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Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

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

Ámen.

Annak a szokatlanul őszinte s meleg ba
ráti vonzalomnak, amely az olasz-magyar kap
csolat révén létrejött, mély okai vannak. A 
rosszindulattal vegyilett tudatlanság következ
ményeként megalkotott trianoni békeszerződés 
idején még teljesen egyedül állott Európában 
nemzetünk. Még ekkor nem értették * meg a 
magyarság kiáltó szavát sehol a világon. Úgy 
éreztük magunkat, mint az igazságtalanul meg
vádolt ember, aki elfogult bírák előtt hiába 
védi kétségbeesett tárgyilagossággal igazát, ege
kig kiáltó ékes szavát senki meghallgatásra nem 
érdemesítette. Ezt a  szörnyű képet minél gyak
rabban fel kellelevenitenünk, hogy ne legyen egyet
len tagja sem nemzetünknek, aki ne tudná orszá
gunk ezer baját az igazi eredőre visszavezetni. De 
kívánatos volna, hogy a külföldön is ilyen szé
les mederbe ömöljék szét az igazság követe
lésének hangja. Ezen a téren máris értékes je 
lenségeket tapasztalunk. Legelső volt az olasz 
nemzet s annak fia Mussolini, aki felismerte 
azt a  példátlan igazságtalanságot, melyet a ma
gyar nemzettel szemben elkövettek.

Ma m ár története van az  olasz-magyar 
barátságnak. Lélekből fakadt, őszinte érzés 
sugallata diktálta az előző kormányelnököknek 
is, hogy alkalm at keressenek a Mussolinival 
való személyes érintkezés felvételére. Ezt a tra
díciót Gömbös Gyula miniszterelnök az olasz 
nemzet és Mussolini iránti őszinte érzésvilága 
alapján is ápolni kivánja, amikor rövid időre 
megszakította a  haza határán belüli munkáját 
s elutazott Rómába, hogy az olasz miniszter- 
elnökkel megbeszélje azokat a kérdéseket, am e
lyek összeköttetésben vannak a nemzetközi 
helyzettel, úgy politikai, mint gazdasági téren. 
Tehát senki se keressen Gömbös olaszországi 
útja mögött újabb elhatározásokat, mert egyéb-

j ről nincs szó, mint hogy egy tisztelgő látogatás 
! keretében eszmecserét kiván folytatni a magyar 

miniszterelnök Mussolinival az időszerű magyar 
és olasz vonatkozású kapcsolatokról. M inden
esetre érdekes történelmi aktus zajlik le Rómá
ban akkor, amikor szemben állt egymással ez 
a két nagy államférfiu. Szép Írói feladat volna 
párhuzam ba állítani jellemüket s a nagyokat 
egymáshoz mérni. Ez azonban nem a  krónikás 
feladata.

Az olasz nemzet, mely minden alkalm at 
megragadott erra. hogy viszonozza a  magyar
ság önzetlen barátságát, bizonyára ez alkalom 
mal is érezni fogja, hogy Gömbös Gyula mi
niszterelnök római útja a régi kipróbált s bevált 
kapcsolatok további őszinte fenntartásának ér* 
dekét kivánja szolgálni. (s.)

Gömbös Rómában.
Az Olaszországgal fennálló barátsági vi

szony alapjait még a Bethlen-kormány rakta le, 
olyan időkben, amikor a magyar nemzet min
denkitől elhagyatva, külföldi összeköttetések 
nélkül volt kénytelen megvívni minden külpo
litikai harcát. Ez a barátság azóta is fennáll s 
egyre erősbödik. Bizonyítja ezt az a  körülmény, 
hogy Gömbös G^ula. miniszterelnök az első al
kalm at megragadta, hogy barátsági látogatást 
legyen Rómában. Ennek az útnak megtételét a 
miniszterelnök olyan előzmények után hatá
rozta el. amikor néhány hetes kormányzása 
alatt világosan felfedte szándékait úgy belföldi, 
mint külpolitikai vonatkozásokban.

Ma már a  magyar nemzet minden tagja 
tudja, hogy Gömbös Gyula mit akar. Ismerjük 
közelebbi programját, melynek keretében a múl
hatatlanul szükséges intézkedések foglalnak he
lyet, de ismerjük a nemzeti munkaterv utján 
távolabbi célkitűzéseit is. Ebben a politikai 
programban a külföld a magyar nemzet élni- 
akarását, béke utáni vágyát s az uj idők szel
lemének meglátását fogja találni. A magyar 
nemzet különös gondot fordít arra, hogy az az 
Olaszország, mely elsőnek állott a Trianonban 
igazságtalanul feldarabolt Magyarország mellé, 
a  Róm ában látogatást tevő magyar miniszter
elnök udvariassági aktusa mögött ott lássa 
a z  egész magyar nemzet felsorakozását.

Karom fi kiállítás Veszprémben.
November 5—7. napjain volt l'tható Veszp

rémben, a Kötőgyár egykori helyiségeiben a Veszp- 
lémvármegyei Baromfitenyésztő Egyesület által a 
földművelőd miniszter fővédnöksége alatt rendezett 
baromfi-, nyúl- és galambkiállítás, amelynek sike
réről és magas nívójáról országos szaktekintélyek 
is a legnagyobb elismeicssel nyilatkoztak. A kiál
lítás védnökei voltak : dr. Rótt Nándor megyés
püspök, dr, Kencssey Pongrác, Veszprémvármegye 
főispánja, dr. Horváth Lajos alispán, gróf Khuen- 
Hédttváry Károly, a Felsődunántuli Mezőg. Ka
mara elnöke, Békessy Jenő miniszteri tanácsos, 
dr. Berky Miklós veszprémi polgármester, valamint 
gr. Teleky Józsefné, Földváry Valéria, gr. Nddasdy 
Tamásné, báró Solymossy Ödönné, az országos, 
felsődunántuli, fejér- és sopronmegyei hasonló 
egyesületek elnökei. A kiállítást 5.-én délelőtt elő-

Ő s z i  k ö d .
Szomorú őszi köd 
Ráborult a tájra,
De nemcsak a tájat,
Lelkem is megszállta.
Keseregve, vágyva 
Utánad bocsátom,
Én, kit rég feledtél,
Fájó sóhajtásom. Séd.

A  főbíró emlékezotköve.
Irta Horváth Cyrill. 3

Öregében ez a vigas2H!ókönyvecske tartalma. 
Mir.t látható, éppen nem valami újdonságok, ame
lyekéit okvetlen a franc áklioz kellett fáradni. Az 
irodalomlöiténet nagyon jól ismeri ezeket a „feje- 
zetek“-et. Meggyaszai Gyula János tiszteletes ur 
két apokrif evangéliumot szólaltatott meg magya
lul. Az elsőt: a három első fejezet ős-szövegét, 
va'ami eretnekek szerkesztették az V. században. 
A cime ez vo lt: „Liber de ortu beatae Máriáé 
virginis t t  infanlia Salvatoris." M agyarul: „A bol- 
dcgságos Szűz Mária eredetéről és a Megváltó 
gyermeki égéről való könyv.- A második — a ne
gyedik fejezet —  még ennél is nagyobb múltra 
tekintett vissza. Cime, mint a magyar fordításból 
is kitetszik: „Szent Jakab apostol proto-evangeli-

urna.- Ez már nagyon régi munka volt, a keleti 
egyházban nagy becsben állott s maguk a nagy 
egyháztanitók is idézgettek belőle.

Persze, egyik se származott azoktól, akik
nek tulajdonította magát. A Krisztus gyermeksé
géről szóló könyv második fejezete igy kezdődik: 
„Én Tamás apóstól...- , de csak annyi a köze 
Szent Tamás apottolhoz, mint a protoevangelium- 
nak Jakabhoz. A hivatalos nyugati Egyház nem is 
állott velük szóba, s kivált a gyermekségről szóló 
könyvet a hittudósok, — katolikusok és protes
tánsok, — mint hamis tanok hirdetőjét egyaránt 
kárhoztatták. A modern tudomány szépséges, jám
bor mondákat talál bennük, a keresztény népköl 
tés értékes maradványait.

Meggyaszai Gyula János tiszteletes urat 
szintén foglalkoztatok ezek a dolgok. „A ml kér
déseket ezen Evangyeliom körül lehetne tenni : 
hogy talám Isak Költemények ?, mié t nem Írat
tak ?  miért mntsenek az esméretes Evangyéliom- 
ban? Ezek a meg fejtésre igen könnyűek. Sok 
helyeken vagyon ezekről emlékezet a régi Íróknál, 
az Jakab Evangyéliumáról, mint az régiek első 
esméreteiről ir Broughton az Anna név alatt. 
De miért nem lehetne fel tenni, hogy valamint 
az emberi természet emberi gyarlóságára nézve 
ki jelentette magát a Jézusban gyermek korá
ban is, midőn evett ivott ga t, úgy az Isteni 
természet az ő Sugárait szinte úgy ki jelentette a 
Jézusban gyermek korában is, mint ezen Evan
gyeliom a Históriai" hiteire le iratik. És ha a Po- 
gányok Hercules felől el hihették, hogy a Böltső-

ben is kígyót ölt..., a Keresztyének hibáznak e 
véle, ha ezen Evangyéliomban valamit olvasnak 
a Jézus gyermeki tselekedetéről, holott Papi hiva
talában bé álván, amelly tsudákat tselekedelt, azo
kat méltán szentül, álhatatosan hiszik... Énazom- 
ba ezeket Evangyéüomokká nem tészem, minek- 
utánna a Nicaeai Gyűlésben meghatározni kíván
ván az Atyák, a mint írják, melyek az igaz... 
szent Könyvek,... öszve egyelitetlék azokat, edj 
óltárra fel tet'ék, kérték az Atyák buzgón az Istent, 
hogy a mellyek Szent Létektől ihlettettek, azok 
maradjanak az óltáron, a többi pedig essen alá. 
Ezek akkor le estenek.-

A tici prédikátor tehát nem tartja történeteit 
evangéliumnak, kétségen feiül megtörtént dolgok
nak. De hihetetleneknek se tekinti őket és nem 
lát bennök semmi olyast, ami méltillan volna az 
Üdvözítőhöz. Ez, természetesen, nem felel meg az 
Egyház fölfogásának. Nem kell ugyanis feledni, 
hogy az Egyház Jézusa a testet öltött második isteni 
személy, aki, mint ember, fogantatása pillanatától 
fogva látja az Istent és a dolgoknak legszélesebb 
körű ismeretével van fölruházva. Az isteni tudás
nak és bölcsességnek kincsei rejlenek benne; a 
bölcsességnek és értelemnek lelke, a tanácsnak 
és tudásnak lelke, amelyet az Atya nem mértékkel 
adott neki. (Kolossz. 2, 3 ;  Ezs. 1 1 ,2 ; Ján. 3 ,34.) 
A teológusoknak nem kell a gyerekisten, aki 
porban, sárban játszik, haragjában megöli pajtásait, 
megtréfálja az embereket és játékot űz a csodából. 
Azt mondják: ez az istenség kisebbítése.

