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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni OrOk Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

Olcsóbb kamat.
Még nincs két hete annak, hogy Gömbös 

Gyula miniszterelnök programjában beígérte a 
hitelkamat leszállítását és ime, ez az  ígérete már 
be is teljesült. A Magyar Nemzeti Bank a  hi
vatalos bankrátát 5 %*ról 4 és fél °/o-ra szállí
totta le és ezt nyomban követte a  hitelkamat 
maxim um ának 8 és fél °/o-ról 8 °/o-ra való csök
kentése. Sőt a budapesti nagy pénzintézetek 
részéről nyújtott hitelek maximális kam atlába 
8 °/o-ról 7 és fél "/o-ra mérséklődött. Ha szám- 
bavesszük, hogy egy esztendővel ezelőtt a kor
m ány még 12 °/o*ban állapította meg a  hitelka
mat maximumát, hogy tehát a  mostani mérsék
léssel egy év alatt a  kamatmaximum egyhar- 
m adával csökkent, úgy a hitelek olcsóbbodása 
terén elért eredményt lekicsinyelni nem lehet. 
Hiszen egy évvel ezelőtt a hivalatos bankráta 
még 9 °/o volt, a  gazdák pedig 15 —1 6 ü0-os 
uzsorakamatokról panaszkodtak. Azóta a bank- 
ráta pontosan a felére szállott le, a  hitelkamat 
pedig követte ezt az olcsóbbodást és,a  mostani 
mérsékléssel 8 "/,,-ig ment vissza. És ami na
gyon fontos, ez a 8 °/o-os kamatmaximum sem
miféle mesterkedéssel, semmiféle járulékos fel
szám ítással nem növelhető, mert ebben a ka
matmaximumban mór minden mellékes költség 
és járulék benne foglaltatik, aminek túllépése 
büntetés alá esik. A 8 "/o-kal eljutottunk a bé
kebeli színvonalra, az uzsoratörvény által meg
engedett kamat határáig.

Lesznek bizonyára olyanok, akik ezt a fél 
százalékos kamatleszállítást keveslik és azt 
mondják, hogy a gazda 8 °/0-os hitelkamatot 
sem tud fizetni. Csakhogy a bankkam atlób sza
bályozása rendkívül kényes dolog, mert döntő 
kihatással van az egész hiteléletre és gazda
sági fejlődésre. Elsősorban a hivatalos bank
kam atláb szoros összefüggésben van a  külföldi 
jegybankok rátájával. Ezt a kapcsolatot erősza
kosan széttépni nem lehet súlyos megrázkódta
tások nélkül. Mór pedig azt látjuk, hogy a 
szom szédos állam okban többnyire m agasabb a 
hivatalos kamatláb. Ausztriában 6 °/o. Románi
ában  7 Ve Jugoszláviában 7 és fél °/0 a hiva
talos bankráta és szomszédaink közül egyedül 
Csehszlo 'ókióban van 4 és fél °/0-os hivatalos 
kamatláb, amely ország ipari jellegénél fogva 
tőkében sokkal erősebb, mint mi. Még Német
országban is 4 °/o a bankkam atlób. Olaszország
ban pedig 5 %>, holott mindezekben az orszá
gokban ugyancsak kötött devizagazdálkodás 
van érvényben, csakúgy, mint nálunk és ennek 
ellenére ők is alkalm azzák a diszkont-polilika 
bevált eszközeit valutájuk védelmére, bizonyára 
súlyos megfontolás alapján. M agyarország sem 
vonhatja ki magát a z  óvatos bankpolitika am a j 
szabályai alól, hogy a bankkam atlób változá
sai csak fokozatos ütemben történhetnek. A ka
matcsavar hirtelen meghúzása, vagy lazítása 
olyan kockázatokat róna az ország gazdasági 
életére, amelyért sem a  hitelszcrvezet, sem a 
kormányférfiak felelősséget nem vállalhatnak. :

Felelős szerkesztő: 
Ifj. Matkovich László.

Nálunk is elővigyázatosan, óvatos lépések
kel megy végbe a kamat lebontása, ami az 
ország speciális tőkeszegénységében még szük
ségesebb, mint egyebütt. Mert a mai gazdasági 
helyzetben a tőkeképződés egyedüli forrósa 
nálunk a  takarékbetét, de a takarékgyűjtést ve
szélyeztetné az, ha a betevők nem jutnának 
megfelelő kamatozáshoz. A magyarországi be
tétállomány négyötödrésze kisebb betevők pén
zéből adódik és ezeknek gazdasági érdeke, 
hogy betétjeik után megfelelő kamatot élvezze
nek. Az adósoknak mentői kisebb hitelkamat
hoz fűződő érdekét ellensúlyozza tehát a  száz
ezernyi betevőnek olyan betétkamathoz fűződő 
érdeke, amely még érdemessé teszi a  takarék
gyűjtést.

Régi igazság az, nogy a legdrágább az a 
kölcsön, amely nincs. A hiteléletben hirtelen 
ugrások mindig megboszuljók m agukat és az 
átm enet nélküli kamatletörésnek okvetlen követ
kezménye volna a  hitel teljes bedugulósa. És 
ha igaz is, hogy a  mai viszonyok között csak 
igen nehezen lehet hitelhez jutni, a  kiapadó 
hitelforrásokat semmiesetre sem lehetne azzal 
felfakasztani, ha ulját álljuk a  betétképződés-

A dunántúli evangélikus egyház- 
kerület közgyűlése.

K api B é la  püspök a  ffe lekezeties- 
kedé« e llen .

Pápáról jelentik: A dunántúli evangélikus 
egyházkerület a multhét csütörtökén tartotta Pápán 
éves közgyűlését (éppen ezért lapzárás miatt, leg
utóbb nem is hozhaitunk róla tudósítást — szerk.) 
D. Kapl Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő ny. 
főispán, egyházker. felügyelő együttes elnöklése 
alatt. A közgyűlésen az egyházi élet számos ve- 
zetőférfia vett részt, köztük a veszprémi egyház
megye lelkészi, felügyelői és tanítói kara tömege, 
sen. Takács Elek esperessel és Mihály Sándor 
egyházm. felügyelővel az élükön. Megelőzőleg ked
den és szerdán a különböző egyházker. bizottsá
gok, a lelkész, és tanítóegyesületek, az Ev. Papnék 
Orsz. Egyesületének, a Dunántúli Luther Szövetség, 
a gyámintézet közgyűlései és az előkészítő érte
kezlet folytak le. Szerdán a templomban a gyám- 
intézet és a Luther Szövetség vallásos estét ren
dezett, amelyen dr. Ziermann Lajos kormányfő
tanácsos, soproni lelkész prédikált, Kutas Kálmán 
szombathelyi lelkész az ihletről taitctt előadást, 
Thuróczy Zoltán győri lelkész pedig imát mondott.

Az egyházkerületi közgyűlést, Németh Károly 
esperes, egyházker. főjegyző bibliaolvasása és imája 
után, Mesterházy Ernő felügyelő nyitotta meg s 
elismeréssel adózott a hívek többségének a nehéz 
időben is kitartó áldozatkészségéé t. Aggodalom
mal szólott az egyházi intézmények és iskolák szo
morú sorsáról, a lelkészek és tanítók nehéz hely
zetéről és a világválságokból kivezető utat a bű
nöknek eltávolításában jelölte meg, amire azonban 
csak a mélységes hit képesít. A kerületi gyűlést a 
pápai gyülekezet nevében vitéz Draskóczy István 
üdvözölte szép szavakkal, majd Kapi Béla püspök 
az elnöki székből igen meleg érzéssel köszöntötte 
a Gömbös-kormányt és biztosította, hogy ország- 
mentő munkájában az egyházkerület teljes erejé
ből támogatni fogja. Kegyeletesen emlékezett meg

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

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

nek és egy túlalacsonyra szabott hitelkamattal 
elzárjuk annak lehetőségét, hogy a még meg
lévő tőkék előbujjanak és hitelnyújtásban ke
ressenek elhelyezést.

