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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni SrOk Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

Gödöllő után.
Gödöllőn kedden felbomlott az  ifjak Nép- 

szövetsége s a  harm incezer tisztatekintetü, mo- 
solygószemü és nevetőarcu cserkész kacagva- 
sirva visszautazott hazájába. A gödöllői két 
hét szép volt nekik is, nekünk is. Amit ők 
innét elvisznek emlékül, az  csupa mosoly, csupa 
jó ság  és csupa szeretet. Amit láttak, az egy, 
a  vendéglátás őszinte szívélyességében való
sággal felolvadt ország volt, hiszen nem egy 
helyen valóságos virégesővel fogadták a fiu
kat. S mindegy volt, hogy német volt-e a  cser
kész vagy francia, izlandi-e avagy sziriai, az 
örömm el tele ünneplés egyazon lelkességgel 
fogadta valam ennyi nemzet fiait. A bucsuzás 
pillanatában nem is tagadta közülük senki: 
egész életükre felejthetetlen élmény volt szá 
mukra a gödöllői dzsembori.

De még egyet láttak ezek a fiuk. Apáik 
m ég azt tanulták és tanították erről az ország
ról, hogy itt egy félvad, barbár nép él a két 
folyó között sátrakban tanyázva, nyereg alatt 
puhítva a lóhust és olvasták a kisantant-sajtó 
rólunk terjesztett legújabb rágalmait. Ezek ,a 
fiuk megállották az Erzsébet-hid csodálatos 
ive alatt, szemük felragyogott a büszke királyi 
várra, aztán  m egcsodálták a nyüzsgő életű

Minden csak kölcsön.
Minden csak kölcsön, mit az égtől kaptunk, 
Minden csak kölcsön, — élet, szerelem, — 
Téged is kölcsön adott énnekem,
Hogy aztán mindig csak sirassalak.

És felidézve múltam, áldjalak meg 
És áldjon meg a könnyem, sóhajom 
S mikor a szellő szavát hallgatom,
Abban is te szólj hozzám csendesen.

A rög befödhet, szivedre borulhat,
Nekem te vagy az élő bánatom 
S vérzőn kesergő, zengő lantomon 
Te élni fogsz, — én feltámasztalak.

Radványné Ruttkay Emma.

Borsos József emlékezetére.
Közli Jánosi József.

Tegnap volt ttven esztendeje, hogy örök 
álomra hunyta szemét a magyar festőművészet 
töiténetének egyik legjelentősebb egjénisége. A 
nagyközönség nem sokít tud róla. Ma már talán 
a veszprémiek sem ; pedig büszlén vallhatjuk őt 
magunkénak, mert városunkban látta meg a nap- 
világot.

A veszprémi plébánia anyakönyvi feljegyzé
sei szerint 1821. december 21.-én szüli tett Borsos 
Márton és Leéb Katalin szülőitől. Édesapja ügyvéd, 

később iró, a negyvenes években a konzervatív- 
párti „Világ" szerkesztője.

dunaparti Bábelt, a  nyílegyenes Andrássy-utat 
s megállva a csodás szépségű milleniumi em
lékmű előtt, bizonyosan m eghallhatták: Szent 
István király honalapító nagysága m ár ezer 
esztendővel ezelőtt megcáfolta azokat a hitvány 
hazugságokat, amelyekkel néhány évtized óta 
gyalázzák ezt a sorsüldözött népet.

Ezek a  cserkészfiuk megcsodálták a  tisza- 
parti metropolist, a  világhírű pécsi dómot, az 
ősrégi veszprémi várfalakat, nevezetes székes- 
egyházával és Gizella-kápolnával, látták a Horto
bágy és Lillafüred panorámáját, a  magyar ten
ger páratlan szépségeit s amig a sokszázados 
gödöllői királyi parkban két hétig fürödtek a 
magyar vendéglátás szerteömlő szívességében, 
elgondolkozhattak azon is, vájjon érdemes 
volt-e apaiknak ennyi történelmi értéket, ennyi 
kultúrát, faji büszkeséget és teremtő erőt beta
posni a sárba?

Most, amikor Isten-hozzádot mondottak en
nek a megcsufolt K ánaánnak, sziveikben elvi
szik ennek a népnek a szeretetét, alkotásainak 
csodálatát és türelmének hősiességét. Mi ha
sonló szeretettel gondolunk a  távozó fiukra és 
reméljük, hogy ebből a  bimbózó rokonszenv- 
ből egyszer az európai népek nagy és őszinte 
barátsága lesz. ha most nem, majd akkor, ami
kor a Johnok, Francisok és Pávlek elfoglalják 
a politikai és gazdasági hatalom uralkodó had
állásait Angliában. Franciaországban, Egyip
tomban, Európában, Ázsiában, Afrikában, Ame
rikában és Ausztráliában. Akkor jusson eszükbe 
ez a  büszke és sorsüldözött nép itt. az egykor 
boldog Duna-mentén. És akkor ne csak emlé
kezzenek, de majdan cselekedjenek is ! ___

Gabonával is lehat 
adót fizetni.

Még e héten megjelenik a kormány rende
leté. — Búzával és rozzsal a multévi adó
hátralék fizethető. — Kedvezmények a fize

tést teljesítő gazdáknak.
A M TI jelenti: A pénzügyminiszter, a föld- 

mivelésügyi miniszterrel való letárgyalás után, a múlt 
hét szombatján szétküldötte a minisztertanács tag
jainak ama rendelettervezetét, amely az adóhátra
lékoknak bizonyos terményekkel való lerovása tár
gyában intézkedik. A rendelettel a legközelebbi 
minisztertanács foglalkozik majd, úgyhogy a ren
delet előreláthatóan még e hét folyamán megjelenik.

Beavatott helyről nyert értesülés szerint ez 
a rendelettel vezet, amely az adóhátralékoknak bi
zonyos terményekben való lerovását fogja lehetővé 
tenni, a pénzügyminiszter által szétküldött szövege 
szerint a következő elveken épülne fel:

A felszaporodott adóhátralékoknak s törlesz
tése megkönnyítése céljából a mezőgazdák együttes 
adókezelésben az 1932. év végén terhilkön nyilván
tartott adóhátralékot búzában és rozsban is leró
hatják. Az e célra szolgáló búzának és rozsnak a 
budapesti áru- és értéktőzsde szabályainak kell 
megfelelni. Az átvétel, illetve az elszámolás napi 
áron történik, természetesen, a bolettát is a gazda 
javára számolják el.

Abban az esetben, ha a hátralékos az 1933. 
évre előirt adóit, — amelyeket nem lehet termény
ben kiegyenlítenie, hanem készpénzben kell kifi
zetnie, — az év végéig teljesen kifizeti, az adó
hátralék törlesztésére beszállított búza, illetve rozs

Borsos József Pesten járt iskolába. A korán 
jelentkezeti rajzoló tehetsége a többi fiatal magyar 
rajzolók példájára Bécsbe vonzotta. Itt a művész
akadémia Kupelwiesen-osztályában tanult, majd 
Waldmüller iskolájában folytatta tanulmányait.

A császárváros művészi világával két évtize
den át valósággal összeforrott s tehetsége révén 
előkelő nevet és gondtalan életmódot biztosított ma
gának. Az udvar, az ott élő magyar arisztokraták, 
valamint a bécsi művelt polgárság szeretetteljes 
pártfogásba vette, méltányolta művészi képességeit, 
bőven ellá'.ta munkával. Nagyon kedvelte az ő 
hollandi modorra emlékeztető, szingazdag, derűs 
képeit, viruló szép hölgyeit, szalon-zsánereit.

Arcképeken kívül már pályája kezdetén is 
festett életképeket (Anyai gondosság 1845). Rem
brandtra és Saskiájára emlékeztet egy 1847-ből 
való képe, amely egy hölgyet balkarjával átölelő, 
jobbkarjában pedig boros kupát tartó férfit ábrá
zol. Legismertebb a Báléj utáni reggel c. képe, 
amely öltözködő leányokat ábrázd kora reggeli 
megvilágításban. (A Szépművészeti Múzeumban 
van.) A Galambpostá-ja erősen romantikus: egy 
leány, nyitott ablakrál levelet köt a galamb szár
nyára. Anrái megrázóbb erejű az 1858-ban fes
tett Csata után c. képe, amelyen egy apa és fia 
komor arccal gyalogol alkonyati napfényben, az j 
elvesztett csata utáni hangulatban. Nagyon kiváló 
alkotás Az özvegy c. képe, melyet a Szépművé
szeti Muzeum letétjeként őriz a Veszprém várme
gyei Muzeum; ez a kép egy szép, középkorú-höl
gyet ábrázol, amint az elvesztett férjének tábornoki 
jelvényei és díszruhája mellett, gyászruhában, fáj
dalmába merülten ál), a háttérben látszó szomszé

dos szobában feszület mellett két gyertyaszál lo
bog. E képről Warzbach Művészlexikona azt Írja, 
hogy „a szinhatás érzékével Borsost csak Amer- 
ling múlja felül." Ugyancsak a Veszprémvárme- 
gyei Muzeum őrzi az egyik várpalotai Zichy gróf 
nejének arcképmását, amelyet kora ecsetkezelése 
és színezése nyomán műtörténészeink Borsos Jó- 

! zsefnek tulajdonitanak.
Borsos volt az első festőnk, aki a szin- és 

fényhatásokat képein már kiváló sikerrel tudta ér
vényesíteni.