(Folyt, köv.)
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Z O N G O R Á J Á T
c s a k  o tt  vegye, ahol a cég  é v t iz e 
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 . 289 

TtDTTlfftT aranykoszorusmester, Magyarország leg- 
1/uflIunL nagyobb zongoraüzeme, Budapest, Vili., 
Rákóczi ut 19. félemelet. 45 éves  c ég .

kelő közönség jelenlétében, a földmüv. miniszter 
képviselőiében nyitotta meg Békessy Jenő min. ta
nácsos, akit Hunkár Andorné, a Veszprémvárm. 
Baromfitenyésztő Égj e sü let lelkes elnöknője üdvözölt. I

A kiállítóit anyag mennyiség és minőség te- ! 
kintetében minden várakozást meghaladóan kifo- I 
gástalan volt, amit legjobban bizonyít a bitá’ó bi- ! 
zottság által megitélt sok dij. Kiállíttató t 251 drb. | 
különféle fajtájú tyúkféle, pu’yka és viziszárnyas, 
191 drb. galamb és 23 drb. nyúl, összesen 465 
drb. A Veszprémvárm. Baromfitenyésztő Egyesület 
anyagán kívül nagyobb csoporttal szerepeltek a Sop
ron- és fejérmegyei testvéregyesületek, a Magyar 
Parlagi Baromfiakat Nemesitők Országos Szindi
kátusa (Budapest), a Hódmezővásárhelyi Haszon
baromfi Tenyésztők Szövetkezete, ezenkívül Győr-, 
Moson-, Somogy , Tolna- és Zaíamegyék is kép 
viselve voltak.

A kiállitis A) nagydiját, a tyuk, kacsa, puly
ka, liba és nyúl osztályokon elért összteljesítmény 
alapján, vitéz Láng Istvánné Szfehérvár kapta. A 
baromfiak összes osztályán B) nagydijat báró Soly- 
mossy Ödönné Nagylózs kapott. A tyúkfélék, ka
csák, nyulak osztályán C) nagydijat Radovlcs An
tal Veszprém, kapla. Tyuko'r, pulykák és kacsák 
osztályán D) nagydij Kégl Mariannának Csala 
(Fejérm.) jutott. Osztály dijakat nyertek Veszprém 
megyében: Bokor Imre, Byrtu3 Pál, Galambos 
Sándor, vitéz Kárpáthy Sándor, Mustos Ferenc, 
Raák Gyuláné, Schmidt János, Simon József, 
Stirczky József, székeskáptalan, Treiber Ferenc é3 
Velty Miklós Veszprém, Hunkár Andoiné Szolga- 
győr, Tőth Ella Balatonfőkajár. Ezenkívül még 
számos kiállító az országból.

A kiállítást erkölcsi és anyagi támogatásban 
részesítette a földmivelési miniszter, a Felső* 
dun. Mezőg. Kamara, Veszprémvármegye törvény- 
hatósága, Veszprém város, a Veszpiémvárm. Gazd. 
Egyesület, az Orsz. Baromfitenyésztők Egyesülete, 
a Felsődun. Baromfiteny. Egyesületek Szövetsége, 
a veszprémi káptalan, püspökség, Vértessy Károly, 
Velty Miklós. Tiszteletdijat adtak: özv. báró Soly- 
mossy Ödönné, Hunkár Andorné, Földváry Valéria, 
Kégl Marianna, gr. Nádasdy Tárnámé, Hódmező
vásárhelyi Haszonbaromfi Tenyésztők Szövetkezete, 
Fejérvárm. Baromfiteny. Egyesülete, a Parlagi Ba
romfiakat Nemesitők Orsz. Szindiká'usa.

Vasárnap délelőtt a vármegyeház kistermé
ben folyt le a Felsődunántuli Baromfitenyésztő 
Egyesületek Szövetségének közgyűlése Földváry 
Valéria elnökiáse alatt. A közgyűlés legfontosabb 
mozzanata az a határozat, hogy jövő évben Szfe- 
hérvárott rendeznek baromfikiállitást. Ezt követte 
a Veszprémvárm. Baromfitenyésztő Egyesület köz
gyűlése Hunkár Andorné elnöklésével s azon az 
évi jelentést, zárszámadást és költségelőirányzatot 
tárgyalták. A közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott érdemes igazgatójának, Havas Jakab ny. 
m. kir. állategészségügyi felügyelőnek a sikerült 
kiállítás rendezésért Majd Buhland Tivadar, a Pá
pai Mezőg. Szakiskola tanára tartott érdekes 
előadást a kezelése alatt álló baromfitenyészet fej
lődéséről és jövedelmezőségéről. Délután a mozi
ban Winkler János, az országos egyesület főtitkára 
a baromfitenyésztésről tártait előadást és vetített 
képek kiséretében ismertette a gödöllői áll. ba
romfitelepet.

Nem lenne teljes tudósításunk, ha külön meg 
nem emlékeznénk Havas Jakabról, akinek az egész 
kiá’lilás kitűnő sikere köszönhető. A Baromfite
nyésztő Egyesület ügyv. igazgatója korát megcá
foló fiatalos lelkesedéssel, ügyszeretetével és szak
ismeretével karolta fel ezt a fontos nemzetgazda
sági ügyet, az ö indítványára rendezték a kiállítást 
Veszprémben, ő dolgozott, buzgólkodott elejétől 
végig, s fáradtságos munkájának jól megérdemelt 
jutalma a szép siker és számos elismerés. Őszin
tén kívánjuk, hogy még sok éven át folytathassa 
nemes munkáját baromfitenyésztésünk fellendítése 
érdekében.

H Í R E K .
— Trianon évfordulója. A kegyetlen és 

igazságtalan trianoni .béke“-szerzfldés aláírásának 
november 13.-án van az évfordulója. A Magyar 
Revíziós Liga fölkérésére püspökeink elrendelték, 
hogy a templomokban a lelkészek egyházi beszéd
ben emlékezzenek meg a szomorú nap jelentősé
géről és a harangokat konditlassák meg.

— Szeretetvendégség. A Veszprémi Ref. 
Nő- és Leányegyesülít november 19. és 20 nap
jain szeretstvendégséget rendez a reformálus egy
ház tanácstermében és iskoláiban, melyre városunk 
egész kOzOnségét szeretettel meghívja az elnök
ség. A szeretetvendégség I9-én (szombaton) dél
után fél 5 órakor kezdődik.

— Tiszteletbeli főszolgabírói kinevezés.
A vármegye fóispánja dr. Scherer János zirci 
szolgabiról tiszteletbeli főszolgabíróvá nevezte ki.

— Esküvő. Oláh Ilonkát, Oláh István és 
Mórocz Ilona leányát nov. 12.-én, ma szombaton 
délben vezeti oltár elé a veszprémi evangélikus 
templomban Tóth L3jos posla és távirda műsz. 
segédliszt, Tóth Sándor és néhai Asbith Lídia fia.

— Áthelyezés. A belügyminiszter Grlbovszky 
György veszprémi és Starzinszky István hajduszo- 
boszlói rendőrföfeiügyelőket kölcsönösen áthelyezte.

— Leventefőoktató-változás. Várpalotá
ról jelentik: A Várpalota községi Levente Egye
sület ffloktalóját, az öt éven át lelkesen buzgói- 
kodó Bölcs Lászlót, gróf Zichy Imre váltotta föl.

— A veszprémi és pápai városi képvl 
selőválasztások választási elnókei. A Veszprém 
és Pápa városokban kisorsolt városi képviselők 
kilépése folytán megtörténő városi képviselőválasz
tásokhoz a választási és igazolóvá'aszlmányi el
nökök kijelölését az alispán a kisgyűlísre bizta. s 
az egyhangú határozattal Veszprémbe választási 
elnökül dr. Lukcsics József egyel, tanár, apátkano
nokot, igazolóválaszlmányi elnökül dr. Simon 
György preláluskanonokot. Pápára választási és 
igazoló vál. elnökül Karlovitz Adoli kormánylőta- 
nácsost küldle ki.

