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kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

barátság szálai fűznek s Németországgal szem
ben sem felejthetjük el azt a  múltat, amely 
fegyvertények sorozatán keresztül kapcsolta 
össze a két népet. M agyarországnak semmi 
oka sincs arra. hogy a megujhodott hitleri 
Németországgal ne legyen jóviszonyban, mint 
ahogy a magyar politika általános törekvése 
arra irányul, hogy a  lehetőséghez képest min
den európai állam m al megőrizze a jőviszonyt.

Mussolini közvetítő és békítő szerepe adva 
volt abban a tényben, amikor Olaszország nem 
csatlakozott a Berlinben átnyújtott francia-an
gol jegyzékhez. A Duce bölcs előrelátással fel
ismerte azt. hogy ez a  lépés sokkal inkább el- 
mérgesitheti, mint megjavíthatja a helyzetet. 
Elvégre Ausztriának, mint független, önálló ál
lamnak megvannak a  módszerei arra. hogy a 
túlzásba menő német propaganda ellen véde
kezzék s ő maga sem kérte annakidején a 
nagyhatalm akat arra, hog} érdekében és védel
mére dem arsot nyújtsanak ét Berlinben.

Reméljük, hogy Mussolini törekvéseit és 
fáradozásait siker fogja koronázni. Nemcsak a 
két testvérország érdekében kívánjuk ezt. ha 
nem kívánjuk a magunk érdekében is. Világo
san észrevehető, hogy azoknak a legutóbbi 
hónapokban lefolyt megbeszéléseknek a hátte
rét, amelyeket Mussolini különböző államok 
miniszterelnökeivel és megbizottaival folytatott, 
egy nagy egységes terv adja meg, amely Közép- 
Európa egészségesebbé tételét célozza, a gaz
dasági helyzet bizonyosfoku rendezésével. A 
Duce a jelenlegi Európa legnagyobb politikai 
lángelméje s ez jogosítja fel őt arra. sőt teszi 
egyenesen kötelességévé, hogy igyekezzék az 
európai politikai légkörből azokat a mérgező 
anyagokat kiküszöbölni, amelyek az oly hőn 
óhajtott őszintébb, teljesebb, nagyobb egyetér
tést hozó megbékélést akadályozzák. Az a be

nyomásunk, hogy a riccionei megbeszélés je
lentékeny lépést jelent a  kitűzött cél megvaló
sítása felé. (s.)

Az adógabona
rendelet.

Nemcsak földművelők, de kereskedők és ipa
rosok is fizethetnek terményben. — Szeptem
ber 5.-ig kell bejelenteni a terménnyel való 

fizetési szándékot.
A hivatalos lap múlt szombati számában 

megjelent az adóhátralékok terményekben való le
rovására vonatkozó kormányrendelet. Az idei ked
vező terméseredményt most felhasználhatják a gaz
dák adóhátralékuk apasztására.

Az 1933. évre előirt adókat nem lehet ter
ményekben kiegyenlíteni, hanem készpénzben kell 
kifizetni. A rendelet az olyan adósoknak, akik a 
hátralékok törlesztésére beszolgáltatott gabonán fe
lül a folyó évi előírásnak megfelelő adót készpénz
ben befizetik, a gabonában lerótt összeg után 10, 
15, illetőleg 20 százalékos térítést biztosit, asze
rint, hogy hátralékuk 50, 75, vagy 100 százalékát 
egyenlítik ki.

A rendelet előírja, hogy akik adóhátraléku
kat gabonában akarják leróni, ezt szeptember 5.-ig 
kötelesek írásban vagy szóval a községi elöljáró
ságnál, vagy városokban az adóhivataloknál be
jelenteni.

A gabonával való adófizetésre nemcsak a 
mezőgazdasággal foglalkozó birtokosok, hanem ha
szonbérlők, állandó gazdasági alkalmazottak, va
lamint időszaki mezőgazdasági munkások és bi
zonyos esetekben kereskedők és iparosok is jogo
sultak. Kis- és nagyközségekben az összes keres-
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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

Mussolini, a békitő.
Mint az  utóbbi hónapokban már jó egy

néhányszor, a napokban ismét Olaszországon 
csüngött a világ szeme, ahol Mussolini Doll- 
fuss kancellárral tárgyeit. Megvitatták azokat a 
lehetőségeket, amelyek a két egynyelvű testvér- 
állam  : Ausztria és Németország elmérgesedett 
viszonyét megjavíthatnék és, a jelenlegi állam 
keretek fenntartásával, a két országot közelebb 
hozhatnák  egymáshoz. Kissé furcsa és elked
vetlenítő annak  az agyarkodásnak a  szemlé
lése. amelyel a két nép vezető politikusai egy
m ás ellen fordulnak, de ezen az elkedvetlene- 
désen  tulmenőleg Európának, különösen pedig 
Közép-Európának sem sokat használ a z a z  ól- 
da tlan  viszony, amely Ausztria és Németország 
között fennáll. A Duce törekvése abban  csú
csosodik ki, hogy Közép-Európa viszonyait a 
mai lehetőségeknek megfelelőleg lehetőleg ren
dezze. Ehhez azonban szükséges az, hogy 
Ausztria és Németország viszonya is tisztázód
jék egymáshoz. Mussolini elgondolása egy ön
álló Ausztriára irányul, amely azonban a 
szom széd Németországgal sokkal békésebb 
érintkezést tart fenn s a két állam kibékitése 
után gazdaságilag közelebb akarja fűzni hozzá
juk  M agyarországot is, mig a centrális mag, az 
egész elgondolás szellemi bázisa természetesen 
O laszország lenne.

A Duce törekvéseit mi. magyarok csak 
örömmel üdvözölhetjük. Ausztriához őszinte

A Komakút és vidéke.
Irta Horváth Cyrill.

Bizony, bizony, kerek ötven esztendeje annak, 
hogy a veszprémi utcákat nap-nap után rovogat- 
tam. Régen volt. Ma, ha már elvetődöm arrafelé, 
alig akad ismerős abból az időből. Legföljebb a 
sírokkal beszélgetek kinn a temetőben. Vagy az 
utcákkal. Régi kis és nagy házakkal, öreg fákkal, 
kövekkel.

— Emlékszel-e... ?
— Hát igen. Emlékszem. Te voltál valami

kor a Komakút tér. Ma bizonyosan másképen 
hivnak. Valami előkelő nevet kaptál. Kinyalakod- 
tál. De azért jól iád lehet ismerni. Ha amott, a 
Püspökkert sarkán nem pompázna az a tornyos, 
cifra, vörös ház, azt kellene mondanom, hogy 
most is ugyanazok az épületek fognak körül, ame
lyekre Ctven esztendővel ezelőtt büszke voltál. A 
cifra, vörös ház helyén bizony nagyon egyszerű 
alkalmatosság állott. Se nem vörös, se nem tor
nyos. Tornya csak a kert sarkának volt: régi hen
gerforma kertitorony, magas, hegyes, fazsindelyes 
kupakkal és hatalmas, tüskés buzogánnyal, ami
lyen odébb, a Sóházzal szemben a másik sarkon 
is ékeskedett. Abból csinos kis trafikot csináltak; 
ezt betekombinálfák a vörös házba a te nagyobb 
ékességedre.

Hát igaz, egyébként is szépitgettek a környeze
teden. Volt dolga a meezelőnek. Mindegy. Az ábráza-

tok a régiek maradtak. Ez a sarokház itt, a Püspökkert 
átellenében az ősi Papp-féle kúria, amaz oda fel
jebb a Dávid zsidó palotája, szomszédja a hi es- 
neves „Bajcos- -kocsma. Az a másik saroképület, 
amely most a honvédlaktanya díszes nevét viseli, a 
régi Kopácsy-ház, lűl rajta a sarokban: az ősi 
kovácsműhely, errébb a Nap-vendéglő, mellette a 
Szebenyi-doktor rezidenciája. Csak jómagad vetet
ted le az eredeti bőrödet. Aki nem tudná, hogy 
valamikor te voltál a dicső Komakút (ér, bezzeg 
rád se ismerne. A te becsületes hátadon bizony 
soha se virult semmiféle liget, annál kevésbé kö
vekkel szépen körülrakott „fenyőliget''. Fa se ter
mett rajtad egyéb egy öreg kutágasná', az ágas 
alatt heverő nedves, mohos vályúnál, meg a ter
jedelmes kutkávánál, amely tisztes névadódat, a 
Komakutat ölelte körül és, amint jól emlékszel, 
egy proletár-kaszinó berendezését pótolta. Te sze
rencsétlen, azóta nemcsak az értékes ágasiát, vá
lyút és kávát vesztegetted el, hanem még magát 
a kutat is eltüntetted a föld színéről... Bizony, a 
jövendő nemzedék azt se fogja tudni, hogy volt 
valamikor egy Komakút-lér, s még kevésbé, hogy 
milyen dicsőséges és fontos szerepe volt annak a 
veszprémi életben...