Ecsetjével szép vagyont szerzett, amelyből 
fényesen, úri módon élt Bécs előkelő világában. 
Egy balul végződött tőzsdespekuláció után azon
ban szegényen tért vissza 1861-ben Pestre, ahol 
az akkoriban még művészet-számba menő fény- 
képirással próbált uj életet kezdeni, de kevés 

; anyagi sikerrel. Mint a budai „Szép Juhászné" 
vendéglő és kedvelt művésztalálkozó hely korcs- 

; márosa fejezte be földi pályafutását 1883. augusz
tus 19.-én s tért pihenni hazája földjébe, mű
vészi érdemekben és értékekben gazdag életének 
62. esztendejében.

Vájjon megvan-e és hol, merre van sirhantja 
s van-e rajta méltó jele az ő dicső emlékeze
tének?!

Egyelőre mi veszprémiek, talán városunk* 
nak valamelyik régi, patinás, hangulatos — ed- 
digelé névtelen — utcácskáját jelezhetnénk meg 
Borsos József nevével.

Bátor vagyok ezt a gondolatot a városunk 
történelmi és művészeti emlékei iránt minden al
kalommal gyengéd megértést tanúsító szeretett 
polgármesterünknek szives figyelmébe ajánlani.
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Nincsen jobb  ellenszer
Az víznél.

ulán a napi áron falul külön Ürítésben is részesül. 
Ez a térítés azoknál az adózóknál, akik az 1933. 
év végéig az 1932. év végén fennállóit hátralékok
nak legalább 50 százalékát kiegyenlítik, a termé
nyekben lerótt adóhátralék Összegének 10 százalé
kát, akik pedig az egészet kiegyenlítették, azok
nak 20 százalékát teszi ki.

A rendeletnek ketfós célja van. Az egyik az, 
hogy az adóhátralékok lerovását megkOnnyitse, 
a másik pedig, hogy a gabonapiacon mutatkozó 
kínálatnak egy részéi, mint ármeghatározó ténye
zői kikapcsolja.

Cserkészinvázió Veszprémben.
Múlt szombaton 525, hétfőn 380 újabb külföldi cserkészcsoport látogatott el 
a városba. — Hétfőn este pedig cserkészdelegátusok voltak itt. — Vala
mennyieket meleg szeretettel fogadta a város hatósága és közönsége. — Ma 
szombaton újabb 80 főből álló idegen cserkészcsapat érkezik. — Szerdán 

megjöttek a veszprémi cserkészek is.
A cserkészek gOdOllói világtáborozásával 

kapcsolatban Veszprém városnak bóven kijutott a 
cserkészek látogatásából. Valóságos cserkészinvázió 
volt az a négy nap. amely alatt külföldi és ma
gyar cserkészek vármegyénk székvárosát fölkeres
ték. De ennek az inváziónak a város hatósága és 
kOzOnsége egyaránt szivból Örült, ami meglátszott 
azon az Őszinte, szeretetteljes fogadtatáson is, amely
ben a lálogatóba jóit cserkészek nálunk része
sültek.

A külföldi cserkészek múlt csütörtökön Vesz
prémbe rándult 308 tóból állott csoportjának fo
gadásáról legutóbb már részletesen megemlékez
tünk. Ugyanezidóben az elszakított Erdélyből, 
Kolozsvár városából volt itt kórülbelül 50 tagú 
cserkészcsoport, akik azonban a megyéspüspOk 
vendégei voltak és pénteken reggelig tartózkodtak 
Veszprémben. Múlt szombaton és ehéten hétfón 
aztán újabb külföldi cserkészcsapatok rándultak le 
Veszprémbe. És pedig szombaton angol, francia, 
lengyel, luxemburgi, Örmény és román cserkészek
nek, a velük jóit 19 fónyi magyar tórzssel együtt, 
525 lóból álló csoportja, Orbán József, a csütör
töki kirándulásnak is vezetóje vezetésével. Hétfón 
pedig Franciaországnak és a francia gyarmatoknak 
382 fót számlált cserkészei és 5 angol cserkész, 
Lányi László 1. vonatparancsnok vezetésével. A 
fogadtatás mindkét napon ugyanolyan program 
szerint folyt le, mint csUtórtókón, a változás csu
pán az voll, hogy mig szombaton a Szent Imre- 
téren ismét dr. Wéber Pál kanonok üdvózOlle ma
gyar, francia, angol és német nyelven az idegen 
vendégeket, a takarékpénztár előtt lefolyt búcsú
záékor pedig dr. Kiss Ernő kir. ügyész franciául, 
Wéber Pál angolul intézett hozzájuk búcsúszava
kat, hétfőn úgy a fogadtatásnál, mint a búcsúzáé
nál Rosos Károly h. polgármester szállott hozzá
juk francia nyelven.

A város közönsége és előkelőségei, élükön 
dr. Kenessey Pongrác főispánnal, mindegyik cser
készfogadtatáskor dicséretreméltóan kifejezésre jut
tatták meleg érdeklődésüket és barátságukat, s

A S P IK IN
tabletták i

beváltak a  meqhiiltás első 
jeleinél. és fejfájásnál

ebben nem lankasztotta őket sem a szombati nagy 
hőség, sem a hétfői csipős, szeles időjárás. 
Ugyanezt mondhatjuk a helybeli nőegyletek lelkes 
asszony-és leánytagjairól, akik meg korán reggel a 
Malulka-Uzlel udvarán a vajas-eonkászsemlyét ké
szítették, a Legényegylet kertjében lefolyt ebédek 
alkalmával pedig az ételek kiosztását végezték. 
Megérdemelnék, hogy nevüket leközöljük, de oly 
sokan vállalkoztak a fáradságos szolgálatra (szá
zon felül voltak), hogy ezt — őszinte sajnálatunkra 
— nem tehetjük.

Az ebéd ideje alatt hétfőn is, éppúgy, mint 
mull csütörtökön, dr. Rótt Nándor megyéspüspök 
meglátogatta a külföldi cserkészeket és nyájasan 
elbeszélgetett velük. A cserkészek pedig az ebéd
ről eltávozásuk alkalmával mindkét alkalommal 
diszmenetben vonultak el a főpásztor előtt. Szom
baton dr. Csiszdrtk János c. püspök, kanonok, 
volt megh. miniszter látogatta meg az ebédelő 
cserkészeket, akiknek a megyéspüspök üdvözletét 
magyar, angol, francia, lengyel és német nyelven 
tolmácsolta. Az ebédek végeztével a külföldi cser
készeknek a nyolc magyarruhás fiú és leány, akik 
a Külsőpályaudvaron a tízórait is kiosztották 8 a 
cserkészfiukat fölvirágozlák, bemutatta a magyar 
palotást, ami olyan viharos tetszést aratott, hogy 
néhány idegen nemzetbeli cserkész is megpró
bált] utánozni A táncoló párok: Csányi Lea, Csányi 
Énei, Durkó Éva, Hanitz Baba. Kárász Lili, Rhédey 
Magda, Szabó Éva és Velly Magda, valamint Bé- 
keffy Dadó, Bakrossy Viktor, Horváth Bandi, Kaj- 
dacsy Feri, Karsay Lexi, Lányi Misi, Szabó Pali 
Viniss Pubi voltak.

Mindhárom Veszprémbe érkezeti cserkész
csoport a délutáni vonattal Balatonalmádiba rán
dult ki, ahol a parton már cigányzenével fogadták 
őket. MegfürOdtek a Balatonban, majd a Pannó
nia éttermében habos kávé és szendvics ozsonnát 
kaptak, utánna pedig táncra perdültek az almádi 
leányokkal.

