm. Kai. Dalárda nyi
tott meg a „Hiszekegy“-gyel. A lendületes, haza
fias szellemű ünnepi beszédet dr. IVélsz Elemér 
ügyvéd mondotta, majd gróf Festetics Sándor, a 
kerület országgyűlési képviselője méltatla szárnyaló 
szavakkal az ünnepség jelentőségét. Végül a 
„Himnusz“-t énekelték el.

— Gyurátz Ferenc emlékszobrának le
leplezése. Pópáról jelentik: Szerdán délelőtt, a 
dunántúli evangélikus egyházkerület közgyűlésével 
kapcsolatosan, megható ünnepélyességgel leplezték 
le néhai Gyurátz Ferencnek, sz egyházkerület 
nagynevű püspökének Lux Ede szobrászművész 
által készilett mellszobrát. A templom elölt óriási 
közönség előtt lefolyt ünnepélynek szónoka D. Kapi 
Béla püspök, a nagy előd méltó utóda volt, aki 
könnyeket fakasztott, klasszikus szépségű szavak
kal méltatta a boldogullat, mint teológust, tudóst, 
bölcsészt, nyelvészt, de főleg mint Istem emberéi, 
amivel a halhatatlanságot elnyerte. Schökk Oyula 
pápai lelkész saját költeményét szavalta el nagy 
hatással. A szobrot, az egyházkerület nevében, 
Mihály Sándor veszprémi ev. egyházm. felügyelő 
adla át s a pápai gyülekezel részéről vitéz Dras- 
kóczy István felügyelő vette át. A .Kárpát" Dal
kör, a ref. nőnevelö inlézet énekkara és a gyüle
kezeti vegyeskar szép énekszámokkal emelték az 
ünnepély hangulatát, amelynek végén a koszorúk 
sokasága borult a szoborra, ezek sorát Kapi Béla 
az egyetemes ev. egyház, dr. Mesterhizy Ernő 
felügyelő az egyházkerület, dr. Pongrácz József 
teol. igazgató a ref. egyházkerület nevében nyit
ván meg.

— Hibaigazítás. A Veszprémi Ref. Ifjúsági 
Egyesület oklóber 6,-i ünnepélyén az emlékbeszédet 
nem dr. Parragh Leverne, amint irtuk, hanem dr. 
Tamás Gyula gyermekmenhelyi orvos mondotta.

— „Ben Hur“, a filmek leghalalmasabbja 
van műsoron, hangos változatban, a moziban 
szombat-vasárnap. Szerdán-csütörtökön, filléres elő
adásban, a filmopereitek legszebbike, a „Királynő 
férje*, Maurice Chevalier-rel a főszerepben.

— Október 23.-án indul a veszprémi 
filléres gyors Budapestre A Veszprémből Bpeslre 
október 16.-ra tervezed filléres gyorsvonatot a 
MÁV igazgatósága október 23  ára engedélyezte, 
jegyek 17.-től válthatók a Városi Menetjegyirodában.

— Találtak Veszprémben, okt. 7.-én az ut
cán, 1 drb lópokrócot. Igazolt tulajdonosa a ren
dőrkapitányságnál álveheti.

— Az uj enyingi református lelkész be
iktatása. Enyingről jelentik: Az enyingi reformá
tus egyház vasárnap délelőtt a templomban iktatta 
be ünnepélyesen uj lelkészét, Monori-Kovács Fe
rencet. A költői szárnyalá8u beiktató beszédet 
Medgyasszay Vince kormányfőtanácsos, mezöföldi 
esperes mondotta, majd az uj lelkésznek gyönyörű 
imája és nagyhatású, emelkedett szellemű bekö
szöntő egyházi beszéde következeit. A templomi 
ünnepély alatt a Ref. Énekkar szép énekszámokat 
adott elő. Egyházi énekek és a „Himnusz" képez
ték még a keretét a fölemelő beiktatási ünnepség
nek, ami után az uj lelkész a presbitérium, az 
egyházak, hivatalok stb. üdvözlő küldöttségeit fo
gadta. D. u. I órakor a Korona-vendéglőben lár- 
sasebéd volt, amelyen számos pohárköszöntőben 
ünnepelték a reformátusok uj lelkipásztorát.

— Schlachta Margit előadása a Keresz
tény Tisztviselőnőknél. A Keresztény Tisztvise
lőnők Veszprémi Egyesülete szerdán délután nép
művelő előadást rendezett az egyesület helyiségé
ben. Schlachta Margit szociális testvér gyönyörű 
gondolatmenetté' ismerlette a késői hivatás és a 
külső testvéri szeretet magasztos munkáját 8 pél
dákkal illusztrálta, mennyi lélek veszik el a nyo
morúság miatt. Kérte hallgatóit, segítsenek a kor 
nagy bajainak leküzdésében azoknak, akik isteni 
elhivatást éreznek magukban s nemcsak rendben, 
illetve alakulatokban, hanem mint külső testvérek 
is munkálkodhatnak. Az értékes, komoly előadást 
nagy tetszéssel fogadták. Utánna Kőszegi István 
igen ötletes humorú előadása keltett nagy derült
séget. Az előadóknak Sctpiades Iréné elnöknő mon
dott köszönetét.

— Vidéki olvasóinkat ismételten fölkérjük,
hogy a küldött csekken előfizetésüket megújítani 
és hátralékukat beküldéni szíveskedjenek. A régebbi 
hátralékosoknak tartozásukról levelezőlapon kül
dünk kimutatást. A kiadóhivatal.