A mostani kamatmérséklés határait a  gya- 
korlali élet fogja megmutatni és e tanulságok 
alapján fogja megszabni a  kormány a  köve
tendő lépések irányát és tempóját, mindig ak 
ként, kogy ne veszélyeztessük a hitelszervezet 
és gazdasági élet működését és nyugodt, de 
biztos fejlődését. Az is bizonyos, hogy m aga 
a  hitelkamat nem egyedüli és nem a  legfőbb 
problémája a  m ezőgazdaság talpraállitósónak, 
mert hiszen az agrárkérdésnek tulajdonképeni 
tengelye az értékesítés. A termelési költségek 
szempontjából továbbá legalább olyan fontos 
az iparcikkek egészséges áralakulása, mint a  
kamat. A kormány tudatában van annak, hogy 
az értékesítés és az ipari áralakulás problémái 
ugyancsak sürgős rendelkezéseket tesznek szük
ségessé és az  agrárkrízis elleni harcban egy
szerre több fronton kell a tám adást felvenni. A 
kamatmérséklés után most mór ham arosan jön 
a többi sürgős kormányintézkedés. (s.)

továbbá az elhunyt Klebelsberg Kunó grófról, majd 
az egyházkerület egész életét átfogó, fenkölt szel
lemű püspöki jelentés tárgyalására került sora.

A püspök, jelentése elején, annak az egysé
ges világhatalomnak a harcmozdulatairól szólott, 
amely Krisztus golgotái keresztjét rázza. Egy biro
dalomban már detronizáltlk a világ urát, egyebütt 
is a keresztyénséget a fejlődés akadályaként kikü
szöbölni igyekeznek, negatívumokra építenek. Az 
egyes ember legbensőbb lelkiségét kegyetlenül 
megfertőzik vagy szétrombolják, a családi szentélyt 
gunyolással illetik és szétzüllesztik. Nyilvánvaló, 
hogy amikor a keresztyén eszmények kockán forog
nak, felekezetieskedni nem lehet. A tűrés — mondja 
a főpásztor — ma többet jelent a mi vészünkről, 
mint a tiltakozás.

Az egyház és állam viszonyáról szólva, az 
államsegélyek leszállításainak súlyos következmé
nyeit panaszolja föl a jelentés, majd egyes árva
székeknek az áttéréseknél követelt törvényellenes 
eljárására mutatott reá. A felekezetközi viszonyról 
szóló résznél a püspök hálás szívvel gondol arra, 
hogy éles felekezeti harcok nincsenek s a nyugod- 
tabb lelki légkörben megerősödik a bölcsesség, 
belátás, fegyelmezettség, türelem és önmegtagadás. 
Szárnyalóan szép szavakkal szól Gusztáv Adolf 
svéd királyról s a nevéről alapított egyesület áldá
sos munkájáról, majd az egyház benső építésével 
foglalkozik.

A nagy tetszéssel fogadott püspöki jelentést a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta, majd Hanzmann 
Károly egyházker. számvevő tette meg jelentését. 
Ezulán Németh Károly és Scholtz Ödön esperesek, 
dr. Ajkay Béla kormányfőtanácsos, dr. Kovács 
Sándor egyet. teol. tanár, dr. Berta Benő, Németh 
Sámuel líceumi igazgató és Grieshaber E. János 
ig.-tanító előterjesztése mellett a napirenden volt 
ügyeket tárgyalták le. Többek között elhatározták, 
hogy Sopronban Diák O.thont építtetnek s a le
venték vallásos nevelésére az eddiginél is nagyobb 
súlyt vetnek.

Csonka Magyarország — nem ország 
Egész Magyarország — mennyország!
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M E R T  i a MIRA keserű víz teljesen görcstől men
tesen hat, ize kellemes, színe fehér, ára a legolcsóbb. 
55 perc alatt hajt.

H o lits c h e r K á ro ly  c ik ke  
G öm bös G yu lá ró l.

Holitscher Károly gazd. főtanácsos, a zirci 
kerület képviselője „Bátorság, bölcsesség, becsü
let" címmel vezércikket irt a Zirc és Vidéke leg
utóbbi számába, s abban, mint az egységespárt 
u. n. „agrárcsoport“-jának egyik tagja, a kormány
változással kapcsolatban eleintén elterjedt fantasz
tikus kombinációkkal szemben, leszögezi a lénye
ket és reámutat a maga és agrár képviselőtársai 
elfoglalt álláspontjára. Ennek során olyan megálla
pításokat és kijelentéseket tesz, amik teljesen fedik 
Gömbös Gyula miniszterelnöknek szózataiban és 
programjában kifejezésre jutott fölfogását. így pl. 
hangsúlyozza, hogy őket, minden osztályérdek 
teljes mellőzésével, csakis az a szent meggyőződés 
vezette, hogy az ország egyetemes érdekében első
sorban a mezőgazdasági problémákat kell megol
dani s ez csak egy lehet: a mezőgazdasági terme
lés rentábilissá tevése. A kapitalizmusnak is, a 
nemzet iránt tartozó kötelezettségeinek á'érzésével, 
ebbe a munkába kell bekapcsolódni. Tőkeellenes 
politikát a magántulajdon elve alapján álló politi
kus sohasem folytathat, éppúgy az infláció vesze
delmes jelszavát sem hangoztathatja.

Igen figyelemreméltó, amit Holitscher Károly 
az u. n. agráradósságok s velük kapcsolatos ka
matkérdés rendezéséről mond. „A magyar mező- 
gazdaságot" — írja — „egyrészt a terményárak 
katasztrófába esése, másrészt az üzemanyagok és 
kamatterhek aránytalan magassága sodorta ebbe 
a mostani helyzetbe. E téren soha sem követtük 
azokat, akik részint demagógiából, részint politikai 
érvényesülésből az adó- és kamatnemfizetés nép
szerű, de veszedolmes lobogójával járták be az 
országot. Gömbös Gyula miniszterelnök az őt jel
lemző férfiassággal mutatott reá eme nagyon át
látszó játék veszedelmes vol ára, és én meg vagyok 
győződve, hogy ő benne lesz is annyi energia, 
hogy eme veszedelmes játéknak útját állja. Mi 
igenis helyre akurjuk állítani a hitelélet biztonsá
gát, mert nagyon jól tudjuk, ha ez nem történik 
meg, nem lehet és nem is lesz hitel. De másrészt 
épp ezen szempontoktól vezéreltetve követeljük, 
hogy a hitelező is annak a belátására jusson, hogy 
elsősorban az ő érdeke az adóst oly helyzetbe 
juttatni, hogy fizetési kötelezettségeinek eleget te
hessen. Ennek pedig egy kritériuma van és ez az, 
hogy az adóstól nem követelhető nagyobb kamat
teherviselés, mint amennyit az adós vagyonának a 
jövedelmezősége elbír, — de viszont ezen a hatá

ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN 

EHNFORMÁCIÓBAN
A LEGAKTUÁLISABB 

MINDIG
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Ó P a i u j s Í G

A M IR A  glaubersós gyógyvíz S ts sö p fis e n  n a 
g yobb  g y ó g y e re jil, m in t  a  k a r la b a d i  v iz v
nem kell külön sót hozzáadni. Kaphatók : gyógy
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.

ron belül az adós kötelezetrségeinek teljesi'é3ére 
legmesszebbmenőleg rászorittassék!" Ez az intéz
kedés, a tőke érintetlenül hagyásával, Holitscher 
Károjy szerint is csak átmeneti lenne s a főcé ját 
az képezné, hogy a magyar földet a jobb időkre 
átmentse és annak a kezén hagyja, akit az joggal 
megillet. Végül kijelenti az illusztris cikkíró, hogy 
örömteljes bizalommal látják az ország sorsának 
irányítását a Gömbös kormány szakavatott kezében. 
„Csodákat ne várjunk" — fejezi be cikkét — „de 
bizzunk abban, hogy félretéve e sorsdöntő órák
ban mindazt, ami magyart a magyartól elválaszt
hat, épp Gömbös Gyula izzó hazafisága, tettre 
vágyó készsége, szuggesztiv ereje, minisztertár
saival együft, talpra fogja állítani az őrs*, .got"•

W esze ly  T ib o r  fe lső h áz i tag  
u j v á la s z tá s  a lá  k e rü l.