— Nagyszerűen fog sikerü ln i a MANSz 
jótékony estéje. A MANSz veszprémi csoportjá 
nak jótékonycélu, műsorral egybekapcsolt vacso
rája várakozáson felüli sikert igér. Már eddig több, 
mini 300 belépésre és vacsorára jogosító meghívó 
elkeli és ma, szombaton (nov. 12.) estéig bizonyára 
még a többit is széikapkodják. Ezek szerint a 
MANSz es'éjeaz idei szezon egyik legfényesebben 
sikerüli estje lesz, amin nem is csodálkozunk, 
amikor a többi nivós szám melleit olyan illuszt
ris előadó is fog szerepelni, mint Nagy Emil volt 
igazEágügyminiszter. A műsor a Nemzed Kaszinó
ban pontosan fél 7-kor kezdődik s úgy erre, mint 
az utánnakbvetkező vacsorára a MANSz szeretet
tel várja minden tagját és az érdeklődőket. Ha 
valakinek a meghívót még nem kézbesítették és 
igényt tart rá, kéri az elnökcég, hogy váltsa meg 
előre. Jegyek még kaphatók Pósa Endre könyv- 
kereskedésében és este a helyszínen is.

— A gimnázium Szent Imre-szinielő- 
adása. Szombaton estefelé, a Petőfi-szinház zsúfolt 
nézőtere előtt, nagy sikerrel folyt le a veszprémi 
kegyesrendi gimnáziumnak Szent Imre herceg tisz
teletére rendezeti műkedvelő szinielö adása, ame
lyen megjelent !<tnessey Pongrác föjspin, Kránitz 
Kálmán félsz, püspök-nagypréposttal a székeskáp
talan több tagja, dr. Berky Miklós polgármester 
és még számosán a társadalom legjavából. Elő- 
adás elölt Antal Gáza Vili. oszt. tanuló Gyula 
d iák : „Szent Imre ünnepén* c. szép prológusát 
szavalta el kiváló előadókészséggel. Ezt követte a 
„Veszprém vára* c. 3 fölvonásos történeti szinmű, 
amelynek hazafias és vallásos érzéstől álhatott 
tartalma 8 ügyes előadása mély hálást tett a kö
zönségre. Habár a szerző neve a meghívón nem 
volt feltüntetve, mindenki tudta, hogy a darab 
szerzője dr. Szűcs Imre kegyesrendi tanár. AII. fölvo
nás tábortűz melletti regéjének megkapőan szép 
és fülbemászó zenéje Major István, a jeles mű
kedvelő zeneszerző szerzeménye volt. A színmű
ben Veszprém közismert és elismert jeles műked
velői, a Piarista Diákszövetség tagjai és hozzátar
tozóik is fölléptek, akik közül a főszerepekben 
Brtyer József és dr. Rhidey Antal né, a kisebb 
szerepekben Hajnóczy Magda, Köcsky Manci, Mol
nár Magda, Szóka Imre, Makay Béla, Tímár Jó
zsef, Vigh Benedek és Végh István kiválóan talen-

R ád ió k , fén ykép ezd  g épek ,
a m e r ik a i R oyal Író g é p e k
részletfizetésre

kaphatók FODOR FERENC könyvkereskedésében

tumos alakítást nyújtottak. De a diákok is vala
mennyien megállották a helyüket ügyességükkel, 
így az Imre herceget alakiló Récrey Gusztáv és 
Petrikovszky Lajos, továbbá Andalíts Gyula, Bi- 
lustyák István, Brezina József, Hets Pál, Halász 
János, Kovács József, M ot Gusztáv, Reif Gyula 
és W elzJ János is. Főlvonásközökben a gimnázi
um énekkara, Oaal Sándor királydijas karigazgaló 
vezetésével, „Ének szent Imréhez* és „Ah, hol 
vagy magyarok* kezdeti szép régi énekeket adta 
eló dicséretesen. A közönség úgy a szereplőket 
mint a közreműködőket hosszasan és lelkesen 
ünnepelte. A rendezés Breyer József ügyességét 
és iz'ésél dicséri,

— A volt és uj tanfelügyelő ünneplése.
A Veszprémvármegyei A tdános Tanítóegyesület 
november 17.-én, csütörtökön d. e. 10 órakor Vesz
prémben, a városház nagytermében díszközgyűlést 
tart, amelynek keretiben az egyesület — hatósá
goknak, intézményeknek és egyeseknek is alkalmat 
adva — búcsúzik Szokolszky Rezső ny. kir. tan
felügyelőtől, a szereteti irányitő vezérlői és üd
vözli az ill elősször megjelenő Kchret Károlyt, az 
uj kir. tanfelügyelői. A díszközgyűlésre az egy. 
házi főhatóságokat, a vármegye, a város, iskolák 
és kulturintízmények vezetőségét és tanügybaráio- 
kat is meghívják. Ünnepség u'án közős ebéd lesz 
a Koronában, szemé'yenkint 2 P-ért. Az ebéden 
való részvéte t nov. !5 -ig ke l bejelenteni levelező
lapon Halász Jánosnak, Veszprém, megyeház.

— TESz k itüntetések  á ta d ása  a  Legény- 
egyletben . Dr. Wéber Pál l.cnonok, a veszprémi 
egyházmegye kát. legényegyleteinek elnöke vasár
nap házi ünnepség keretében nyújtotta á ‘ a TESz 
kirüntitéseit a Veszprémi Legényegylet tóbb tag
jának. Magas szárnyal ásu beszédében a TESz 
jelmondatát: „Legjobban, legjobbkor, legjobbal" 
az isten- és hazaszeretetre vonatkoztalta, amelyekre 
ma van legnagyobb szükség, amikor az ellenséges 
áramlatok éppen az Istent támadják és a hazafias 
érzést akarják allásni. Ezután dr. Berky Miklós 
polgármester és Séták József kanonokplébáaos 
üdvözölt!k a kilüntetetteket Az ünnepségen nagy 
és előkelő közönség vett részt, élükön dr. Kénes- 
sey Pongrác főispánnal.

— M egalakult a  V eszprém várm egyei 
F ron tharcos Szövetség. Aforosils Jenő veszprémi 
áll. polg. isk. tanár, mint az Orsz. Fronlharcos 
Szövetség által megbízott körzetszervező tisit, már 
régebben buzgón fáradozott azon, hogy Veszp
rémnek és vidékének frontharcosait az országos 
szövetség égisze alatt egy ttborba tömörítse, de 
persze, mint minden szervezésnél, itt is többféle 
akadállyal és főleg nemtörődömséggel kell.tt meg
küzdenie. Kitartö, lelkes munkálkodását azonban 
mégis siket koronázta s ennek kedvezett a köz
hangulat is, amit Gömbös Gyula miniszterelnök
nek az az ígérete váitolt ki, hogy a frontharcosok 
és hadirokkantak stb. mindenki állal elismeri, jo
gos kívánságait kormánya programjává fogja lenni. 
A helybeli Hungária-vendéglőben október végin 
tartolt szervezkedő gyűlésen ugyan még nem nyi- 
lalkozo t meg a kívánt érdeklődés, a városház 
tanácstermében m űt szombaton est; lefolyt ala
kuló értekezleten azonban már szép számmal, 
mintegy szárán jelentek meg a frontharcosok. Mo- 
rosils Jenő ezeknek, nagy lelkesedése körben, haza
fias szellemű beszédben hangoztatta a frontharco
sok szervezkedésének szükségességét, ismertette a 
miniszterelnök állal megígért frontharcos törvény 
tíz pontját, amelyek alapján a frontharcosok hiva
tali alkalmazlalásuk, előlépd- sük, szolgálati idejük, 
adózásuk stb. tekintetében előnyben részesülhetnek, 
és ismertette az országos szövetség alapszabályait 
is. Ezután dr. Rhédey Antal ügyvéd terjesztette elő 
az előző értekezlet állal kiküldő,t jelölő bizottság 
javaslatát a tisztikar megválasztását illetőleg a 
annak alapján egyhangúlag a következőket jelöl
ték : diszelnökök: dr. Kenessey Pongrác főispán, 
dr. Berky Miklós polgármester, Serák József ka
nonok-plébános, dr. Csiba Mór pénzügyigazgató 
és Stoll Ferenc, a HONSz veszprémi csoportjának 
elnöke; ügyvezető elnök: dr. Karsay Sándor; al- 
elnökök: dr. Rhédey Antal, vitéz Mészáros István, 
Hegedűs Lajos; összekötő tiszt: Morosils Jenő;

I titkárok: dr. Köves József és Radovics Antal;
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pénztáros: Király Ferenc; ellenőrük: Lennerl Jó
zsef, Róland Vilmos, Róth Jenő. Ezenkívül a vá
lasztmányba 20 tagot jelöltek. A közgyűlés a ja
vaslatot egyhangúlag elfogadta. Dr. Czlgler Albert 
nagyobb propaganda kifejtésére hívta föl a baj
társakat, majd dr. Karsay Sándor intézett hozzá
juk lelkes, összetartásra buzdiló beszédei és azt 
indítványozta, szólítsanak föl minden frontharcost 
a szövetségbe való belépésre. Végül Moroslts Jenó 
fölhívta valamennyi frontharcos bajtársat, hogy 
november 13. és 27. napjaira eső vasárnapokon 
d. e. 9-től 12 ig jelentkezzenek az Ipariskolában, 
ahol a bizottság frontharcos jogosultságukat iga
zolni fogja és személyi lapjaikat kitölti. Az alakuló 
gyűlés azzal a reménységgel oszlott szét, hogy a 
Veszprémvármegyei Fromharcosok Szövetsége há
rom hét alatt megkezdheti működését.

Felkéretlflnk az alábbiak közlésére: Front
harcos Bajtársak I Vasárnap d. e. 9—12-ig az 
iparostanonciskolában töltjük ki az „Igazoló lapo
k a t /  Frontharcos jelleget igazoló okmányaitokat 
hozzátok magatokkal. Körzetszervezö.