Hétfőn este még egy 20 főből álló cserkész- 
csapat érkezett Gödöllőről Veszprémbe, a külföldi 
cserkészparancsnokoké. Hatalmas és kényelmesen 
berendezett autóbuszon negyed 8-kor érkeztek 
Balatonkenese felől s megtekintették a várost. 
Különösen a várból látható panorámában gyönyör
ködtek. Majd a város a Koronában vacsorát adott 
tiszteletükre, amelyen a megyéspüspök képvisele
tében dr. Wéber Pál oldalkanonok, a vármegye 
részé,ól dr. Poubszky Elemér főjegyző, a város 
nevében Rosos Károly h. polgármester, Bokrossy 
Jenő műsz. tanácsos és dr. Tekeres Lajos I. al
jegyző, az utóbbi kettő az Idegenforg. Bizottság 
elnöke i s  titkára, valamint több közéleti előkelő
ség is megjelent. A Stefanovszky Jenő vendéglős 
által kiszolgáltatott, jóizü vacsora után az első po- 
hárkOszőnlől dr. Wéber Pál mondotta magyar és 
francia nyelven, majd a vendégek nevéken Viel- 
iard szenátor válaszolt franciául s hangsúlyozta a 
magyarok kiváló vendégszeretetét. A külföldi ven
dégek közül fölkOszőnlőket mondtak még Mous-

sac gróf (francia) és Data (román), az előbbi 
francia, az utóbbi latin nyelven. A gödöllői ven
dégek a következők voltak: Viellard szenátor, 
Valdon tábornok é t M outtac gróf francia, Schüg- 
bauerné osztrák, Nedelku és Dala román, Ranefl 
é t Kaaltmann holland, dr. Qomezdos proffesszor 
portugál delegátusok, magyar részről dr. Zsembery 
Oyula, a Cserkész Szövetség társelnöke, dr. Gud- 
rum Kázmér és dr. Fínánczy Ernő, a táborpa
rancsnokság képviselői, Halpern Róbert és Woh- 
ryzka István a külügyi csoport részéről és a kö
vetség! delegátusok. A vendégek, cigányzene mel
lett, barátságos hangulatban voltak együtt 10 
óráig, amikor visszautaztak Gödöllőre.

Bizonyára kedvet lesz a három cserkészláto- 
gatás emléke az itt járt külföldieknek, amiért az 
Idegenforgalmi Bizottság már említett s legtöbbet 
dolgozott vezetőségén és a veszprémi nőkön kívül 
buzgólkodó Rosos Károly h. polgármestert, dr. 
Jávonszky József városi adóügyi jegyzőt, valamint 
az ebédeltetés nehéz és fáradságos rendezését vég
zett Salamon Béla ny. gazd. alezredest is teljes 
elismerés illeti, l t emlitjük meg, hogy a dzsem
bori táborparancsnoksága a .szives fogadtatásért* 
és .meleg vendégbarátságért* s .különösen a vá
ros rendkívüli módon megnyilatkozott vengégaze- 
retetéért* levélben a leghálásabb köszönetét fe
jezte ki.

*
Lapzáráskor értesülünk, hogy a külföldi cser

készek veszprémi kirándulása még nem fejeződött 
be. Augusztus 19.-én, ma szombaton ugyanis az 
idősebb külföldi öregcserkészeknek Magyarországot 
tanulmányozó mintegy 80 főnyi csoportja Győrről 
ismét ellátogat hozzánk. D. e. 10 32 érkeznek a 
veszprémi állomásra, ahol a fogadtatásuk lesz, 
majd bevonulnak a városba, amelyet megtekinte
nek. 1 órakor ebéd lesz a Zuschmann-féle ven
déglőben, délu'án vagy a veszprémi uszodában 
fürödnek meg, vagy Almádiba rándulnak ki. Este 
630  kor utaznak vissza Győrre. Reméljük, hogy 
a város közönsége ezeket az angol, skót és 
egyiptomi cserkészeket is a többihez hasonló- 
érdeklődésével és melegséggel fogja fogadni.

Végül megemlítjük, hogy szerdán éjjel haza
érkezett a gimnáziumi Szent Imre- és az iparos
ítják Assziszi Szent Ferenc cserkészcsapata. Mint
hogy biztos érkezésük nem volt jelezve, hivatalos 
fogadtatásban nem részesülhettek, de annál mele
gebb szeretettel övezte őket a városi állomáson 
csoportosult közönség és forrón szorították keb
lükre a fiukat a szüleik.

=  P olitikai fészkelődések. A horogkeresz
tes mozgalom, amely eddig csak a Dunámul nyu
gati vármegyéiben kísérletezett, most Veszprémme- 
gyében is próbálkozik. Az enyingi járásban, sőt 
Veszprémben is röpcédulákat osztogattak, amelyek 
a Magyar Nemzeti Szociálista Párt programját tar
talmazzák. Az egész horogkeresztes mozgalmat 
nem tartjuk komolynak, mert hiszen Gömbös 
Gyula miniszterelnök megmondta, hogy amiként 
az olasz fasizmust nem leheteti magyar talajba át
ültetni, azonképen a német hitlerizmust sem lehet 
nálunk sikerrel lemásolni. Nekünk megvan a jel
vényünk az ősi kettős keresztben, nincs tehát 
szükség a horogkeresztre, amely a magyar lélektől 
idegen célokat és törekvéseket jelképez. Tekintet
tel azonban arra, hogy most, amikor a trianoni 
revízió szükségességét már szinte az egész Európa 
elismeri, s amikor a magyar nemzet annak elérése 
céljából a legnagyobb erőfeszítéseket teszi, nem 
engedhető meg, hogy a revízió legelső feltétele, a 
magyar nemzeti egység bármely oldalról megbon
tassák. Éppen ezért igen csodálkozunk, hogy egyet 
nagybirtokosok, akik pedig eddig maguk is a nem
zeti összefogás szükségességét hangoztafták, most 
jónak látják kacérkodni a horogkeresztes mozga
lommal, amelynek törekvése pedig, az .ü sd  a 
zsidót* elven kívül, éppen a nagy vagyonok nacio- 
nalizálására irányul. Ennek a kérdésnek közmeg
nyugvásra való rendezése is benne van Gömbös 
Gyula Nemzeti Munkatervében és semmi szükség 
arra, hogy ezt, a nemzet érdekeit nagy felelősség
gel szem előtt tartó kormány helyett, más, a fele
lősséget kevésbé érző politikai pártok próbálják 
megvalósítani. Az ilyen kísérlet csak vallási vi
szálykodásra, a társadalmi osztályok harcára s vég
eredményben a nemzeti egység megbontására ve
zetne, amihez hazáját szerető magyar ember 
nem adhatja oda a támogatását. És ezt a kormány 
nem is engedheti meg és nem is fogja megen
gedni, ahogyan nem fog megengedni semmiféle 
olyan zavarkeltő politikai megmozdulást, amely
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bármely oldalról a rendel, a kOznyugalmat veszé
lyeztelné és a nemzet félteti létérdekeit aláásná. 
Eit jó lesz tudomásul venni más fészkelódó poli
tikai pártoknak is, amelyek meggondolatlan agilá- 
ciójukkal nemcsak a nemzet jóvójét veszélyeztetik, 
hanem saját értékeik alatt is vágják a fát.

H Í R E K .
— Szem élyi h ir. Dr. Horváth Lajos, vár* 

megyénk alispánja csütörtökön megkezdte egyelőre 
kéthetes szabadságát. Helyettese dr. Porubszky 
Elemér várm. főjegyző.

— Uj c sendőr osztá lyparancsnok. A bel
ügyminiszter dr. Gergely Sándor csendőrőrnagyot 
veszprémi osztályparancsnokká nevezte ki. Heile 
Ernő csendőrőrnagy, az eddigi osztályparancsnok 
nyugalomba vonult.

— S zen t István napi isten tiszteletek . Aug. 
20.-án, holnap Szent István-napján reggel 9 óra
kor a veszprémi székesegyházban ünnepi szent
mise lesz, amit dr. Rótt Nándor megyéspüspök 
pontifikál. Az ünnepi szentbeszédet dr. Csiszdrik 
János c. püspök, székesegyházi kanonok mondja. 
Az istentiszteletre a hatóságok ezúton is meg
hivatnak. Ugyancsak ünnepi istentiszteletek lesz
nek István király napján d. e. 10 órakor a refor
mátus és evangélikus templomokban.

— Károly k irá ly  em lékű nnepély T ihanyban. 
Kedden, Nagyboldogasszony napján fényes külső 
ségek között folyt le a minden évben szokásos IV. 
Káról király emlékünnep Tihanyban, amelyen dr. 
Rótt Nándor megyéspüspök is megjelent dr. Wiber 
Pál kanonok kíséretében. A megyés püspököt a 
templom bejáratánál dr. Stommer Viktorin tihanyi 
apát fogadta, majd a főpásztor ünnepélyes szent
misét pontifikáit, amelyen a nagyszámú előkelőségen 
kívül a kormány képviseletében Hómon Bálint kul
tuszminiszter is megjelent. Szentmise után Bán 
János tihanyi plébános vezetésével körmenet volt, 
amelyben a megyéspüspök fényes papi segédlettel 
haladt. A kálvárián Strommer Viktorin tihanyi apát, 
utánna pedig Szontagh Jenő felsőházi tag mondott 
kegyeletes emlékbeszédtt.