Az országgyűlés felsőháza szerdán sorsolta 
ki a tiz évre választott felsőházi tagok felét, akik, 
a törvény értelmében, az ötödik naptári év végén 
sorsolásra kerülnek és újból választás alá esnek. 
A sorsolás folyamán Veszprém vármegye törvény
hatósági bizottságának két felsőházi tagja közül 
a húzás dr. Weszely Tiborra, a törvényhatóság 
ezévben megválasztott felsőházi tagjára esett, aki 
ennek folytán újabb választás alá kerül. A felső
házi tagválasztásról a felsőház hivatalos értesíté
sének megérkezése után fog véglegesen intézkedni 
a vármegye vezetősége. Semmi kétség sem lehet 
afelől, hogy az az egyhangú bizalom, amely W e
szely Tibor iránt felsőházi taggá történt megvá
lasztása alkalmával olyan impozáns módon nyilat
kozott meg, újra őt fogja Veszprémmegye részéről 
a felsőházba delegálni.

S ch and l K á ro ly  o rv o s o lta tja  a  
k is g a zd á k  s é re lm e it .

Sikeres akciót indított a marhalevél pana
szok ügyében.

Bptslről jelentik: Dr. Schandl Károly ny. 
államtitkárhoz, a Hevecseri kerület képviseltjéhez 
több oldalról panasz érkezeti, hogy a Dunántúlon, 
különösen Vas megyében, a vásárokra kocsin bevitt 
kisebb állatok marhalevelein kívül, a kocsiba fogolt 
lovak ulán is megkívánják a marhalevelek felmu
tatását A panaszok ügyében Devecser népszerű 
képviselője érintkezésbe lépelt a földmivelési mi
nisztérium illetékes osztályával, ahonnan azt a hi
vatalos értesülést szerezte, hogy a f. é. augusztus 
25.-én kelt 63 338. F. M. sz. rendelet szerint az 
olyan vásárokon, állalkiálliiásokon és állatdijazá- 
sokon, amelyekre lovakat (szamarakat, öszvéreket) 
nem hajtanak fel, vagy ilyen állatokat is felhajta
nak ugyan, de az ezek elhelyezésére kijelöli terü
let az egyéb fajú állatok elhelyezésére kijelölt te
rülettől teljesen el van különítve, úgy, hogy a lo
vak (szamarak, öszvérek) az egyik területről a má
sikra közvetlenül nem hajthatók át, a szarvasmar
hák, juhok, kecskékéi sertések elhelyezésére kije
lölt területre a kocsiba fogott lovak (szamarak, 
öszvérek) marhalevél nélkül is behajlhatók, feltéve, 
hogy a bejárónál végzett állatorvosi vizsgálat so. 
rán egészségügyi szempontból kifogás nem merült 
fel ellenük s hogy az illető területen — az egyéb 
fajú állatok részére szükséges helyen felül — úgy 
a lovak (szamarak, öszvérek), mint a kocsik elhe
lyezésére elég hely van.

Ugyancsak sok panasz tárgya volt az, hogy 
a felhajtott sertésekről külön-külön marhalevelet 
kértek. Ez Ugybena 35900—1929. F. M. sz. ren
delet 17. §-ának 5. bekezdése értelmében csak ak
kor kell minden egyes darabra külön marhaleve
let kiállítani, ha előre látható, hogy azokat dara- 
bonkint, vagy kisebb tálkákban fogják eladni a 
vásáron. Ezt a rendelkezést a vásártéri marhalevél- 
kezelés gyors és zavartalan lebonyolítása érdeké

ben kellett kiadni, mert az esetben, ha a vásáron 
a közös marhalevélre jegyzett sertéseket darabon- 
kínt, vagy kisebb részletekben adják el, az eladott 
sertéseknek a közös marhalevélről való lejegyzése 
és a vevők részére szükséges uj marhalevelek ki
állítása a marhalevélkezelőnek sok írásbeli mun
kát ad és a vevők csak hosszabb várakozás után 
kaphatják meg a marhalevelet ér hajthatják el a 
vett állatokat, amely körülmény már ismételten elé
gedetlenségre és zúgolódásra adóit okot.

H Í R E K .
— Személyi hirek . Dr. Antal Géza refor

mátus püspök a múlt hé‘en Miskolcon résztvett 
sz uj tiszáninneni ref. főgondnok beiktató ünnep
ségén. — Dr. Kenessey Pongrác főispán, dr. Hor
váth Lajos alispánnal, szerdán Zircen hivatalvizs
gálatot tartott a főszolgabírói hivatalban.

— Lelkigyakorlatok a szemináriumban. 
A veszprémi püspöki papnevelő intézetben e héten 
lelkigyakorlatok voltak s azokat felkérésre dr. Hoss 
József kaposvári apát-plébános, volt veszprémi 
teológiai tanár vezette.

— A gimnázium Szent Imre-önnepélye.
A veszprémi kegyesrendi gimnázium november 
5.*én a Petőfi-színházban Szent Imre tiszteletére 
szinielőadást rendez. Részletes programot a kö
vetkező számban közlünk.

— Antal István a miniszterelnöki sajtó
osztály uj vezetője. A kormányváltozással kap
csolatban a miniszterelnöki sajtóosztály vezetése
ben is változás állott be, amennyiben a miniszter- 
elnök a sajtóosztály vezetésével dr. Antal Istvánt 
bízta meg, akinek a kormányzó egyidejűleg a mi
niszteri tanácsosi címet adományozta. Az uj sajtó
főnök megbízatása őszinte örömet kelteit a ma
gyar sajtó körében, mert Antal István kiválóan 
képzett jogász és kitűnő publicista, azonkívül a 
sajtójognak is alap03 ismerője, s igy minden re
mény megvan arra, hogy a magyar sajtóügy irá
nyítása egy kipróbált iró és szakember kezébe ke
rült. A most 36 éves sajtófőnök fiatal kora elle
nére már eddig is olyan mulltal bir, ami minden
kiben a legteljesebb megnyugvást keltheti, hogy 
a miniszterelnök választása szerencsés volt, amikor, 
elveihez híven, az ifjabb generáció eme jeles szel
lemi képességű tagját állította felelősségteljes po
zíciójába. Antal István a háborúban, ahonnan sú
lyos sebesüléssel szabadult, hősiesen viselkedett, 
majd a Károlyi-forradalom s később a proletár
diktatúra idején, lelkes, hazafias tevékenységet fej
tett ki és titkára, egyúttal sajtócenzora volt a sze
gedi ellenforradalmi kormány miniszterelnökének. 
Később alapitója és elnöke lelt a MEFHOSz*nak, 
majd az OKH kötelékébe lépett s ennek az inté
zetnek hivatalos lapját szerkesztette. Különösen gaz
dasági, szövetkezeti, jogi és politikai cikkei keltettek 
feltűnést. Mi őszinte szeretettel köszöntjük uj hi
vatalában a sajtófőnököt és nehéz, de szép föl
adatainak betöltéséhez sok szerencsét kívánunk.
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— A veszprémi katolikus egyházközség 
Krisztus király és sajtó  ünnepségei. Krisztus 
király ünnepével kapcsolatosan nagyszabású két 
napos ünnepségre készül a veszprémi róm. kát. 
egyházközség. Az elnökség és illetékes bizottság 
által Összeállított részletes program szerint az ün
nepségek sorrendje a kővetkező lesz: Október 
29.-én, szombaton este 6 órakor a Petőfi-szinház- 
ban műsoros sajtóest, amelynek kiemelkedő pont
jai lesznek az Árpádházi B. Margit Vegyeskar 
é”eks2áma, P. Bangha Béla Jézustársasági atya s 
Lendvai István iró beszédei, Petri Káló, a bpesti 
Operaház művésznőjének énekszámai. Belépődíj 
nincs. Október 30.-án, vasárnap a székesegyház
ban d. e. 9 órakor dr. Roít Nándor megyáspüspök 
ünnepi szentmisét pontifikái, amely alatt a szent
beszédet P. Bangha Béla mondja. A fél 12 órai 
szentmise alatt Petri Kató operaénekesnő szólót 
énekel. D. u. 3 órakor a Kőt. Kör nagytermében 
értekezletet tartanak az egyházközség, továbbá az 
egyesületek vezetőiből és tagjaiból alakult sajtó
bizottság, a katolikus sajtó pártolása és terjesztése 
gyakorlati módozatainak megbeszélése végett. Az 
értekezleten beszélnek Serák József kanonokplébá
nos, Strecke Ernő bpesti hittanár és Lendvai Ist
ván iró. Este 5 órakor a megyéspüspök vezetésé
vel szentséges körmenet indul a székesegyházból 
a Vár—Rákóczi-tér—Rákóczi-utcán át s a város
háza előtt megfordulva, a körmenet visszatér a 
Várba és a Szenthá'omság-téren rövid ájtatosság 
lesz s ott szentbeszédet mond Krisztus királysá
gáról Strecke Ernő. A szentbeszédet áldás követi. 
Kedvezőtlen idő esetén a körmenet elmarad s az 
ájtato?8ág és a szentbeszéd a székesegyházban 
lesz. Az egyházközség vezetősége ezúton kéri fel 
a körmenet útvonalába eső házak tulajdonosait, 
hogy a körmenet idejére ablakaikat gyertyával ki
világítani szíveskedjenek. A hívőket pedig kéri, hogy 
alkalmazkodjanak a rendezőség utasításaihoz.