— Laczkd Dezső em lékezete a  P ia ris ta  
D iákszövetségben. A Veszprémi Piarista Diák- 
szövetség szerdán tartott választmányi ülésén dr. 
Óvárt Ferenc felsőházi tag, elnök kegyelemen 
megemlékezett Laczkó Dezső, majd Zalay Mihály 
zirci alperjel elhunytéval a szövetséget ért veszte
ségről. Dr. Porubszky Elemér indítványa kapcsán, 
dr. Kenessey Pongrác főispán, dr. Berky Miklós 
polgármester és mások hozzászólása után, úgy 
határozott a választmány, hogy csatlakozik a Laczkó 
Dezső emlékéi megörökítő, már megindult moz
galomhoz. Ülés után összejövetel volt a menzán, 
s  itt dr. Szűcs Imre főtitkár igen szép beszédben 
méltatta Laczkó Dezsőt mint papot, tanárt, embert 
és tudósi.

— A K eresztény T isztviselőnők népm ű
velődési előadásai. A Keresztény Tisztviselőnők 
Veszprémi Egyesülete november 20.-án, vasárnap 
d. u. 6 órakor a Kát. Körben iskolánkivflli nép- 
mfrv. előadást rendez, amely alkalommal Spengler 
Mercédesz szociális testvér fog előadást tartani.

— Karácsonyi vásár. A Veszprémi Róm. 
Kát. Kör a rossz gazdasági viszonyok ellenére ez- 
évben is megrendezi szokásos karácsonyi vásárát, 
hogy a didergő iskolásgyermekeket fölruházhassa. 
A Kát. Kör vezetősége nemes célja megvalósitásá- 
ban számit a város közönségének közismert áldo
zatkészségére és pártfogására s már most kéri, hogy 
jelentsék be a karácsonyi vásárra való kiállítási 
szándékukat, megnevezve a kiállítandó tárgyak ne
vét, darabszámát s azt, hogy eladók-e vagy sem. 
A bejelentett tárgyakat legkésőbb december 2.-ig 
a Kát. Körbe kell szállítani. A vásár, amelynek 
ünnepies megnyitísa dec. 5 én d. u. 4 órakor 
lesz, dec. 8.-án zárul s a rendezésben való segéd- 
kezésre felkérték a Keresztény Tisztviselőnőket, 
akik az első napon lesznek a büffénél.

— A Veszprémi P o lgári DalegyesDIet 
közgyűlése és  da lesté je . A Veszprémi Polgári 
Dalegyesület vasárnap délelőtt a városház tanács
termében éves közgyűlést tartott, amelynek méltó 
bevezetője volt dr. Sándorfi Kázmér ügyvéd, a 
dalegyesület érdemes elnökének emelkedett szel
lemű megnyitója. A magyar dalkultura ápolása és 
továbbfejlesztése terén, a többi, meleg érzéssel 
aposztrofált helybeli testvéregyesület sorában 
megjelölte a Polg. Dalegyesület szerepét és len
dületes szavakat talált az összetartásra és lelkes 
együttműködésre való buzdításra. A nagy tetszés
sel fogadott megnyitó után Sinkay Pál titkár ter
jesztette elő a gondos lelkiismeretességgel össze
állított jelentést, amelyben kitért a dalegyesület 
eddigi sikereire is. Kiemelte az 1928-ban Kapos
várott elélt szép eredményi, amely az l/a. csoport 
diját hozta meg számukra, s amelynek alapján a 
jövő évi országos versenyen az I. osztályban lesz
nek jogosultak szerepelni. Ugyanezt a jogot adta 
meg nekik az idei, Szfehérvároit lefolyt kerületi 
dalosversenyen eléri siker: a könnyű műdalcso- 
portban szerzett első dij (ezüst plakett), amire 
hosszú és lelkes előkészítő munkával szerezték 
meg az érdemet. Itt külön is hálás szavakkal em
lékezett meg Rhosóczy Rezső karnagy é3 Kocsuba 
Elemér társkarnagy odaadó tevékenységéről. A 
jelentés hálás köszönetét mondott a dalegyesület 
jóakarata pártfogóinak és támogatóinak, elsősorban 
a város vezetőségének, s kegyeletes hangon emlé
kezett meg a halottakról: dr. Komjáthy Lászlóról, 
dr. Fischer Miklósról és Scherkovszky Zsigmond- 
ról. A közgyűlés a titkári jelentésért jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott, s ugyancsak jegyzőkönyvben 
megörökitelte volt és jelenlegi karnagyainak érde

meit. Rhosóczy Rezső karnagy indítványára elha
tározták, hogy évkönyvet fektetnek föl. A közgyű
lés a Mutter Oszkár háznagy-pénzt áros állal elő
terjesztett számadásokat és költségvetést egyhan
gúlag elfogadta, Rótt Nándor megyéspüspököt ki
tüntetése alkalmából üdvözölte, s az Orsz. Dalos
szövetség közgyűlésére kiküldötteit delegálta. A 
tiszlujitás során egyhangú, nagy lelkesedéssel újra 
az egyesületért buzgón fáradozó dr. Sándorfi Kéz- 
mért választották meg elnökké, tb. tagokká és tb. 
társelnökökké pedig Szabó Sándor ttblabirót és 
dr. Berky Miklós polgármestert. A tisztikar többi 
tagja a régi maradt, csupán ügyv. Igazgatóvá és 
tdrskarnaggyá Kocsuba Elemért, ellenőrré Reinin- 
ger Imrét választották meg. Kiegészítették még 
néhány taggal a választmányt is.

Este a Korona-szálló é termében a Szfehér- 
várott elnyert első dij avató ünnepélyére gyűltek 
össze a dalosok és szép számban a pártoló tagok 
is. A dr. Csiba Mór min. tarácsos, pénzügyigaz
gató és dr. Berky Miklós polgármester társaságá
ban érkezett dr. Kenessey Pongrác főispánt há
romszoros éljennel üdvözölték, majd dr. Sándorfi 
Kázmér köszöntötte meleg szavakkal a megjelent 
előkelőségeket. Kenessey Pongrác főispán kedves 
szavakkal mondott ezért köszönetét és további 
összetartásra buzdította a dalosokat, mert csak 
igy érhető el a mostanihoz hasonló szép siker. 
Utánna Berky Miklós polgármester mondott igen 
szép pohárköszöntőt s kiemelte a Polgári Dal- 
egyesületnek érdemeit, amely a város kultúrájának 
fejlesztése terén áldásos működést fejtett ki. A jó 
hangulatban eltöltött est sikerére a dalosok által 
előadott szebbnél-szebb dalok tették rá a koszo
rút, amelyeket Rhosóczy Rezső népmfiv. titkár, az 
egyesület karnagya vezényelt nagy szaktudással.

— K ívánatosnak ta rtju k  a  Kövessy cipó- 
á ru h áz  szenzációs á ra it  kö zö ln i: női fekete 
pántos cipő 6 80, női barna pántos cipő 7 80, 
különleges divat modell 9 80, divat trottőr 9 80, 
gólf különlegesség 9 80, férfi fekete box fél 9 80, 
férfi barna box fél 9 80, férfi tea cipő 980, férfi 
magas szárú 9'80, férfi lakkcipő 12 80 P. 348

— Német tá rsalgási tanfolyam . Az isko- 
lánkiv. népmüv. bizottság által a veszprémi ált. 
po'g. fiúiskolában rendezett németnyelvi tanfolyam 
november 3.-án megkezdődött. Jelentkezőket még 
felvesz a vezetőség, akik a polg. fiúiskola I. eme
letén az előadói teremben jelentkezhetnek. Az elő
adások ideje hétfőn és csütörtökön 7-től 8 ig. A 
tanfolyamon úgy haladók, valamint kezdők is részt- 
vehetnek.

— „V arsói bá l“, Oustav Frőhlich és Charlotle 
Susa főszereplőkkel a mozi szombat-vasárnapi 
műsorán. Izgalmasabb száz drámánál, érdekesebb 
ezer regénynél. — Szerdán-csütörtökön, filléres 
előadásban : „ Tánc az örvény felett", modern ame
rikai filmjáték, elsőrendű szereplőkkel.

— A sok hasha jtó  között az orvosok
előnyben részesítik az Arf/n-drazsékat. Az orvos 
tanácsára két-három pici Ariin- szemecskét este 
bevéve, reggelre normális, bőséges Urülésünk lesz, 
anélkül, hogy gondolnánk arra, hogy hashajtót 
vettünk be. 317

— 600 pengő Jutalom  a Blokmalt-reklám- 
pályázat 3 nyertesének. A pályázat nov. 30 , ig 
meghosszabbítva. Feltételei a Blokmaltot árusító 
helyeken (patikák, drogériák stb.) olvashatók. 336

— K özszolgálati alkalm azo ttak  vasúti 
Igazolványainak érvényesítése. A MÁV szom
bathelyi Uzletvezetösége most adta ki rendeletét a 
közszolgálati alkalmazottak arcképes igazolványai
nak az 1933. évre való érvényesítéséről. A rende
let szerint az érvényesítést november I .-tői 1933. 
január 31.-ig lehet kérni. Az uj igazolvány kiállí
tásának dija 2 P, az érvényesítési illeték I P  ma
radt, mig a január 31. után érkező kérvényeknél 
még külön 3 P  pótilleték fizetendő. Bővebb fel
világosítást az állomásfőnökség ad.

— Hősi em lékm ű-avatás. Lélekemelő ün
nepség keretében avatta fel Mencshely község 
hősi halottainak emlékművét. A katolikus, refor
mátus és evangélikus templomokban tartott ünnepi 
istentiszteletek után a nagyszámú közönség a 
hősi emlékműhöz vonult, ahol az ifjúsági énekkar 
a „Hiszekegy*-el énekelte el. Majd Fenyves Ede 
evangélikus lelkész mondott magasszárnyalásu ün
nepi beszédet, amelyben a háború hőseinek nagy 
életáldozatát méltatta. Az ünnepség keretében 
Páhl Gyula iparos saját ünnepi ódáját, Horváth 
Irma pedig „Ne keseregi Turul madár* c. irre
denta verseket szavalta nagy hatást kenderé
vel. Ezután Odor Pál körjegyző ismertette azt

a nagy munkál, amibe az emlékmű megalkotása 
kerüli és lendületes szavai végeztével az emlék
művet Horváth Vince községi bírónak adta át, aki 
art meleghangú beszédben vetie a község tulaj
donába. Az ifjúsági énekkar „Élj őseink hazája* 
c. irredenta művet adta elő, majd a szép ünnep
ség a hősi amlékszobor megkoszorúzásával és a 
„Himnusz*-szál ért véget.