— P ro tes tán s  egyházkerü let! közgyűlé
sek. Amint már jelenteltük, a dunántúli reformá 
tus egyházkerület, dr. Antal Géza püspök és dr. 
Balogh Jenő titkos tanácsos, egyházker. főgondnok 
vezetésésével, az idén szeptember 24.-én Vesz 
prémben tartja éves közgyűlését, a megyeház dísz
termében, amelyet a vármegye kisgyülése ecélra 
készséggel átengedett. — A dunántúli evangélikus 
egyházkerület idei közgyűlése pedig szeptember
7.-6n Magyaróváron lesz s azon Kapl Béla püspök 
és Mesterhdzy Ernő ny. főispán, egzházker. fel
ügyelő fognak elnökölni.

— Tem plom i hangverseny. Magasnivóju 
templomi hangversenyt rendezett a balatonkenesei 
ref. egyház az elmúlt vasárnap. A hangverseny 
országoshirü művész szereplői Árokháty Béla or
gona-, Hajdú István gordonkaművész, Sziits Ist
vánná énekművésznő é> Önody Árpád, a Nemzeti 
Színház tagja voltak. Az előadó művészek szebb
nél-szebb számai mély hatást tettek a nyaraló ven
dégekből rekrutálódó nagyszámú közönségre. A 
hangverseny kitűnő megrendezéséért a dicséret 
Molnár Gyula ref. lelkészt illeti.

— M eghalt P ongrácz Jenő  volt korona
ügyész. Szentmiklósi és óvári Pongrácz Jenő ny. 
koronaügyesz, a grófi, bárói és nemesi Pongrácz- 
uemzetség széniora, augusztus 9-én, 81 éves ko
rában, hosszas szenvedés után elhunyt Palozna- 
kon, ahol szőlője volt A megboldogult a jogászi 
pályát 1872-ben kezdette meg Veszprémben, ahol 
kir. a lügyész s az úri társadalomnak derűs kedélyű, 
melegen szeretett tagja volt. Mint kiváló jogász 
már 1894 ben főügyész lett s 1910 ben budapesti 
koronaügyész, amely díszes állását 1922-ben be
következett nyugdíjazásáig viselte. Többizben kí
nálták meg az igazságügyi tárcával, de ő a mi
niszteri állást mindenkor elhárítotti magától, távol 
akart tartózkodni a napi politikától. Az igazság
szolgáltatás terén elért kiváló érdemeinek elisme
réséül legmagasabb helyről ismételten magas ki
tüntetésben részesült. így a II. oszt. Vaskorona- 
rend s a Lipét-rend lovagja volt, valamint nyug
díjazása alkalmából a „kormányzói teljes elisme
rés".ben részesült. Halála családján és kiterjedt, 
előkelő rokonságán kivül, hosszú élete folyamán 
puritán egyéniségével, tántoríthatatlan igazságos
ságával és hazafias magatartásával szerzett nagy

számú tisztelőjét és melegszívű emberszeretetével 
megnyert számos barátját borította gyászba. Vele 
az ősi nemzetfenntartó magyar nemesi osztály egy 
kiváló reprezentánsa szállt sírba. Temetése au
gusztus 11.-én ment végbe a paloznak-csopaki 
róm. kát. temdlomból. Az elhunyt özvegyet: szül. 
darvastői Szentirmay Irmát és három gyermeket: 
vitéz Pongrácz Pál huszárőrnagyot, Margitot és 
Máriát hagyta hátra.

— A Szent István hét ünnepségei. A Szent 
István-hét ünnepségeit az idén is a szosásos fény
nyel üli meg a főváros. Az ünnegségek központ
jában az idén is az augusztus 20.-i körmenet és 
az aznap esti nagyszabású gellérthegyi tűzijáték á l. 
Ezenkívül lesznek népies és nemzeti vonatkozású 
szórakoztató és oktató látványosságok és ünnep
ségek. Es az idén is be fog mutatkozni a „Gyön
gyös Bokréta" előadásaiban a magyar falvak mű
vészete, zenéjével és táncaival. A szórakoztató 
ünnepségeken kivül lesznek tanitócélu kiállítások, 
sportesemények. Úgy, mint minden évben, az idén 
is féláru vasúti jegy áll a Szent István-hélre utazók 
rendelkezésére. Budapest székesfőváros idegenfor
galmi szervei pedig előkészítik az olcsó tömegei 
szállásolás megoldását is.

— Búcsú. Zlrcről jelentik: Zircen Nagybol
dogasszony napján volt a búcsú. Az ünnepi szent 
misét dr. Mihályfy Ákos apát, egyetemi tinár ce
lebrálta, a szentbeszédet pedig dr. Várkonyi Fidél 
esperes plébános mondta.

— Adományok Laczkó Dezső szobrára. 
Csütörtökig befolyt: Bontz József Veszprém 10, 
Csokonay Zsigmond Olaszfalu 2 P.

— A Hősök K apujának tervei. Megírtuk, 
hogy a veszprémi Hősök Kapujának több terv- 
pályázata érkezett be, amelyeket a város fölülbirá 
latra fölküldött a Magyar Országos Képzőművé
szeti Tanácshoz. A tanács döntése most é'kezett 
vissza 8 a tervek közül négyet talált kivitelre al 
kalmasnak. Első helyen ajánlja a „17563“ jeligéjű 
tervet, amelynek a szerzője természetesen még 
ismeretlen.

— „Piri m inden t tud“ a moziban szom
bat-vasárnap. Magyar film, magyar rendező, ma
gyar szereplők, köztük a „Hyppolit- főszereplője: 
Kabos Gyula is. — Szerdán-csütürtökön, filléres 
előadásban, „Egy különös éjszaka*. A főszerepek
ben : Anny Ondra, Hermann Thimig és Ralph A. 
Roberts.

—Apáratlan gyógyerö, mi „lgmándi“-ban rejlik.
Évezredek óta föld gyomrában érik.
— Iskolakönyvek és tanszerek  b eszer

zése. Fölkérettünk a következők közlésére : A val
lás- és közoktatásügyi miniszter az iskolák igaz
gatóságához rendeletet intézett, amelyben szigo
rúan eltiltja tankönyveknek és tanszereknek az ok
tató személyzet és az iskola alkalmazottai löszé
ről való iskolai árusítását olyan helyeken, ahol könyv- 
és papirkereskedés van. Hasonlóképen sem iskolai 
önképzőkörök, sem segélyegyesületek nem foglal
kozhatnak az iskolában tankönyv és tanszer á ru 
sításával. Tankönyveket, tanszereket, az iskola ál
tal megkívánt alakban és minőségben, a tanulók 
iskolán kivül tetszés szerint bárhol, szabad válasz
tás szerint vásárolhatnak. A rendelkezés legszigo
rúbb megtartásáért az iskolák igazgatói szemé
lyesen felelősek.

— Az Én Újságom. Ali basa és a Kacsá
ról versbeszámolót közöl a magyar gyermekek 
legkedveltebb lapja. Z. Tábori Piroska cikkén kí
vül Babay József folytatja gyermekregényét, 
Majthényi György mesét, Inocent Ernő a darázs 
derekáról irt, Benedek Rózsi a dzsemboriról szá
mol be, Kosáryné Réz Lola és Babay József ver
seket Írtak a gyermekeknek. Számos kép stb. tar
kítja Az Én Újságom legújabb számát. Szívesen 
küld mutatványszamot a kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetése negyedévre 2 P.

— Katolikusok zarándoklata  a  bécsi ju 
bileumi ünnepségekre. Bícs katolikusai az o t
tani Szent István templomnak 500 éves és a vá
ros török ostroma alól történt felszabadulásának 
250 éves jubileumát ünnepük meg. A magyar ka
tolikusok, az Actio Catholica országos elnökségé
nek rendezésében, a bécsi jubileumi ünnepségekre, 
dr. Serédi Jusztinján bíboros hercegprímás és az 
ország főpásztorainak részvételével, országos za- 
rándoklást rendeznek. Az I. csoport három napra 
Bpestről szept. 9.-én indul különvonattal s a részvé
tel dija II. osztályon 3160, III. o. 24 60 P. Ebben 
benne van a gyorvonati jegy, elszállítás a pálya
udvartól a szállodáig, a naggyűlés 5 P-ős tagsági 
jegye, a jelvény és a program ára. Az elszálláso

30. M. kir. Osztálysorsjáték.

Főnyeremény:

Ötszázezer pengő
5. osztály.