Hát igaz, ami igaz, a Komakút nem volt 
valami nagyszerűen felszerelt alkalmatosság. Csak 
amolyan nagy „mezei- gémeskut volt, amilyen az 
alsóerdei. Mélynek se lehetett mondani. De győzte 
vízzel bőségesen. Nemcsak látogatóinak edényeit, 
hanem a Kopácsy-ház pincéit is színig megtöltötte.

Persze az emberek önzők, finnyásak, hálátlanok 
és a kákán is csomót keresnek. A tisztes kuftal 
se volt mindenki megelégedve. A kényeskedőknek 
nem tetszett, hogy édeses italu; az asszonynép azt 
ócsárolta benne, hogy vizében nem puhul meg a 
.borsó- és nekik a csuszpájz kedvéért a Fejes
völgybe kell fáradniok. Akadt olyan rosszmájú is, 
aki azt kifogásolta, hogy boldog-boldogtalan be- 
lemeregeti piszkos „pitli“-jét, vödrét, vagy kanná
ját. De szerencsére az emberek még egyáltalán 
nem gyötrődtek a bacillusokkal. A bacillusról csak 
a piarista atyák és a többi tisztelendő urak tud
tak, ők is csak mint olyan szerszámocskák nevé
ről, amelyekkel a deák urak bizonyos részei nem 
szeretik az érintkezést. Ezért bacillus-ellenes párt 
legföljebb a nemes tanulóifjúság körében alakul
hatott. A doktorok se avatkoztak a dologba; a kö
zönség nagyrésze tehát igen jónak találta a Koma
kút nektárját. A Sóháztól és a Cigánydombtól a 
Pázmándy-utcáig, s a külső püspökmajortól a püs
pökiskoláig mindenki érte lelkesedett. Reggelen- 
kint és alkonyaikor a házakból a kutkáva körül 
gyülekeztek a fiatal és vén „dézsatündérek", a 
„sajtáros kisasszonyok- sajtárjaikkal, kannáikkal 
és bádogvödreikkel. Szívesen mentek. Tudták, hogy 
ott mindent meg lehet hallani, ami az éjjel, vagy 
napközben történt: nagy dolgokat és pikáns kis 
híreket. Urakról, asszonyságokról, kisasszonykák- 
ról és urfiakról, civilekről és tisztelendő atyákról. 
Itt alakul ki a „közvélemény- , csak illendőképen 
haza, vagy házhoz kell szállítani... (Folyt, köv.)
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Romlott ítél, ital 
Ha gyomrit elrontja, 
Fit pohár

B H S E 5I E B
Gyorsan helyrehozza.

I g m á n d i  M isk a.

kedők és iparosok, városokban ellenben csak azok 
a kereskedők és iparosok fizethetnek gabonában, 
akik mezőgazdasági szerszámoknak, gépeknek és 
eszközöknek eladásával, illetőleg előállításával fog
lalkoznak.

A rendelet a felajánlott termények átvételét, 
úgyszintén országszerte való egybegyűjtését a Fu- 
turára bízta.

Az adóhátralékok törlesztésére egészséges és 
olyan búzát kell beadni, amely legalább 79 kilo 
gram fajsúlyú, száraz é3 őrlőképes. Rozsnál ha- 
Bonló minőségű és legalább 71 kilogram fajsú
lyút lehet felhasználni.

A rendelet méltányos elbírálást igérés hang
súlyozza, hogy a beszolgáltatott terményeket épp 
úgy számolják el, mintha azok összegét az adózó 
készpénzben fizette volna be.

Báthory István- 
ünnepségek Krakkóban.

Valamennyien. tanultuk, hogy a magyar 
és lengyel nemzet történelme telve közös em
lékekkel és e közös történelem alakjai közül a leg
nagyobb Báthory István, az erdélyi fejedelemből 
lett lengyel király, akinek négyszáz éves születési 
évfordulóját most, szeptemberben ünnepli, a ma
gyar-lengyel testvériség jegyében, a két nemzet. A 
krakkói Wavel székesegyházában lévő Báthory sir 
ma is áhitatos zarándokhelye a lengyel népnek és 
ehhez a sirhoz zarándokol el szeptember elején a 
magyar nemzet is, hogy megemlékezzék dicső fiá
ról, aki Magyarország jobb sossáért vállalta egy 
idegenben való királyság minden gondját és nehéz
séget, és aki uj hazájának lojális és eredményes 
szolgálása közben is mindig hű tudott maradni 
érzéseiben a magyar nemzethez. A Báthory-évfor
duló fényes ünnepségei augusztus 30.-án kezdődnek 
Krakkóban, ahová Magyarországról a Magyar-Len
gyel Szövetség rendezésében cserevonat fog in
dulni. A vonaton utazik Serédi Jusztinián bíboros 
hercegprímás is, aki maga fogja celebrálni Báthory 
sírjánál az emlékmisét. A magyar kormány részé
ről ott lessz Kállay Miklós földmivelésügyi minisz
ter. Csatlakozását jelentette be gróf Majláth Gusz
táv erdélyi és gróf Mikes János szombathelyi püs
pök, Perényi Zsigmond báró, Csekonics Iván gróf, 
Széchenyi Károly gróf, a parlament és a közélet 
számos előkelő tagja, de kívánatos, hogy a magyar 
társadalom minél szélesebb rétege vegyen részt ezen 
a nemzeti zarándoklaton, amelyet Lengyelország
ban a legnagyobb fénnyel és tisztelettel fognak 
fogadni. A vendégeket már a határon fogják várni, 
a krakkói ünnepségeken részt vesz maga a köztár
sasági elnök is, a lengyel kormány számos tagjá
nak kíséretében. A magyar zarándoklat vezetőit 
külön fogja fogadni Pilsudzky marsall, akinek eböl 
az alkalomból a Magyar- Lengyel Szövetség egy ha
talmas Báthory portrét fog ajándékozni. Az összes 
magyar vendégek tiszteletére fogadások lesznek 
Krakkóban és Varsóban és alkalom lessz megis
merni a lengyel nemzeti táncokat és szokásokat. 
Meg fogják mutatni az utazás résztvevőinek a ma. 
gyár alapítású czenstochowai pálos kolostor minden 
érdekességét és ellátogatnak a kattowitzi híres 
ipartelepekre is. A nyolc napos nemzeti társas- 
utazás költségét — különböző kedvezmények bizto
sításával —■ a Magyar-Lengyel Szövetség oly mini
málisan állapította meg, hogy azon mindenki részt 
vehessen. Az utazás összes költségei, szállodával, 
ellátással, borravalókkal együtt III. osztályon 147, 
II. osztátyon 198 P. Vidéki résztvevők Bpestig és 
vissza kiindulási helyükre külön 50%-os vasúti 
kedvezményben részesülnek. Jelentkezés a MÁV

Meneti egy iroda valamennyi fiókjánál, vagy Ievéli- 
leg a Magyar-Lengyel Szövetség társasutazásának 
rendezőségénél: Bpest, IV., Mária Valéria-u. 7., II. 
em. Jelentkezni augusztus 25.-ig lehet. A zarándok
lat augusztus 30.-án reggel indul Bpestről. A Ma
gyar-Lengyel Szövetség elnöksége ezúton is fel
hívja a magyar közönséget, hogy ezeken az ünnep
ségeken minél nagyobb számban vegyen részt és 
ezáltal is tegyen bizonyságot a lengyel nép iránt 
való baráti érzéseinkről.

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

gyéspüspök kedden Hévizén volt s elnökölt a 
papi otthon felavatásán. — Dr Kenessey Pongrác, 
vármegyénk főispánja tegnap pénteken Bpesten 
volt s ott a minisztériumokban hivatalos ügyeit 
intézte. — Dr. Schandl Károly ny. államtitkár, a 
devecseri kerület országgyül. képviselője, Abbáziá
ból, ahol családjával együtt nyaralt, csütörtökön 
hazautazott Bpestre.

— Rótt Nándor megyéspQspök m eg lá to 
g a tta  a  bala ton i lelkészségeket. Dr. Rótt Nán
dor megyéspüspök az elmúlt héten, Gévay- Wolf 
Nándor kultuszminiszteri államtitkár kíséretében, 
meglátogatta és felülvizsgálta Fűzfőn, Balatonaka- 
rattyán, Balatonvilágoson a katolikus nyári pasz- 
torációkat, majd Balatonkenesén keresztül vissza- 
tírt Veszprémbe.

— Városok kongresszusa. A Városok Or
szágos Kongresszusa szeptember 8.-án és 9.-én 
Pécsett országos értekezletet tart A kondresszuson, 
értesülésünk szerint, részt vesznek dr. Berky Mik
lós veszprémi é3 Hamuth János pápai polgármes
terek is.

— E züstm ise. Dr. Lattor Ferenc preHtus, 
a római vatikáni magyar követség kánonjogi ta
nácsosa, hétfőn a máriaremetei kegytemplomban a 
legszűkebb családi körben mondotta hálaadó 
szentmiséjét, pappá szentelésének 25. évfordulója 
és szüleinek aranymennyegzöje alkalmából. A 
kettős ünnepséghez a pápa meleghangú távirat
ban küldötte apostoli áldását. Ugyancsak távirati
lag é3 levélben üdvözölik a jubiláns szülőket, 
valamint az ezüstmisés főpapot: dr. Rótt Nándor 
veszprémi megyéspüspök, Luttor Ferenc püspöke, 
továbbá a Vatikán és a magyar közélet számos 
notabilitása.