— Konkoly-Thege Sándor ünneplése.
Pápáról jelentik: Dr. Kenessey Pongrác, várme
gyénk főipánja vasárnap felemelő ünnepség kere
tében adla ál dr. Konkoly- Thege Sándor túr. köz
jegyzőnek, a Levente Egyesület áldozatkész elnö
kének a kormányfőtanácsosi kinevezéséről szóló 
okiratot. A Levente Otthonban az egész város tár
sadalmának képviselői előtt lefolyt ünnepélyt a le
vente zenekar a „Hiszekegy"-gyel nyitotta meg, 
majd a főispán szárnyaiban szép szavakkal végezte 
a kinevezés átadását, kiemelve a kitüntetett hervad
hatatlan érdemeit. Dr. Uzenyi Kálmán h. polgár- 
mester a város, vitéz Kolozsváry László várm. 
testn. felügyelő eme hivatal, vitéz Karcsay Béla a 
a leventetisztikar, dr. Takács Lajos a levente ok
tatók, Rozsnyay Jenő a leventék, vitéz Draskóczy 
István ny. altábornagy, mint elnök a kaszinó, dr. 
Csiba Mór min. tanácsos, a veszprémi Levente 
Egyesület nevében üdvözöllék az ünnepeltet, aki 
emelkedett szellemű szavakkal mondott köszönetét 
és ígérte további önzetlen munkásságát. A „Him
nusz" zárta be az ünnepséget.

öröm
AZ EMBER ELETE.
HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE

— A Piarista Diákszövetség közgyűlése.
A Veszprémi Piarista Diákszövetség vasárnap dél
előtt tartotta éves közgyűlését a gimnázium dísz
termében. Megelőzőleg dr. Simon György prel. kano
nok a kegyesrendiek templomában szentmisét 
mondott, majd a gimnázium hősi halottal emléké
nek szokásos megkoszorúzása következetl. Ezalka- 
lommal vitéz Molnár János mondott emelkedett 
szellemű emlékbeszédet az angyalok seregében 
mindnyájunkért lovábbküzdő hősökről. A közgyű
lést dr. Óváry Ferenc felsőházi tag, elnök nyitotta 
meg lendületes szavakkal és megemlékezel!, ki
tüntetése és főpászlori jubileuma alkalmából, 
Rótt Nándor megyéspüspökről, akit indítványára 
a közgyűlés melegen üdvözölt. Kegyelelesen meg
emlékezett még a szövetség egyik elhuny! tagjáról, 
Schill Ferenc altábornagyról, akinek sírját meglá
togatta s arról egy emléket hozott a Diákszövet
ségnek. Ezután dr. Rhédey Antal, a szövetség 
ügyésze mondod szárnyaló -gondolatokkal emlék
beszédet néhai R*b6 Zoltán p. U. tanácsosról, aki 
kiváló művelője v0,t az irodalomnak, amely egy 
nemzet életében van o|yan fontos tényező, mint a 
politika s megromlása az ország vesztét okozhatja.

29. M. klr. Osztálysorsjáték.

Fóny«p«mény i

ötszázezer pengő
I. osztály.

H ú zás  s október 20-án és 22-én. 

Szerezzen Szerencse Számokat Szűcsnél

Szűcs Ede Bankháza
m. klr. osztálysorsjáték főárusitó helye 

Veszprém.

A nagy tetszéssel fogadott, szép beszéd után dr. 
Szűcs Imre főtitkár telte meg jelentését, és pedig 
— mivel a közgyűlés éppen a szövetség hat esz
tendős alapításának napjára esett — visszapillan
tást vetett a szövetség eddigi működésére is. Ki
emelte Óvári Ferencet, az ifjúság nemesszivű párt
fogóját, valamint Roll Nándor megyéBpüspököt, az 
üléseken mindig pontos Kránitz Kálmán püspököt, 
s örömmel említette Nagy Sándornak kormányfő- 
tanácsosi kinevezéséi, dr. Iklódy-Szabó Andor II. 
oszt. magyar érdemkeres2ttel történt kitüntetését, 
dr. Jánossy Józsefnek egyházközs. elnökké válasz
tását stb. Kegyeletesen megemlékezett a szövetség 
újabb hatodairól, majd többek között melegen üd
vözölte a messziről is eljött dr. lklódy-Szabó Já
nos kincs), főtanácsost. Szólott a szövetség belső 
életéről, végül összetartásra buzdított. Miután egy
hangúlag jóváhagyták a Stoll Ferenc pénztáros 
által előterjesztett számadásokat és költségvetési, d .. 
Berky Miklós indítványára nagy lelkesedéssel újtól 
a 75 éves Óvári Ferencet választották meg elnökké; 
aki ugyan korára hivatkozott, de akinél lélekben 
fiatalabbat úgysem találtak volna. A tisztuji'ás so
rán a lemondani akart Szűcs Imre főtitkárt is egy
hangúlag megmarasztalták és a tisztikar is a régi 
maradt A választmányt néhány uj taggal egészí
tették ki. Végül Gombos Antal igazgató indítvá
nyára egyhangúlag a szövetség disztagjává válasz
tották dr. Csolnoky Ferenc egészségügyi főtaná
csost, hogy ezzel is kifejezzék tiszteletüket, ragasz
kodásukat és békítő szándékukat a valamiért ne
heztelő öregur iránt.

— Két em berrő l szól egy regény, akik nem 
hisznek egymásban és ezer tüskével tépik szét 
egymás szivét. Megjelent a Milliók Könyve legújabb 
száma, ára 20 fdlér, kapható mindenütt. Állandóan 
keresztrejtvénypályázat é tikes dijakkal. Nagy rejt- 
vényolimpiász.

— M adách any járó l irt Harsányi Zsolt jel
lemrajzot az Uj Idők ben. Herczeg Ferenc szépiro
dalmi hetilapjának dús tartalmából kiemeljük Csathő 
Kálmán és Kosáryné Réz Lola regényeit, az elmés 
„Ellesett pároeszédek“-et, Babay József és Farkas 
Imre elbeszéléseit, Hámos György versét, Krónikás 
kis tárcáját. Számos érdekes éa ismeretterjesztő 
cikk, időszerű képek és népszerű rovatok gazda
gítják az Uj Idők-et. A kiadóhivatal: B pest, VI. 
Andrássy-ut 16., bárkinek küld díjtalan mutatvány
számot. Negyedévi előfizetés 6 40 P. egyes szám 
50 fillér.