— Tizenkétezer keleti tá jképfelvétel. Egy 
hireB magyar fotoriporter, aki Kínában épp úgy 
megfordált, mint Ausztráliába, Dél-Amerikában, 
12.000 felvételt készített és ezek közül a legjob
bak Tolnai Világlapjában fognak megjelenni.

— A h űség  jutalm a. Enyingről jelentik: 
Kis Sándor aratógazdának, aki gróf Festetics Sán
dor dégi uradalmábzn 40 éven át odaadó hűség
gel, mint arató dolgozott, a földművelési miniszter 
elismerő oklevelet és 100 P jutalmat adományozotl. 
A kitüntetéseket, felemelő, családias ünnepség ke
retében, dr. Buda István enyingi főszolgabíró gon 
dolatokban gazdag beszéd kíséretében nyújtotta át 
Dégen, ahol az ünnepségbe meleg érzéssel kap
csolódott maga a földesur is. A község, környék 
stb. nagyszámban megjelent képviseletei meleg 
ünneplésben részesítették a könnyekig meghatott, 
derék aratómunkást.

Pápáról jelentik: Dr. Jerfy József, a pápai 
járás főszolgabirája vasárnap, a becsületes köte- 
lességteljesités jelentőségét méltató, szép beszéddel 
nyújtotta át Külsövaton Glczl János gazd. cseléd
nek a földművelési miniszter azért adományozott 
elismerő oklevelét és pénzjutalmát, mert nevezett 
közel 40 esztendeig hűségesen szolgálta özv. 
Barthodetszky Emil né családját. A kedves ünnep
séget, amelyen a család képviseletében Noszlopy 
Istvánná szül. Barthodetszky Marianna jelent meg, 
Szentgyörgyt István esperes plébános buzdító sza
vai nyitották meg, és a meghatott ünnepelt köszö
neté után, a „Himnusz* zárta be.

29. M. kir. Osztálysorsjáték.

Főnyeremény:

2. osztály.
H ú zás  ■ n o v em b e r 18,-á n

Szűcs Ede Bankháza
m. k lr . o sztá lysorsjá ték  föárusitó  helye 

Veszprém .
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— Em észtés! nehézségek, gyomorfájás,
gyomorégés, rosszullét, fejfájás, idegizgalmak, ál
matlanság, gyengeségi állapotok, munkaképtelen
ség eselén a lermészeles „Ferenc József" keserű- 
viz megszűnleti az emésztési zavarokat, a vérke
ringést helyes útra tereli, felfrissíti a szellemet és 
egészséges álmot hoz. Az egyetemi klinikádon 
végzett kísérletek bizonyítják, hogy alkoholisták a 
F erenc  József víz használata folytán éhségérzetü- 
ket majdnem teljesen visszaszerezték. A Ferenc 
József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban 
és ftlszertlz letek ben kapható. 1

— Az Iparoskör ku ltu restje . A Veszprémi 
Iparoskör november 2í'.-án, vasárnap este 8 órakor 
rendezi első szokásos kullérestjé1, amelyen dr. 
Kovács József sekrestyeigazgató tart előadást. Az 
Iparos Dalárda, Pintér Margit és vitéz Mészáros 
István énekszámokkal, Németh Ilonka, Sleyerhof- 
fer Mancika és Winkler István szavalatokkal sze
repelnek. A kedélyesnek Ígérkező estre tagokon 
kívül érdeklődőket is szívesen lát a rendezőség. 
Részletes műsor legközelebb.

— A veszprém i ke reskedelm istik  a ta 
nulm ányi versenyen Az október 18.-án Bpeslen 
rendezett III. országos tanulmányi versenyen szép 
eredménnyel dolgozott a veszprémi áll. Kerkápoly 
fiú felső keresk. iskola ez évben érettségizett ta
nulói közül kiküldött kit versenyző. JFok Béla a 
kereskedelmi számtanból készíted dolgozatával 50 
P  jutalmat, Szabó Gyula pedig az áiuismeretből 
készített dolgozatával könyvjutalmat nyert. Mind
kettőnek ezenkívül egyidejűleg állást is biztosí
tottak.

— A városi népkönyvtár uj helyiségben. 
Veszprém város népkönyvtára a városházáról a 
régi mozihelyiség egyik alkalmas helyiségébe köl
tözött. Bejárat a régi mozi bejáratánál. A kultusz
minisztérium állal rendszeresített és teljesen díjta
lanul iginybe vehető könyvtárban a közönség, fő
leg iparosok és gazdák majdnem minden irányú 
érdeklődésükre megtalálják itt a megfelelő könyvet. 
Valláserkölcs1, lélektani, társadalmi, pedagógiai, 
egészségügyi, mennyiségtani és természettudomá
nyi, földrajzi, gazdasági, a nemzeti élet és műve
lődés körébe vágó, továbbá szépirodalmi (verses, 
elbeszélő és drámai) tárgyú művek vannak szép 
számmal a könyvtárban, amely egyelőre vasárna- 
ponkint d. e. 11— 12-ig van nyitva.

— K e r e s k e d e lm i,  ügyvéd i és  ir o d a i ny o m 
ta tv á n y o k a t  le g s z e b b e n  é s  le g g y o rs a b b a n  k é 
s z í t  F o d o r  F e r e n c  k ö n y v n y o m d á ja , V e s z p ré m .

— H alálozás. Zalay Mihály ciszt. rendi 
áldozópap, volt főgimn. igazgató és alperjel, no
vember 5.-én, életének 73. évében, hosszas szen
vedés után elhunyt Zircen. A megboldogult 1860- 
ban született Nagyvázsonyban, a rendbe 1877 ben 
lépett, 1883-ban szemelték áldozópappá. Rendi 
munkakörben 48 évig működött, ebből 30 évet 
tanári, 18 évet rendi hivatalban töltött. Kiváló pap 
és pedagógus volt s halála nagy vesztesége a 
magyar kultúrának. Temetése 7.-én impozáns rész
vét mellett ment végbe s megjelenlek azon Krdnitz 
Kálmán félsz, püspök, veszprémi nagyprépost, Ho- 
litscher Károly gazd. főtanácsos, orszgy, képviselő, 
cselényi, Purgly Pál gazd. főtanácsos, nagyesz- 
tergári, V/alla Ferenc ny. vezérk. ezredes, tündér
majort földbirtokosok, Gombos Antal veszprémi 
piarista gimn. igazgató, a pannonhalmi bencés 
rendház és több ciszterci rendház képviseletei slb.

A beszentelést dr. Wetner Adolf zirci apát, a sír
nál a szertartást dr. Markovtts Bálint esperes vé
gezte. A 9 -i rekviemet is az apátur mondotta 
lejkiüdvéért.

Krdl Rezsőné szül. Szabó Vilma, kir. járás- 
birósági telekkönyvvezető özvegye, november 1.-én, 
Mindenszentek napján reggel éppen az ájtatossá- 
got végezte a deVecseri templomban, amikor az Ur 
váratlanul magához szólította. A jó asszony nemes 
lelke igy, rózsafüzérrel az ujján, szenvedés nélkül 
szállott a Teremtő elé, akihez imádkozott. Teme
tése 2.-án, Halottak nagján ment végbe, igen nagy 
részvét mellett. A megboldogultban Keit Gusztáv, 
a devecseri állampénziár tisztviselője, édes anyját 
gyászolja.

Özv. Wizer Jánosné szül Svanke Franciska, 
a zirci volt járásbirósági főigazgató özvegye, nov. 
8.-án, 69 éves korában elhunyt. Temetése nagy 
részvét melleit ment végbe.

— „Credo“-gyOlés. A Veszprémi „Credo" 
Egyesület november 13.-án, vasárnap d. u. 5 óra
kor a Kát. Kör nagytermében összejövetelt rendez. 
Előadást tart dr. Csiszdrik János c. püspök, ny. 
meghat, miniszter. Az elnökség kéri a tagok meg
jelenését. Vendégeket nagyon szívesen látnak.

— M egbüntetik  és fö lku tatják  a  rád ió - 
orvhallgatókat. A veszprémi póstafőnökség közli, 
hogy a jóhiszemű engedélynélküli rádiósok iránt 
való néhány napi várakozás után, a rendőrséggel 
karöltve, fölkutalja a rádióorvhallgatőkat és szigorú 
megbüntetésük végett megteszi a följelentését a 
már megállapított 19 orvhallgató ellen. Azért ipar
kodjék mindenki az engedélyt beszerezni, az enge
délyokirat a kézbesítőknél is beszerezhető.

— Sakkverseny. Várpalotáról jelentik : Szé
pen sikerült házi sakkversenyt rendezett vasárnap 
Várpalctln a Péli Unió Egyesitett „Réthy Rihád"- 
féle Sakkör, dr. Zwicki Pál községi orvos vezeté
sével. A sakkversenyt műsoros est követte, mely 
igyancsak kitünően sikerűit.