— A volt zirci esperesp lébános E gerbe 
költözött. Megirtuk, hogy a zirci apát az uj is
kolai évre elrendelt diszpozíció során dr. Marko- 
vits Bálint zirci esperesp'ébánost konventi szónok
nak Egerbe helyezte. A nagytudásu, ragyogó szó
noki képességű és kiváló tollú volt esperessel 
nagyot nyert Eger városa, de annál többet vesztett 
Zirc, ahol, egyházi hivatásának fenkölt érzéssel 
történt betöltésén kívül, bámulatos agilitással dol
gozott társadalmi, kulturális és szociális téren is. 
Azok az ártatlan gyermekek pedig, akiket nemes 
szive valósággal magába zárt, fájdalomtól köny- 
nyezve vettek búcsút jóltevőjüktől. De veszített 
Veszprém is, ahol, a Keresztény Tisztviselőnők 
Egyesületében többszörösen élvezhették nagyszerű 
előadásait, és veszítettünk mi is egy kedves mun
katársat, akinek szép cikkeiben és más írásaiban 
a Veszprémvdrmegye olvasóinak alkalmuk volt 
gyönyörködni. Reméljük azonban, hogy a tehnika 
mai korában a távolság nem lesz legyőzhetetlen 
akadálya annak, hogy Markovits Bálintot, viszont
látva, az ő személyének kijáró megkülönböztetett 
tisztelettel és szeretettel üdvözölhessük.

1933. augusztus 27.

— Tem plom i hangverseny. Balatonalmá
diból jelentik: A balatonalmádi katolikus egyház
község csütörtökön este 6 órai kezdettel magasz
tosan szép templomi hangversenyt rendezett. A 
hazafias ünnepi beszédet dr. Mdtray Rudolf tan- 
ker. főigazgató, almádi birtokos a templomi szó
székről mondotta. Mély benyomást keltett a ma
gyar anyákról és a magyar ifjúságról tartott kiváló 
fejtegetése. Ákom  Lajos orgonamüvész a beveze
tővel ragadta el a lelkeket. Llpotzky József .A lá
zattal járul hozzád" c. éneket gyönyörű csengő 
tenorján énekelte. Perényi Sándor, Ákom Lajos 
kíséretével, nagy rátermettséggel gordonkán játszott. 
Hajagos Imre, a királydijas Veszprémi Dalegyesü
let kitűnő tenoristája, Beethoven: .Isten dicsősége", 
Kisfaludy— Kapossy: .A bűnös ember imája" 
gyönyörű egyházi énekeket adta elő dicséretre- 
méltóan, Raák Endre finom orgonakiséretével s a 
szép énekszámokat a kevés számú közönség áhí
tattal hallgatta. Egy kvartett fejezte be a valóban 
művészi hangversenyt, amelyet Ákom Lajos, Lányi 
Jenő, Thurzó Tibor é3 Petényi Sándor adtak elő 
felülmúlhatatlan készséggel.

— K áplán-áthelyezések. A veszprémi me
gyéspüspök egyházmegyéje káplánjai közül fiug- 
ledich Jánost Kaposvárról Veszprémbe karkáplán
nak, Sebestyén Józsefet Zákányból Devecserbe, 
Baráth Imrét Bpestről Siófokra és Molnár Istvánt 
Siófokról Kaposvárra áthelyezte.

— B ucsuestély. Zircről jelentik; A zirci 
apát Kostyelik Kajetán apátsági házgondnokot tó- 
sokberéndi plébánossá nevezte ki. A távozó ház
gondnok tiszteleiére a kaszinó, amelynek alelnöke, 
meleghangulatu buc3uestélyt rendezett.

— K isgazdák lá to g a tása  V eszprém ben.
fii külföldi cserkészek után most kisgazdák kere
sik föl az immár nevezetessé vált Veszprémet. A 
törökszentmiklósi kisgazdáknak 26 tagú csoportja 
érkezik ide szeptember 2.-án d e. 11 órakor, 
megtekintik a várost, megebédelnek, majd ebéd 
után Szentkirályszabadján át elutaznak a Balatonra. 
A városi Idegenforgalmi Bizottság megtette az 
intézkedéseket a kisgazdák méltó fogadására.

— T üzoltógyülés. Pápáról jelentik: A Pá
pai Önk. Tűzoltó testület vasárnap tarto'ta köz
gyűlését dr. Csoknyay János elnöidése alatt, aki 
bejelentette, hogy a Veszprémvárm. Tűzoltó Szö
vetség 1934. évi közgyűlését, versenyekkel egybe
kötve, Pápán tartja meg abból az alkalomból, hogy 
a Pápai Önk. Tűzoltó Testület a jövő é;ben ün 
nepli fennállásának 60. évfordulóját. A testület záró
számadásait és költségvetését tudomásul vették s 
választottak három tagú számvizsgáló bizottságot.

— M eghosszabb íto tták  a  középiskolák  
szün idejé t. A val ás- és közoktatásügyi miniszter, 
tekintettel arra, hogy az ez évi nagyszünidő eleje 
a kedvezőtlen időjárás miatt a nyaralásra nem igen 
volt megfelelő, alkalmat akar nyújtani arra, hogy 
a tanulóifjúság a nyár végén remélhető kedvező 
időjárást, testi és szellemi egészsége érdekében, 
kellőleg kihasználhassa. Ezért úgy intézkedett, hogy, 
az eddigi rendelkezéstől eltérőleg, a középiskolák
ban, középfokú és alsófoku iskolákban a rendes 
tanítás szeptember 16. dn kezdődjék meg. A tanév 
ünnepélyes megnyitása szeptember 15 -én tartandó. 
Ennek megfelelően a tanéveleji iskolai egyéb teen
dőket is (javító-, pótló-, kiegészítő vizsgálatok, be
írások s tb j  ugyanannyi nappal később kell vé
gezni, mint ahány nappal később kezdődik meg a 
tanítás.

— M eghalt M ezriczky Károly táb lab lró .
Veszprémnek egy kedves, osztatlan tisztelettől öve
zett öregura té t meg Teremtőjéhez augusztus 23 -án. 
80 éves korában, boldog házasságának 49. évé
ben, a halotti szentségek fölvétele után elhunyt 
mezerici Mezriczky Károly ny. kir. ítélőtáblái birőu 
aki valósággal hozzánőtt ehez a városhoz, ahol 
hosszú évtizedeken át az igazságosztást gyakorolta. 
És pedig kiváló judiciummal, alapos jogi tudással 
é3 a szigorú paragrafusokba vitt meleg szívvel, 
mint törvényszéki bíró, aki ezenkívül még arról 
is nevezetes volt, hogy sohasem a formát, hanem 
mindig a lényeget kereste s arra éles látással rög
tön reá is talált. Ezért külön érdekességüek voltak 
tömör rövidséggel szerkesztett ügyiratai, amelyek
ben azonban mégis sok bölcsesség és igazság 
volt. Aranyosan derűs, kedves modorával pedig 
csak jóbarátokat szerzett magának, akiknek száma 
nagy volt és meleg szeretettel éreztek iránta úgy 
hosszas hivatali működése, mint nyugalomban léte 
idején. Ezek mély megilletődéssel, őszinte részvét
tel álltak meg koporsójánál, és pedig nemcsak a
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jogászi kar tagjai, élükön Csajdghy Károly kúriai 
bíróval, a törvényszék elnökével, hanem a társa
dalom különböző rétegeiből nagy számmal. A be
szerelése, amit Serdk József kauonok-plébános 
végzett, 25-én délután az alsóvárosi temető ha
lottasházában ment végbe s innen helyezték örök 
nyugvóhelyére, a családi sírboltba. A megboldo
gultat, akiben Huszár Károly volt miniszterelnök, 
az OTI elnök-igazgatója és dr. Fitz Artúr or- 
szággyül. képviselő az apósukat vesztet ék el. Öz
vegye : szül. galsai és polgárdi Polgár Ilona, f ia i: 
vitéz Mezriczky Károly huszáralezredes és Mez- 
ticzky László nagybérlő, leányai: Ilona férj. Hu
szár Károlyné, Ella férj. dr. Fitz Arturné, unokái 
és kiterjedt rokonsága gyászolja.

— M agyar Lányok. Bibó Lajos és Pálosy 
Éva regényei, Szederkényi Anna, Lyka Károly cik
kei, Kosáryné Réz Lola, Szili Leontin, Serédi 
Gusztáv elbeszélései, Farkas Imre s Varga Zoltán 
egy-egy szép verse teszik gazdaggá a Magyar 
Lányok szentistváni számát, amelynek népszerű 
mellékltte az „Otthonunk". A magyar leányifjuság 
népszerű hetilapjából szívesen küld mutatványszá 
mot a kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy ut 16. 
Előfizetési dij negyedévre 4 P.