— L elkészbeiktatás. A tótvázsonyi ref. 
egyház újonnan választott lelkészének, Szabó Gé
zának ünnepélyes beiktatása november 6.-án lesz. 
A beiktatáít Szilassy Sándor egyházmegyei tanács- 
biró végzi.

— A reform áció em lékünnepe. Október 
31.-ét, a reformáció emlékünnepét az idén is a szo
kásos ünnepséggel üli meg a veszprémi két 
protestáns egyház. Jelzett napon délelőtt a refor
mátus és evangélikus templomokban ünnepi isten
tiszteletek lesznek, délután pedig a református 
templomban a két egyház közös ünnepélyt rendez, 
aminek a műsorát most állítják össze. A refor
máció emlékünnepére előkészítő ájtatosságok min
két templomban folynak.

ö r ö m
AZ EMBER ELETE.
HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE

Holdas é j . . .
Holdas éj... nyári éj... üde harmatos... 
...T e lt képével mosolyog a hold.
A kékifi ég csillagezerével 
A táj ffilé fényifi sátort vont.

Csendbe borult, szendereg az erdfi, 
Rejtek fiién elpihent a vad.
... Csak a szellfi rebben olykor-olykor, 
Ha álmából fölriad.

Táncol a fény, megnyúlnak az árnyak, 
A fűszálon harmalcsepp csillan.
A meszeség kékifi óceánján 
Dús illatár terjengve illan.

A vén göncöl rudja fordulóban,
A kereke csillagszikrát hány.
S lassan lengve fényifi fátyoléval,
Tova oson benn az éjleány.J 

(Adorjánháza.) Bolla sénéor,

K e r e s ü n k  h ö l g y e t
jó és szimpatikus megjelenésűt, kellemes rábeszélőképes
séggel, aki szorgalmas és vállalja, hogy ott helyben egy nagy 
gyár egyébként közismert háztartási gyártmányát az ottani 
háziasszonyok körében ajánlani, illetve propagálni fogja.

Aki szorgalmas és ügyes, elég tisztességes keresetre 
tud ilyenformán szert tenni. A foglalkozás hosszabb ideig tart.

Ajánlatokat, még pedig lehetőleg fényképeseket 
(utóbbit visszaküldjük) szíveskedjenek reílektánsok BLOCKNER 
J. hirdetője (Budapest, IV „ Városház-utca 10.) cimre 
„K IT A R T Á S 44 jeligére beküldeni. 328

— Fölhívás a frontharcosokhoz. Front
harcos Baj'ársak! Jöjjetek össze f. hó 29.-én este 
8 órára v. Bakonyi felső termébe, hogy az általá
nos alakuló-gyűlés időpontját megbeszélhessük. 
Körzetszervező.

—  „Pánczél Lajos; „Szabad egy tangót ?M
Izig-vérig modern regény Pánczél Lajos könyve, 
amely egy tengeri utazás színes és érdekes, ren
geteg kalanddal élénkített történetét meséli el. Meg
jelent a Mindenki Könyve sorozatában, ára 30 fillér, 
kapható mindenütt.

— A Mária Társulat népművelődési elő
adásai. A veszprémi Mária Társulat október 8.-án 
és 9.-én este az Irgalmasnővérek intézetében rend
kívül kedves és változatos népmüvelődési előadást 
rendezett, amelynek programjából kiemelkedett 
Huchthausen Lajos róm. kát. teológiai tanárnak a 
női hivatásról és a Mária Társulat által megszer
vezett főzőtanfolyam fontosságáról, valamint dr. 
Kovács István sekrestyeigazgalónak a társadalmi 
életről tartott előadása. Gombárovits Mariska pe
dig szép zongoraszámaival érdemelt őszinte elis
merést. Előadásra került két vidám színdarab, 
amelynek dicséretes szereplői: Heiser Mária, lfá
kéi Juliska, Végh Anci, Steczina Karolin, Végh 
Lujzi, Molnár Magda, halamász Mariska, Gombá
rovits Sári, illetve Balinkó Teréz, Kapronczai Sári 
voltak. Az egész előadás kiváló megrendezésének 
érdeme Mitfner Emíliáé, a társulat lelkesen buz- 
golkodó elnöknőjéé.

— A MANSz jótékonycélu vacsorája. A
MANSz veszprémi csoportja szerdán délután, a 
városház tanácstermében, rendkívüli közgyűlést 
tartott dr. Kenessey Pongrácné főispánná e'növé
sével s azon a MANSz jótékonycélu, műsorral 
egybekötött vacsorájának előkészületeit tanácskoz
ták meg. A vacsorát november 12.-én a Korona

vendéglő termeiben rendezik, előzőleg a műsor, 
aminek kiemelkedő száma dr. Nagy Emil volt 
igazságügvminiszter humoros előadása lesz, a 
Nemzeti Kaszinó nagytermében fog lefolyni. A 
részletes programot legközelebb fogjuk ismertetni. 
A belépőjegy 2 P, amelyben már a vacsora ára 
is bennfoglaltatik.

— A főzőtanfolyam bezárása. A Mária 
Társulat iskolánkivüli népművelés keretében ren
dezett főzőtanfolyamának záróünnepélye október 
25.-én, kedden lesz az Irgalmasnővérek intézeté
ben, 6 órai pontos kezdettel. A tanfolyamon ké
szített ízletes büfé és tea áll a vendégek rendel
kezésére. Beszédet mond dr. Berky Miklós polgár- 
mester, majd kedélyes műsor lesz.

— Ügyvédi irodaáthelyezés. Dr. Köves 
Jenő és dr. Köves József veszprémi ügyvédek iro
dájukat eddigi helyéről a szemben fekvő Gizella- 
tőr 2. szám alatti lakóházukba, az emeletre (Bok- 
rossy-csemege üzlet főié) helyezték át.

— Eljegyzés. Gömöry Micát Veszprémből 
eljegyezte Heine Albert m. kir. vámszaki tiszt Ko
máromból. (Minden külön értesítés helyett.)

— Jóváhagyták a Zirci Keresztény Mun
kásegyesület alapszabályait. A belügyminisz
ter most hagyta jóvá a Zirci Keresztyén Munkás
egyesület alapszabályait s ennek folytán az egye
sület október 30.-án délután tartja végleges ala
kuló közgyűlését a Kát. Legényegyletben.

— Halálozás. Hamburger Nándor földbir
tokos és tűzifa nagykereskedő, élete 69. évében, 
október 14.-én Szentgálon meghalt. 16.-án, vasár
nap temették nagy részvét mellett.

Beszélgetés.
Irta Kovácsné Takáts Irén.

Kart kariba filtve sétálgattunk az intézet ár
nyas udvarában, a teniszpálya kfirül, legjobb ba
rátnőmmel, Máriával.