Húzás: augusztus 17.-től szept. 18.-ig.
Szerezzen Szerencse Számokat SzUcsnél

Szűcs Ede Bankháza
m. kir. osztá lysorsjá ték  föárusitó  helye 

V eszprém .

lást a bécsi központi rendezőség vállalta elsőrendű 
szállodákban, vagy polgári szállodákban és magán
lakásokban stb., amelyekre vonatkozólag az Actio 
Catolica közp. irodájához kell fordulni (Bpest IV., 
Ferenciek-tire 7). Az első útra legkésőbb 
aug. 25.-ig kell jelentkezni. A II. csoport külön- 
vonata szept. 12.-én reggel indul Bpestről és 
ugyanaznap érkezik vissza. A gyorsvonati jegy, a 
különvillamos, a naggyűlési részvételi jegy stb. 
együtt II. o. 27 60, III. o. 19 60 P. Jelentkezés 
szeptember 1.-ig.

— Áthelyezett tanfelügyelők. A vallás
é i közoktatásügyi miniszter Krehnyay Béla kir. 
segédtanfelügyelőt a pestpilissoltkiskunvármegyei 
kir. tanfelügyelőségtől a veszprémvármegyei kir. 
tanfelügyelőséghez helyezte át s egyben megbízta 
a kir. tanfelügyelőség vezetésével. Kehrer Károly 
veszprémvármegyei kir. tanfelügyelőt pedig a bpest 
székesfővárosi kir. tanfelügyelőséghez helyezte át.

— Előlépett segédtanfelügyelő . A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter Pánczél Ferenc vesz
prémi segédtanfelügyelőt a Vili. fizetési osztályba 
nevezte ki.

— A „Nyíl" regényujság legújabb regénye 
„Az ördög hegedűje,- Korcsmáros Nándortól, ára 
10 fillér.

— M agyar Lányok. Bibó Lajos és Pálossy 
Éva regényeinek folytatását közli a magyar leány- 
ifjúság népszerű hetilapja. Változatos és gazdag 
tartalmából kiemeljük Dénes Gizella és Székely 
Tibor elbeszéléseit, Márkus Pál, Z. Tábori Piroska 
cikkeit, Ruzsitska Mária észtországi levelét, hegy
aljai Kiss Géza versét stb. Csatolja a lap az „Ott
honunk- c. kézimunka mellékletét. Tutsek Anna 
hetilapjából szívesen küld a kiadóhivatal mutat
ványszámot: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfize
tési dij negyedévre 4 P.

— Sofför-tanfolyam . Állami gépjárművezető 
képző (soffőr) tanfolyam nyílik meg, leszállított 
tandijakkal, a M. Kir. Tehnológiai és Anyagvizs
gáló Intézetben szeptember 4. én (Bpest, VIII., 
József-körut 6. s z ) Beírás naponta d. e. 9—1 óra

! között az igazgatósági irodában.

Gyártja: Orion izzólámpagyár
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Tankönyveket, füzeteket, Írószereket FODOR könyvkereskedésében vásároljunk. Ódon tankönyvek feláron.
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— Szaporították a  kom pjáratokat a  Ba
la tonon . A Balatoni Hajózási Rt., a szántód—ti
hanyi kompüzemben, az eddig érvényben levő 
rendes járatokon kivül még a következő járatokat 
átlitotta be augusztus 10.-től szeptember 3 .-ig: 
lihanyból indul: 11.10, 13, 1440, 18 10 és 21 
órakor. Szántódról indul: 10 50, 13 30, 14.20,
17.50 és 21.30 órakor.

— A ranyat csinált aranyhalakbó l. A leg
újabb párizsi divat az aranyhal. Egy Párizsban 
élő magyar, Szathmáry József, a legnagyobb szál
lító és eddig több. mint 300 000 frankot keresett 
az aranyhalakon. Szathmáry évek óta & Tolnai Vi
láglapja előfizetője és a lapból tanulta meg, hogy 
miképen kell az aranyhalakat kezelni. Tehát va. 
gyonát tulajdonképen Tolnai Világ lap/d-nak kö
szönheti.

— A Balatoni Szövetség közgyűlése. A 
Balatoni Szövetség augusztus 19.-én, ma szom
baton igazgatóválasztmányi ülést tart Bfüreden 
a Szövetség üdülőházában, gazdag tárgysorozattal.

—  ő s zi és téli d ivstlap  újdonságok nagy 
vá laszté k ba n  kaphatók FODOR FERENC könyv- 
kereskedésében.

— A Szegedi Hét. Nagy lelkesedéssel ké
szül Szeged az augusztus 26.-án kezdődő és szep
tember 3.-ig tartó Szegedi Hétre. A rendezőbizott
ság, amelynek élén vitéz Shvoy Kálmán altábornagy, 
vegyesdandárparancsnok, dr. Baranyi Tibor főis
pán és dr. Kogutowicz Karoly egyetemi tanár álla
nak, a legötletesebb programmal töltötte ki a nyolc 
napig tartó ünnepségeket. Kilenc különböző kiál
lítás (művészeti, ipari éa kereskedelmi, gazdasági 
és mezőgazdasági kiállítások), szabadtéri játékok, 
kongresszusok, hangversenyek, sport és bridgever- 
senyek, néprajzi és céhfeivonulások, történelmi élő
képek, cserkészbemutató, strand-ünnepélyek, kirán
dulások a tanyavilágba és Pusztaszerre, garden- j 
partyk, irodalmi esték váltakoznak a program- 
mon. Az ünnepi hetet szeptember 3.-án nagy
arányú viziünnepély zárja be, a „Velencei éj a 
Tiszán", amelyben 3000 lampionos csónak vesz 
részt. Az uszószinpadon zene - és énekművészek 
közreműködésével olasz hangversenyt rendeznek.
A Szegedi Hét alatt az ország minden részéből 
filléres és rendkívüli kedvezményes áru vonatok 
szállítják az érdeklődőket Szegedre. Az érdeklő
dőknek rendelkezésére áll a Szegedi Hét közponli 
irodája Szeged, Kass-szálló 25. (Telefon 14—15 ) |

— M ozdony és harm adosztály  a  sinau- 
tóbuszon. A veszprémi állomásfönökség közli: A 
Székesfehérvár—Celldömölk között közlekedő 1842, 
1841/1848. sz. sinautóbuszok augusztus 17.-től 23.- | 
ig bezárólag mozdonnyal és II. és Ili. osztályú 
kocsikból álló szerelvénnyel fognak közlekedni.

— A pápai m ezőgazdasági szakiskola 
évzáró  vizsgája. Pápáról jelentik : A pápai mező- 
gazdasági szakiskola szerdán tartotta évzáró vizs
gáját, amely egyúttal a másodéves hallgatók bu- 
csuzása is volt az iskolától. A vizsgán a földmű
velési minisztériumot vitéz Kolgyány László mi
niszteri titkár, a Felsődunántuli Mezőg. Kamarát 
pedig sokorópátkai Szabó István volt kisgazda
miniszter képviselte. A vizsga jelentőségét megje
lenésével emelte dr. Antal Géza ref. püspök is. 
Ott láttuk továbbá Gubicza Ferenc volt országgyül. 
képviselőt, Hamuth János polgármestert, vitéz 
Vida Elemér rendőrfőtanácsost, Fedora Sándort, a 
pápateszéri téli mezőgazdasági tanfolyam vezető
jét, Töpler Ernőt, a várm. Gazd. Egyesület titká
rát, Mihály Sándor és Halász István gazdasági 
felügyelőket, stb. A vizsgán Szabó János igazgató, 
Körmendy Zsigmond, Buland Tivadar és Kránitz 
József szaktanárok feleltették a tanulókat, akik 
alapos képzeltségről tettek értékes feleleteikkel ta
núságot. Vizsga után az ifjúsági gazdakör tartotta 
meg évzáró gyűlését, Csalos József elnöki és Né
meth József pénztárosi jelenlése után /les András 
„A gazdaságok berendezéséről" és Báli János „A

tehenek takarmányozásáról" tartottak élénk figye
lemmel hallgatott szabad előadást. Viléz Kolgyány 
László a földmüv. minisztérium, Mihály Sándor 
a gazdaközönség és sokorópátkai Szabó István 
a Mezőg. Kamara elismerését tolmácsolták a ta
nári kar és az ifjúság iránt. Vizsga után az iskola 
kiállítását tekintették meg a vendégek, majd pedig az 
iskola vendégeként ebédhez ült a társaság, ame
lyen sokorópátkai Szabó István gyönyörű szavak
kal köszöntötte fel az iskola uj igazgatóját, Szabó 
Jánost.

— T a tjan a  Soblikoff grófnő életére véres 
titok borit fáiyolt. A világtól elrejtőzve kell eltol- 
tenie fiatalságát s csak a mindent megváltó sze
relem segítségével juthat el a boldogsághoz. A ke
leti tenger, Berlin, Velence színes tájain át vezet 
H. Courlhs Mahler legújabb, kétkötetes regénye. 
Megjelent a Milliók Könyve legújabb számaként, 
ára 20 fillér, kapható mindenült.

— Kórház bizottsági ülés. A zirci Erzsé
bet-kórház bizottsága szerdán ülést tartott, ame
lyen a vármegye képviseletében dr. Porubszky 
Elemér főjegyző vett részt.