Ö /v c o - rv  gyajyv.
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— Idegesség , fe jfá jis , Álmatlanság, szé
ddlés, bágyadtság, leveitség, félelemérzések esetei
nél a természetes .F erenc  József* kitűnő házi
szer, amely az emésztőszervekból eredő zavarok 
nagy részét megszünteti s visszaadja a testnek és 
szellemnek régi munkaképességét. Orvosi szak
tekintélyek megfigyelték, hogy a Ferenc József- 
viz Öreg embereknél is megbízhatóan és minden 
Hidalom nélkül hat. A Ferenc József keserüviz 
gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletek- 
t : n  kapható. i

— Halálozás. Mély megilletődéssel közöljük 
a hirt, hogy Havas Jakab ny. m. kir. állategész
ségügyi főfelügyelőnek felesége, szül Fejér Mária 
e hó 11.-én, hosszas szenvedés és a halotti szent
ségek fölvétele után, 73 éves korában elhunyt 
Veszprémben. A hűséges hitves és gyermekeit ra
jongásig szerető, áldoltlelkü anya mintaképe volt 
a megboldogult, akj éppen most töltötte be bol
dog házasságának 50. évfordulóját, az arany- 
menyegző előtt azonban magához szólította a Te
remtő. Halála osztatlan, nagy részvétet keltett szé
les körben, mert a nemesszivü matrónát férjével 
együtt megkülönböztetett tisztelet és nagyrabecsü
lés övezte körül, s ez impozánsan nyilatkozott meg 
13.-án délután az alsóvárosi temető kápolnájából 
végbement temetésén is. Halálát férjén kívül gyer
mekei : Anna férj. özv. Klucs Ödönné, Rózsi férj. 
Marok Ernőné, János, József, Mariska férj. Lamp 
Béláné, Jakab, Ilonka férj. Nagy Gábo* '4, számos 
unokája, testvérei, s a kiterjedt rokonság Oyászolja.

— Egy képeslap sikere. Tolnai Világlapja, 
a legrégibb és legnépszerűbb képeslap, 26 fillér
ről 20 fillérre szállította le az árát. Ezt azért telte, 
hogy mindazokat az olvasókat visszahódítsa, akik 
a nehéz gazdasági viszonyok miatt kénytelenek voltak 
?z előfizetésről lemondani. Ennek az árleszállításnak 
í^en szép sikere van, mert Tolnai Világlapja olvasói 
egekét hét alatt megsokszorozódtak.

— Csikász Im re szobrászm űvész és Bol
g á r  Mihály p ia ris ta tan á r em lékműveinek le 
leplezése. Vasárnap délben a Veszprémvárm. 
Törlénelmi, Régészeti és Néprajzi Társulat rende
zésében ment végbe Csikász Imre, a korán el
hunyt kitűnő tehetségű veszprémi szobrászművész 
emlékplakettjának ünnepies leleplezése, amelyre 
nagyszámú közönség gyűlt össze a Szigeti-ven
déglő, a boldogult szülőháza elé. Dr. Lukcslcs 
József egyet, tanár, apátkanonok, a társulat elnöke 
gondalatszép megnyitójában jelezte, hogy ez az 
ünnepély a Tört. Társulat első nyilvános szerep
lése, majd Nagy Sándor kormányfőtanácsos, a 
neves veszpiémi születésű festőművész méltatta 
Csikász Imre művészeiét költői szárnyalásu ünnepi 
beszédben, aminek végén koszorút helyezett az 
emlékműre. A család nevében Csikász István fő
városi taniiő is megkoszoi uzta a plakettot, ame
lyet a Veszprémvárm. Muzeum készíttetett Rajky 
István művésszel. Végül dr. Berky Miklós polgár- 
mester vette azt át érzésteljes szavak kíséretében. 
Az ünnepséget Gaál Sándor karigazgató vezetésé
vel, a királydijas Veszpiémi Dalegyesület nyitotta

Anna-tér 1. sz. házban

Hogyan élhetünk száz évig?
Minden embernek, akár szegény, akár gaz

dag, legdrágább kincse az egészsége. A legtöbb em
ber mégis elhanyagolja az egészségét és csak akkor 
siránkozik, amikor már nyakán van a baj. Csak 
a betegségben tudjuk méltányolni az egészségünket. 
Aki dolgozik, aki napjait kemény munkában tölti, 
annak hamarabb kopik el a szervezete. Gyakran 
érez szédülést, kimerültséget, mert a vérkeringése 
nem kielégítő. A gyomra ideges, nem emészt jól, 
egész nap nyugtalan és még az éjszakai álom 
sem hozza meg a várva-várt felfrissülést. Az ilyen 
ember már fiatalon elveszti munkaképességét, úgy
szólván megrokkan és végül az emberek könyörfl- 
letességére van ráutalva. Sok szép reménnyel ke
csegtető karrier ért véget ilyen szomorú módon. 
Ezért fontos az egészségünk megóvása. A jómó
dúak, akiknek erre is telik, minden évben néhány 
hetet szoktak eltölteni a világhírű karlsbadi forrá
sok mellett, hogy gyomrukat, szivüket, beleiket 
rendbthozzák. Ilyen módon évenkint sokmilió pengő 
vándorolt ki az országból, ahelyett, hogy ez a pénz 
magyar kereskedő, a magyar szállodás, iparos és 
vállalkozó zsebébe folyt volna. Nem lehet hibáz
tatni ezért a magyar közönséget, mert hiszen nem 
volt tudomása arról, hogy az ország területén is 
fakad egy forrás, amelynek vize természeti kin
csekben és gyógyerőben sokszorta gazdagabb, 
mint az eddig legjobbnak hitt karlsbadi viz. Pe
dig ezt a forrást már 10 év előtt fedezték fel Jász- 
karajenő mellett, de egy angol vállalkozó kezében 
volt, aki nem törődött vele, pedig az orvosok uton- 
utfélen hangoztatták, hogy vize sokkal értékesebb, 
tartalmasabb, mint a karlsbadi viz.