Tizenhatévesek voltunk. Tanítók árvái. Mirfil 
is beszélgettünk? Ha visszagondolok ezekre a sé
táinkra, valami kedves melegség járja át szivemet, 
mintha újra gyermek lennék, úgy érzem. Tele vol
tam akkor élni vágyással, olyan erősnek éreztem 
magam s mégis gyávának, félénknek. A kacagó 
ifjúságom szinte túlfeszítette idegeimet s össze
szorult torokkal a jövőbe való nézés erós vágyá
val kérdeztem:

— Mária, mi lesz velünk fit év múlva ? l
Társnőm is homályos szemekkel felelt, azaz

kérdezett:
— Vájjon mi lesz!?
— Mária, férjhez megyünk-e? — S tovább 

szőttem álmaimat, jfin-e a mesebeli lovag arany- 
szfirü paripán.

Lassan sétálgattunk, keveset beszéltünk.
— Mária, ugy-e Írni fogunk egymásnak, él

tünk folyásáról értesítéseket küldünk?
— Igen.
Körülöttünk apró kis növendékek jálszadoz-

Arany- és ezüst- 
pénzeket

Kényszerkölcsönt
legmagasabb árban vásárol

Szűcs Ede Bankháza
m. kir. oszt&lysorsjáték ffiárusitó helye 

Veszprém.
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— Párizsi tanulmányút. A MEFHOSz Uta
zási Irodája október 25. én indítja őszi rendkívül 
kedvezményes tanulmányutját. jelentkezni lehet 
az Utazási Irodában (Bpes* Ferenc-körut 38. f. 
sz. 2, hiv. órák d. u. 4 —7-ig, telefon 872—74), 
ahol díjmentes felvilágosítást is adnak.

— Az ősz csodái. Az enyhe őszi időjárás 
következtében az ország sok helyén, igy Veszprém
ben, a Füredi-telepen több helyen újból virágoz
nak az almafák, sőt a mezei pipacs is teljes szin- 
pompájában virított ki újra. Zircen pedig a sze
gényebb néposztály az újra dúsan található cseperke- 
gomba szedésével enyhíti az ősz szomorúságát.

— Sokszáz levél érkezik naponkint Tolnai 
Világlapja kiadóhivatalába, amelyekben az olvasók 
elismerésüket fejezik ki a népszerű képeslapnak, 
hogy árát 60-ról 26, majd 26-ról 20 fillérre szál
lította le. Tolnai Világlapja most hétről-hétre uj 
köntösben, pompás színes címlappal, gazdag tar
talommal és a régi terjedelemben jelenik meg.

— Szaporodtak  a fertőző megbetegedé
sek a vármegyében. A közigazgatási bizottság 
ülésén dr. Bélák Imre vármegyei főorvos jelentést 
tett a vármegye szeptember havi egészségi viszo
nyairól. Ezek, a jelentés szerint, továbbra is ked
vezőtlenek voltak, mert az emésztőszervek hurutos 
bántalmai még mindig tömegesen fordultak elő. 
De feltűnően emelkedett a fertőző megbetegedések 
száma is, amely az augusztusi 107 esettel szem
ben szeptember hóban 203 volt. Statisztikájuk a 
következő: emelkedett: a roncsoló toroklob (27— 
55), a vörheny (4—23), a kanyaró (35—47), a 
hasihagymáz (21—56), a vérhas (0—5), a tuber
kulózis (0—6), a tetanusz (0—1) és a paratifusz 
(0—2). Gyermekbénulás is két esetben volt Bala
tonkenesén. Az emelkedés különösen a komolyabb 
elbírálású fertőző betegségeknél a legszembeötlőbb 
s igy a vármegye közegészségügyi állapota ebből 
a szempontból sem kielégítő. Járványszerüleg csak

tak, az ő egész gondjuk még a labda és fogócska 
játék volt. Csendben szóltam:

— Mária, szép lehet az élet, divatos ruhák, 
tánc, muzsikaszó.

— Igen.
Már vagy huszadszor jártuk körül a tenisz

pályát.
— Mária, sokszor rabnak érzem magam, 

szeretnék futni, ki a vadvirágos rétre, bolyongani 
madárdalos, árnyas erdőben, robogni tova száguldó 
vonattal. Úgy kínoz a vágy.

A sétának vége, az intézet csengője megszó
lalt: giling-galang.

a kanyaró lépett fel Márkón, azonban 27 összmeg- 
betegedéssel még szeptemberben meg is szűnt, 
miután a fertőzött iskolát 14 napra bezárták. A 
hatóság a legszélesebb körű óvintézkedéseket telte, 
a gyermekbénulásos gyermekek a bpesti Szent 
László-kórházba, a hasihagymázosak közül pedig, 
ahol az lehetséges volt, az illetékes helyi kórhá
zakba szállíttattak a betegek, lakásuk fertőtlenít 
tetett, hozzátartozóik pedig zárlat alá helyeztetlek. 
A roncsoló toroklob ellen az anatoxin oltásokat 
alkalmazzák és állandó figyelmet fordítanak a ba- 
cillusgazdák felkutatására. Ebmarást 2 esetben je
lentettek : Veszprémből é3 Somlóváfárhelyről.

— Fölverték álmából, azután kővel fejbe
verték. ZiTcről jelentik : Kocur István és Kis Fe
renc bakonycsernyei legények éjjel bementek id. 
Szvitek Mihály házának udvarába, akol zajongtak. 
Amikor a gazda kérdőre vonta őket, kövekkel őt 
is, fiát is agyba főbe verték.

— „A gyilkos komédiája" a cime Lestyán 
Sándor uj regényének, amely a Nyit- bán jelent meg. 
A fiatal iró egyformán mestere a színpadnak és a 
művészi regénynek. A Nyit olvasói emlékeznek 
„Naplopó" c. regényére. Uj regénye: A gyilkos 
komédiája izgalmas, érdekfeszitő történet, elejétől 
végig lebilincselő formában, sok szívvel, humorral 
és szatírával.

— Megrugta a ló. Bakonyszombaihelyen 
Major Mihály cselédet itatás közben a ló mellén 
megrugta. Lakásán ápolják.

Pápáról jelentik: Császár Gyula pápai ura
dalmi gulyást a ló fejberugta. Súlyos sérüléssel 
beszállították a irgalmasok kórházába.

ROYAL NAGYSZALLODA
R í i n A P P Q T  VI1 ’ Erzsébet-körut 45-47. D U V  f l l  Cf O I Sürgönyein: .RGYAL0TEL"

Olcsó őszi és féli ellátás.

Teljes pensió hideg-meleg 
folyóvízzel 
ellátott

ú jo n n a n  re n o v á lt  s z o b á v a l 
n a p i 3  é tk e z é s s e l

legalább 3 n a p i 
igénybevétel esetén

E g yh eti
igénybevétel esetén

n a p i P  |  O  -t61

7 n a p r a  P  65 -tbi
B o r r a v a ló  10 % -a l m e g v á lth a tó .

Rividebb tartózkodásra a legnagyobb készséggel 
szolgálunk igen olcsó szobaárakkal, vagy teljes 

pensióra vonatkozó árajánlattal. 325

— A borkóstolás vége. Szauer Mihály, 
Tál János és még egy nagyszölősi földmives ki
mentek Nagyszőlős község szőlőhegyébe, hogy 
ott bort kóstoljanak. Borozgatás közben összevesz
tek, aminek hevében Szauer egy kezeügyebe eső 
karóval Tált úgy fejbevágta, hogy az nyomban 
szörnyethalt. A gyilkost a csendőrség beszállította 
a veszprémi ügyészség fogházába.

— Találtak Veszprémben f. hó 10-én, a 
Rákóczi-téren, egy kapukulcsot és rózsafüzért. Iga
zolt tulajdonosa a rendőrkapitányságon átveheti.

— 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.

Levélíráshoz fogtam. Gyötör a vágy, hogy 
írjak valakinek. Legrégibb barátnőm neve rajzoló
dik toliam alá: Mária.

— Három szőke fürtü gyermek anyja vagyok. 
Rég nem Írtál, hogy megy sorod? Mária, az élet 
szép, mégi3 gonosz. Az én világom kicsi s mégis 
oly nagy. Vadvirágos rét és árnyas erdők között 
élek. A robogó vonat idehozott és itt felejtett ezen 
a lakatlan tájon. Csend van körülöttem, csak gond- 
anyó kopogtat néha s gyermekeim zaja veri fel 
lakásunk csendjét. Szeretnélek látni, kart-karba 
öltve íé'álni. Az Isten megáldjon 1 Mária, a mu
zsikaszó sokszor hazudik.

Egy jó  z o n g o r a  
olcsón eladó.
B ő vebb et 3M

M a lo m -u . 10. a la tt ,  V e s zp ré m .

A  k ö n y v i r o d a l o m  ú jd o n s á g a i
már a megjelenés napján 

■ k a p h a tó k  — . 
FODOR FERENC könyvkereskedésében.

N G O R Á J A T
c s a k  o tt  vegye, ahol a c ég  é v t is o -  
d e s  fe n n á llá s a  annak minőségét 

g a r a n tá l ja ,
200 darabból álló ráktáram, mélyen le
szállított áraim, legjobb minőségű gyárt

mányaim minden igényt feltétlen kielégítenek. 
K e d v ező  f iz e té s i  fe lté te le k .  
P ia n in ó k . H a rm ó n iu m o k . 283

I\D Ü M I I aranykoszorus mester, Magyarország le«»- 
U u í l lü ttL  nagyobb zongoraüzeme, Budapest, Vili., 
Rákóczi ut 19. félemelet. 4 5  é ve s  c é g .

— H asszorulás, rossz emésztés, erős bom
lási és erjedési folyamat a gyomorbélhuzamban, 
bélbaktérium - és gyomorsav tuFengés a természe
tes „Ferenc József" keserüviz használata me' 
lelt visszafejlődnek. S ámos orvos a Ferenc J ó 
zsef vizet mindkétnembeli felnőtteknek é3 iskolás 
gyermekeknek kitűnő sikerrel rendeli. A Ferenc 
József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban 
és füszerüzleiekben kapha'ó. l

— „Játék  az  é le tte l44 cimü cirkusz-tragédia 
van műsoron a moziban szombat-vasárnap, szer- 
dán-csütörtökön filléres előadásban: nHdzassági 
R. T.u c. énekes, zenés bohózat.

— E lveszett Veszprémben f. hó 8.-tól 15 ig 
a Kisovits-u:ca—Károly templom között egy nagy, 
fekete, fa szemes rózsafüzér, sá'ga réz foglalatos 
fekete fakereszttel és Szűz Mária éremmel. Meg
találó a rendőrségre szolgáltassa be.

— A bor. Zircről jelentik : Molnár Mihály 
hántai gazda a szőlőjében az uj termésből alapo
san beborozolt. Amikor hozzátartozói ezért kár- 
pálni kezdték, azokat alaposan elagyabugyá! a.

— Vidám detektivkisasszony, szerelmes 
újságíró és egy furcsa módon bűnbe szédült föld- 
birtokos-leány a hősei a Milliók Könyve vidám és 
feszült fordulatokkal teli regényének, amely az Ab- 
ruzzok titokzatos hegyi világába viszi az olvasót. 
Ára 20 fillér, kapható mindenütt. Állandóan ke
resztrejtvénypályázat éltikes dijakkal. Nagy rejl • 
vényolimpiász.

— B aleset ho rdószállitás  közben. Zircről
jelentik: Princ János sikátori korcsmáros üres 
hordókat szállított a szőlőbe. A lejtős utón a hor
dók a kocsin előrecsusztak és Princet a lovak közé 
taszították. Arcán, száján, orrán súlyos sérüléseket 
szenvedi tt.

— B iztosító tűke t nyelt. Pápáról jelentik: 
Tosing Teréz pápai cselédleány, afölötti elkesere
désében, hogy esetleg nem kap helyet, négy darab 
nyílott biztositó (üt nyelt le. Beszállították az Ir
galmasok kórházába, ahol a tűket, megfelelő el
helyezkedésük után, műtít utján fogják eltávclita i 
a gyomrából.

— B eszüntetett h a jó já ra to k . Siófokról je
lentik: A Balatoni Hajózási Rt., a gyér forgalomra 
és a rossz időjárásra való tekintettel, a Bfüredről 
szerdán, vasár- és ünnepnapokon reggel 8 órakor 
induló, Siófokra 8.55-kor érkező, valamint ugyan
ezen napokon Siófokról 12 órakor induló és Bfű- 
redre 12 55 kor érkező hajójáratait beszüntette.

— V izm erés közben a  kú tba fu llad t. Si
mon Jánosné padragi asszony vizet akart meríteni 
a kutból, miközben megcsúszott és a kútba esett, 
ahol megfulladt. A szerencsétlen fiatal asszonyt 
férje és két gyermeke gyászolja.

— A harc ias ökör. Somlóvásárhelyen Szi
lágyi Sándor 8 éves fiú szét akart választani két 
verekedő ökröt, miközben az egyik a fiút mellbe 
rúgta. A kisfiú á lapot a súlyos.

— A mozi m üso rr Ma szombaton (22.) 
fél 7 és 9, vasárnap (23.) d. u. 4, este fél 7 és 
9 órakor „Játék az élettel", megrázó erejű cirkuszi 
tragédia 10 felvonásban. Főszereplők: Liáné Haid, 
Truder Berliner, Waller Rilla és Oscar Marion. 
Elszőleg kiegészítő: „Kandúr Peti az oroszlánok 
között", rajzfilm és „Darvinnak igaza van* han
gos burleszk, végül hangos Magyar Vílághiradó. 
— Szerdán (26.) este fél 7 és 9, csütörtökön (27.) 
d. u. 4 és este9 órakor: „Házassági R. T .“, éne
kes, zenés behózat 9 felvonásban. A főszerepben 
Charlotte Susa, Georg Alexander, Werner Futterer 
és Hans Moser kiváló együttese. A filmet a cen
zúra csak 16 éven felülieknek engedélyezte. Előző
leg érdekes kiegészítő műsor. — Minden szerdán- 
csütörtökön filléres helyárak. Az előadások ezen
túl hétköznapokon már fél hét órakor kezdődnek.

Boretvás, pasztilla a legmakacsabb fe jfá jás i is elmulasztja.
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FODOR FERENC
könyvnyomdája, Veszprém.

Az eddigi szerda d. u. 4 órai előadás a jövőben 
csütörtökön d. u, 4 órakor lesz. Avasár- és ünnep
napi előadások kezdési ideje változatlanul d. u. 
4 . fél 7 és 9 óra.

IRODALOM  és M Ű V ÉSZET.
(Herczeg Ferenc, Lyka Károly, C sathó 

Kálmán, Surányl Miklós, Harsány! Zsolt, Pé
kár Gyula és Kosáryné Réz Lola) regényeit, 
elbeszéléseit és cikkeit olvashatjuk az Uj Idők 
legutóbbi számában, amely különösen gazdag tar
talommal jelent meg. „Kis tárcá“-ja, az ötletes 
.Ellesett párbeszédek", Ebeczki György színházi 
kritikája, Barsy K. Irma elbeszélése, Varságh Já
nos és Kovásznay Iván versei, festmények, repro
dukciók, időszerű képek, humoros fejlécek és a 
népszerű rovatok gazdagítják az Uj Idők-et, amely
nek változatos tartalmából kiemeljük még, dr. Mül- 
ler Vilmosnak Prlesnitzről irt emlékezését. Herczeg 
Ferenc szépirodalmi hetilapjának kiadóhivatala: 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16 , bárkinek küld mutat
ványszámot. Előfizelés negyedévre 6 40 P, egyes 
szám 50 fillér.

(Képkiállitás V eszprém ben.) Csütörtökön, 
a vármegyeház dísztermében. Csillag József hadi
rokkant festőművész képkiállítást nyitott, aminek 
megtekintését melegen ajánljuk a közönségnek. A 
tehetséges művész nem festménykollekciójának tö
megével kíván hatni, hanem egyéni kvalitásaival, 
ahogyan ugyanezekkel ért el már szép sikereket 
a bpesti Nemzeti Szalonban és a külföld több 
nagy városában is. Festményei valóban alkalma
sak is erre, azokban a művészi meglátás párosul 
a kitűnő rajzludással és az ecselkezelés jeles teh- 
nikájával. Képein, amelyeknek tárgyát nagyobb
részt a falusi élet köréből s a minden festőt ihle
tésre késztő szabad természetből vette, kedves báj 
Omlik el, amit a szemlélő rögtön megérez, mihelyt 
azokra reátekint. Nagy előnye a művésznek az 
eredetiség, ami elgondolásain és fölfogásán vissza
tükröződik, s komoly művészi érléket ad festmé- 

i nyeinek az a változatos és mégsem rikító szin- 
| harmónia, amivel meglátásait kifejézésre juttatja.

Azonkívül csupa napsütéses derű csaknem vala
mennyi alkotása, szinte jó reájuk nézni ebben a 
szomorú, lelkileg ködös világban. Figurális fest
ményei közül igen megkapó a falusi udvart söprő 
leány, megszólalásig hű a bivalyos szekér, az ab- 
rakoló lovak, a szopó borjuk, de igen hangulato
sak a színes vásári jelenetek, a nyári por, a füs
tös konyharészlel stb is. A nyírfákat ábrázoló képe 
pedig szépsége mellett hatalmas méreteivel is im
ponáló. Ezenkívül még több kisebb-nagyobb olaj-, 
pasztel- és akvarel-kép gyönyörködteti a szemlélőt, 
köztük a művész feleségének igen kedves csend
életei. fis annak ellenére, hogy Csillag József a 
lelkét lehelte bele minden festményébe, azok ára 
igen jutányos, sőt — amint értesülünk — részlet- 
fizetésre is megszerezhető. Mindenesetre művészi
leg értékesebb és általában becsesebb ékességei 
lehetnek egy lakásnak, mint a nálunk is gyakran 
megforduló képkereskedők kópiái. A kiállítás vasár
nap este zárul s addig mindennap reggel 9-től 
este 7-ig belépődíj nélkül meglekinthelő.

KÖZGAZDASÁG.
* Tengeri- és burgonyatermés várme

gyénkben. Halmt Nándor kir. gazd. felügyelő, a 
várm. gazd. felügyelőség vezetője a közigazgatási 
bizottságban szeptember hónapról a következőket 
jelentet e : Egész szeptemberben szokatlanul ma
gas hőmérséklet mellett száraz időjárás uralkodott, 
ami a tengeritörésre' és burgonyaszedésre kedvező 
voll ugyan, az őszi szántás-vetés azonban csak 
lassan haladhatott mialta. Az ősziek nehezen kel
tek, fejlődésük helyenkint nem volt kielégítő, re
mélhető azonban, hogy az utóbbi esőzések foly
tán megerősödnek. A tengeritermés és burgonya 
betakarítása, kevés kivétellel, befejezést nyert s a 
beérkezett becslési adatok szerint tengeriből 11 
mmázsa az átlagos termés kát. holdankint a vár
megyében. Sajnos, a burgonyánál mintegy 50 % 
kárt okozolt a peronoszpora és a gyökérrolhadás. 
A legutóbbi becslések szerint a devecseri járásban 
20, az enyingiben 30, a pápaiban 35, a veszpré
miben 20, a zirciben 50 mm. az átlagtermés és 
Így a vármegyei átlag 33 mázsát tesz ki. Mivel 
ez a gombabetegség nemcsak a szárat támadta 
meg, de a gumókra is átterjedt, félni lehet hogy 
gondos válogatás mellett is a burgonya téli eltar
tása nem fog sikerülni. A takarmány- és cukor
répa fejlődése a száraz időjárás miatt kissé vissza
maradt, a cukorrépa szedését helyenkint megkezd
ték. Az értékesítési és munkásviszonyokban va
lamelyes változás nem volt.

* Baromflkiállltás Veszprémben. A Veszp- 
rémvármegyei Baromfitenyésztő Egyesület novem
ber 5—7. napjain Veszprémben, a volt Kötőgyár 
helyiségeiben díjazással egybekötött bbromfikiálli- 
lást rendez Felhívjuk a baromfitenyésztéssel fog
lalkozó gazdaközönség figyelmét, hogy a kiállítás 
alkalmat nyújt, tenyészanyagjuk kedvező értékesí
tése mellett, tenyészetüknek a legszélesebb körben 
való megismertetésére is, minden tenyésztőnek 
érdeke tehát, hogy tenyészanyagával a kiállításon 
résztvegyen. Kiállithatók: baromfiak, galambok, 
házinyulak, valamint a baromfitenyésztés körébe 
tartozó gépek, eszközök, tárgyak stb. A kiállításra 
szállítandó állatok vasúti szállítási dija kedvezmé
nyes, úgyszintén a kiállításra utazó közönség ré
szére kedvezményes vasúti menetjegy áll rendel
kezésre. Rendezőség.

* Balkányi Kálmán, azOMKE Igazgató
jának előadása Veszprémben. Értesülésünk sze
rint Balkányi Kálmán, az OMKE központjának 
igazgatója, a Veszeprém és Vidéke Kereskedőinek 
Társulata meghívására október 29.-én Veszprémbe 
érkezik és este 9 órakor a Kereskedelmi Kaszinó 
helyiségében, aktuális kereskedelmi és ipari vonat
kozású kérdésekről előadást tart. Az előadást szak
körökben igen nagy érdeklődés előzi meg.

* A gyüm ölcsösök telepítéséről ir a Nö
vényvédelem és Kertészet legújabb száma. Cikke
ket közöl még a régi gyümölcsösök felújításáról,

Standard
D I N A M I K U S  H A N G S Z Ó R Ó V A L
egybeépített 3+1 csöves hálózati rádió.

a rózsa helyes ültetéséről, a szőlőlugasról, a ri
bizli nyeséséről, a férges almáról, a rózsa liszthar- 
matbetegségéröl, a zöldségfélék teleltetéséről stb. 
A dúsan illusztrált két lapból kívánatra egy alka
lommal a Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, 
Földmivelésügyi Minisztérium) dijlaianul küld mu
tatványszámot.

* Gyümölcsklállitás. Az Országos Pomo- 
lógiai Bizottság, amely a M. Kir. Kertészeti Tan
intézettel karöltve, ezévben Bpesten már julius és 
augusztus hónapokban rendezeti érdekes és tanul
ságos gyümölcskiálliást, az ezévben utolsó ilyen, 
fajtabemutatással egybekötött gyümölcskiállitirát 
november 5.-től 7.-ig rendezi meg, a Kertészeti 
Egyesület által rendezendő virág- és gyümölcs- 
kiállítás keretében. A kiállítás helye most az Ipar
művészeli Muzeum (Bpert, IX., Ollöi-ut 33—35. 
sz.) lesz, ahova valamennyi őszi és téli gyümölcs
fajtából, valamint olyan gyümölcsfajtákból is, ame
lyek érési ideje a kiállítások idején kívül esik, 
kérnek beküldeni.

Jó mellékkereset gazdaságokat látogató biztosí
tási ügynökök (vagy Mások) 
•zámára faiskolai képviselet. 

K s la u c h  fa is k o la ,  S z e g e d .

Anyakönyv.
Születés: Borók Sándor kovács és Koronczai Mária 

fia Béla János r. k. — Viczina Lajos cipész-s. és Geiszt 
Teréz Leánya Terézia r. k. — Vaczkó István napsz. és 
Bánki Katalin fia Antal r. k. — Intervuszt József szemétfuv. 
és Madarász Margit leánya Emília Margit r. k. -  Gerván 
Károly mindenes és Staub Katalin fia Károly r. k. -  Or
bán Anna cseléd fia Sándor r. k. — Jó István cipész és 
Tomanyiczka Anna leánya Margit Anna r. k. — Nyirö Fe
renc kömives-s. és Czeiner Julianna fia Ferenc Mihály r. k. 
— Ticker Pál gépkocsiv. és Szabó Anna leánya Magdolna 
Margit r. k.

Halálozás Mireider János 3 h. r. k. — Csomay Ká
roly ny. áll. rend. fötörzsörm. 63 é. r. k. — Feldmann 
Hermán ny. máv. hív. 57 é. izr. — Odor Imréné Rosenberg 
Róza 30 é. izr. — Berényi Sándorné Hege Erzsébet 41 é. 
ref. — özv. Raposa Györgyné Pákái Mária 63 é. r. k. — 
Rozs Mihályné Gáspár Teréz 79 é. r. k.

Házasság: Mázár József vincellér és Déghi Mária 
cseléd r. k. Pilcsik Minály cipész-s. és Pandúr Rozália 
szakácsnő r k. — Selem Béla lakatos-s. és Farkas Mária 
r. k.

szükségük vsn jó rádióra, mely nspi gondjaikat legalább néhány órára 
feledteti. A rádió ma seholsem nélkülözhető. Próbálja meg az 5-J4 
lámpás, 7050-es Orion rádiót. Egyenáramra is kapható bármely szak- 
üzletben. 300 6yártja: ORION IZZÓLÁMPÁÉVAL
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T E S T E D Z É S .
L a b d a rú g á s .

A VTC itthon a bajnokjelölt tatabányai SE- 
vel játszott bajnoki mérkőzést 1 : 1  ( 1 : 0 ) arány
ban. A határtalan lelkesedéssel küzdő VTC a győ
zelmet is megérdemelte volna, azonban csatárso
rának még egy-két tagja önző, s igy a legszebben 
induló támadásai is eredménytelenek maradtak. 
A VTC gólszerzője Novák I. Jók a VTC-bői a vé
delem, Novák I. és II., Füzes és Bittmann. Biró: 
Gray.

Pápán a Kinizsi a Soproni FC-vel játszott 
1 :1  (1 :0 ) arányban bajnoki mérkőzést. A mind
végig élénk éseiősiramu, de mégis fér mérkőzést 
a Kinizsi kis szerencsével megnyerhette volna, 
azonban csatárának góllövési kísérletei sorra célt 
tévesztettek. Gólszerzője Kalmár. Kinizsi minden 
játékosa dicséretet érdemel. Biró: Koch.

A Move VSE Győrött az ETO tói szenvedett 
3 :0  (0 :0 ) arányú vereséget. A mezőnyben egyen
rangú ellenfele volt a győrieknek, azonban a kapu- 
előlti helyzetekben csatárai vagy lassúak voltak, 
vagy az egész szezonalatti balszerencséjük hiúsí
totta meg góllövésüket. Az eredmény fordított is 
lehetett volna. A MOVE minden játékosa a vere
ség ellenére is kielégített. Biró: Strasser.

A pápai Perutzgyár Sárvártól 4 :1  (2 :1 ) ará
nyú vereséget szenvedett Sárvárott. Gólszerzője 
Ács I. Biró: Neubrunn. (/. I.)

*

Legolcsóbb Széo
a kitűnő

A J K A I
darabos szén.

Ára q-ként

3*60 P
Megrendelhető és kapható:

B ok ro ssy  E le m e m é
szén- és fakereskedésében. 

302 Kórház-utca I.

Vasárnapi program. A VTC a II. kér. SC- 
vel GyórOlt, a Move VSE a pápai Kinizsivel Vesz
prémben, a Szfehérvári AK a FAC al Füzffln, a 
Perutzgyár a Kőszegi SE-vei Pápán játszanak baj
noki mérkőzési.

Veszprém megyei város polgármesterétől. 
12.947—1932. szám.

Árverési hirdetés.
A város épületeiben levő azon ü z le t-  

h e ly isé g e k , amelyeknek bérlete f. évi 
november 1.-én lejár, a polgármesteri hi
vatal 4. sz. szobájában f .  évi okft. 24 .-é n  
d . e. 10 ó ra k o r  tartandó nyilvános ár
verésen b é rb e a d a fn a k .

Bővebb felvilágosítás ugyanott. 
Veszprém, 1932. évi október hó 20.-án.

Dr. Berky Miklós
327 polgármester.

3762— 1932. sz.
Árverési hirdetmény.

Dr Totth Gy. Béla ügyvéd által képviselt 
Veszprémvármegye Gyámpénztára javára 1805 P 10 
f. követelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1931. évi 2458. számú végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve
dőnél 1932. évi aug. hó 30.-án lefoglalt, 1614 P-re 
becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság 
fenti számú végzése alapján az árverést elrendelem, 
8 annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján még 
kővetkezőkben megnevezett, valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatók javára is, végrehajtást szen
vedő lakásán, Nemesleányfaluban leendő megtar
tására határidőül 1932. november hó 7. napjá
nak délután 2  és fél óráját tűzöm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, állatok, termény s egyéb 
ingósá-gokat a legtöbbet Ígérőnek, esetleg a becsár 
*/s-áért is el fogom adni. 1 0 0 0  pengőt meghaladó 
becsértékü ingónál a becsérték 1 0  °/o-át bánat
pénzül kezeimhez az árverés megkezdésekor le 
kell fizetni.

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

Kelt Veszprém, 1932. október 7.-én.
324 Pádár s. k., kir. bir. végrehajtó.

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

telefonszáma 66.

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 62.6Ó0—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 hó 6.-án.
Dr. Sült Lajos s. k.

312 főszolgabíró.

553— 1932. sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Benkő Gyula ügyvéd által képviselt Ha
zai Kőolajipar Rt. javára 40 P 50 f. követelés erejéig 
a bpesti közp. kir. járásbíróság 1931. évi 36786. 
sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tán végrehajtást szenvedőknél 1932. jun. 23.-án le
foglalt, 1659 P-re becsült ingóságokra a veszprémi 
kir. járásbiróság fenti számú végzése alapján az 
árverést elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. 
t.-c. 2 0 . § a alapján zálogjogot szerzett más fog
laltatók javára is, végrehajtást szenvedő lakásán, 
Veszprém, Szabadi-ut leendő megtartására határ
időül 1932. évi november hó 3. n ap jának  
délelőtt 8  és fél ó rá já t tűzöm ki, amikor a 
biróilag lefoglalt bútorok, rádió, teherautó s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, esetleg a becsár 
*/3-ért is elfogom adni. 1000 P-t meghaladó becs- 
értékü ingónál a becsérlék 10  % á t  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 3.
321 Pádár s. k., kir. bir. végrehajtó.

Eredményesen hirdethet a
V  eszprém vármegyében.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 

5011 — 1932. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Veszprémi Takarékpénztár R.-T. végrehaj

ta tn a k  özv. Csornai Györgyné sz. Torma Julianna 
és Herczeg Józsefné sz. Csornai Julianna végre
hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 
5957 P tőkekövetelés és jár. behajlása végett, a vesz
prémi kir. járásbiróság területén levő, Veszprém- 
megyei városban fekvő és a veszprémi 575. sz. tjkvi 
betétben A-J-l. sor, 5093. hrsz. alatl felvett ingat
lanból Herczegh Józsefné sz. Csornai Julianna ne
vén álló */a*od részre, a C. 1. alatt a 4620— 1904. 
tk. sz. végzéssel özv. Csornai Györgyné sz. Torma 
Julianna javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti 
jogra tekintet nélkül (szánló a felső baráterdő dű
lőben) 1040 P kikiáltási árban ; u. ezen tlkvi be
tétben A-f-2. sor, 4218. hrsz. alatt felveit ingat
lanból u. annak a nevén álló */«'Od részre (szántó 
a Kistelek dűlőben) 17 P 50 f. kikiáltási árban ; 
a veszprémi 576. sz. tlkvi betétben A4-1. sorsz. 
5094. hrsz. alatt felvett, özv. Csornai Györgyné sz. 
Torma Julianna nevén álló ingatlanra (szántó a felső- 
erdő dűlőben) 1484 P kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1933. évi február hó 21. nap
ján délelő tt 9 órakor Veszprémben, a telekkönyvi 
hatóság hivatalos helyiségében, Vár-u. 11. sz. a. 
fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatla
nok az árverési hirdelményben megjelölt árnál 
alacsonyabb áron nem adhatók el.

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. (1908: XLI. 
25. § )

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

Heller s. k. Ungváry s. k.
tlkvvezető. 322 kir. járásbirósági alel nők.

R ád ió k , fén yk ép ező  g épek ,
a m e r ik a i R oyal Írógépek
részletfizetésre

kaphatók FODOR FERENC könyíkereskedésébec
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptiilajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat-