— Párizsi tanulm ányút. A MEFHOSz 
Utazási és Idegenforgalmi Irodája szeptember 1.-én 
rendezi nyári, rendkívül kedvezményes, 15 napos 
tanulmányúját Párizsba. Részvételi dij 300 P, diá
koknak 260 P. Jelentkezési határidő augusztus 22. 
Érdeklődőknek felvilágosítást és részletes progra
mot ad (levélben is) az iroda: Bpest, IX., Ferenc- 
körut 38., fsz. 2.

— T áncm ulatság , Zircről jelentik: A Zirci r.
k. Legényegylet kedden, a búcsú napján, saját 
termeiben s kerthelyiségeiben sikerült táncmulat
ságot rendezett.

— Sinautóbusz-baleset. A Szfehérvár— 
Celldömölk között közlekedő sinatóbusz, Celldö
mölk felől jövet, hétfőn a Karakószörcsök és Tüs
kevár közötti utón tengelyvégtörést szenvedett. Sze
rencsére nem történt nagyobb baj, és a MÁV 
gyorsan megjelent szakemberei a törést hamar ki
javítván, a sinautó egy kis késéssel folytathatta 
útját.

— H alálosan m egégette a  fö lrobban t 
kávéfőző. Enyingről jelentik: Vasárnap éjjel a 
siófoki kaszinó konyhájában Jozkovits Jakab ká
véfőző a petróleum kávéfőzőt tulerősen felpum- 
pázta, amitől az felrobbant s a tüztől ruhája meg
gyulladt Testén több helyen halálos égési sebe
ket szenvedett. A szerencsétlenség másik sebe
sültje Boldizsár Antalné takarítónő, aki a lélekje
lenlétét elveszítette s a lángnak szaladt. Mindkét 
kezén, arcán égési sérülést szenvedett.

— Fölm ászott a villanyoszlopra s agy o n 
ü tö tte  az  áram . Nemesvámosról jelentik: Ne
mesvámos község határában múlt szombaton este
felé Szekeres József marhaőrző fiú, gyermektársai
nak figyelmeztetése ellenére, pajkosságból felmá
szott a villamos oszlopra s onnan tekingetett a 
távolba. Amikor megfordult, a vezetéket érinthette, 
mert a 30.000 Wolt feszültségű áram nyomban 
agyonsujtotla. A halott fiú fennakadt a széles ka
rokkal ellátóit oszlopon, ruhája tüzetfogott s telje
sen leégett róla. Űsszeégelt a holttest is, a jobb 
lába bokán felül egészen keresztül égett s elvált 
a szártól. A hullát, a villamos áram kikapcsolása 
után, a Pannónia Áramszolgáltató R. T. szerelői 
vették le. A szerencsétlenségért senki mást nem 
terhel felelősség, csak a szerencsétlen áldozatot.

— Bicskázás. Hadnagy István cipész-segéd 
özv. Bauer Jánosné fiával, Giricses Jánossal ösz- 
szeverekedett, miközben a fia védelmére siető asz- 
szonynak dikiccsel a jobb kezét csuklóban majd
nem félig átvágta. Giricsest pedig a bal lapockája 
alatt szúrta meg több helyen. A mentők mindkét 
sérültet első segély után a kórházba szállították.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (19 ) 
és vasárnap (20.) a magyar filmgyártás újabb al
kotása : „Piri mindent tud". Irta László Aladár és 
Zsoldos Andor. Rendezte: Székely István. Fősze
replők : Kabos Gyula, Dayka Margit, Rátkay Már
ton, Páger Antal. Kiegészítő műsor és Magyar Vi
lághír adó. — Szerdán (23.) és csütörtökön (24.) 
filléres helyárakkal: „Egy különös éjszaka", Anny 
Ondra, Hermann Thimig és Ralph A. Roberts 
európai hirü filmje, amelynek meséje, kitűnő ze
néje osztatlan tetszést fog aratni. Ezenkívül kisérő 
műsor és Fox i angos híradó. — Az előadások 
kezdete hétköznapokon fél 7 és 9, vasárnap 4, 
fél 7 és 9 órakor. A „Hyppolit" előadásainak fil
léres jegyeit a mozi pénztára a szombat-vasárnapi 
jegyvételnél teljes értékben visszaváltja.

Kiadó
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— összees tek  a  m elegben. Az idegen 
cserkészeknek veszprémi látogatása alkalmával 
Hans Ohrelnster 14 éves bécsi cserkész a Jókai 
Mór-utcában hirtelen rosszul lett és összeesett. A 
mentők, dr. Rosenberg Jenő és dr. Szommer Imre 
v. orvosok által történt segélynyújtás után, a vasút- 
állomásra szállították. — Ács Albert 16 éves vesz
prémi fiú a Rákóczi-utcán szintén hirtelen rosszul 
lett és Összeesett. A mentők a kórházba szállították.

— L eszak íto tta  lábá t a  cséplőgép dob ja . 
Szentgál községben Dörmöhll Sándor munkaköz
ben a cséplőgép tetején megcsúszott, jobb lábá
val annak dobjába lépett és az lába fejét teljesen 
leszakította. Súlyos sérülésével mentőink a kór
házba szállították.

— T üzek. Enyingről jelentik: Nagy tűz 
pusztított Középbogárd pusztán. Id. Szabó István
nál csépelt Csók István traktora, amelynek ki- 
puffogó csöve nem volt ellátva szikrafogóval. A 
traktorból kipattanó szikra meggyujtotta a polyvát 
s a nagy szárazságban a tűz gyorsan terjedt. El
égett, nagy csomó gabonával, szalmával egyült a 
cséplőgép is. Áldozata lett a tűznek sokféle gaz
dasági felszerelés, szomszédok szalmája, úgy, hogy 
az összes kár 9200 P. A tűznél Szabó Györgyné 
égési sérülést szenvedett. Monok István traktor
kezelő ellen gondatlanság miatt az eljárás meg
indult. — A traktorkezelő gondatlansága Lajos- 
komáromban is tüzet okozott. Szapper Márton 
szérüskertjében, a zab cséplésnél, a kipuffogóból 
kipattant szikra a közeli kukorica csomót meg
gyujtotta s a tűz gyorsan tovaterjedve, Szapper 
szalmáját, szénáját megsemmisítette. A kár 60 P. 
A traktorkezelő ellen az eljárás itt is megindult.

KÖZGAZDASÁG.
* G yüm ölcsterm elők gyűlései. A Gyü

mölcstermelők Orsz. Egyesületének veszprémvár- 
megyei fiókegyesülete hétfőn délelőtt dr. Horváth 
Lajos alispán, mint elnök elnöklésével előbb igaz
gatósági ülést, majd tagéitekezletet tartott. Mind
két ülés legfontosabb tárgyát az országos egyesü
let által szeptember 25.-e és október lO.-e között 
Bpesten rendezendő országos gyümölcskiállitás 
képezte, aminek előkészítése céljából az üléseken 
megjelent Szűcs Sándor, az országos egyesület 
titkára és részletes tájékoztatót adott. A cél az, 
hogy az országos kiállításon lehetőleg minden 
vidéki fiókegyesület résztvegyen s ennek előmoz
dítása céljából az egyesület kieszközölie azt, hogy 
tagjainak a kiállítás helyén térdijat nem kell fizet- 
niök. Ha kiállítók jelentkeznek, azoknak ingyen, 
vagy igen mérsékelt díjazásért 2, 5 és 10 kg-os 
ládákat bocsát rendelkezésre s a becsomagolásnál

I az egyesület szakembere készséggel segédkezik. 
A veszprémmegyei egyesületnél ilyen szakközeg 
Demjén Márton oki. mükertész, akinek díjazásához 
a földmivelési kormány 50°/o-al hozzájárul. A ki-

j állításra nemcsak elsőosztályu, hanem kereske
delmi gyümölcsöt is küldhetnek a kiállítók. Ezután 
Töpler Ernő, a helyi fiók ügyvezető igazgatója 
tette meg jelentését a ftók működéséről, majd 
tagsági és belkezelési ügyeket tárgyaltak.