— Szerkesztői üzenetek. Cs. /. Várpalota. 
Ne haragudjék, hogy a válasszal kicsit megvára
koztattam, de a jelzett ügy aktualitása bizonyos 
okból még késik. Rövidesen azonban kimeritő le
vélben fogom mindenről tájékoztatni. — Caligula. 
Szíveskedjék értesíteni, hogy a kijavított s uj, be
küldött elbeszélések közül melyek jelentek meg az 
említett fővárosi képeslapban és mikor?

— Éleslövészet. A veszprémi állomáspa
rancsnokság alakulatai szeptember 2.-án reggel 
6 óra 30 perctől este 19 óráig a rátóti nagymezőn 
éleslövészetet rendeznek. Ezidőtájt a közelben tar
tózkodni tilos és életveszélyes.

— N yilatkozat. A „Dunántúli Hétfői Ujság“ 
címen megjelenő hétfői lappal — 1932. év óta — 
sem szellemi, sem adminisztratív, sem pénzügyi 
szempontból semmi néven nevezendő szerepem 
nincs s vele semmiféle összeköttetésben nem állok. 
Bpest, 1933. augusztus 23.-án. Csapody Sándor 
hírlapíró.

— A lá th a ta tlan  g á rd a  c. kémtörténet a 
mozi szombat-vasárnapi műsorán. A két főszereplő : 
Brigitte Helm és Kari Ludwig Diehl. — Szerda
csütörtökön, filléres helyárakkal, reprizben : Szi
vek szimfóniája. A főszerepekben: Halmay Tibor, 
Szőke Szakáll és Willy Forst.

— M enetdijkedvezm ény a  budapesti 
honvédünnepségekre. Szeptember 8.-án országos 
ünnepséget rendeznek a bpesti volt 1 es honvédek. 
Erre a MÁV 66°/o-os menetkedvezményt nyújt a 
vidékről ftlutazók részére. A kedvezmény 7.-én 0 
órától 10.-én 24 óráig érvényes s a visszautazást 
legkorábban 9.-én 12 órakor lehet megkezdeni. 
Menetdij oda és vissza, belépőjeggyel és igazol
vánnyal együtt, 5 10 P. Jegyek a veszprémi Me- 
nefjegyirodáhan válthatók.

— Az utolsó külföldi cserkészcsoport lá
to g a tá sa  V eszprém ben. Az az őszinte és meleg 
fogadtatás, amiben a külföldi cserkészeknek há
rom kirándult csoportja Veszprémben részesült, 
úgy látszik, várakozáson felül kielégítette az ide
gen nemzetek fiait, mert a múlt szombaton, az 
eredeti programtól eltérőleg, még 80 főből álló 
csoport kereste föl regényes fekvésű, ősi székvá
rosunkat. Az Id genforgalmi Bizottság, élén Bök- 
rossy Jenő városi müsz. tanácsossal, a rövid két 
nap alatt is előkészítette a méltó fogadtatás rész
leteit s a változás csak az volt, hogy a hivatalos 
üdvözlés a Szent Imre-tér helyett a veszprémi ál
lomáson történt, s hogy a 10 32-es vonattal érkezett 
vendégek nem a már lebontott diszkapu alatt vo
nultak be az egyébként most is föllobogózott vá
rosba. No meg az, hogy a jobbára iparos és ke
reskedő, elfoglalt tanoncokból álló leventezenekar 
helyett Átvay Józsi cigánybandája várta a kö
zönség lelkes éljenzése közben befutott vonatot, 
amely elé most is magyarruhás leánykák utaztak 
Külső-pályaudvarra, hogy sonkás zsemlyét ossza
nak ki az érkezők között. Az angol — s köztük 
néhány skót — cserkészeket, akiknek nagyobb 
része Angolország különböző egyetemein tanuló 
főiskolás volt, Győrről Bencsik Gergely tanár és 
Glück Mihály, a Keresk. és Iparkamara megbí
zottja kísérték el hozzánk, s dr. Wéber Pál kano
noknak az állomáson angol nyelven elhangzott, 
szeretetteljes üdvözlő szavaira vezetőjük, Mr. W. 
J. Stlrling válaszolt angolul meleg, hálás szavak- 
kal. Miután nagy tetszés mellett megtekintették a

város nevezetességeit, amelyek közül különösen 
megragadják őket a Veszprémvármegyei Muzeum 
vidéki nivót meghaladó értékei, a Zuschmann-ven
déglő keithelyirégében ebédet fogyasztottak el, 
amit ismét a helybeli egyesületek áldozatkész nő
tagjai szolgáltak föl. A magyaruhás lányok és fiuk 
nekik is bemutatták a magyar palotás táncot. Ebéd 
után a csoport 22 tagja leutazott a Balatonra, a 
többi pedig megfürdött a Csomay Kálmán tulaj
donos által ingyen rendelkezésükre bocsátott strand
fürdőben, ahol a város ozsonnával vendégelte meg 
őket. A 18 30 as vonattal utaztak vissza Győrre, 
a kislányoktól kapott virágokkal s egyéb kedves 
emlékeikkel, ügy megérkezésük, mint elutazásuk 
alkalmával a város közönsége impozánsan tünte
tett megjelenésével, sőt eme cserkészdelegátusok 
érkezésekor a dr. Kenessey Pongrác főispán veze
tésével megjelent notabilitások is megszaporodtak 
a szabadságukról hazaérkezettekkel.

— Olcsó autóbusz Siófokra. Kedvező idő
járás esetén a veszprémi Menetjegyiroda augusztus 
27.-én, vasárnap Bfüred helyett Siófokra fog autó
buszt járatni. Veszprémből indul d. u. 1 órakor, 
Siófokról visszaindul este 8 órakor. Menetdij oda- 
vissza 3 80 P. Előjegyzések a Menetjegyirodában.

— Hogyan nyomoznak a  guineai ben- 
szülött detek tívek?  Uj-Guineában, ha valamelyik 
benszülött nem természetes halállal hal meg, akkor 
a „detektívek" megbotozzák a halottat s közben 
neveket sorolnak fel. Azt tartják, hogy a halott 
feltétlenül megmozdul, ha a gyilkos nevét emlitik. 
Az ujguineaiak furcsa szokásairól rendkívül érde
kes történeteket mesélt Tolnai Világlapja egyik 
olvasója, aki öt év után most érkezett vissza.

— M egszüntetik a honvédségnél a  tollas 
d iszsapkát. A honvédelmi miniszter rendeletét 
adott ki, amely szerint a honvédség részéről tá
bori sapkának tollal diszfövegként való viselését 
megszünteti és helyette parádék alkalmával a sisa
kot rendszeresíti.

— Ha betegség gyötri, arra legyen gondja,
„lgmándi“-val emósztósót mindig rendben tartsa.
— Frontharcosok zászlószentelése. Vár

palotáról jelentik : Szent István ünnepén szentelték 
föl zászlajukat a várpalotai frontharcosok. Délelőtt

I istentisztelet után kezdődött az ünnepség, a vár 
előtti téren. Elsőnek Korompay Lajos bányaigaz- 

j gató, a frontharcos csoport diszelnöke mondott 
szárnyaló ünnepi beszédet, majd Engelbach Lajos 
ezredes, az Országos Frontharcos Szövetség ki
küldöttje emelkedett szólásra. Eggyel újból sza
porodott — mondotta — a frontharcosok zászló- 
erdője a csonka országban, mi ezt a zászlót ismét 
körül akarjuk diadallal hordozni az ezeréves szent 
határok között, és ha majd üt az óra, utána fogunk 

| öreg frontharcosok masírozni a fiatal generációval 
együtt. A viharos lelkesedéssel kisért, nagyhatású 

| beszéd után az egyházak lelkészei áldották meg a 
' zászlót, majd Korompay Lajosné zászlóanya meg- 
i koszoruzta. Azután következett az újonnan kine- 
; vezett tisztikar fogadalomtétele. A záróbeszéd után 

a sok kitüntetéses frontharcos század keményen, 
feszesen, mint annak idején, elvonu't a tisztikar 
előtt. Este a Bányász Kulturházban az „Ébredés" 
és a „Tót honvéd* c egyfelvonásos hazafias szín
darabok kerüllek előadásra.

— Kedvezményes különvonat az olasz 
harcterek  m egtekintésére. A NYUKOSz Orszá
gos Elnöksége az Isonzó melletti harcterek meg
tekintésére társasutazást rendez, amelyet a nagy 
meleg miatt a nyárról az őszi hónapokra halasztott 
el. Az utazás célja: lehetővé tenni a résztvevőknek 
az isonzómenti harcterek bejárását igen kedvezmé
nyes áron. Az utazás résztvevőinek alkalma nyílik 
az Isonzómenti temetőben nyugvó hősi halottaink 
sírját felkeresni. A harcterek megtekintése után 
Abbáziában négv napos üdülés teszi változatossá 
a kirándulást. Részvételi dij: Bpesttől—Bpestig, 
III. oszt. gyorsvonaton, elhelyezéssel, szcmélyen- 
kint: 2 ágyas szobákban 135 P, 1 ágyas szobák
ban 145 P. II. oszt. gyorsvonaton, elhelyezéssel, 
személyenkint: 2 ágyas szobákban 165 P, 1 ágyas 
szobákban 175 P. Jelentkezni az utazásban való 
részvételre szeptember 9-én estig lehet s egyidejű
leg a részvételi dij legalább 50 százaléka fizetendő 
le, mig a további 50 százalékát az utazás megkez
dése előtt három nappal lehet befizetni. Az utazás
hoz Olaszországra érvényes útlevél szükséges, 
amelynek beszerzéséről mindenki maga tartozik 
gondoskodni. Az útlevél legkésőbb a teljes összeg 
lefizetésekor adandó át. Vizumok nem szükségel
tetnek. Jelentkezéseket elfogad a NYUKOSz Orszá
gos Elnöksége: Budapest, IX., Knézits-utca 15.