ö t e ö n

— Kedvezm ényes u tazás  N agyatádi Szabó 
István szobrának  avató ünnepélyére. A ieszp- 
rémxátosi Menetjegyiroda közli: Nagyatádi Szabó 
István szobrának november 20 án Bpesten végbe
menő avatási ünnepélyére a MÁV 66% -os vasúti 
kedvezményt biztosit úgy, hogy a menetjegy Veszp
rémből Bpestre és vissza II. osztályon 5'20 P,
III. osztílyon 3 90 P-be kerül. A kedvezményre 
jogosító igazolvány ára 1 P. A kedvezményes jegy 
odautazásnál 18. án 0 órától 20.-án 9 óráig, 
visszautazásnál pedig 20.-án 14 órától 22.-én 24 
óráig érvényes. Bővebb felvilágosítás a Menetjegy
irodában nyerhető,

— Sok a  fertőző m egbetegedés. Dr. Bélák 
Imre várm. főorvos a közigazgatási bizottságban 
jelentést lelt a vármegye általános egészségügyi 
viszonyairól, amelyek októberban javultak ugyan, 
de kielégítőknek nem mondhatók. Még mindig nagy 
számmal fordultak ugyanis elő a légző- és emész
tőszervek bántalmai. Különösen rosszabbodott a 
helyzet a fertőzőbetegségek terén, mert ezeknek 
nemcsak az összáma emelkedett a szeptemberi 
203-tól 351-re, hanem éppen a súlyosabb fertőző
betegségek száma szaporodott fel annyira, amennyi 
az utóobi évek alatt egyszer sem fordult elő. A 
fertőző betegségek számszerűleg a következőképen 
alakultak: emelkedett: a roncsoló toroklob (5 5 -  67), 
a.kanyaró (47 — 135), a hökhurut (4—8), a hasi- 
hagymáz (57—75), a vérhas (5—21), a bárány
himlő (0— 10), a gyermekágyi láz (0—7), a tra- 
homa (1—2), a paratifusz (2—3); csökkent: a tu
berkulózis (6—1), a tetanusz (1—0). a Heine- 
Medin (2—0) és a léplene (1—0), mig a vöjheny 
változatlan volt. Járványos jellegei lépett fel a 
roncsoló toroklob Egeralján, a kanyaró Csatkán 
és Korotnla pusztán, a csatkai kanyaró azonban, 
84 összmegbeiegedéssel, még októberban meg
szűnt és halálozást nem okozott. A fertőző beteg
ségek terjedésének meggátlására az egészségügyi 
hatóságok a legszélesebbkörü óvintézkedéseket 
megtették. Ebmarási 8 esetben jejenlettek be, 
egyet Szilasbalhásról, hetet pedig Berhidáról.

K ö n y v n y o m d á i  m u n k á k a t  
g yo raa n f o lcsón) 
Íz lésesen  s z á llít  

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

— Pincetüz. Pápáról jelentik: Hétfőn reg-

f;el a pápai Jókai Mór-utca 36. számú ház pincé
ében a pincefülkékel egymástól elválasztó léckerí

tés eddig ismeretlen okból meggyulladt. A tűz
oltók füslálarccal lementek a pincébe és a tüzet 
hamarosan eloltották.

— R ablótám adás az  utcán. Vasárnap éjjel 
Veszprémben két cigány: Mitri Lajos és Zsákt 
Sámuel egy pohár borra invitáltak egy szolgálat
ból hazaigyekvő mozdonyvezetőt. Amikor ez nem 
állt kötétnek, a Jókai Mór-utcában az előrement 
Zsáki egy kapualjból előugrott, a vasutast arcul- 
ütötte, majd mindketten rátámadtak és saját bot
jával ütlegelték. A cigányokat a rendőrőrszem el
fogta s rablás kísérletéért letartóztatták és átadták 
őket az ügyészségnek.

— Nagy óceán járó  fedélzetén  kezdődik 
Rosita de Droite szineB regénye, mely Newycrkon 
át Hollwoodig viszi az olvasót. Titokzatos gyil
kosság, Csikágó alvilági élete, vakmerő óceánre- 
pülés stb. Megjelent a Milliók Könyve, ára 20 fil
lér, kapható mindenütt. Állandó keresztrejtvény ér
tékes dijakkal. Nagy rejtvényolimpiász.

— V aslapátta l fejbeverte az édesap já t. 
Vaszaron Megyeri Dávid gazdálkodó beborozott 
állapotban családjára támadt. 21 éves fia a véde
kezés közben kezében levő vaslapáttal apja fejére 
ütött, aki eszméletlenül esett össze. A mentők a 
veszprémi kórházba szállították.

— Annyit ivott, hogy be lehalt. Steindl 
József és több társa Vötösberényből követ fuva
rozott Bándra. Steindl Vörösberényben alaposan 
beborozott, majd hazaérkezése után hajnalban 
meghalt. Halálát az orvosi megállapítás szerint a 
túlságos atkoholfogyasrtás okozta.

— Különös végrendelet. Czajner Márton, 
a nemrégiben elhunyt újpesti textilgyáros 80 000 
P-ős vagyonát egy Ibrányi Erzsébet nevű árva
lányra hagyta, de a végrendeletében kikötötte, hogy 
örököse köteles elegáns párizsi toalettekben járni. 
Ibrányi Erzsébet erre most előfizetett a Párisi 
Divat ra és a népszerű magyar divatlap modeljei 
után készíti el toalettjét.

— 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.

— P a p ír á r u k ,  í r ó -  és  r a jz s z e r e k ,  fo tó 
c ik k e k ,  r á d ió k  le g jo b b a n  b e s z e r e z h e tő k  Fo 
d o r  F e r e n c  k fin y v - é s  p a p irk e re s k e d é s é b e n ,  
V e s z p ré m .

— Szerkesztő i üzenetek. F. ]. Nagynevű 
poétánk értékes könyvéről irt ismertetése éppen 
akkor érkezeit, amikor már mi is belekezdtünk a 
nagyszerű mű méltatásába. Régi, bár jó hosszú 
időre megszakított munkatársi működésére való te
kintettel most az elsőbbséget Önnek engedjük át. 
A beküldött tanulmányról majd levélben bővebben. 
— Sz. A. Az említett verset bátorításul közöltük 
s mert legjobb volt az első küldeményben. Ver
seiben nem tetszik a mindenáron való modemes- 
kedés, amivel csak árt a fejlődésének is. Mi még 
sohasem hallottuk, hogy a hold, ez a „vén ko
hold" „kristályhegedün játszik", sem azt, hogy 
„esüslpára cseng ( ! )  az égen" és „csillagbár
kák"-at sem lábunk. Az ilyen erőszakolt képekkel 
csak komikussá válik. A rímei se jók : „távol" és 
„járom", „szél" és „rét", „levél" és „remény" stb. 
még asszonanciának is rosszak. Igyekezzék hibáit 
levetkőzni és mi verseit máskor is szívásén elol
vassuk. Azért majd megpróbálunk belőlük válo
gatni, talán sikerül, bár nem biztos. — t f j■ S~ K. 
Téved, ha azt hiszi, hogy a régebben küldőit verse 
„jó lett". Nem lett jó, mert akkor közöltük volna. 
Csak azt üzentük, hogy hangulatot s ritmusérzéket 
találtunk benne. Az „Október vége" c. verse sem 
vált be. Hiába a szép érzés, ha nem tudja meg
felelő formába önteni, ami nélkül a vers ném vers. 
Ezenkívül teli van iráshibával, pl. lály (ly-nal>. 
zihaf/ó (két 1 lel) stb. Pedig aki verset akar írni, 
annak elsősorban a helyesírást kell megtanulni. 
Máskor is szívesen mondunk verseiről jóakaratu 
bírálatot. — Séd. Nem volt oka félni: két verse 
még nem kiforrott, de fejlődésképes tehetségre 
vall. Biztatóul mindkettőt közölni fogjuk.
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— A mozi m űsora. Ma szombaton (12.) 
este fél 7 i s  9, vasárnap (13 ) d. u. lé! 4, este 7 
és 9 érakor Gustsv Fréhlich és Ctiarlotte Susa fő- 
szereplflkkel: .Varsói bál”. Háborús kémdráma, 
amely azonban az eddigi hasonlókat felülmúlja. 
Kiváló rendezés, a szereplók elsőrendű alakításá
val. Meglepetés a légiháoorurél magas tehnikával 
készült felvétel. Kiegészítőül „Alpesi románc" ze
nei unikum és hangos Magyar Vi'ághiradó. — 
Szerdán (15 ) este fél 7 és 9, csUtórtttkón (16 ) 
d. u. 4 és este 9 órakor: „Tánc az Örvény felelt", 
a Melro-filmgyár modern filmjátíka. A főszere
pekben : Joan Crawford, Lester Vall és Clark 
Gabié. A történet a felső tízezer társaságából, egy 
tőzsdei Összeomlás folytán, egy veszedelmes alko
holcsempész környezetébe sülyed. Filléres előadás. 
— Itt kOzOljűk, hogy a filléres előadások továbbra 
is megmaradnak, minden héten szerdán-csűlőr- 
tOkOn.

IRODALOM és M Ű V ÉSZET.
V e s z p ré m  v á ro s  a z  iro d a lo m b a n  

és m ű vészetben .
Irta dr. Sziklay János.

( Kiadja: Dr. Óvári Ferenc felsőházi tag, Veszprém 
város díszpolgára. — 1932. Dingreve Nándor 

könyvnyomdája, Celldömölk.)
Szebb és maradandóbb emléket iró még alig 

állított szülővárosának, mint Sziklay János, amikor 
kitűnő művészi érzékkel, sok szeretettel és renge 
lég szorgalommal egy csaknem 400 oldalas vas
kos kötetté duzzasíto t i  mindazt az irodalmi és 
művészi emléket, amit Veszprémről Anonymustól 
kezdve napjainkig foljegyeztek. Emellett pompás, 
finom művű keretbe foglalt munkájának célját is 
elérte, mert könyve valóban remek tükörképe 
Veszprém kilencszázados ku turtörlénelének és ta
lán a leglángolóbb szereteltel megírt monográfiá
ból sem csendülhet elénk székvárosunk neve zen- 
gőbben, mint azőszhaju poéta finom krónikájából. 
Különös, elöltem mindig úgy van Sziklay, ahogy 
a Nemzeti Múzeum könyvtárának olvasótermében 
szoktam látni, poros hírlapokba, ódon könyvekbe 
temetkezve, s most, hogy egyszerű közvetlenséggel 
és nagy alapossággal megirt munkáját lapozgatom 
s érdekes egymásutánban peregnek elém, változa
tos sorban, a Veszprémről regélő színes metszetek, 
képek, emberek, versek és zenék, úgy érzem egy 
percig, mintha az elpusztult öreg veszprémi vár
ban járnék kongó léptekkel s legendás idők emlé
két hozná felém a bakonyi kósza szél.

Apró kis drágakövekből összerakott hatalmas 
mozaikkép a Sziklay munkája, melynek egyik köve 
a történelem, másik köve a földrajz, harmadik a 
vers, zene, avagy egy rég elmosódott emberi arc, 
de végeredményében az egész kép : az évszázadok 
tomboló viharaiból büszkén kiemelkedő Veszprém, 
a magyar kulturélet ősi góca, mely a komor Pa
pod tövében már századok é ti árasztja bűbájos 
varázsát s ihlet munkára költőt, tudóst és művészt 
egyaiánt. Egyébként attól eltekintve, hogy a mű 
Veszprém jövendő monografusai részére megbe
csülhetetlen forrásmunka, egyben jeles példája a 
rendkívül szegény magyar Heimatskunde csak igen 
kevesek állal művelt irányának, mely lankadatlan 
szorgalommal gyűjtögeti és rendezgeti össze visz- 
szasirt múltúnk szerteszórt kincseit.

A hat fejezetre (1. Veszprém a történelmi iro
dalomban, II. Veszprém a földrajzi, néprajzi és 
társadalmi irodalomban, III. Veszprém a szépiro
dalomban, IV. Veszprémben született irók, V. Vesz
prémben működött vagy élt írók és hírlapírók, VI. 
Akik Veszprémről vagy Veszprémnek Írtak. A má
sodik rész a képzőművészeteket tartalmazza ) ősz-

V illa te lk e k
B A L A T O N A L M Á D I
különböző pontjain, gyönyörű 
helyeken, előnyős árban és

I
 kedvező fö ltéte lek  m ellett

e la d ó k .
S öiebb  felvilágosítást dr, Horváth Béla ügyvédi Irodája 
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tolt pompás gyűjtemény felöleli mindazt, ami a 
püspöki város patinás múltjából fontos s amit a 
a magyar történelem, szépirodalom, tudományos 
irás és művészet megmentett évezredes kultúránk 
elvitathatatlan tanújaként. Nagy becse még a mun
kának, hogy l.xikonszerü precizitással föltaláljuk 
benne mindazon vezető emberek neveit, akik 
Veszprémben akár a politikai, akár a tudományos 
vagy művészi élet terén maradandót alkottak, avagy 
kiket Veszprém városa valamikor is bárminemű 
neme3 tettre serkentett. Sziklay könyve ennek 
következtében — mint maga is mondja — nem 
bibliográfiája, de rendkívül sikerült krónikás 
gyűjteménye Veszprém múltjának, melyet az ősz 
költő iró szülővárosán gyermeki ragaszkodással 
csüngő szivének régi emlékekben megittasult sze
retet e sző át meg át. Sziklay könyve, ugyérzem, 
né ktllözhetetlen nemcsak minden veszpréminek, 
de minden kulíurembernek is, aki bármily vonat
kozásban áll Veszprémmel, illetve a magyar múlt
tal, tudománnyal és művészettel.

A művel kapcsolatban végül külön kellene 
foglalkoznunk dr. Ó /ári Ferenc felsőházi tag min
den nemesért 1 Üresedni tudó, székvárosunk kima
gasló egyéniségének áldozatkészségével, ki, mint ki
adó, anyagi támogatásával 1 ehetővé tette Sziklay 
művének megjelenését. Nagy úri gesztusának ju
talmául szolgáljon székvárosunk osztatlan szere
l t e  és tisztelete, mely még magasabbra lobban, 
amiért elősegítette az ódon székváros kultur- 
em'ékeinek közreadását. Faltér Jenő.

(Műkedvelői szinielőadások.) Amint már
jelentettük, a Move Veszprémi Sport Egyesület mű
kedvelő gárdája vasárnap este 8 órakor a Petőfi- 
szinházban színre hozza a „Fehér orchideák" c. 
operettujdonságot. A kitűnő műkedvelők előadása 
iránt nagy é deklődés nyilvánul meg.

Zircről jelentik: A Zirci Kát Legényegylet 
vasárnap este saját székházéban jóiékonycélu mű
kedvelő előadást rendez. Színre kerül a „Noszti 
fiú esete Tóth Marival."

T E S T E D Z É S .
o L íb d a ru » á s . A VTC Győrön a GyAC-ol 

4 :0  (1 :0 ) arányban szép játékkal legyőzte. Gól
lövői Novák IV. (2), Novák 1. és Láng 11 bői. 
— A Kinizsi vesztett szintén Győrött 2 :2  (1 :1 ) 
arányban. A Kinizsi legjobb játékosát, gyászesel 
miatt, nélkülözte.

o A MOVE Sport Rt. és a Move VSE
közgyűlései. A MOVE Sport Részvénytársaság 
nov. 20-án, vasárnap d. e. 10 órakor a Nemzeti 
Kaszinóban (Korona-szálló emeletén) tartja éves 
közgyűlését. A számadások, mérleg, nyereség-, 
vcszleségkimulatl30k az Ugyv. elnöknél betekinthe- 
töke. Ezt kövelőleg a MOVE Veszprémi Sport Egye
sülni tart 11 órakor ugyanon évi közgyűlést, ame
lyen a mullévi jelentés és zárószámadások, vala
mint az ezévi mérleg is tárgyalásra, a tisztikarban 
és választmányban megüresedett helyek pedig be
töltésre kerülnek. Mindkét közgyűlésre kéri az ér
dekeli tagok megjelenését dr. Karsay Sándor elnök.

o A Várpalotai Unió tirsasvacsorája. 
Várpalotáról jelentik: Vasárnap nagyszabású tár
sasvacsorát rendezed a Várpalotai Unió Torna 
Egylet abból az alkalomból, hogy a csapat a szfe- 
hérvári alosztály bajnokság ószi fordolójában az 
cisó helyet érle el. A szépen fejlódö és még bi
zonyára sok sikert elérő futbalcsapalol Várpalota 
község közönsége ezalkaiommal meleg Unneplés- 
beu részesítette.

Anyakönyv.
Születés: Maurer Ferenc földm. és Eigner Erzsébet 

fia József r k — Feldmann Oszkár izr. hitközs. kántor 
és Friedman Malvin fia Tamás izr. és leánya halva szül. 
(ikrek) Wingelman Mihály földm. és Strenner Terézia 
leánya Erzsébet r. k . -  Boriska Péter fm. napsz. és Ta
kács Etel fia Sándor r. k. -  Wittmann Nándor földm. és 
Hanik Mária fia halva szül. — Kohn Iván keresk.-s. és 
Boskovitz Olga leánya Erzsébet Edit izr.

Halálozás özv. Spengler Jánosné Weing.lrtner Anna 
68 é., r. k. — Izsó Ilona 4 h., r. k. — Vajda János fm. 
napsz. 71 é., r. k. — Márkus Ferenc könyvkötö-s. 53 é., 
t. k. Fehér Mária takarítónő, 50 é., r. k. — özv. Kol- 
rai Antalné Schwarcz Mária 56 é., r. k. — Kocsis Imre 
napsz. 69 é., r. k. — Hanák László 13 h., r. k.

Házasság: Fejes Gyula ács-s. és Ludányi Ilona r. k
— Cseh Mihály Gábor bognár-s és Sünger Erzsébet r. k.
— Fürstner Lőrinc szobafestö-s. és Kiszlinger Terézia 
bejárónő r. k. — Dr. Melczer József ügyvéd és Spitzer 
Mária zongoratanárnő, izr.

D IN A M IK U S  H A N G S Z Ó R Ó V A L
egybeépített 3 f 1 csöves rádió

KÖZGAZDASÁG.
* Szépek az őszi vetések. Halmi Nándor 

gazd. felügyelő, a vármegöei kir. gazdasági 
felügyelőség vezetőjének legutóbbi közigazgatási 
bizotlsági jelentése szerint az októberi időjárás 
általában kedvező volt, az időszakhoz képest elég 
magas hőmérséklettel és elégséges csapadékkal. 
Az őszi gabonavetések szépen keltek, a korábban 
elveiéit őszi búza, rozs és árpa jól fejlődtek é i  
bokrosodlak. Egy-kél kisebb területen a vetési ba
golypille álcájának kártétele észlelhető, de általában 
az ősziek állása jónak mondható. Az őszi repce 
kelése a szeptember havi száraz időjárás miatt 
nem sikerült és az enyingi járásból érkezeit pa
naszok szerint sok helyen ki kelleti a2t szántani. 
Az őszi gazdasági munkálatok akadálytalanul foly
nak s a cukor- és takarmányrépa betakarítása 
nagyobbrészt befejezést nyert A beérkezett becs
lési adatok szerint cukorrépából 90 mm., takar
mányrépából 110 mm. az átlagtermés a várme
gyében kát. holdankinl. Az értékesítési viszonyok, 
sajnos, állandóan a lehelő legrosszabbak. A mun
kásviszonyokban nem volt változás.