* T ag o k a t toboroz a  Veszprém i Kis
ipari Szövetkezet. A Veszprémi Ipartestület ke
belében alakult Kisipari Szövetkezet fölhívással 
fordult az iparos testvérekhez, amelyben a szoros 
gazdasági szövetségbe tömörülésre szólítja föl őket. 
A fölhívás többek között a következőket mondja : „A 
mi programunk egyetlen pontból á l l : gazdasági
jobblétet a kisegzistenciáknak s ezt a programot 
akarjuk minden tisztességes eszközzel megvalósí
tani. Megkíséreljük a lehető legkevesebbért a le
hető legtöbbet nyújtani. De kérünk szivvel-lélek- 
kel egyetértő, segítő munkát, bizalmat, lelkesedést. 
Amit egy ember akar, az gyenge szellő, amit több 
százan teljes lélekkel akarnak, az lebirhatatlan vi
har, mely elsöpri az ellenállást. Magyar emberhez
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nem méltó politika félrevonulni a keidet nehézsé
geitől é t gyérén némi mátok vergódó szárnypró- 
bá'gatását. A kiaipari szövetkezet a várót egétz 
kisiparosságát tagjai toréba kivánja létni t  hitzi, 
hogy nem le tt  kitiparoa, aki kictinyea okokból 
kivonná magét a rétzjegyzétból t  így megta
gadná iparotléraaival a tettvéri közöuéget. Rész
jegyet jegyezni lehet Szauder Kálmán pénztára 
tünk Sziklay Jénot-utcai üzlethelyiségében. Ugyan
ott az alapizabályokat ia meg lehet tekinteni é t a 
vállalt befizetéieket teljesíteni.*

* Ipari m unkások Ju talm azáia . A gyiti 
Kertsk. is  Iparkamara közli: A keretkedelmi mi- 
niizter ez évben is pályázatot hirdet oly ipari 
munkátok jutalmazására, akik az iparkamara te
rületén levő ipartelepeken hotszabb idó óta meg
szakítás nélkül alkalmazásban állnak é t jutalomra 
minden tekintetben érdemetek. Pályázhatnak azok, 
akik legalább 25 éve vannak alkalmazva, 50. élet
évüket betöltötték és jutalmat vagy elismerő ok
levelet eddig még nem kaptak. A pályázathoz csa 
tolni kell a munkakönyvét, a munkaadó bizonyít
ványát és a rendöihatóság erkölcsi bizonyitványél.
A pályázatokat a győri Kereskedelmi és Iparka
marához kell benyújtani október 31.-ig.

* A jó  szőlő és gyQmölcseltartó helyi
ségek kész ítését ismerteti a Növényvédelem és 
Kertészet legújabb száma. Cikkeket közöl még az 
idei peronoszpórajárványról, a ribizli termesztésé
ről, a forró napsütés okozta károkról, a szőlöolt- 
ványok gyökereztetéséről, az aszallszilváról, a téli 
saláta termesztéséről stb. A dúsan ilusztrá’t két 
szaklapból a Növényvédelem kiadóhivatala (Buda
pest, V., Kossuih Lajos-tér 11.) egy alkalommal 
díjtalanul küld e lapra való hivatkozással mutat
ványszámot.

* Az u j kém ényseprési dijak . A keres
kedelmi miniszter újonnan megállapította a kémény
seprési dijakat s az új díjszabást megküldötle a 
városoknak. A díjszabás főbb tételei a következők : 
Egy földszintes épület kéményének egyszeri tisztí
tása, tehinlet nélkül a kémény szerkezeiére és anya
gára, 16 fill., minden további épületosztály (emelet) 
után 6 fill. Az egész éven át rendszeres használatban 
levő kéményért (havonkint egyszer, évenkint 12-szer 
seperve) az előbbi dijak tizenkétszerese fizetendő. 
Egy ú| kémény átvizsgálásáéit (első tisztítás, lehúzás, 
legolyózás) 50 fill. Keménytoldalék tisztításáért az 
első méter után méterenkint 6 fill. Füstcsatornák 
tisztításáért:kétbetorkolásnál 12fill..minden további 
betorkolásnál 6 fill. Takarélüzhely tisztítása egy sü
tővel vagy sütő nélkül (2 m hossuságig a cső is 
bennfoglallalik, községekben 16 fill) 20 fill. Taka- 
réktűzhely tisztítása egy sütővel és egy üsttel vagy 
két sütővel (községekben 24) 30 fill. Takaréktüz- 
hely tisztítása két sütővel egy üsttel, vagy három 
sütővel (30) 40 fill. Kályha (szobalútésre) tisztítása 
beleértve 2 m. hosszú csőtisztítást, kisebb (16) 
20, nagyobb (20) 30 fill. Fürdőszobakályha tisz
títása (20) 30 fill. Cserépkályhák stb. liszlitása 
egyezség szerint.

1933. augusztus 20.____________________

IR O D A L O M  és M Ű V É S Z E T .
(„A n y á r az  orvos leghatalm asabb  fegy

vertá rsa .* ) Ezzel a témakörrel, amely minden 
kulturembert érdekel, foglalkozik tartalmas tanul
mányában Alfréd Qoldscheider dr. berlini egye
temi tanár az Uj Idők-ben. A szépirodalmi köz
lemények egész sora gazdagítja az Uj Idők leg
utóbbi számát. Harsány! Zsolt és S. Bokor Malvin 
regényeinek folytatása, Terescsényi György, Szől- 
15sy Zsigmond és Csűrös Zoltán elbeszélései, 
Farkas Imre Írása, Majthényi Oyörgy versei teszik 
vállozatossá a lapot, amelyben még Matolcsy 
Andor riportját a dzsemboriról, Székely Tibor 
könyvismertetését és Ternay István párizsi levelét 
olvashatjuk. Számos ismeretierjesztő cikk, művészi 
és időszerű képek és a tartalmas rovatok sem 
maradtak M az Uj Idők-bői, amelynek kiadóhiva
tala, Bpest, VI., Andrássy-ut 16, bárkinek küld 
díjtalan mutatványszámot. Előfizetése negyedévre 
6.40 P, egyes szám 50 fillér.

(M agyar nó ta  p ropaganda  est.) A Zirci 
r. k. Legenyegylet nagytermében vasárnap este 
Mogyoródi Jenő, a Fráter Lóránt társaság tagjának 
konferálása mellett, aki egyébként saját költemé
nyeiből is nagy hatással szavalt, Boddn Margit és 
Kubdnyi György magyar népdalokat és Adorján 
Sándor zirci nagytőzsdés két dalát nagyhalással 
énekelték. Varga Béla egyetemi hallgató nagy let-

eszpremvarmegye

széssel szavalt. A magyar nóta propaganda est 
nagy erkölcsi síkéit aratott a zsúfolt terem hálás 
közönsége körében.

T E S T E D Z É S .
Bajnoki uszóverseny Veszprémben.

A Move VSE rendezésében lefolyt „Eszterházy" 
vándordijas veszprémi uszóversenyen nagyszám
ban jelenlek meg Tatabánya, Győr, Sopron, Pét 
és Fűzfő, valamint a helyi egyesületek úszói. En
nek a versenynek keretében került eldöntésre a 
100 és 400 méteres gyorsuszás, 200 m. mell éa 
100 m. hátuszás kerületi bajnoksága is. Részletes 
eredmények a következők:

100 m. gyors, bajnoki. 1. Angyal TSC 1 p.
5 8 mp. 2. Tóth TSC 1 p. 7 6 mp. 3 Hauer Sop
ron 1 p 9 8 mp. 200 m. mell, bajnoki. l.Tapol- 
cay TSC 3 p 15 4 mp. 2 Bukvics T S C 3p. 18 4 
mp. 3. Sári Pét 3 p. 51 mp. 33 V, m. fiú  
gyors (13 éven alul) 1. Angyal TSC 23 8 mp. 2. 
Kosela TSC 26 1 mp. 3. Klein Pét 28 6 mp. 13 
éven felül: 1. Puskás TSC 23 mp. 2. Czirkovic 
28 mp. 3X 66  */s m. ifj. vegyes staféta. 1. TSC
2 p. 47 8 mp. 2. Győri Kisok 2p. 56 8 mp. 100 as 
hát, bajnoki. 1. Mandl TSC 1 p. 30 mp. 2. Hevesi 
Veszprémi Kue. 1 p. 50 8 mp. 33 l/s m leány, gyors.
1. Porkoláb TSC 29'4 mp. 2. Csányi Lea V. Kue. 31*4 
mp. 3. Göller Fűzfő 32 6 mp 66 */s m. hölgy mell. 1. 
Schneider 1. Fűzfő 1 p 9 4 mp 2SchneiderG Fűzfő.
1 p. 16 4 mp. 3. Sinagel Füriő 1 p. 21 mp. 66 
*/3 m. ifj. mell. 1. Schmiedeg TSC 55 mp. 2. 
Fürst Győr 58*8 mp. 3. Bokrossy V. Kue. 1 p.
0 4 mp. 66 * s m. fiú gyors. 1. Sipter Győr 47 
mp. 2. Schmudla TSC 50 2 mp. 3 DoblerV. Kue. 
53 4 mp. 400 as gyors, bajnoki. 1. Angyal TSC 
5 p. 32 mp. 2. Hauser Sopron 5 p. 33 8 mp. 3. 
Tassi Győr 6 p. 6 mp. 66 */, m. ifj. gyors. 1. 
Herczig TSC 45 2 mp. 2. Deák V. Move 50 4 mp. 
3. Mahik TSC 53 mp 66 %  m. fiú  mell. 1. Ko
csis Győr 55 mp. 2. Bokrossy V. Kue. 1 p. 01 
mp. 3. Schmudla TSC 1 p. 02 mp. 200f  /00-f- 
100 m. vegyes staféta. 1. TSC A. csapata 6 p. 
234 mp. 2. TSC B. csapata 6 p. 40 6 mp. Ver- 
senyen kívül: Magyar Juci TSC bemutató hát- és 
gyoruszást úszott.