A M. Kir. 31. Osztálysorsjátékra 
sorsjegyeit

már most 
beszerezheti

Sziics Ede Bankházánál
a m. kir. osztálysorsjáték föárusitó helyén 

Veszprém.

— Dunántúli városok versenye az orvosi 
kam arákért. Az orvosi kamarák megvalósításának 
eszméje kezd már kialakulni és a dunántúli megye- 
székhelyek mindent elkövetnek, hogy kamarai szék
helyet kapjanak. Minden kamarához legalább 500 
orvos tartoznék. A dunántúli megyékben a követ
kezőkép oszlanak meg az orvosok: Baranya 261, 
Somogy 205, Fejér 172, Zala 172, Vas 168, Győr- 
Mosony-Pozsony 160, Tolna 142, Veszprém 134, 
Komárom-Esztergom 103, Sopron 101.

— Az Én Ú jságom . Szent István királyról 
irt a gyermekeknek Kosáryné Réz Lola, szép me
sét Vándor Iván. Versek, kedves mesék, folytatá
sos regény, történet, Ali basa és a kacsa stb. tar
kítják a legújabb számot. Mutatványszámot küld 
a kiadóhivatal: Bpest, V I, Andrássy-ut 16. Elő
fizetés negyedévre 2 P.

— H atalm as v ihar Siófokon. Kedden haj
nalban óriási vihar dühöngött a Dunántúlon, amely 
megyénk területén csak Siófokon okozott jelentő
sebb kárt. Az éjjel 3 órakor tetőpontját elért vihar, 
amely jégesővel párosult, Siófokon a szőlőben, 
gyümölcsösökben és a behordatlan termésben oko
zott tetemesebb kárt.

— Postaau tóbusz jára tok  szaporítása  és 
vonatjá ra tok  csökkentése Veszprém és Külső-
pályaudvar között. Kedden délelőtt Rosos Károly 
h. polgármester elnöklésével Veszprém város vasúti 
és közlekedési bizottságai értekezletet tartottak a 
városházán s azon a MÁV vezérigazgatósága ré- 

i széről Szikla Károly felügyelő, a forgalmi főosz- 
l tályból, továbbá Szabó József főtiszt, veszprémi 
! állomásfőnök helyettes és Makk József intéző, kül- 
1 sőpályaudvari állomásfőnök, a posta vezérigazga

tóság képviseletében Nagy János és Gerley Emil 
postatanácsosok, valamint Nagy István felügyelő, 
veszprémi postafőnök vettek részt. Az értekezlet 
azt a tervet tárgyalta, hogy október 8.-ától, az uj 
téli menetrendtől kezdve Veszprém és Veszprém- 
Külsőpályaudvar közölt beszüntetnének hat vonat- 
járatot, amelyek látogatottsága olyan csekély, 
hogy néha 20—24 utasnál nem több, a fűtése 
pedig igen költséges, nem is említve a szerelvé
nyek kopásával járó nagy kárt. Eme vonatjáratok 
helyett a postaautóbuszjáratokat szaporítanák, ami 
egyáltalán nem, vagy csupán egyes járatoknál cse
kéllyel lenne drágább a vonatközlekedésnél. Egye
lőre a 6027., 7247 , 7226., 6071., 7241. és 6036. 
számú vonatok beszüntetését tervezik.

■ g o / fa ia r a  o / /r o íg á /a fc
^  mwden/iarp?
r e g g e lfó l - é j fé l ig  hasznos és 
>zórakoztafó műsort k ö z v e tí t ,  
86  p e n g ő s  á rb a n  minder.ütt 
kapható  a 2+1 -lámpás 7016-os

T J C fu ./. . i ' Z

G y á rtja : O rio n  izzólám pagyár

Iskolai füzeteket, írószereket Fodor Ferenc könyvkereskedésében vásároljunk
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Lakást változtat?
Beköltözés e l ő t t

ciánoztasson
Fisch e r poloskairtóval, akinek
veszprémi megbízottja :
síiiességböl Schlögl, Rohonczy-tér 1. sz.

— Visszaélés a  kém ények ellenőrzése
körül. A veszprémi városi tűzoltóparancsnokéig 
értesülése szerint illeléktelen egyének jártak több 
házban és a tűzoltóság nevében a kéményeket 
vizsgálták, sőt több helyen kisebb dijakat is kö- i 
veteltek vizsgálati díj címén. Az illetők kinyomo
zására az eljárás folyamatban van, de a tűzoltó- 
parancsnokság ezúton is figyelmezteti a város kö
zönségét, hogy a tűzoltóság a kéményeket kizáró- | 
tag egyenruhás hivatásos (tehát nem önkéntes) 
tűzoltókkal ellenőrizteti, a tűzoltók a parancsnok
ság bélyegzőjével ellátott ellenőrző könyvecskével 
járnak, igazolványuk van és az ellenőrzést teljesen 
díjtalanul végzik. Ha tehát bárki a kéményeket 
vizsgálni akarná és ilyen igazolásokat felmutatni 
nem tudna, V3gy dijat követelne, azt jelentsék a 
legközelebbi rendőrőrszemnek.

— A „ N y ír legújabb regénye a „Miliomos 
potyautas" ifj. Lázár Istvántól, ára 10 fillér.

—  ő s z i és téli d ivatlap újdonságok nagy 
választékban kaphatók FODOR FERENC könyv- 
kereskedésében.

— Fejére  ese tt a  zászlórúd. Szent István 
napján a volt Veszprémmegyei Takarékpénztái 
épületére erősített zászlótartó a falból kiszakadt és 
a zászlórúd az Elite-kávéház teraszán ülő Végh 
Izidor ny. takarékpénztári pénztárosnak a fejére 
esett. A mentők részesítették első segélyben, majd 
lakására szállították a 74 é/es öregurat, akinek 
sérülése szerencsére nem volt olyan „életveszélyes", 
ahogyan némely fővárosi lap szfehérvárl tudósítás 
alapján megírta. A köztiszteletben álló öregur 
hogyléte iránt számosán érdeklődtek.

— Tem plom rablás. Néhány nappal ezelőtt 
ismeretlen tettes álkulcs segítségével behatolt a 
siófoki katolikus templomba, amelynek kilenc per- 
selyét feltörte és abból nagymennyiségű pénzt elvitt 
magával. A csendőrség meginditotta a nyomozást.

— Halálos esés a  körtefáról. Pápáról 
jelentik: Tóth Sándor, Szabó József magyargencsi 
földbérlő idősebb parádés kocsisa, gazdája kéré- * 
sére felmászott egy magas körtefára, de alig kezdte 
meg a gyümölcs szedésé!, az ág leszakadt alatta , 
s ezzel együtt hanyatt a földre zuhant. Hátgerince 
eltörött és feje is több helyen beszakadt. A men
tők beszállitot’ák Pápára, az Irgalmasrend kórhá i 
zába, ahol azonban — anélkül, hogy eszméletét 
visszanyerte volna — kedden reggel kiszenvedelt

— Rosszindulatú ló. Lódor János vesz
prémi lakost, befogás közben, az utcán a ló le
vágta, balkezén három ujját megharapta és bal 
alsó karját törte. A mentők a helybeli kórházba 
szállították.

—- R ászakadt a  part. Zirctől jelentik : Do
bos István ácBsegéd és Giirtler Sándor kőműves- 
segéd a község homokbányájában dolgoztak, mi
közben az esőzéstől meglazult part beszakadt és 
Dobost maga alá temette. Gürtlert is érte a le
zuhanó homokréteg, de nem vesztette el lélekje- 
lenlélél, hanem a homokból kievickélve, társa meg
mentéséhez lálo-í Kiásta a homokrétegből fejét, 
azután hazasitetett segítségéit Kiásták és kocsin 
özvegy anyja lakására szállították a súlyosan sé- ; 
rült ácssegédet.