Ennek a lehetetlen helyzetnek vetett moBt 
véget ez a magyar érdekcsoport, amely átvette a 
Mira gyógy- és keserűvízforrás kezelését. A ma
gyar részvénytársaság először is leszállította a 
Mira vizek árát, azonkívül pedig gondoskodik ar
ról, hogy a forrás palackozott vize mindenhová 
eljusson, kunyhóba, palotába egyaránt. Tudja meg 
mindenki, hogy mit tartalmaz a Mira-forrás vize. 
A Mira-forrásvíz literjében ötven gramm szilárd 
ásványi só van, amelynek legnagyobb része glau- 
bersó. A glaubersóról pedig tudni kell, hogy elő
segíti az emésztést, szabályozza a vérkeringést, 
kellemessé teszi a közérzetet azáltal, hogy meg
szünteti a fejfájási, szorongást, étvágytalanságot. 
Az orvosok a híres karlsbadi viibe még külön 
giauber sót adagolnak. A Mira nem szorul rá 
arra, hogy mesterségesen javítsák, mert gyógyerejü 
sótartalma ötször nagyobb a karlsbadi víznél. A 
Mira gyógyforrás vize azonkívül nagy népszerűségre 
számíthat a nők körében, mert biztosítja az állandó 
soványságot, az orvosok nagyon melegen ajánlják 
a Mira vizeket soványitó kúra céljaira. A részvény
társaság nagylelkűségére és okos üzleti elveire vall, 
hogy minden városban és nagyobb községben 
saját köllségére karlsbadi kúrát átüt fel, tehát en 
nek a híressé vált kezelésnek előnyeit mindenki 
saját otthonában élvezheti, nem kell érte külföldre 
utaznia. A Mira az emberiség közkincse. Szerelni 
kell, mert meghosszabitja az emberiség életét és 
amelyik házba egyszer bevonult, ott örökre nél
külözhetetlen lesz. 295

egy 3 szobás

kom fo rtos  lakás
november l.-ére kiadó.
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V illa te lk e k
■  ■  B A L A T O N A L M Á D I

■  különböző pontjain, gyönyörű 
| |  helyeken, előnyös árban és

I kedvező föltételek mellett

e la d ó k .
Eltebb télilligosittst dr. Horváth Béla ügyvédi Irodája 

ad Veszprémben. n s

meg és zárta be szép énekszámokkal. Ezután az 
egybegyűltek a közeli vízvezetéki gépház elé vo
nultak, amelynek falába pedig a Veszprémi Piarista 
Diákszövetség néhai Bolgár Mihály, volt veszprémi 
kegyesrendi tanárnak, a veszprémi vízművek első 
úttörőjének emléktábláját helyeztette el. A lendü
letes ünnepi megemlékezést Bokrossy Jenő városi 
műszaki tanácsos, az emlékmegörökitéa indítvá
nyozója mondotta, majd itt is a polgármester vette 
a város birtokába az emlékművet, amelyre koszo
rút helyezett. Végül a dalárda a .Himnusz*-! éne- 
kelte el.

— M enetrendváltozás. A MÁV s a magyar 
magánvasutak vonalain október 2.-án .téli me
netrend. lépett életbe és azokat a most megjelent 
Vasúti Útmutató és MÁV menetrend, a M. Kir. Ál
lamvasutak hivatalos menetrendkönyve tartalmazza. 
Ezenkívül, mint a mullban, bentvannak a Bpest 
környékén és vidéken közlekedő autóbuszjáratok 
részletes menetrendjei, díjszabások, utazási ked
vezményre vonatkozó ismertetések (hétvégi ked
vezmények slb.) és külföldi csatlakozási adatok. A 
Vasúti útmutató és MÁV menetrend a téli menet
rend ideje alatt több Ízben értesíteni fog az idő
közöm menetrendváltozásokról. A hazai menetren

deket tartalmazó példányok már mindenütt kapha
tók (ára 160 P), mig a régi, külföldi közvetlen 
gyorsvonati részt is tartalmazó 3 P ős menetren
dek néhány nap múlva kerülnek forgalomba.

— Elfogott kommunista futár. Zircrőt je
lentik: Wittmann Imre zirci ácssegéd, aki már 
régebben megligyelés alalt állott kommunista 
érzelmei miatt, hétfőn kerékpáron Győrre me>-t, 
hogy a Budapestről érkező kommunista sejllagtól 
röpiralokat vegyen át terjesztés céljából. Ravazd 
község határában találkozott is a két elv'árs l ', 
Wittmann alröpiratokkal igyekezett hazafelé, Csesz
nek községben azonban a csendőrök elfogták és 
őrizetbe vették. Most erélyesen folyik a nyomozás 
a fölforgató terv szálainak kibogozása végett.

— Gyanús haláleset. Ifj. Prikket József 
szilasbalhási földművest az igari határban, a Sió 
mellett holtan találHk. A szerencsétlen cm! :r, aki 
búzát szállított haza, valószínűleg leesett a kocsiról 
és így történt a szerencsétlenség, de a csendőri 
nyomozás szerint az sincs kizárva, hogy bűntény 
áldozata.

— Doronggal agyonütötte a kondást. A
szilasbalhás községhez tartozó Táti-pusztán, az is
tállóban Zandor György 63 éves kondás és Ko
vács Imre kocsis összevesztek és verekedés közben 
Kovács egy doronggal Zandort agyonütötte. A gyil
kos legényt a veszprémi ügyészség fogházába 
szállították.