Az uszóverseny után a TSC vizipólócsapata 
egy kombinált csapattal játszott vizipoló mérkő
zést 6 :3  (2: 1) arányban. Az Eszterházy vándor
dijas versenyben 1. TSC 34, 2. Soproni PUE 4,
3 Veszprémi Királvkuti UE 3 ponttal szerepelt.
A versenyt, a MOVE elnökséggel karöltve, Uhlya- 
rik Rezső kerületi előadó vezette. (t. /.)

o MOVE lövészek sikere. A Move VSE 
lövész csapata : Nagy István, Lecouve Endre, Ta
kács József, Csiszár Gyula, Király István, Jády Fe
renc hatos csapatösszeállításban szerepelt az orszá
gos MOVE bajnokságon. A nagy konkurenciában 
is sikerült lövészeinknek 1252 egységgel az elő
kelő V. helyet biztosítani. Egyéni versenyben Le
couve, III. helyen végezve, főlövészmester lett. (t. /.)

o A MOVE atlétikai szakosztálya ezúton 
is közli, hogy augusztus 20.-án érkezik meg a 
szövetségi tréner, miért is kéri a szakosztályi tagok 
pontos megjelenését az edzéseken.

o A Balaton átuszóbajnoksága. Balaton, 
füred és Siófok között több, mint 12 km.-es tá
volságon bonyolították le a MUE a Balaton át
úszó bajnokságát. A versenyt a férfiak és a nők 
csoportjában is a favoritok nyerték. Elsőnek Páhok 
István (MTK) ért a siófoki célba 4 óra 28 p. idő
vel, Fehér István (MAC) és Csillag (MUE) előtt. 
A hölgyek bajnokságát Csányi Boriska (FTC) 4 
óra 53 p., 37 mp. idővel nyerte. 2. Szenesné 
Schwarz Magda (MUE) 4 óra 57 p. 3. Bábel 
Zsófia (FTC) 5 óra 07 p.

o Labdarúgás. Az uj összeállításban játszó 
pápai Kinizsi Pápán a győri ETO-val játszotta a 
szezon első barátságos mérkőzését és 4 :2  arány
ban vereséget szenvedett. A Kinizsi csapatán meg
látszom az összeszokottság hiánya és nem tudott 
megbirkózni a már is formában levő győriekkel. 
Gólszerzők: Vörös és Kelemen. Jók a Kinizsiből: 
Szakács, Király, Szalmássy, Tóth I. Biró: Fersch. 
— A Move VSE Pétfürdőn játszott a most alakult, 
de nagyszerű játékosokból álló SE-vel barátságosan 
és 3 :2  (2 :2 )  arányban vereséget szenvedett. Az 
ifjúsági játékosokkal felfrissített MOVE nem ját
szotta ki rendes formáját. B iró: Gránássy. — Fűzfő 
otthonában szenvedett 2 :1  (1 :0 )  arányú veresé
get a győri Textil csapatától. Fűzfő is messze van 
tavaszi formájától. B iró: Kamarell. ( t  0
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o  Szorulnak a  fu tbalb irók  Füreden. A 
győri futbalbirák csapatát látja vendégül Szent 
István-napján a BSC csapata. A sportszempontból 
i i  érdekesnek Ígérkező mérkőzés d. u. fél 6 óra
kor kezdődik. Biró: Inotai-bá’.

Anyakönyv.
Sillerét: Georgi László kereskedő és Neukirch- 

ner Magdolna leánya Valéria Erzsébet r. k. — Tóth Lajos 
kocsis és Tatai Teréz leánya Mária r. k. — Ekker Imre 
pélcs. és Szedlák Mária leánya Teréz Erzsébet r. k. —  
Csincsi József kocsis és Kovács Júlia leánya Katalin ref. — 
Tatai Antal háziszolga és Szőke Ilona fia József r. k. — 
Láris Kelemen napsz. és Rábaközi Erzsébet leánya Mária 
r. k. — Czupor Imre juhász és Németh Rozália fia István 
r. k. — Káldi Gyula m. kir. honvédőrm. és Nagy Anna 
fia Géza István r. k. Csóré Elemér napsz. és Tarsoly 
Rozália leánya Magdolna Ágnes r. k.

Halálozás: Vörös József 3 é., r. k. — Osvald Józsefné 
Szabó Éva 59 é., r. k. — Juhász Gyula 1 h., r. k. — Grün- 
hut Ignácné Rothauser Regina 67 é., izr. — Oravetz István 
bányamunkás 19 é., r. k. — Kovács András 10 é., r. k. — 
Sere András 2 é., r. k.

Házasság: Csatári Sándor honv. szakaszv. ref. és 
Pintér Ilona r. k. Dülk (Filk) Márton napsz. r. k. és 
Fix Mária r. k. — Főczény László kőmives-segéd r. k. és 
Kuti Erzsébet r. k.

Veszprém megyei város adóhivatalától.

Hirdetés.
Figyelmeztetjük az adózókat, hugy a folyó óv 

harmadik negyedére eső adóikat, az esetleges hál- 
rálékaikkal együtt, augusztus 16 .á lg  annál is in
kább befizessék, mert további 8 nap elmúltával 
egyénenkénti megintés nélkül kell ellenük a vég
rehajtási eljárást lefolylatnunk. Azon adózók, akik
nek jövedelme házbérból származik, adóikat ha
vonta fizethetik. Az adófizetők adóikat, a városi 
adóhivatal 31.689. számú csekkszámlájára, csekken 
is befizethetik.

Felhívjuk az adófizetőket arra is, hogy meg
kezdjük a végrehajtásokat mindazok ellen is, akik 
állami egyenes adótartozásaikon kívül bármely más 
köztartozással hátralékban vannak. így le kelt foly
tatnunk a végrehajtási eljárásokat a városi pótille
tékkel vagy kincstári illetékekkel, avagy vizdijakkal. 
fogyasztási: adóval, forgalmi adóval, ebadóval, vagy 
legelöbérekkel hátralékban lévők ellen is.

Figyelmeztetjük az adózó polgárságot, hogy 
egyrészt a nemfizelők ellen a legszigorúbb végre
hajtási intézkedések foganatosíttatnak, másrészt 
azonban a jófizelők bizonyos kedvezményben ré
szesülnek. Ezen kedvezmény 6"/. kam attérítés  
azoknak, akik egy vagy több negyedévi adójukat 
előre befizetik, 2% kam attérítés  azoknak, akik az 
esedékesség idejében rendesen befizetik negyedévi 
adójukat, tehát aug. 15.-ig a folyó év harmadik 
negyedét és nov. 15.-ig az egész folyó évi előirásu 
adójukat.

Veszprém, 1933. évi augusztus hó 14.-én. 
222 Városi adóhivatal.

3893— 1932. szám.

Árverés! hirdetmény.
Dr. Lantos Andor veszprémi ügyvéd állal 

képviselt Molnár József javára 1145 P 62 fill. kö
vetelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1932. évi 4578 az. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő
nél 1932. évi október hó 24.-én lefoglalt, 6467 
P 30 fill.-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. 
járásbíróság fenti számú végzése alapján az ár
verést elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. t.-c. 
20. §-a alapján még következőkben megnevezett, 
valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára 
is, végrehajtást szenvedő lakásán, Papkeszin leendő 
megtartására határidőül 1933. évi augusztus hé 
22. napjának délután 4  óráját tűzöm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, penzió és étterem be
rendezés, boroshordók s egyéb ingóságokat a leg
többet Ígérőnek, esetleg a becsár V,-áért is el 
fogom adni. 1000 pengőt meghaladó becsértéktl 
ingónál a becsérték lOVo-át bánatpénzül kezeimhez, 
az árverés megkezdésekor le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból végrehajlaló követeléséi megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyből ki nem tűnik, 
igénykeresetuket az árverés megkezdéséig nálam 
írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1933. julius 15.
221 Stekker, kir. bir. végrehajtó.
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Tanuló ifjúság figyelmébe!
Az ö ssz e s  veszprém i 
iskolákban e lren d elt

m

tankönyveket

m

m

FODOR FERENC
könyv, papír, zenemű, író-, rajz- és 
festőszer, fotócikkek kereskedésében

szerezze be!
Ódon tankönyvek félárban!
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veuprámben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye- Lapkiadóvállaltat.