— A m agyar frontharcosok ötödik o r 
szágos találkozója A világháború volt magyar 
frontharcosai, az Országos Frontharcos Szövetség j 
kezdeményezésére, minden év október első vasár
napján Bpesten országos találkozóra jönnek össze. 
Az idei frontharcos nap a fővárosban, a Hősök j 
terén október 1. én lesz és az előkészítő munkálatok ! 
már országszerte folynak. Az idei országos össze- 1 
jövetelen a velünk rokonszenvező államok nemzeti ; 
alapon álló frontharcos szervezetei is nagyobb 
számmal képviseltetik magukat. Különösen az olasz, 
nemet és osztrák frontharcosok körében tapasztal
ható nagy érdeklődés, úgy, hogy valószínűleg az 
ünnepségekre külön vonatok érkeznek Budapestre.
A német „Stahlhelm", a bolgár éj török front, 
harcosok küldöthégileg fognak megjelenni. A '

Frontharcos Szövetség vezetősége teljes erővel 
megkezdte a hatalmas ünnepség előkészítését, ame
lyen az ország helyi alakulatai is képviseltetni fog- 
ják magukat. A külföldről és vidékről felmenő front
harcosok nagyobb közlekedési, elszállásolási és élel
mezési kedvezményben fognak részesülni. Felvilág
osítások a Frontharcos Szövetség Orsz. Elnökségénél 
(Bpest, VI. Podmanicky-u. 45. II. em ) és a szövet
ség helyi alakulatainak vezetőségeinél nyerhetők.

— Agyonsujtotta a  v illanyáram . Pápáról 
jelentik: Schiffer József pápai villanyszerelő Ba- 
konyszentiván és Románd községek határában ja
vította a magasfeszültségű villanyvezetéket, amelyet 
véletlenül m gérinteti 8 az áram agyonsujtotta. 
Teste valósággal szénné égett. Pápán temették el 
nagy részvét mellett.

— Halálos fe jesug rás  a B alatonban. Bala
tonalmádiban, a strandfürdőben hétfőn Weisz Edu- 
árd bécsi ékszerészsegéd fejest ugrott a Balatonba, 
de oly szerencsétlenül, hogy áliával a vizfenékhez 
utődött és csigolyatörést szenvedett. Súlyos sebe
sülésével a veszpiémi mentők az itteni kórházba 
szállították, ahol szerdán virradóra kiszenvedett.

— Leesett a  kazalról. Pápáról jelentik: 
Vizi Horváth Imre pápai cséplőmunkás kazalozás 
közben leesett a kazalról, reázuhant egy vasvillára 
és bordatörést szenvedett. Állapota súlyos.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (26.) 
és vasárnap (27.) A láthatatlan gárda, kémdráma 
az osztrák-olasz frontról Főszereplők: B-igilte 
Helm és Cári Ludvig Diehl. A világháborúban a 
déltiroli fronton, majd Bécstől egészen Rómáig ját
szódik gyors ütemben, bővelkedve drámai fordu 
latokban és izgalmakban. Egy darab törtélelem a 
világháború idejéből és a legérdekesebb kémfilm, 
amelyet ezideig a közönség elé vittek. Ezenkívül 
kísérő műsor és Magyar Híradó. — Szerdán (30) 
é j csütörtökön (31.) filléres helyárakkal egy nagy 
sikerű repriz film, a mA szivek szimfóniája, (Zwei 
Herzen im dreivirtel takt)H, Bolvári Géza mesteri 
alkotása, Róbert Stolz csodás zenéje. Az egész 
film csupa derű, szív  és kacagás ! Főszereplők : 
Halmay Tibor, Szőke Szakáll é j Willy Forst. Kiegé
szítő és Fox hangos híradó. Az előadások hétköznap 
fél 7 és 9, vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor kezdődnek.

—  Csinosan bútorozott szoba  
k ia d ó , te lje s  e l lá tá s s a l  F e je sv ö lg y -u . 3.

— A v e sz p ré m i áll. p o lg á r i  v a g y
k e re sk e d e lm i isk o lá b a  j á r ó  n ö v e n d é 
k e k e t, ta n á r i  e n g e d é ly  a la p já n , a z  i s 
k o la  k ö z e lé b e n , te l je s  e l l á tá s r a  m a g a m 
h o z  v e sz e k . C im : Ö zv. K u k o n y a  Já n o sn é , 
K á d á r ta i-u t  14. 230

IR O D A LO M  és M Ű V É S Z É T .
(A zseninek semmi köze az őrülthöz.)

Dr. Ernst Rüdin müncheni egyetemi orvostanár az 
Uj Idők-ben megjeleni rendkívül érdekes cikkben bi
zonyítja be, hogy a régi teória hibás. Az Uj Idők 
vá'tozatos tartalommal jelent meg. Harsányi Zsolt 
és Bokor Malvin nagysikerű regényeinek folyta
tásai, Szitnyei Zoltán humoros elbeszé ése, Endrödi 
Béla vidám kalonahistóriája és Sárospataky Mihály 
mély éitelmü elbeszélése, Ölbey Irén, Falu Tamás, 
Kiss Gábor versei, a „Levél mindenkihez", Beke 
Manó tanulmánya a varázsvesszőről, Kunszery 
Gyula lengyelországi Dvele és Under Mária észt 
köliőnő gyönyörű versei gazdagítják az Uj Idők-et, 
amelynek meglepetése a négy oldalas divatmel
léklet, 20 uj őszi modellel. Kézimunkamelléklet s 
a népszerű rovatok találhatók még az Uj Idők
ben. A kiadóhivatal: Bpest, VI , Andrássy ut 16., 
bárkinek küld mutatványszámot Előfizetése negyed
évre 64 0  P, egyes szám 50 fill.

(Ma szom baton kezdődik a  Szegedi 
Hét.) A Szegedi Hét augusztus 26.-án kezdődik és 
szeptember 3 -ig  tart A MÁV tömegesen indítja 
filléresés 66 %  os kedvezményes különvonatait 
Szegedre s az érkező, nagyszámú idegenek ké-

Jó fellépésű
és megjelenésű, nagy is- híiltfUdlíÓC l ír á k  
meretseggel rendelkező WulgjCIV 1111
jó  r e f e r e n c iá k k a l ,  könnyen eladható cikk eladásához

kerestetnek. 23l
Levelek „ já tszva nyerhet** je ligére  küldendők:
LKDÖS-HIRDETOIRODABA, B u d a p e s t,  T é ré i  k ö r a t  35

Intelligens, fiatal özvegyasszony,
aki perfekt németül beszél, keres

vagy jobb családhoz mint
b e já ró  takarítónő.

Cim a kiadóhivatalban. 229

nyelmes elszállásolása már biztvsit/a van. Tíz kü
lönböző kiállítás sorakozik egymásután, a speciális 
szegedi termékek aukciója, az Alföldi Mezőgazd. 
Intézet kisérletügyi és szakoktatási kiállítása, a lak- 
berendezési vásár é j a kereskedők kirakatversenye 
mellett. A művészet és irodalom a szabadtéri já
tékokban, a történelmi képekben, a pesti és sze
gedi filharmonikusok hangversenyén, a szegedi 
dalárdák és az alföldi leventezenekarok versenyén, 
Móra Ferenc, Juhász Gyula és Sik Sándor iro
dalmi estjén, képzőművéjzeti és iparművészeti ki
állításon jut szóhoz. Ezenkívül lesz zenés takarodó, 
néprajzi felvonulás, garden partyk, hadastyánok 
táborozása, frontharcosok zászlóavatása, nagy tiszai 
viziünnepély stb , igy előreláthatólag a legnagyobb 
siker fogja kisérni az alföldi metropolis tiszteletet 
parancsoló fáradozásait.

KÖZGAZDASÁG.
* A G azdaság i Egyesület igazgatóvó- 

lasztm ányi ülése. Meghívó. A Veszprémvárme- 
gyei Gazdasági Egyesütet 1933. évi augusztus 30 - 
án, szerdán, d. e. 1U órakor, hivatalos helyiségé
ben (vármegyeház, II., 9.) igazgatóválasztmányi 
ülést tart, amelyre igen tisztelt címet meghívom 
és szives megjelenését kérem. Veszprém 1933. 
augusztus 22. Holitscher Károly s. k. m. kir. gazd. 
főtanácsos, orsz. gyűl. képviselő, elnök. Tárgyso
rozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tagsági és belke
zel isi ügyek. 3. Jelentés a somlóvásárhelyi tenyész- 
állatdijazásról. 4. Jász-Nagykun Szolnok vármegyei 
Gazd. Egyesület és az OMGE átiratai a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezete megsegítése tárgyában. 
5. Az OMGE átirata tűz- és jégkár biztosítási 
ügyekben a gazdaközönség érdekeinek megvédése 
iránt. 6. Agrármentor Országos Mezőgazdasági 
Kisüzemi és Árucsere Szövetkezet megalakulása. 
7 A Magyar Földbérlők Szövetségének felterjesz
tése a kormányhoz a bérlőtársadalom érdekeinek 
megvédése tárgyában. 8 Barsod-Gómör Kishont 
vármegyei Gazdasági Egyesület átirata a földbir
tok haszonbérletére vonatkozó rendelkezések mó
dosítása iránt. 9 A Szegedi Gazdasági Egyesület 
50 éves jubileuma. 10. Áz OMGE felterjesztése a 
földművelési kormányhoz a gazdasági egyesüle
teknek az ebadó alapból való segélyezése tárgyá
gyában. 11. Az OMGE átirata a főváros burgonya 
ellátása tárgyában. 12 Az Alsódunántuli Szarvas
marhatenyésztő Egyesületek Szövetségének átirata 
a vármegyei állaitenyésztési szabályrendelet reví
ziója tárgyában. 13. Nógrád és Hont k. e. e. vár
megyék gazdasági egyesületének átirata országos 
gazdaértekezlet összehívása tárgyában. 14. A Felső- 
dunántuli Mezőgazdasági Kamara felterjesztése a 
földmivelési miniszterhez burgonyaértékesitési kon
ferencia összehívása iránt 15. Esetleges indítványok.