— Archibald Mac Allester; „A névtelen".
Különös, izgalmas, ritka érdekes regény, amely a 
háború egy katonájának kalandos sorsát vetíti az 
olvasó elé. „A névtelen* a Mindenki Könyve soro
zatában jelent meg, ára 30 fillér, kapható mindenütt.

— Tanítói és házassági jubileum. Jékf-! 
Gömbös Sándor pusztamiskei ev. tanító most ün
nepelte tanítóságának 28. és házasságának 20. éves 
fordulóját. A jubiláns tanítót ismerősei meleg ün
neplésben részesilették.

— Pénzlopás a  szatócsüzletben . Pápass- 
lamon közsségben Bognár János bpesti ember, 
Kiss Gergely szatócsüzletében tevő kiszolgáló 
asztal fiókjából 52 25 P készpénzt ellopott A csen
dőrség a beismerésben tevő terheltet az ellopott 
pénzzel egyült a bíróságnak átadta.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (15.) 
esle 7 és 9, vasárnap (16.) d. u. 4, fél 7 és 9 
órakor a filmek leghatalmasabbja: „Ben-Hur*, 
Lewis Wallace regénye 2 részben, 12 fejezetben. 
A film hangos változatban, magyar feliratokkal 
kerül bemutatásra. A főszerepekben: Ramon No- 
varró, Mae Mc. Avoy és Betty Bronson. Minden
kinek látni kell I Hangos változatban nagysze- 
lübbaném a filmnél is. Szombaton d. u. 4 órakor 
külön diák-előadás, 10, 20, 30, 40 és 50 filléres 
helyárakkal. — Szerdán-csütörtökön (19. és 20.)

Veszprém megyei város fogyasztási adóhivatalától. 

H ird e tm én y .
A m. kir. pénzügyminisztérium Steiner Jónás 

és Fiat veszprémi központi szeszfőzde vállalkozó 
cégnek engedélyt adott arra, hogy később meg
állapítandó borpárlat mennyiséget kifőzhessen.

Felhívom ezért az érdekelt termelőket, kiknek 
borpárlat főzésre alkalmas bora van eladó, úgy 
ezen szándékukat az említett központi szeszfőzdénél

15 nap  a la t i
a mennyiség megjelölésével jelentsék ke.

A szeszfőzde lefejtett, hibátlan borért malli- 
gand fokonkint I I fillért köteles fizetni. A vétel 
megtörténte esetén tartozik az eladó az eladott 
bor mennyiségéről, valamint a vételár összegéről 
a szeszfőzdének igazolványt adni.

Veszprém, 1932. évi október 13.
319_______________________________ Fejér, s. k.

Egy teljesen uj, alig használt 
4  lám p á s  h á ló za ti

S I X O F O N  rádiómat
378 pengős vételár helyett
175 pengőért
ré s z le tf iz e té s re  eladom .

A rádió m egtekin thető  Fodor Ferenc könyv- 
kereskedésében.

m pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
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Z O N G O R Á J Á T
J *  c s a k  o t t  vegye, ahol a c ég  é v t iz e -

dó s  fe n n á llá s a  annak minőségét 
g a r a n tá l ja y

W P f f l  200 darabból álló ráktáram, mélyen le- 
•  I  "  szállított áraim, legjobb minőségű gyárt
mányaim minden igényt feltétlen kielégítenek. 

K e d v s z ő  f iz e té s i  fe l té te le k .  
P ia n in ó k . H a rm ó n iu m e k . 289

nffHMAI aranykoszorusmester, Magyarország leg- 
1/uU uiA ii nagyobb zongoraüzeme, Budapest, Vili., 
Rákóczi ut 19. félemelet. 4 5  é ve s  c é g .

filléres előadásban az évad legszebb filmje: A „ki
rálynő térje” reprizen. Kevés filmoperettnek voll 
olyan sikere, mint ennek. Főszereplő Maurice 
Schevalier, a híres filmsztár. Előzőleg kiegészítő mű
sor. — Szerdától (19.) kezdve az előad isok rendje 
a  következő: szerdán este fél 7 és 9, csütörtökön 
d.'u 4 és este 9 (tehát a 4 órai előadás ezentúl 
csütörtökön lesz), szombaton fél 7 és 9 órakor. 
Vasár- és ünnepnapokon az előadások vátozalla- 
nul d. u. 4, este fél 7 és 9 órakor kezdődnek.

— Ellopta jótevője cipőjét. Özv. Albrecht 
Ferdinándné devecseri asszuny szállást adott Léná
val Mihály vándorló munkanélkülinek, aki reggelre 
kél pár cipőjével és egyéb ruhaneműjével eltűnt. 
A csendőrség elfogta.

KÖZGAZDASÁG.
* A Veszprémvármegyei Mezőgazdasági 

Bizottság közgyűlése. A Veszprémvármegyei 
Mezőgazdasági Bizottság szerdán, a Gazd. Egyesü
letben, Szabadhegy Elemér gazd. főlanácsoselnöklése 
alatt közgyűlést tartott. A bizottság táviratilag üd
vözölte a kormányt, amelynek munkája elé biza
lommal tekint. Majd a földbirtokrendezés során 
kiosztott ingatlanok ellenértékének újabb bírósági 
megállapításnál alkalmazható gazdasági szakértő
ket választott. A bizottság még a legközelebbi 
őszi közgyűlésén a jövő évi aratószerződésekkel 
kíván foglalkozni, különös tekintettel a mezőgazda
sági munkanélküliség enyhitésére.

* Kedvezményes vasúti jegyek a győri 
gazda-naggyülésekre. Az október 19. i (szerdai) 
győri gazdatíBzIi kongresszusra és gazdasági vita
előadásokra mintegy 40% -os kedvezményes va
súti jegy váltásra jogosító igazolványokat gazdatisz
tek, földbirtokosok, bérlők, kisgazdák és családtag
jaik a Felsődunánluli Gazdakamarától sürgősen 
kérjék Győrről, fejenkint 1 P bélyeg előzetes be
küldése ellenében. A déli ebédjegy ára a közös 
banketlon 1 50 P. IV. osztályú jegyei lehet 111. 
osztályon és Ili. osztályúval II. osztályon utazni. 
„Aktuális kérdések a takarmányozás köréből* cím
mel dr. Zaitschek Artúr igazgató, „A gazdatiszti 
kar közéleti szerepe a közeljövőben” címmel dr. 
Stelnecker Ferenc bpesti egyet, tanár tartanak vita- 
előadásokat. A gazdatiszli kongresszuson felszólal 
valamennyi kerületi gazdatiszli szövetség delegátusa, 
több földbirtokos, bérlő, országgyűlési képviselő 
és felsőházi tag. A gazdaliszti és gazdakongresszus 
a győri városháza nagytermében kezdődik fél 10 
órakor.

* A Baromfitenyésztő Egyesület té rd ija i
nak helyesbítése. A Veszprémvármegyei Baromfi
tenyésztő Egyesület november 5—7.-ig baromfiki- 
állitást rendez, amelyre vonatkozó meghívó a vár
megyei tagoknak már kiküldetett. Eme meghívó
ban a jelzett tirdijak a következőképen módosittatlak: 
ludak vagy pulykák térdija drb.-kint 0 50 P; tyú
kok, gyöngytyukok és kacsáké 0 3 0 ; galamboké 
páronkint 0 3 0 ; nyulaké drb. 0.30; rekeszterület 
négyzetméterenkint 150 ; bekerített sikterület nm. 
150 ; asztal és szekrényterület I '— ; falterülel 1 P. 
Ezúton is felhívjuk tagjainkat mielőbbi jelentke
zésre, illetve a bejelentési lapoknak mielőbbi be
küldésére. Elnökség.

* Orszigos házinyulklállités. Hódmezővá
sárhelyről jelentik: A Hódmezővásárhelyi Házinyul- 
tenyésztők Egyesülete november 5—7.-ig Orszá
gos Házlnyulkiállilást rendez, benevezni november
1.-ig lehet. Nevezési dij vidékieknek 50 fillér, amely
ben az élelmezési és gondozási költségek is benn. 
foglaltatnak. A benevezésnél fel kell tüntetni az 
állat faját, korát, nemét és árát és ezzel egyidejű
leg kell küldeni a darabonkénti 50 fillér lérdijat. 
(Elek Imre titkár Hódmezővásárhely, Árpád-u. 3.) 
Az állatoknak nov. 3.-ig a kiállítás helyén kell 
lenniök.

585—1932. sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Vadász Mihály bpesti ügyvéd állal képvi
selt Autóvásár Közlekedésügyi R.T. javára 2900 P 
követelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1932. évi 529. számú végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve
dőnél 1932. évi május hó 13.-án lefoglalt, 1054 P-re 
becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság 
fenti számú végzése alapján az árverést elrendelem, 
sannak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján még 
következőkben megnevezett, valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatók javára is, végrehajtást szen
vedő lakásán, Veszprémben, Kossuth L.-u. 6 , foly
tatva Gizella-tír 3. és folytatva Toborzó-u. 4. sz. 
alatt leendő megtartására határidőül 1932. október 
18. napjának délután fél hat óráját tűzöm ki, 
amikor a biróilag lefoglalt bútorok, képek, festmé
nyek, szőnyegek, alpakka tárgyak s egyéb ingósá
gokat a legtöbbel ígérőnek, esetleg a becsár ’ ,-áért 
is el fogom adni. 1000 pengői meghaladó becsértékü 
ingónál a becsérlék 10 %-ál bánatpénzül kezeim
hez az árverés megkezdésekor le kell fizetni.

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

Kelt Veszprém, 1932. szeptember 17.-én.
313 S tekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

3831 — 1932. sz.
Árverési hirdetmény.

Standard
RÁDIÓ

Dr. Kalledey Jenő ügyvéd által képviselt Puch- 
mfivek rt. javára 112 66 [P követelés erejéig a bpesti 
közp. kir. járásbíróság 1923. évi 403 383. sz. vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég
rehajtást szenvedőnél 1929. március 7.-én lefoglalt, 
1600 P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. já
rásbíróság fenti számú végzése alapján az árverést 
elrendelem s annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 
§-a alapján még következőkben megnevezett, vala
mint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, 
végrehajtást szenvedő lakásán, Szentgálon leendő 
megtartására határidőül 1932. évi október hó 
26. napjának délután 4 óráját tűzöm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, motorkerékpár s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, esetleg a becsár 
2/s*éit is elfogom adni. 1000 P t meghaladó becs
értékü ingónál a becsérlék 10 °/o- át bánatpénzül 
kezeimhez, az árverés megkezdésekor, le kell fizetni.

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

Veszprém, 1932. október hó 1.
314 Pádár s. k., kir. bir. végrehajtó.

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

A hét helyi csapat bajnoki mérkőzésen való 
találkozásából a VTC 4 :1  (2 :1 ) arányban került 
ki győztesként. A játékidő nagy részében a két 
csapat mezőnyben egyenlő játékerőt képviselt, azon
ban a VTC, csatársorának kapuelőtti határozottsága 
folytán, gólokban kifejezetten is megérdemelte a 
győzelmet. A Move VSE csatársora puha, sré eső 
és álmos játékot produkált. Gólszerzők: Szabó (2), 
Novák I., Füzes (VTC), illetve Próder (Move VSE) 
A VTC minden játékosa kielégített, mig a MOVE- 
ból csak Sárdy és Sulák játéka érdemel dicséretet. 
B író : Gránássy.

A pápai Kinizsi Győrött a DAC-cal 1 :1  
(1 :1 )  arányban játszott bajnoki mérkőzést. A Ki
nizsi tartalékos csapata nem tudta rendes forrná, 
ját kilátszani, s csak határtalan lelkesedésének kö
szönhette, hogy egyik értékes pontot el tudla hozni 
Győrről. Gólszerzője: Kalmár. Jók a Kinizsiből: 
Vörös, az örökifjú Király, Limperger és Bolla. 
Bíró: Czeczely.

A pápai Perutzgyár Szombathelyen az SzSE- 
től szenvedett 1 :0  (0 :0 ) arányú vereeéget. De az 
éredmény a mutatott játék alapján lehetett volna 
fordított is. Bíró: Fülep. (t. I.)

Eladó
igen jól fűthető, kisebb és nagyobb

Vasárnapi program. A VTC a Tatabányai 
SE-vel itthon, a Move VSE az ETO vat Győrött, 
a Kinizsi a Soproni FC-vel Pápán és a Perutzgyár 
a SSE vei Sárváron játszanak bajnoki mérkőzést.

vaskályha.
Iskolapadok, henteseknek vá- 

304 góasztal és egy hus-akasztó. 
Bővebbet Hamburger Sándornál, G isella-tir 4.

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

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

Anyakönyv.
Születés: Steber József napsz. és Réz Erzsébet leá

nya Etelka r. k. — Csáfordi Antal ács-s. és Blank Anna 
leánya Mária Magdolna r. k. Horváth Krisztina napsz.- 
nö fia Gyula r. k. — Reichardt György v. helypénzszedö 
és László Terézia fia Ferenc Miklós r. k. Köcski János 
napsz. és Szelthoffer Mária leánya Mária r. k.

Halálozás Zsidek Viktor szabó 41 é. r. k. — özv. 
Párizs Jánosné Magyaródi Erzsébet 63 é. r. k. — Ling 
Józset földm. 22 é. r. k. — Bódis Mária 3 h. r. k. — Fü- 
löp Bálint fm. napsz. 82 é. ref. — özv. Rieger Ferencné 
Ernhoffer Katalin földm. 39 é. r. k. — Osvald Károlyné Ab- 
rahám Julianna 55 é. ref. — Tóth László 3 h. r. k. — Ne
mes Géza főgimn. tanuló 18 é. r. k. — Havas Jakabné 
Fejér Mária 72 é. r. k. — Ferencz József fm. napsz. 53 
é. ref.

Házasság: Az elmúlt héten nem köttetett.

A földművesember
ritkán jut színházba, szórakozóhelyre, mert a nagyvárostól távol él és virradattól 
alkonyaiig leköti öt a föld. De egy jó rádiókészülék mindent pótol. Szórakoztatja 
az egész családot áa azonfelül hasznos gazdasági tanácsokat nyújt. Próbálja meg 

300 a 2-j-l lámpás, 7016-os Orion rádiót. Gyártja: ORION IZZÓLÁMPAGYÁR.



6. (XXXIV. LV1I.—41. szám) VESZPREMVARMEGYE 1932. oklóber 16.

Legolcsóbb szóq
a kitttnö

A J K A I
darabos szén.

Ára q-ként

3 6 0  P
Megrendelhető és kapható:

B okrossy  E le m e m é
szén- és fakereskedésében. 

302 Kórház-utca I.

848— 1932. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Spitzer József veszprémi ügyvéd által 

képviselt Deulsch József javára 246 P követelés 
és járulékai erejéig a veszprémi kir. járásbíróság 
1932. évi 2547. számú végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 
1932. évi augusztus hó 22.-én lefoglalt, 1190 P-re 
becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság 
fenti számú végzése alapján az árverést elrende
lem, s annak az 1908. évi XL1. t.-c. 20. §-a 
alapján még következőkben megnevezett, valamint 
zálogjogot szerzett más foglaltatik javára is, végre
hajtást szenvedő lakásán, Veszprémben, Vértanu-u.
2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. 
évi október hó 18. napjának délután fél 5 
óráját tüzOm ki, am.kor a biróilag lefoglalt búto
rok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, 
esetleg a becsár */3-ér; is el fogom adni. 1000 P-t 
meghaladó becsértékü ingónál a becsérték 10 %-át 
bánatpénzül kezeimhez az árverés megkezdésekor 
le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból a végrehajtató követelését megelőző kielégí
téshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam 
írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1932. évi szept. hó 17.
315 S tekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

4547—1932. tk. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Hazai Mechanikai Palackgyár R. T. végre

ha jtó n ak  Franceszki Wágner Antal végrehajtást 
szenvedd ellen indított végrehajtási ügyében a 
Pápai Hitelbank R. T. pápai bej. cég csatlakozott 
végrehajtató kérelme folytán a telekkönyvi hatóság 
elrendeli az újabb árverést 3020 P tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett a veszprémi kir. járás
bíróság területén levő, Sóly községben fekvő s a 
sólyi 283- sz. tjkvből alakított, a sólyi 162. sz. 
tlkvi betétben A f. 1—6. sorsz. 66„ 67., 6 8 , 69. 
hrsz. alatt felvett, ifj. Franceszki Wágner Anlal ne
vén állő jószágtestre (rét, szántó, ház 85. sz. alatt, 
2 udvar a beltelekben) 1040 P kikiáltási árban.

A telekkönyvi halóság az árverésnek Sóly 
községházánál megtartására 1932. évi november 
hó 21. napiénak délelőtti 9 óráját lüzi ki és 
az árverési teltételeket az 1881: LX. te. 150. §-a 
alapján a kővetkezőkben állapítja meg: Az árve
rés alá eső ingatlant a Hazai Mechanikai Palack
gyár R. T. végrehajtató érdekében 2958 P-nél 
alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XLI. 
t. c. 26. § )

Az 5160—1931. M. E. sz. rendelet 21. §- 
ában foglaltakra lekintetlel kimondja a tlkvi ható
ság, hogy a fent körülírt ingatlanokat a Pápai 
Hitelbank R. T. csatlakozóit végrehajtató érdeké
ben 710 P 50 f. áron alul; Lonkai Ármin és fia 
csatlakozott végrehajtató érdekében 7100 P áron 
alul; Zsíros Lajos csatlakozott végrehajtató érde
kében 7433 P 97 I. áron a lu l; Schmideg J. cég 
csatlakozott végrehajtató érdekében 7590 P áron 
alul eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat, 
pénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 
1881: LX. t c. 42. § ában meghatározott árfo
lyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a ikiküldótlnél letenni, vagy a bánatpénznek 
elólegesen bírói letétbe helyezéséről kiállítóit letéti 
elismervényt a kiküldóttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881: LX. t. c. 147., 150.,1170, 
§ § , 1908; XLI. I. c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb ígéretet telt, ha tóbbet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa tgért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1932. juntus 18. napján.
A kiadmány hiteléül:

Htlltr s. k. Dr. Ungváry s. k.
telekkönyvvezető. 310 kir. járásbirósági eleinők. 

5L1 ... ■ .... —■ r r  -

A V E S Z P R É M V Á R M E G Y E
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.

Hirdetmény.
Peremartonban hét szoba és m e l

lékhe ly iség ekbő l á lló  ép ü le t, korcs
ma, üzlet avagy magánlakás céljaira 1932. 
nov. l.-tő l bérb ead ó. Az érdeklődők 
alulírottnál jelentkezzenek. Az épület ezideig 
korcsma céljaira van bérbeadva.
316 Stróbl Tivadar zárgondnok.

Árverési hirdetmény.
Nemesvámos község határában 5531 

kai. hold községi területen gyakorolható

vadászati jog
Nemesvámos községházában 1932, évi o k 
tó b e r  2 2 .-é n  d é le lő tt 9  ó ra k o r  tar
tandó nyilvános árverésen, 1933. évi feb
ruár hó l.-től számítandó 10 év tartamára, 
bérbe lesz adva.

Az árverési feltételek Nemesvámoson, 
a körjegyzői irodában betekinthetők.

Nemesvámos, 1932. október 9.
Varga István s. k. Dobai András s. k.

körjegyző. 309 községi biró.

3373—1932.
Pályázati hirdetmény.

Veszprém vármegye zirci járásához tar
tozó s átszervezés következtében ürese
désben levő bakonybéli

községi irnoki
állásra ezennel pályázatot hirdetek. Az állás 
javadalma a 62.000—1926. B. M. sz. ren
deletben van megállapítva.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy 
képesítésüket, eddigi alkalmaztatásukat, po
litikai és erkölcsi megbízhatóságukat igazoló 
okmányokkal felszerelt pályázati kérvényü
ket f .  é. o k tó b e r 3 0 .- ig  hozzám nyújt
sák be. Az elkésetten érkező kérvényeket 
nem veszem figyelembe. A választás határ
idejét később fogom megállapítani.

Zirc, 1932. évi október hő 6.-án.
Dr. SQIt Lajos s. k.

312 főszolgabíró.

Rádiók és Írógépek részletfizetésre Fodornál!

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 

2393—1932. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Veszprémi Takarékpénztár R.-T. bej. cég 

végrehajtatónak Tamás (bum-bum) Oéza végre
hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme 
következtében elrendeli a végrehajtási árverést
з. 000 arany P tőkekövetelés ér jár. behajtása végett, 
a veszprémi kir. járásbíróság területén levő, Szent- 
gát községben fekvő s a szentgáli 179. sz. tjkvben 
A j 2. sor, 1950. hrsz. a. felveti ingatlanból 
Tamás (bum-bum) Géza nevén álló 7 , részre 
(szántó a tüzkóvesalja és sorkászai dűlőben) 66 P  
90 f. kikiáltási árban; ugyanezen tjkvben A +  3. 
sor, 2469. hrsz. a. felvett ingatlanból ugyanannak 
a nevén álló V, részre (szántó az alszegi rétre 
dűlőben) 205 P 30 f. kikiállási árban ; az ugyan
ezen tjkvben A ■ 3. sor alatt kózöa tehénlegelőbő! 
7 ,ii  részből álló u. annak nevén álló 7 , részre 
32 P 10 f. kikiáltási árban; az u. ottani 2743. b z . 
tjkvben A - j - 1. sorsz. 3189. hrsz. alatt felvett in
gatlanból u. annak a nevén álló V„ részre (szántó 
a Somodban) 23 P kikiáltási árban; az u. ottani 
3424. sz. tjkvben A-j- 1. sor, 321. hrsz. alatt fel
vett ingatlanból u. annak a nevén álló 7 , részre 
(kert a beltelekben) 3 P 20 f. kikiáltási árban; az
и. o. 4724. sz. tjkvben A -j-1 . sorsz. 2514. hrsz. 
alatt felvett ingatlanból u. annak a nevén álló 7 5 
részre (szántó a Gogyorban) 100 P 80 f. kikiál
tási árban; az u. o. 6S39. sz. tjkvben A + l .  sor, 
322. hrsz. a. felvett ingatlanból ugyanannak a ne
vén álló 7 , részre (ház 164. sz. alatt udvar és 
kerttel) 834 P 25 f. kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Szent- 
gát községházánál megtartására 1932. év idecem ber 
hó 28. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az 
árverési feltételeket az 1881: LX. te. 150. §-a alap
ján a következőkben állapítja m eg: Az árverés alá 
eső ingatlanokat a végrehajtató érdekében a kiki
áltási ár kéiharmadánál alacsonyabb áron eladni 
nem lehet. (1908: XLI. t. c. 26. § )

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 %-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 6. napján.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. Ungváry s. k.
tlkvvezetö. 31! kir. járásbirósági alelnók.

Nyomatott Fodor Ferenc kfinyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat.