* Országos Intézőbizottság alakul a gaz
datiszt! kívánságok keresztülvitelére. Szfehér- 
várról jelentik: A Fejér-, Tolna- és Veszprémvár- 
megyei Gazdatiszli Kör igazgatöválasztmánya Ármos 
Jenő gazd. larácsos elnöklése alati Szfehérvárott 
ülést tarlotl és nagy érdkelódésse! tárgyalta — a 
jun. 5.-i gazdatiszli (kongresszus és az oki. 19,-i 
győri gazdagyfllés határozataival kapcsolatosan — 
a gazdatiszti problémák megoldásál szorgalmazó 
további intézkedéseket, amelyeket különösen sflr-

Köszönotnyilvánitás.
Mindazok a testületek és jó ismerősök, 

akik megboldogult drága jófiam  halála alkalmá
val virág küldésével, vagy a temetésen való meg
jelenésükkel részvétüknek kifejezést adtak, melyei 
bánatunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják úgy a 
magam, mint családom nevében hálás köszöne- 
tünket.

O zv. C s á k á n y  S á n d o rn é  
345 é s  g y e rm e k e i.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó 

feleségem temetésén résztvettek és megjelené
sükkel nagy fájdalmamat enyhítették, fogadják 
ezúton hálás kö szünetemet.

349 Lő w y B é la .
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Legolcsóbb Szén
a kitűnő

A J K A I
darabos szén.

Ára q-ként

3 6 0  P
Megrendelhető és kapható:

szén- és fakereskedésében. 
302 Kórház-utca I.

gősnek tait most, amikor az uj kormány a nem* 
zetet újjáépíts programjában a gazdasági kérdé
seknél is a szakszerűség és szakértelem érvénye
sülését hirdeti. Bayer János, a kör ügyv. alelnöke 
indítványára ezokkól egyhangúlag elhatározták, 
hogy a társköiökkel együttesen országos állandó 
gazdatiszti intézőbizottságot alakítanak, amelynek 
alakuló ülése december 4.-én, Bpesten lesz. Az 
országos bizo tság delegáltjai Fejér-, Tolna- és 
Ve8zprémvármegyei Gazdatis2ti Kör részről: Hankö 
Ernő jószágigazgató, Thullner János intéző, Bayer 
János tiszttartó, ügyv. elnök és Polcét Kálmán 
titkár. Haidekker László és Ármos Jenő gazda
sági tanácsosok indítványára az ülés egyúttal 
kimondotta, hogy — Miskolc városnak a diplo
más fiatalság elhelyezkedésére hozott javaslatával 
kapcsolatosan — a fenti határozatát a vármegyék
nek, illetőleg alispánoknak is megküldi.

Veszprém megyei város adóhivatalától.

Adófizetés iránti hirdetmény.
A \ árosi adóhivatal ezennel felszóllilja mind

azokat az adózókat, akik az adófőkönyvben előirt 
hálrálékos és a folyó év végéig most m.Ár teljes 
összegben esedékessé vált adótartozásukat még 
be nem fizették, hogy azt járulékéival együtt no
vember 23.-ig a városi pénztárnál annál is in
kább fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük 
a zá'ogolási eljárás azonnal meg fog indíttatni a 
negyedik évnegyedért is.

Figyelmeztetjük a hátralékosokat, hogy az 
egyénenkénti Írásbeli megintésre vonatkozó ren
delkezés a végrehaj'ásnak gyorsabbá tétele cél
jából hatályon kívül helyeztetett. Egyébiránt a tar
tozásokról mindenki tájékoztatva van részint a fi
zetési meghagyások, részint az adóivek áltJ.

Figyelmeztetjük a hátralékosokat arra is, hogy 
a már lezálogolt harmadik évnegyedi és más ré
gibb tartozások miatt a zálogtárgyak össze
hordását az utasítás értelmében együttes árverés 
céljából még folyó hónapban megkezdjük.

Miután úgy a kincstár, mint a város ismé
telten biztostiott fizetési kedvezményeket, a mu
lasztók ellen a törvény értelmében teljes szigorú
sággal vagyunk kénytelenek az eljárást lefolytatni.

Ezen eljárás folytatódik nemcsak az adó, 
hanem a rendkívüli pótlékok, forgalmi adók, kincs
tári és városi illetékek, fogyasztási adók, vizdijak 
és minden más köztartozás hátrálékok miatt is.

Figyelmeztetünk mindenkit, hogy a tartozá 
sok fizetése tovább nem odázható, fizető kész
ségének mindenki tartozik jelét adni, — mert 
az köztudomású, hogy a jelen viszonyok között 
az adófizetés nehéz kötelesség, — de áldozatok 
árán is meg kell adni az ország fenntartásához 
szükséges eszközöket, különben még rosszabb 
helyzetbe kerülnének maguk az adófizetők is.

Veszprém, 1932. évi november hó 9.-én.
344 A városi adóhivatal.

A veszprémi kir. járásbíróság. 
2 5 0 5 -1 9 3 2 -5 . szám.

Idéző hirdetmény.
A veszprémi kir. járásbíróság közhírré teszi, 

hogy özv. Kovács Antalné sz. Smid Emília és tsai 
felpereseknek Kovács Menyhért és az ismeretlen 
örökösök, mint alperesek ellen ági öröklés meg
állapítása iránt indított petében a bíróság a per 
felvételére é3 érdemleges tárgyalásra határna
pot tfizött és felhívta a feleket, hogy 1932. évi 
december hó 20. napján délelőtt fél 9 órakor 
hivatatalos helyiségében (Vár-utca 11. házszám, 
földszint, 1. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egy
szersmind pedig Kovács Menyhért és Kovács Meny
h é r té  sz. Smid Irén, volt veszprémi lakos örökösei, 
mint ismeretlen örökösök alperesek részére, kik is
mereten helyen tartózkodnak, ügygondnokul dr. 
Rhédey Antal veszprémi ügyvédet (lakik Veszprém
ben, Vár-u. 6.) nevezte ki.

A bíróság felhívja az alpereseket, hogy a 
fent megjelölt határnapon és órában meghatalma
zott ügyvéd által jelenjenek meg, mert ellenkező 
esetben az ügygondnok fog helyettük eljárni.

Veszprém, 1322. évi szeptember 29.-én.
A kiadmány hiteléül:

Mustosáé Dr. Karsay s. k.
kiadó. 347 kir. járásbirósági elnök.

Veszprémben,
a laktanyai állomás közelében,

k é t ke t tő s zo b á s ,
mellékhelyiséges

c s e ré p te tö s  h á z
240—240 : --öl területen 3200—3200 P- ért, 

(részletre 3400 P)
azonnal eladd.

Ugyanott gyümölcsfákkal beültetett házhely 
350 négy8zögölenkint 3 P.
Felrilágositás t ad dr. Puskás István irodája, Gizelia-tér.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

6779-1932. Ik. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Rosenfeld József győri bej. cég végrehajtat

nak LCwy Józsefné sz. Novák Mária végrehajtást 
szenvedő ellen 2348 70 P tőkekövetelés és jár. ere
jéig indított végrehatási ügyében a telekkönyvi 
hatóság Épületfa és Építőanyag Kereskedelmi r. t. 
barcsi bej. cég utóajánlata következtében újabb ár
verést rendel el 2348 P 70 f tőkekövetelés és jár. 
behaj'ása végett, a veszprémi kir. járásbíróság terü
letén levő, Várpalota községben fekvő s a várpa
lotai 1837. sz. tjkvben A - f  1. sor 903. hrsz. a. 
felvett (ház 215. sz. a., udvar és kerttel) ingatlan
ból Novák Mária férj. Lőwy József nevén álló V* 
részre 2760 P kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Vár
palota községházánál megtartására 1932. évi de
cember hó 1. napjának délelőtt 9 óráját tűzi 
ki és az árverési feltételeket a következőkép álla
pítja meg: Az árverés alá eső ingatlant a 2760 Pki- 
kiá'tási árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet.

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. augusztus 31. napján.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. Ungváry s. k.
tlkvvezetö. 343 kir. járásoirósági alelnök.

4016—1932. sz.
Pályázati hirdetmény.

Veszprém vármegye zirci járásához 
tartozó s nyugdíjazás után átszervezett, 
megüresedett.

segédjegyzői
állásra ezennel pályázatot hirdetek. Az ál
lás javadalma a 62.000—1926. B. M. sz. 
rendeletben van megállapítva. Lakáspénz 
helyett természetbeni lakás.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy 
képesítésüket, eddigi alkalmaztatásukat, po
litikai és erkölcsi megbízhatóságukat iga
zoló okmányaikkal felszerelt pályázati kér
vényüket f .  évi n o v em b e r hó 3 0 ,-ig  
hozzám nyújtsák be. Az elkésetten érkező 
kérvényeket nem veszem figyelembe. A vá
lasztás határidejét később állapítom meg.

Zirc, 1932. évi november hó 3.-án.
Dr. SDIt Lajos s. k. 

342 főszolgabíró.

3802— 1932. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Hacker Imre ügyvéd által képviselt Ber- 

ger Zoltánná javára 62 P 80 t. követelés és járulékai 
erejéig a veszprémi kir. járásbíróság [1931. évi 3312. 
sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tán végrehajtást szenvedőnél 1932. szept. 26-án le
foglalt, 1695 P-re becsült ingóságokra a veszprémi 
kir. járásbíróság fenti számú végzése alapján az 
árverést elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. 
t.-c. 20. §-a alapján zálogjogot szerzett más fog
la lta ik  javára is, végrehajtást szenvedő lakásán, 
Veszprém, VJr-utca leendő megtarfására határ
időül 1932. évi november hó 18. napjának 
délelő tt 9 óráját (űzőm ki, amikor a biróilag 
lefoglalt bútorok, képek s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet ígérőnek, esetleg a becsár a/3-órt i® el 
fogom adni. 1000 P-t meghaladó becsi r.ékü ingó
nál a becsérték 10 “/o ál 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 végrehajlási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam 
írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1932. október hó 14.
346 Pádár s. k., kir. bír. végrehajtó.

Eredményesen hirdethet a
V  é8zpréin vármegyében.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvárraegye* Lapkiadóvállalat.