* A balaton i bor ünnepe. Hirt adtunk már 
a Balaton nyárvégi évadjának készülő ünnepségei
ről. Augusztus 27.-től szeptember 3.-ig tart a Ba
laton borának nagyszerű ünnepe. Az állandó bor- 
vásárt a borhél négy főhelyén tanulmányi és művészi 
szempontból egyaránt kivételes érdekességü ünnep
ségek fogják tarkítani. Bilatonfüred lovasbandé
riummal bevezetett festői szüreti felvonulással nyitja 
meg ünnepségit. A művészi csoportok keretében 
allegórikus nőalakok szimbolizálják a Balaton leg
híresebb borait. Badacsony kalauzoló rendezőkkel 
várja az érkezőket, akiket mindenek előtt a bazalt
hegy tetőinek szikláira vezetnek, ahonnan sze
rencsés időben tiszta kilátás nyílik a távoli Me
csekre, a somlói hegyekre es a Bakonyra. Meg
mutatják azután Badacsony híres nagvpincáit. A 
kirándulások után halászlé est keretében badacsonyi 
lányok é3 legények körmagyarja gyönyörködtet 
majd, miközben tűzijáték mese-pompája teszi sejtel
mesebbé az éjhangulatu Balatont. Siófok a környéke
ző falvak mintegy ötven leányát, legényét látja ven-

‘ dégül, hogy megmutassa őket a hét vendégeinek.

Ijzeptenibcri tankönyvszükségleteit már most beszerezheti Fodor Ferenc könyvkereskedésében.
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Földvár Ünnepi bált rendez, kétségkívül épp olyan 
elOkelOt, mint amilyen választól! márkájú boroknak 
hódol az ünnepi esttel. A Balatoni Borhét fflvéd- 
nókségét József kir. herceg vállalta el, az elSkeló 
védnökei sorában pedig — amint már megiituk — 
ott van dr. Kenesey Pongrác, vármegyénk főispánjaié.

* Iparosok kongresszusa. Magyarország 
iparosai Keszthelyen aug.27.-éi és 28.-án országos 
kongresszust rendeznek, amelyen az Ipartestületek 
Országos Szövetségének vezetőin kivül megjelenik 
s kereskegelmi miniszter is. A kongresszus hol
nap, vasárnap d. e. fél 10 órakor nyílik meg 
gazdag tárgysorozattal, előzőleg szombaton pedig 
ismerkedési este lesz. A kongresszusra 50 száza 
lékos kedvezménnyel lehet utazni.

* O rszágos gyOmölcsklállltás. A Gyü
mölcstermelők Országos Egyesülete, az Országos 
Magyar Kertészeti Egyesülettel karöltve, Bpesten, a 
városligeti Iparcsarnokban október l .é s  15-e kö
zött országos gyümölcskiállitást rendez. A kiállításra 
gyümölcsöt (szőlőt is) kedvezményes postai, ille
tőleg vasúti díjszabással lehet küldeni. Kiállítók tér- 
dijat nem fizetnek, csomagoláshoz 2, 5 és 10 kg- 
os szabvány-ládák, csomagolási utasítással, igen 
olcsón állanak a kiállítók rendelkezésére. A ki
állításon jó árakat lehet elérni és Így a résztvevő 
termelők nemcsak erkölcsi, hanem anyagi hasznot 
is elérhetnek. Felkérjük a gyümölcstermelőket, hogy 
a kiállításon minél nagyobb arámban vegyenek 
részt és ebbeli szándékukat — annak megjelölésé- 
vei. hogy milyen faj'áju és mennyiségű gyümölcs
csel óhajtanak részt venni, hány darab és milyen 
nagyságú ládát igényelnek — a Gyümölcstermelők 
Országos Egyesületinek Veszp rimvdr megyei Fiók 
egyesületihez Veszprém,vármegyeháza II.9..augusz
tus 31.-ig jelentsék be.

* F a jkakasok  szé tosztása . A földmivelés- 
ügyi miniszter a hazai baromfi állomány felfrissítése 
és a tenyésztés értékemelése szempontjából 15 ezer 
darab fajtiszta tenyészkakast oszt szél a tenyésztők 
között, csereakció keretében, szeptember, október 
és november hónapok folyamán.

* É pülnek az  u tak  V eszprém m egyében.
A kereskedelmi miniszternek dunántúli körútja 
óta az utak építése vármegyénkben nagy lendüle
tet vett. A bakony—balatoni állami mflut trasszi- 
T07ása — amint már jelentettük — folyamatban 
van s a Veszprém—gyulafirátőti 8 kilóméteres á t
helyezési szakasznál, amely a műül befejezése lesz, 
ez már meg is történt. Most a cseszneki szakasz 
áthelyezésének trasszirozásán dolgoznak. Ezenkí
vül még nyolc helyen folyik az útépítés Veszprém
megyében, a devecseri, a zirci és pápai járások
ban, ami sok munkáskéznek ad kenyeret. A apá
catorna— veszprémpiukóci bekötő útszakasz már 
annyira elkészült, hogy hétfőn a közigazgatási be
járását is megtartották, amelyen Veszprémvárme- 
gyét az alispán megbízásából megjelent dr. Ke- 
nessey Zoltán másodfőjegyző, valamint Hanitz 
Gáspár műsz. tanácsos, a kir. államép. hivatal fő
nöke, Zalavármegyét Tomka János várm. má
sodfőjegyző és az ottani kir. államépitészeti hiva
tal vezetője képviselték. Ez az útszakasz véglege
sen a jövő évben fog kiépülni és utolsó szaka
szát fogja képezni az uj kerta—veszprémpinkóci 
törvényhatósági útnak.

* O rszágos m éhészeti kongresszus. A
Magyar Méhészeti Egyesületek Országos Szövet 
sége, a Szegedvidéki Méhész Egyesület 50 éves 
fennállásának jubileuma alkalmával, a Szegedi Hét 
keretében, a Szegedi Gazdasági Egyesület támo
gatásával országos méhészeti kongresszust rendez. 
A kongresszuson képviseltetik magukat az összes 
magyarországi méhész körök, de részt vesznek 
azon az egyesület tagjai is nagy számban, hogy 
a méhész érdekeket védve, előbbre vigyék és meg
határozzák azokat az irányokat, amelyek megvaló
sításra várnak

'Állami búzavetőm ag-kiosztás. Az ország 
búzatermelésének egységesítése és minőségi eme
lése érdekében a földmivelésügyi minisztérium Nö
vénytermelési Hivatsla az idén is körülbelül 1000— 
1500 vagon minőségi búzavetőmagot oszt ki. A 
kiosztás vagy készpénz, vagy csere ellenében tör
ténik. Készpénzfizetés esetén a gazda a tőzsdei 
árat és a boletta helyett 3 P-t tartozik fizetni. A 
vélőmag felárát és vasúti fuvarköltségét a minisz
térium vállalja magára. Kistermelők — ha vasúti 
fuvar nincs, vagy ha tengelyen viszik el a vető- 
magot, — támogatás képen mázsánkint 1 P fu- 
vartéritést is kapnak. Csere esetén 100 kg. kifo
gástalan vetőmagért körülbelül 115 kilogram 
szokványbúza szolgáltatandó be. Kistermelők csere

esetén is megkaphatják az 1 P fuvarléritést. Csere 
cak ott bonyolítható le, ahol a vetőmagot szapo
rító gazdaság az UzánBz-buza átvételére hajlandó. 
A vetőmag-igénylést vagy közvetlenül a Növény
termeién Hivatalnál, vagy a veszprémvármegyei kir. 
gazd. felügyelőségnél, vagy a Felsődunántúli Me- 
zőg. Kamaránál kell bejelenteni.

* H áziipari tanfolyam ok. A kereskedelmi 
minisztérium az 1933—34. években is háziipari 
tanfolyamokat engedé'yez. A kerületi háziipari fel. 
ügyelőség, amelynek hatáskörébe Veszprém megye 
is tartozik, felhivja tehát mindazokat a községeket, 
egyesületeket, erkölcsi testületeket, amelyek a té
len háziipari tanfolyamok rendezését óhajtják, hogy 
ezirányu kérelmeiket szeptember 30.-ig adják be. 
A tanfolyamok munkaanyaga kosárfonás (fűzvesz- 
szőből), gyékényfonás éa szövés, szalmafonás és 
seprőkötés, tengericsuhé fonás, fafaragás (gazd. 
szerszámkészités), vászonszövés, női kézimunka 
(csipkeverés, hímzés), fehérnemű és felsőruha 
szabás-varrás stb. Ezek valamelyikéből, esetleg 
többől is (külön férfiak, külön nők részére) kérel
mezhető tmfolyam, kívánatos azonban, hogy olyan 
tárgyú tanfolyam kérelmeztessék, amelyhez a nyers
anyag helyben vagy a közeli környéken kellő 
mennyiségben rendelkezésre áll A tanfolyam en
gedélyezése iránti, a kereskedelmi minisztériumhoz 
címzett belyegtelen kérvényeket a M. Kir. Háziipari 
Felügyelösignil, Győr, Zrínyi ti. 6. sz. kell beadni, 
ahol bővebb felvilágosítás is nyerhető.

T E S T E D Z É S .
o EzQst érem m el tűntették  ki Iklddy- 

Szahó Jánost, a KMYC vlcekom m odorát. A
Királyi Magyar Yacht C ub most ünnepelte meg 
fönnállásának 50 évfordulóját. A díszközgyűlés 
során Kelemen Kornél a kuiiuszminiszter és OTT 
nevében több értékes kitüntetést nyújtott át a klub 
tisztviselőinek, igy ezü6t érmet és oklevelet dr. 
Iklódy Szabó János vicekommodornak.

o L abdarúgás. Pápán vasárnap a Kinizsi 
ismét vereséget szenvedett 3 :1  (1 :1 ) arányban a 
szombathelyi SE-től. Habár a két gólos vereséget 
nem érdemelte meg, a mutatott játéka sem elégí
tett ki. Átforgatott csapatának még sok mérkőzést 
kell végig játszani, hogy régi formáját elérje. Gól
szerzője Tarr. Biró: Fers. — Szintén Pápán a P. 
Vasu’as játszott barátságos mérkőzést a Kinizsi II. 
csapatával. A mérkőzés az erőviszonyoknak meg
felelő 1:1 (1 :0 ) arányú döntetlen eredményt ho
zót. Gólszerzők: Stein (Vasutas), illetve B5sze 
(Kinizsi) B ró:M atics. (/. / )

o Úszó- és  vizilevente szakosztályokat 
szerveznek, Szeptemberben az egész vármegyé
ben megkezdődik a testnevelési munka. A várm. 
testnevelési felügyelőség — amint értesülünk — 
most azt a nagyon életrevaló gondolatot kívánja 
megvalósítani, hogy Veszprémben levente úszó- 
szakosztályt, Siófokon és általában a Balaton men
tén pedig úszó- és vizilevente szakosztályokat szer
vez. A szép terv megvalósítása ismét egy újabb, 
igen egészséges sportággal fogja szolgálni a ma
gyar ifjúság lestneve'ésének ügyét.

o L abdarugó  érm ek kiosztása. Vdrpalo 
fáról jelentik: A várpalotai Unió Torna Egylet évi 
közgyűlést tartott s ez alkalommal osztotta ki Faller 
Jenő, a Torna Egylet elnöke a játékosoknak a 
Labdarugó Szövetség érmeit is.

o Vizipóló. A fiatal erőkből álló várpalotai 
csapat szép játék után 9 :0  (5 :0 )  arányban győ
zött a Péti SC fölött. A várpalotai csapat bemu
tatkozása élvezetes, szép játékot hozott. (t. /.)

o A H ungária  Yacht Club első turavitor- 
lázása  a  B alatonon. Az ez évben alakult Hun
gária Yacht Club vasárnap fejezte be első túra- 
vitorlázását, amelynek során, Bfüredről indulva fel
keresték az egész Balaton nevezetesebb fürdőhelyeit, 
igy Siófokot, Almádit, Kenését, Aligát, Világost és 
mindenütt a legnagyobb szeretettel és bizalommal 
fogadták az uj klubot.

o E lm arad t kirándulás. A MTE Bakonyi 
Osztálya Szent István napján készült felavatni a 
Királykutat, amely munkaterületének legújabb ér
tékes foglalása. A kedves ünnepséget azonban köz
bejött akadályok miatt szeptemberre halasztották.

o Bajnoki labdarugó program . A NyLSz 
kerületében holnap, vasárnap az 1933—34. évi 
szezon első bajnoki mérkőzését játsszák megyebeli 
csapataink a következő párosításban: a pápai Ki
nizsi a DAC-cal Győrött, a VTC az ARAK-kal 
Szfehérvárott, az Unió a SzAK-kal szintén Szfe- 
hérvárott, a BSC Pé.fürdő csapatával Bfüreden, a

FAC a Siófoki SE-vel Fűzfőn, a Move VSE a 
szfehérvári PLTE-vel Veszprémben, a Perutzgyár 
a Szombathelyi TC-vel Pápán és a TIAC a pápai 
Vasutassal Pápán méri össze erejét.

AnyakOnyv.
Születés: Fix Ádám napsz. és Hizlinger Krisztina fia 

László István r. k — Králl Mihály gazd. cseléd és Árki 
Terézia fia halva szül. -  Molnár József tehenes és Mó- 
rocz Teréz leánya Éva r. k. Kustos Károly kisbirt. és 
Mesterházy Rózsa fia László r. k. -  Varga Mária háztart. 
leánya Julianna r. k. — Kotlát János kómives-s. és Bodó 
Margit fia István r. k. — Nagy Mária háztart. fia József r.k.

Halálozás Ifj. Molnár Józsefné Barabás Mária 40 é., 
r. k. — Kollát István I n.. r. k. László Emma 44 é., ev. 
— Kentner Gyula I h., r. k. Farkas Zita 1 h., r. k.

Házasság: Amrein Károly tetőfedő tanonc r. k. és 
Kovács Mária r. k.

478—1932. szám. 1932. Pk. 6212., 6627. sz. 

Árverési hirdetmény.
Dr. Lindner Oszkár ügyvéd által képviselt 

Vacuum Oil Company RT. javára Ossz. 309 P 13 
f. követelés és járulékai erejéig a veszprémi és 
bpesti közp. kir. járásbíróság 1931. évi 429136„ 
1738., 2513. sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőknél 1931. 
évi X. 30-f32. II. hó 4.-én lefoglalt, 3720 P-re 
becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság 
fenti számú végzése alapján az árverést elrendelem, 
s annak az 1908. évi XLI. te. 20. §-a alapján még 
következőkben megnevezett, valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatók javára is, végrehajtást 
szenvedő lakásán, Kiskovácsin 31. és 28. szám 
alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi 
augusz tus hó 29. n ap jának  délután 4 ó rá já t 
tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, te
henek, kocsik, gazdasági gépek s egyéb ingó 
Ságokat a legtöbbet Ígérőnek, esetleg a becsár 
2 j-ért is, el fogom adni. 1000 P-őt meghaladó becs 
értékű ingónál a becsérték 10 °/o-át bánatpénzül 
kezeimhez, az árverés megkezdésekor, le kell fizetni.

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

Kelt Veszprém, 1933. aug. 3.
226 P á d á r  s. k., kir. bir. végrehajtó.

Rékai Imre vendéglős, veszprémi lakóst a m. 
kir. rendőrség veszprémi kapitánysága, az 1924: 
IX. t. c. 43. § ának 41. és az 1929: X. t. c. 9. 
§ ába ütköző kihágás miatt, behajthatatlanság ese
tére 4 napi elzárásra átváltoztatható, 20 Ppénzbün- 
betésre Ítélte és kötelezte 6 P szakértői dij, 6 P 
rendőri eljárási költség megfizetésére és az ítélet 
kivonatának a „Vendéglősök Lapja" budapesti 
szaklapban és a „Veszprémvármegye" helyi heti
lapban saját költségén való közzéiételre s a Vesz
prémi Vendéglősök Rt. hirdető tábláján való ki. 
függesztésére. 227

3 1 2 0 - 1933. szám.

Pályázati hirdetmény.
A Veszprém vármegye zirci járásához 

tartozó s lemondás következtében meg
üresedett

dudari segédjegyzői
állásra ezennel pályázatot hirdetek.

Az állás javadalma a 62000 — 1926. 
B. M. sz. r. van megállapítva.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy 
képesítésüket, eddigi alkalmaztatásukat, po
litikai és erkölcsi megbízhatóságukat iga- 

; zoló okmányaikkal felszerelt pályázati kér
vényüket f. évi szeptem ber hó 2 0 .. 
ig hozzám nyújtsák be.

Az elkésetten érkező kérvényeket nem 
veszem figyelembe. A választás határidejét 
később tűzöm ki.

Zirc, 1933. augusztus 23.-án.
Főszolgabiró szabadságon:

Scherer,
228 (b. főszolgabíró.
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r Iskolai felszereléseit, 
rajzszereit, 

füzeteit

FODOR FERENC
könyv-, papír-, író- és rajzszerkereskedésében

szerezze be!
Rajzeszközökben, festékkészletek
ben, tolltartókban, iskolatáskákban
rendkívül nagy vá laszték !

T e s s é k  p r ó b a r e n d e l é s t  t e n n i !
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Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvállaltat


