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H iszek  egy Istenben, h iszek  egy hazában , 
H iszek  egy is ten i örök  ig azságban ,
H iszek  M agyarország  fe ltám adásában .

Ámen.

Cseh-tótország
kisebbségei.
Irta B áró  P erény l Zsigm ond.

v. b. t. t. koronaőr, országgyűlési képviselő
A csehek, talán m agasabb kultúrájuknál 

fogva, nem olyan brutálisak, nem oly nyiltan 
erőszakoskodók a  kisebbségekkel szemben, mint 
a  rom ánok és szerbek, de annál következete
sebben viszik keresztül gazdasági, kulturális és 
politikai téren a csehesitést. úgy a magyar, 
m int a  tót, a  rutén és a  szász kisebbségekkel 
szem ben.

Bár folyvást hangoztatják, hogy a  párizs- 
környéki szerződéseket szigorúan be kell tar
tan i; a  megszállást követő időben, de ma is, 
tizennégy évvel a  szerződések megkötése után, 
azoknak a szerződéseknek a kisebbségek joga
ira és védelmére vonatkozó részeit úgy tekintik, 
m intha nem is léteznének.

Az agrár-reform végrehajtásánál többezer 
hektárt juttattak a síkságon levő cseh gyarma
tosoknak, mig a  rutén földmivesek 90 °/c-a sem
mit sem kapott és ugyanígy jártak a  magyarok 
is. M ás vámtarifát léptettek életbe a történelmi 
országokban és mást a  rutén- íöld, vagy tót-vi
dék  részére.

Turnus nélkül vágatják Ruszinszkó erdő- 
enyagát és minden üzemterv nélkül aknázzék 
ki sóbányáit.

Szlovenszkónak a  Középkor óta virágzó 
iparát a szó teljes értelmében tönkretették. Erre 
nézve Hlinka András nemzetgyűlési képviselő 
szavait idézem, aki a ruszinszkói és szlovensz-

Őszi kőd.
Lelkemre ül a ködbilincs,
Megbénítja, mint a földi kincs. 
Kínszenvedés ez a teher,
Megvakit, béklyóz, lever.
Szenved igy a lelkem nagyon,
De dalolok megtöiten, vakon 
A ködben, a sötét éjben,
Szivembe mártva toliam mélyen 
— A kínból igv virág fakad —
És röppen a lelkem, mint szabad 
Madár, az őszi köd felett.
Áttörve mind a sok felleget,
Csak fe l...,fe l..., mert ha a ködbe 
Visszahull, elveszik örökre.

Walla Iván.

A K om akút és vidéke.
Irta H orváth Cyrill. 3

Aztán voltak egyéb előadások is. Nem a 
„Nap“-ban, hanem inkább a „Nap" fölött, jobban 
mondva a „Nap" tetején és a Komakut-téi egész 
területén, mint a régi misztérium-drámákban. Azokra

Felelős szerkesztő: 
Ifj. Matkovlch László.

kői gazdasági helyzetet kritikán alulinak minő
sítve, azt mondotta, hogy Zsolna, Csécza, Zó
lyom, Rózsahegy és Korompa virágzó iparát 
teljesen tönkretették. Az állampolgárság terén 
Scotus Viator, a csehek barátja is megállapí
totta. hogy a magyarsággal szemben a legna
gyobb igazságtalanságokat követik el.

Még ma is tízezerre megy az állampol
gárság nélküli magyarok száma, mert a csehek 
nem fogadták el azt. hogy aki 1918 októberé
ben a mai cseh területen lakott, az állandó ott- 
lakás alapján cseh állampolgár, hanem a külön 
felvétel utján megszerzett régi községi illetőség 
igazolását kívánják, ami a legtöbb esetben nem 
lehetséges, miután a  magyar törvény ezt nem 
kívánta. Ezek a szerencsétlenek a legnagyobb 
bizonytalanságban élnek, hiszen bármikor ki
utasíthatók.

A közfunkciókból úgy a magyar nyelvet, 
mint a  magyar tisztviselőt is száműzték. Cseh
szlovákjában a közigazgatási tisztviselőknek 
csak 0.4 °/o-a magyar, persze ez is csak kis
tisztviselő.

A földreform hivatal 1300 alkalmazottja 
között egyetlenegy magyar sincsen, ruténeket 
is alig alkalmaznak. A közigazgatási kerülete
ket úgy kerekítették ki. hogy amint Scotus Via
tor megállapította, a bírósági járások mestersé
ges átalakításával, tót falvaknak magyar több
ségű járásokhoz való csatolásával igen sok he
lyen megfosztották a magyarságot nyelvének 
használatától.

Szellemi határzár vari még ma is. úgy, 
hogy néhány lap, tudományos és szakfolyóirat 
kivételével, nem engedik be a sajtótermékeket.

A Kárpát alján, ahol a megszállás előtt 
egyetlen cseh család nem lakott, ma 31 cseh 
kisdedóvó működik, magyar csak 5. rutén pe
dig 29. Ugyanott nincs magyar kereskedelmi 
iskola, sem magyar polgári, vagy más magyar 
középiskola, de magyar tanítóképzés sincs.

Hogy milyen kétségbeejtő az ott élő ki
sebbségek helyzete, azt talán mindennél jobban

nem kellett beléptidijat fizetni, megjelent rajtuk 
az egész város; nem is színészek játszották őket, 
hanem az újdonsült tűzoltók, Pongrácz Dániel fis
kális és főparancsnok tekintetes ur vezetésével. 
Valahonnan a Sóház felöl megszólalt a k ü it: erre 
vágtatva jöttek a tűzoltók vörös vizipuskáikkal, 
sárga létráikkal, egész fölszerelésükkel. Azt mond
ták: ég a Nap. Kötelekkel kordont vontak maguk 
körül, a szivattyúk csövét bedobták a kútba; a 
„mászók", a „mentők" odatolták létráikat a Nap
hoz ; fölkapaszkodtak a magasba, beugrá tak az 
ablakokon, fölmentek a tetőre. A kis vörös masinák 
szuszogva ontották a vizsugarakat, a csővezetők 
alaposan megöntözték az egész épületet s eloltot
ták a tüzet. Kürtszó, sipjelzések. A mászók leeresz
kedtek a tetőről, a mentők kibújtak az ablakokból, 
lecihelődtek a létrákon; a szivattyúsok összepak
o lták  a holmijukat, a csapat glédába állt és kato
násan, délcegen, harsogó trombitaszó mellett elvo
nult „haza", a tűztorony alá, onnét valamenyik 
kocsmába.

Hát mindezt igazán szép volt végigélvezni és 
hazaszéledni azzal a büszke öntudattal, hogy ilyen 
pompás tűzoltóink vannak. De nem volt szép az
tán is ott maradni és álldogállni, ténferegni a bo
káig vagy még azon is felül érő porban, törekben, 
tisztátalaneágban, amely ha esik az eső, alul

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

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

bizonyítja a kivándorlás. A volt magyar Fel
vidék kivándorlási aránya 1929-ben több, mint 
tízszerese a  csehországi átlagnak. 10.000 ruténre 
44 kivándorló esik, 10.000 magyarra 21 és 
10.000 tótra 65.

A kisebbségek védelme tárgyéban a  szö
vetséges és társult hatalmak és Cseh-Szlovákia 
között 1919-ben Saint Germain-ben kötött szer
ződés szerint, Cseh-Szlovák ország kötelezte ma
gát arra, hogy a rutén területeknek a legtágabb 
körű autonómiát fogja adni és a  Millerand-íéle 
kísérőlevél kimondja, hogy ez a szerződés a  
rutén autonóm tartomány népének megadja a 
lehetőséget arra, hogy kívánságait nyilvánosan 
kifejezhesse és Ígéri, hogy a hatalmak a  leg
komolyabb figyelemmel lesznek ennek a nép
nek jövőben nyilvánítandó kívánságaira. Ezt 
a megígért autonómiát a rutének a mai napig 
nem kapták meg, dacára  annak, hogy a  fel
vidéki összes ruténpártok, az amerikai rutén 
nemzetvédelmi tanács és az emigrált rutének 
ismételten sürgették a  népszövetséghez eljutta
tott kérvényükben.

Ilyen a  kisebbségek helyzete Cseh-tót- 
országban!

Wilson elnököt idézem, aki tizennégy év
vel ezelőtt megmondotta, hogy az uj államok 
csak a kisebbségi szerződések aláírása ellené
ben kapták meg a már bekebelezett uj terüle
teket. És idézem Charlos Dupuist, a világhirü 
francia nemzetközi jogászt, aki szerint az utód
államoknak az átcsatolt területek felett való 
állami fennsőbbsége önmagától megszűnik, ha 
ennek feltételeit: a békeszerződések Kisebbség- 
védelmi, valamint a magyar állampolgárok va
gyonának védő rendelkezéseit az utódállamok 
meg nem tartják.

Csonka M agyarország — nem ország  
Egész M agyarország — m ennyország !

olyan, mint a kása, felül folyékony, mint a ö o j- 
seprő és mint valami polip, kitolja a nyúlványait 
az angolkisasszonyok utcáján át a Sampek-házig, 
a Püspökkert mellett a Koronáig, néha azon is 
túl, a piac közepéig, onnét a Hosszu-utca végéig. 
Ha pedig száraz az idő és fölkerekedik a szél, 
piszkos, fojtogató porba borítja az egész kör
nyéket.

...Bizony ilyenkor, kedves Komakút-terem, 
nagyon is híven emlékeztetted a szegény halandó
kat holmi komisz számumra és a Szaharára. Sőt, 
ha jól meggondolom a dolgot, az is kisül, hogy 
máskor se voltál éppen a gyönyörűségek paradi
csoma. Mi-több, elég ronda fészek voltál és csu
pán a környezeted tett türhetővé : a Kálvária-domb, 
a „klánter", mega Püspökkert. A „klánter", amely 
lombos fáktól szegélyezve, rozoga, vörös fakor
látjával elnyujtózott a „Koronádig s a piszkos, 
poros utat a Püspökkertől elválasztotta. Szép ta
vaszi, nyári és őszi esteken itt volt a „korzó". A 
nagy kert ideküldte minden illatát és üdítő lehe
letét. Fönt a püspökkert sarkában, a hatalmas fák 
árnyékában kis, emeletes kertiház vonta meg ma
gát. Most üres, nyitott csarnok, fölül egyetlen 
szoba, egyetlen, nagy, keletre nyiló ablakkal: es- 
ténkint a polgári dalárda tanuló- és gyakorló
helyisége. (Folyt, köv.)
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Magyar-lengyel barátság
Évszázadok hagyományos emlékeit eleveníti 

fel és két régi barátságban élő nemzet meleg ro- 
konszenvét és bensőséges kapcsolatait erősiti meg 
annak a magyar küldöttségnek lengyelországi uta
zása, amely Serédi Jusztinján biboros-hercegpri- 
más és Kállay Miklós földművelésügyi miniszter 
vezetése mellett vett részt a dicsőséges emlékű 
erdélyi fejedelemnek és a legkiválóbb lengyel ki
rálynak, Báthory Istvánnak négyszázéves születési 
évfordulója alkalmából rendezett fényes ünnepsé
geken. Az a meleg és szeretetteljes fogadtatás, 
amely — a híradások szerint — az egész lengyel 
nemzet, hivatalos körök és a társadalom részéről 
egyaránt a magyar vendégek iránt megnyilvánu’t, 
azt mutatja, hogy a lefolyt hosszú évszázadok vi
harai é3 viszontagságai közepette egyáltalában nem 
halványultak el azok a baráti érzelmek és kapcso
latok, amelyek a magyar és lengyel nemzetet, 
Európának e két sorsüldözött, de szerencsét
lenségében is mindenkor nagyrahivatott népét 
Összefűzték. Báthory Istvánnak fenkölt emléke alkal
mat nyújtott arra, hogy a magyar és lengyel nem
zet a közös múltat, annak minden fájdalmas és I 
dicsőséges hagyományát felidézze és éppen ezéit 
nem csodálkozhatunk azon, hogy nemzetünk ki
küldötteit a lengyelek tárt karokkal és meleg sze
retettel fogadták.

A két nemzetnek ez a találkozása önkénte- 
lenül is világot vet arra a ritka és valóban bá- 
mulatraméltó hasonlatosságra, amely a magyar és 
lengyel történelmi múlt, a két nemzet sorsának 
kialakulása között kétségtelenül feltalá'ható. Hiszen 
csak arra kell gondolnunk, hogy a lengyelek év
századokon keresztül voltak a művelt Európa 
északkeleti védőbástyái, mert ők védelmezték meg 
ezt a világrészt az ázsiai orosz és török tömegek 
betöréseitől é3 igy tulajdonképen ugyanazt a hiva
tást töltötték be a maguk földjén, mint a magyar 
nemzet a Kárpátok medencéjében akkor, amikora 
hatalmas török birodalom rettenetes nyomását hári- | 
tóttá el a keresztény Európa felől. A nemzeti 
sorsnak és hivatásnak ez a teljes azonossága 
érlelte meg Báthory Istvánban is azt a nagysza
bású tervet, amellyel ez a kiváló fejedelem egye
síteni akarta Magyarország, Erdély és Lengyelor
szág erejét az otlomán hatalom ellen, hogy igy 
egy áttörhetetlen védőgátat teremtsen a Dél és 
Észak felől fenyegető ázsiai hordákkal szemben.

A két nemzet történelmének hasonlóságára mu
tat tragédiájuk is. Lengyelország összeomlása és fel- 
darabolása mintegy másfélszázesztendővel ezelőtt kö- 
következett be s a feldarabolást megelőző egykori 
lengyel viszonyok veszedelmesen hasonlítanak azok 
hoz az állapotokhoz, amelyek hazánk összeomását és 
szétdarabolását tizenöt esztendővel ezelőtt előidézték.

valódiság 
jmU van bevétve.

AÁSP1RIN4*M*
is magukon vi
liik  valódisá
guk jelét: az 
ismert Bayer-  
kereszfet .

Meghűlés első 
faléinál és fájdalmaknál 
táPIRlN-TABlETTÁIÍ

Egyenetlenség, pártviszály, az egyes osztályok kö
zötti gyűlölet é« torzsalkodás jutatta Lengyelorszá
got szomotu sorsára s vájjon nem hasonló okok 
rejtelték magukban a bomlás csiráit néhány évvel 
ezelőtt a magyar földön is?  A lengytl nép azon
ban szerencsetlenségében ét megalázotleágában 
nagyobbnak bizonyult, mint a jólét és virágzás 
korszakában, s éppen ezért elérte jutalmát: Len
gyelország — a sors különös szeszélye folytán — 
feltámadott halottaiból ugyanakkor, amikor ellen
ségeink megásták a régi nagy Magyarország sír
ját. De éppen a lengyel példából menthet a ma
gyar nemzet erőt, reményt és biztatást a saját jöven
dőjére nézve. Ez a példa azt mulatja, hogy nincsen 
oly mélységes sir, amelyből éleire ne kehtetne is
mét egy oly nemzet, amely hű marad önmagához, 
hagyományaihoz, egyéniségéhez és amely érzi el
hivatottságát. Az újra virágzó és hatalmas Lengyel- 
ország, mint saját jövönk varázsképe lebeghet előt
tünk és intő tanulságot szolgáltat számunkra,

A lengyel nép az elmúlt napokban bizony
ságot telt arról, hogy frissen élnek lelkében a ma
gyar-lengyel barátság hagyományos emlékei. S ez 
a körülmény igen értékes tapasztalai számunkra, 
mert Magyarországnak a nagy nemzeti célokért való 
küzdelmében minél többtimaszra ésbarátravanszük- 
sége. Lengyelországtól ma nemvái hatjuk azt, hogy 
nyihan és hivatalosan a revízió gondolata mellé áll
jon, mert jelenlegi érdekei ezt az'állásfoglalást le- 
httellenné teszik, de a velünk rokonszenvező lengyel 
szivek dobbanásából érezzük, hogy az egész len
gyel nép őszintén kivánja a magyar nemzet sorsá
nak jobbrafordulását s várja azt a pillanatot, amikor 
a két nemzet ismét szomszédi jobbot nyújthat 
egymásnak. ( s )

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

gyéspüspök ma szombaton, a hercegprímás által 
vezetett zarándoklattal, Bécsbe, a katolikus ünnep
ségekre utazott. — Dr. Berky Miklós, Veszprém 
város polgármestere szerdán Bpesten hivatalos 
ügyeket intézett, majd Pécsett részt vett a Városok 
Kongresszusának nagygyűlésén.

— Plébánoskinevezések. A veszprémi me
gyéspüspök, a kegyurak bemutató levelei alapján, 
dr. Kovács István veszprémi sekrestyeigazgatót So
mogy vári, dr. Czövek Jenő veszprémi karkáplánt

, mosdósi plébánossá nevezte ki.
— Kenessey Pongrác főispán á tad ta  

Kránitz Kálmán püspöknek és Simon György 
prelátuskanonoknak a korm ányzói k itün te té 
seket. Megírtuk, hogy a kormányzó Kránitz Kál
mán félsz, püspöknek, a székeskáptalan nagypré
postjának a csillaggal, dr. Simon György prelátus
kanonoknak pedig csillag nélküi a II. oszt. ma
gyar érdemkeresztet adományozta. A kitüntetéseket 
bensőséges ünnepség keretében dr. Kenessey Pong-

! rác, vármegyénk főispánja hétfőn a püspöki palo
tában adta át, ahol a kitüntetetteket dr. Rótt Nán
dor megyéspüspök vendégül látta magánál. Köz
vetlenül az ebéd elölt folyt le az ünnepség a re
zidencia szalónjában, ahol többek között megje
lentek dr. Horváth Lajos alispán, dr. Berky Miklós 
polgármester, dr. Lukcstcs József egyet, tanár, 
apátkanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő, dr. Kiss 
Ernő tb. főszolgabíró, főispáni titkár, Krehnyay 
Bíla, az uj tanfelügyelő, stb. Kenessey Pongrác 
főispán kedves és gondolatszép szavak kisérelében 
akasztotta az ünnepeltek nyakába az érdemkeresz
teket s kiemelte az azok adományozásának alapjául

szolgált kiváló t i  maradandó nyomokat hagyott 
munkásságukat, amit a két főpap úgy egyházi, 
mint a megyei és városi közéletben fejtett ki. 
Kránitz Kálmán püspök válaszolt a főispán üd
vözlő szavaira és hálás érzéssel emlékezett meg 
a kormányzó magas személyéről, aki az ország 
kormányzásával kapcsolatos nagy elfoglaltsága 
mellett is figyelemmel kíséri az ország polgárainak 
működését és további nehéz, felelősségteljes hiva
tására Isten áldását kérte. Hálásan mondott kö
szönetét a megvéspüspöknek és a főispánnak is 
a kitüntetések kieszközlése körül tanúsított jóaka
ratért és nagy elismeréssel adózóit a főispánnak, 
aki a vármegye vezetésében különösképen tudja 
értékelni az önzetlen munkásságot. 0  volt első
sorban az, aki a legmagasabb helyen reájuk, ki
tüntetettekre a figyelmet fölhívta. Végül Isten ál
dását kérte további főispáni munkásságára. Az 
ünnepséget követő diszebéd alatt, amelyen a ki
tüntetetteken kívül a nevezett notabilitások is részt- 
vettek, Rótt Nándor megyéspüspök mondta az elsők 
pohárköszöntőt Magyarország kormányzójára. Lel
kes szavakban adott kifejezést mindnyájuk iránta 
való ragaszkodásának és hűségének s hangsúlyozta, 
hogy a két kitüntetéssel tulajdonképen egyházme
gyéjét érte a megtiszteltetés, amiért ö és az egész 
egyházmegye csak hálás lehet az államfőnek. A 
főpásztor ezu'án szeretetteljes szavakkal ünnepelte 
a 93 éves püspököt, az egyházmegye nesztorát és a 
közszeretetben álló prehtuskanonokot, amiéit ismét 
az ősz nagypiépost mondott meleg köszönetét.

— Egyházi h írek . A veszprémi megyés, 
püspök Hanusz Albin karkáplánt székesegyházi 
sekrestyeigazgatóvá nevezte ki s egyúttal megbízta 
az Egyházmegyei Könyvnyomdának eddig dr. Ko
vács István által végzett igazgatásával is. — Egyed 
Lajos devecseri káplánt pedig Veszprémbe kar
káplánnak helyezte át a főpásztor.

— Á thelyezett várm egyei szám vevők. A 
pénzügyminiszter Regényt Jenő várm. számvevő
ségi tanácsost Veszprémből Bpestre, Zámbó Ele
mér várm. számv. tanácsost pedig Győrről Vesz
prémbe helyezte át.

— T em plom szentelés. Szép ünnepség ke
retiben vasárnap ment végbe a hegyen épült és 
Horváth Tivadar plébános áldozatkészségéből újra 
festett cseszneki templom megáldása, amit dr. Rótt 
Nándor megyéapüspök végzett. Az ünnepségen a 
környékből is sokan résztvettek s képviseltették ma
gukat a közhatóságok és uradalmak is. Emelte az 
ünnepély fényét megjelenésével Holitscher Károly 
gazd. főtanácsos, csetényi földesur, a zirci kerület 
országgy. képviselője. Rótt Nándor püspök, az 
esperesi kerület papságának segédletével, meg. 
szentel'e a renovált templomot, majd ünnepies 
szentmisét pontifikáit, ami után dr. Wéber Pál 
oldalkanonok, egyházm. irodaigazgató mondott 
megható szentbeszédet. A templom román stilQ 
festését Homorat Béla veszprémi iparművész vé
gezte.

— Alföldi k isgazdák  V eszprém ben. A 
múlt szombaton d. e. 11 órára egy szép, tágas 
autóbusszal érkezett meg Veszprémbe a török
szentmiklósi kisgazdáknak az a 26 főből á'ló cso
portja, amely Brandt Vilmos ny. főispán, országgy. 
képviselő vezetésével dunántúli körútja során szék
városunkat is fölkereste. A megérkezett kisgazdá
kat az Idegenforgalmi Bizottság vezetősége fölka- 
huzolta a városháza tanácstermébe, ahol fogadá
sukra megjelentek többek között Halmi Nándor, 
a várm. kir. gazd. felügyelőség vezetője, Tőpler 
Ernő, a várm. gazd. egyesület ügyv titkára, 
Haidekker László gazd. tanácsos, püspöki urad. 
főszámvevő. Obetkó Vilmos ny. püőri főfelügyelő, 
akinek az érkezettek között sok régi kedves isme
rőse volt, a helybeli Gazdakör küldőt.sége dr. 
Gludovácz József egyházi és Vingelmann Antal 
világi elnökök vezetésével és még többen. A szép 
és derék szál emberekből állott alföldi kisgazdá
kat dr. Berky Miklós polgármester barátságos 
szavakkal üdvözölte s hangoztatta, hogy akik a 
Gömbös Gyula miniszterelnök által is hangsúlyo
zott magyar gondolatot becsülik, azok szívesen és 
szeretettel látják őket Szent István ősi városában. 
A kisgazdák ajkán a miniszterelnök nevének em
lítésekor harsány „éljen- csattant föl, majd Brandt 
Vilmos képviselő mondott nevükben meleg köszö
netét a szeretetteljes fogadtatásért, amiben külön
ben egész duűántul részük volt. Ezután a kisgaz
dák a Gazdakör vezetősége és Obetkó Vilmos 
kalauzolása mellett megtekintettek a város neve
zetességeit, amelyekről és a város szépségeiről

Ódon tankönyvek feleárban kaphatók Fodor könyvkereskedésében.
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nagy elismeréssel nyilatkoztak. A Kovdts Lajos 
vendéglejében elfogyasztott kitűnő ebéd és pompás 
bor után tovább utaztak a kisgazdák. A kiránduló 
csoport tagjai, képviselő-vezetőjükön kívül, a kő
vetkezők voltak : dr. földeáki Návay Imre, a tiszai 
középjárás szolgabirája, Orosz András főjegyző, 
Török Dezső esp.-plébános, Gaál István ref. lel
kész, Gulyás Mihály gazd. tanácsos, hitelszöv. 
igazgató, dr. Palatínus Mihály ügyvéd, B Kiss 
Márton köze. jegyző, Papp Qéza közs. mérnök, F. 
Tóth Mihály közs. főbíró, Füzessy Imre másod- 
bíró, Molnár János és Buczkó Ferenc közs. taná
csosok, id. B. Kiss Márton közbirt. elnök, ifj. 
Fehér Ferenc és Kerekes István közbirt. gazdák, 
Benedek Sándor, Mikola István, ifj Kardos János, 
Bacsa Imre, Csór Ferenc, B. Tóth Károly, Balogh 
Károly törökszentmiklósi kisgazdák és még három 
kisgazda Tiszaroff, Fegyvernek és Abádszalók köz
ségekből.

— A laptalan h íresztelés a  sajtófőnök tá 
vozásáró l. A Veszprémi Hírlap legutóbbi vezér
cikke végén „jó forrásból" azt az értesülést közli, 
hogy dr. Antal István, a miniszterelnökségi sajtó- 
osztály vezetője nemsokára távozik állásából. Ez
zel szemben bpesti információnk alapján meg kell 
állapítanunk, hogy a sajtófőnök távozásáról közölt 
híresztelés minden komoly alapot nélkülöz.

— Szerkesztő  változás. Dr. Kovács István, 
a Veszprémi Hírlap eddigi főszerkesztője plébá
nossá neveztetvén ki, megvált eme tisztétől, s 
helyébe a megyéspüspök a lap főszerkesztőjévé 
dr. Gludovdtz József hittanárt nevezte ki.

— V áltozás a  veszprém i OTI vezetősé
gében. Az Orsz. Társadalombiztosító Intézet ve
zérigazgatósága Jakatics József, az OTI veszprémi 
ügyvezetőjét Bajára helyezte át és helyébe dr. 
Bodnár Lajos került ügyvezetőnek Bajáról. Dr. 
Incze Ferenc veszprémi pénztári vezető-főorvos 
pedig — amint már megírtuk — Győrre helyez
tetett át s helyette dr. Tury Lajos makói pénztári 
főorvos lett a veszprémi vezető főorvos.

— Az uj tanfelügyelő  á tve tte  h ivata lát.
Közöltük, hogy a kultuszminiszter Krehnyay Béla, 
volt pestmegyei segédtanfelügyelőt bízta meg a 
veszprémmegyei klr. tanfelügyelőség vezetésével. 
Az uj tanfelügyelő hétfőn vette át hivatalát Kehrer 
Károlyiéi, a Bpestre áthelyezett volt tanfelügyelőtől

— Évnyitás a  püspöki papnevelő in té 
zetben . Vége felé közeledvén a vakáció, a vesz
prémi püspöki papnevelő-intézet elöljárósága kéri a 
hittudomány-hallgató növendékeit, hogy szeptem
ber 16. án, szombaton d. u. 5 órára az intézetben 
megjelenni kötelességüknek ismerjék. Szeptember 
17.-én lesz a „Veni Sancte*, 18.-án megkezdőd
nek az előadások.

— Szeverin kap itány  c. filméposz, Luis 
Trenker és Várkonyi Mihállyal a főszerepekben, a 
moziban szombat-vasárnap. — Szerdán és csü
törtökön, filléres helyárakkal,: lökmagkisasszony, 
Dolly Haas nagyszerű vigjátéka.

— Ötven éves a  P ápai Leányegyesület. 
Pápáról jelentik: A Pápai Leányegyesület ez év
ben töltötte be fennállásának 50. évét, amely al
kalomból hétfőn fényesen sikerült ballettestát ren
dezett a moziszinházban. A műsor keretében hálás 
szavakkal em'ékeztek meg az egyesület kiváló ala
pítójáról, Rosenthal Franciskáról, aki az egyesü
letet számottevő tényezővé emelte.

— A veszprém i D iákm enza. A veszprémi 
kegyesrendi gimnázium fölhívja a vidéki tanulók 
szüleinek figyelmét a gimnázium épületében levő 
s tanári felügyelet alatt álló Diákmenzára,ahol o l
csón jó és bőséges étkezés kapható. (Reggeli, 
ebéd, vacsora havonkint 28 P). Bővebb felvilágo
sítást Suller János piarista tanár ad.

— A Zsófia szana tó rium ok üdülő gyerm e
kei. A balatonszabadi gyermekszanatóriumból 
üdülő 1000 és a balatonalmádi szanatóriumból 
325 gyermek mostanában érkezett vissza Bpestre. 
Az üdülés befejezése alkalmából Balmádiban bu- 
csuünnepélyt rendeztek, amelyen dr. Slrauss István 
orsz. képviselő méltatta dr. Rótt Nándor veszprémi 
megyéspüspök érdemeit és kiemelte a Salvator 
tanitórendház nővéreinek értékes munkáját. Az ün
nepség so tái a Wiener Krankenkassának a bala
tonszabadi gyermekszanatóriumban üdülő gyer
mekei, élükön Salm  Louise grófnő fővédnöknővel, 
koszorút helyeztek a lord Rothermere— Rákosi 
Jenő.emlékpadra.

V á ro s i közg yű lés  P áp án .
Pápáról jelentik: Pápa város képviselőtestü

lete múlt szombaton rendkívüli é? hétfőn rendes 
költségvetési közgyűlést tartott, Hamuth János pol
gármester elnöklése alatt. A szombati közgyfi é j
nek legfontosabb pontja az uj szemétfuvarozási 
szabályrendelet, valamint a köztisztviselői beteg- 
segélyző szabályrendelet megalkotása volt. Az 
előbbi egészen uj alapokra fekteti a szemétfuva
rozást, amelynek diját az eddigi lakásonkénti fix 
összeg helyett a házbéralap 1 % ában állapítja 
meg. A tisztviselői betegsegélyző fenntartásához a 
város az állami egyenesadó l% -ával,a tisztviselők 
pedig fizetéseik 17o-ával Járulnak hozzá. A beteg
segélyző vezetése a tisztviselőkből és városi kép
viselőkből alakított közös bizottság utján történik, 
elnöke a polgármester.

A hétfői közgyűlés úgyszólván minden hozzá
szólás nélkül fogadta el az 1934. évi költségvetést, 
amelyek a takaiékosság szigorú szem előtt tartá
sával állított ik össze. Helyesléssel vették ludomá 
sül, hogy a városba bevezető, igen rossz állapot
ban levő utak javítására nagyobb összeget, 29000 
P-t irányoztak elő. A pótadót 51 0/o-b2n, a kere 
seti adót 5% -ban állapították meg. A polgármes
ternek a gyűlés elején bemutatott jelentését zajos 
helyesléssel vették tudomásul.

M. klr. 31. Osztálysorsjáték.

Főnyeremény:

Ötszázezer pengő
5. osztály.

H ú zás  i o k tó b e r 14. és  17.-én
S z e r e s s e n  
S z e r e n o s e  
S z á m o k a t  
S z U c e n  é l

Szűcs Ede Bankháza
a m. klr. osztálysorsjáték föárusitó helye 

Veszprém.

— Vége a vakációnak. Erről ir a Magyar Lá
nyok legutóbbi száma. BibóLajostSrténelmi regénye, 
S Bokor Malvin és Szegedi István novellái, Majtht- 
nyi György és Babay József versei, RuziUka Mária 
útleírása, Mtlhlbeck Károly fejléce diszitik a lapot, 
amelyet kiegészít az .Onhonunk” c. melléklet. A 
Magyar Lányok kiadóhivatala: Bpest, VI. And- 
rásay ut 16, szívesen küld mutatványszámot. Elő
fizetési dij negyedévre 4 P.

— M ag én  zen e is ko lá m b an  a
beiratások megkezdődtek. Tanítás 
úgy zongora-, mint énekszakból a leg
m agasabb kiművelésig, a  Zeneművé
szeti Főiskola m ódszere szerint. Be
iratkozni lehet naponta: H e rin g  Já- 
nosné zenetanárnő, Kossuth Lajos-u. 
10. sz. 235

— A „Nyíl" regényül ság legújabb száma 
Szentmihdlyiné Szabó Mária regénye: .Napsütés
ben". Ára 10 fillér.

— Ha majd Ön is rájön, mit tud az IGMANDI.
Alkalomadtán csak azt fogja használni.
— Állatorvosok vándorgyűlése. A Magyar 

Országos Állatorvos Egyesület középdunántü'i fiók
osztálya, Havas Jakab ny. m. kir.állateg. főfelügyelő 
elnöklése alatt, vasárnap Zalaegerszegen szakü ést és 
hétfőn közgyűlést tartott, amelyeken, a tagok nagy
számban veitek részt. A szakülésen „A szarvasmar
hák meddőségének, valamint a méhgyulladás kezelé
séről" továbbá „Az állami gümőkor irtás és és ezzel 
kapcsolatos tuberkulinozási eljárásról" valamint „A 
sertések szimultán oj'ásáról" tartoitik előadásokat. 
A közgyűlés elnökül ismét érdemes elnökét, Havas 
Jakabot választotta meg egvhangulag s a tisztikar 
is az eddigi maradt. A fiókosztály által létesített 
„Havas Jskab alap* szabályzatát is letárgyalták. 
Ennek az alapnak mindenkori évi kamatát a bpesti 
állatorvosfőiskola arra érdemes hallgatója fogja 
ösztöndíj gyanánt megkapni, a főiskola tanári tes
tületének elbírálása alapjan. A közgyűlés végűiéi- 
határozta, hogy a jövő évi vándorgyűlését Bala
tonkenesén fogja megtartani s ennek előkészíté
sével az elnökséget bízta meg.

— A Siófoki Önkéntes Tűzoltó  E gyesü
let félszázados jubileum a. A S ófoki Ö.ik. T üz- 
oltóegyesület Kisboldogasszony napján, tegnap, 
pénteken gazdag és változatos program keretiben 
ünnepelte meg fönnállásának 50 éves jubileumát.

— Vasúti kedvezmény az  országos fron t
harcos találkozóra. Amint már megírtuk, az Or
szágos Frontharcos Szövetség október első vasár
napján rendezi Bpesten ötödik országos találko
zóját. Az országos ünnepségre a kereskedelmi mi
nisztérium a MÁV összes vonalára 50 %  os vasúti 
kedvezményt engedélyezett. A vonatkozó, személyre 
szóló igazolványok, 50 fillér kiállítási és kezelési 
dij előzetes beküldése melleit (bélyegben is), a 
szövetség központjánál igényelhetők. A MÁV azok
ról a helyekről, ahol legalább 400 jelentkező lesz, 66 
%-osmenetdijkedvezménnyelkullurvonatokatindit.A 
találkozóval kapcsolatosan kerül lefutásra, a szövetség 
autó- és motorsportosz'álya rendezésében, a hősök

II. csillagtarája. Az előjelek szerint a frontharcosok 
idei ünnepsége messze lúl fogja haladni az elmúlt 
esztendők legnagyobb bpesti lömegmozgalmi ün
nepélyeit is. Részletes felvilágosításért az Országos 
Frontharcos Szövetség helvi elnökségeihez, vagy 
az országos elnökséghez (Bpest, VI., Podmanicky 
u ca 45.) kell fordulni.

— Tudom ányos Ösztöndíj. A kultuszmi
niszter által az 1933—34. tanévre adományozott 
tudományos ösztöndíjak közül az angolországi ösz
töndíjat dr. Farkas Pál debreceni ref. segéilelkész, 
Farkas Endre kádárlai ref. lelkész jelesképzettségü 
fia nyerte el, aki már kétizben szerzett érdemet 
hasonló ösztöndíjra.

— N évm agyarosítás. A belügyminiszter 
megengedte, hogy Morosits Jenő veszprémi állami 
polgári iskolai tanár vezetéknevét Markos-xa vál
toztassa.

— Áthelyezés a  pénzügyőrségnél. A pénz
ügyminiszter Nagy Gyula zalaegerszegi pénzügy
őri felügyelőt, mint vezetőt, Veszprémbe, Raffai 
Márton zirci pénzügyőri főbiztost Nagykanizsára, 
dr. Lenkényi Gábor Ödön csornai pénzügyőri biz
tost Zircre helyezte át.

— Tűz. Devecserben kigyulladt Csomay Ist
ván asztalos lakóháza és leégett. A tűz tovább, 
terjedését még sikerült idejében meggátolni.

Ezaszám aa3H  
lámpás, dinami
kus hangszóró
val egybeépített, 
3 hangolókörös, 
Band-Pass Eu
rópa vevőnknek. 
Ezzel a készü
lékkel Ön ós csa
ládja sokat nyer
het szórakozás 
és kultúra terén.

tn - A c u t ic 1
Gyártja: Orion izzóiám pagyár
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G Ő Z F Ü R D Ő
minden vasárnap reggel 6 órától férfiak részére, 
minden hétfőn d. u. I órától nők részére l'60 fillér.

Filléres gőzfürdő 5 0 ° |o kedvezménnyel
minden szerdán d. u. I órától nők részére 
és csütörtökön d. u. I órától férfiak részére

Kádfürdő minden nap reggel 7 órától van.
Teljes tisztelettel 242

Fábián Gyula, Veszprém. Kákóczi-tér 23. sz.

— Őszi hajózási m enetrend a B alato-
non. A Balatoni Hajózási R.-T. szeptember 11.- 
től október 1.-ig a következő menetrendet léptette 
életbe a Balatonon : Siófok— Bfüred— Tihany kö
zött: Siófokról i . : 10*20, 17 40, Bfüredre é . :
11 15, 1835 ,i.: 1200, 1840, Tihanyba é : 1220, 
19 00 órakor. Vissza indul Tihanyból: 7 35,15*40, 
Bfüredre é.: 7 55, 16 00, i . : 8 00, 16 05, Siófokra 
é . : 8*55, 17 00 órakor. Balatonbogldr—Révfülöp 
között: Bboglárról i . : 12*00,20 00, Révfülöpre é.:
12 25, 20 25. Vissza indul Révfülöpről 6 30, 15 00, 
Bbogíárra é . : 6 55, 15 25 órakor. Fonyód— Bada 
csony között: Fonyódról i.: 1140, 16 30, Bada 
csonyba é . : 1210, 17 00. Vissza indul Badacsony
b ó l: 14 30, 17 50, Fonyódra é . : 15 00 és 18 20 
órakor.

— Az „Amatőr" rádió-tehnika-fo tó  szep
temberi száma rádió részében „Szezon 1933—34.“ 
cim alatt hozza a négycsöves szuper megoldását 
s még több aktuális címet közöl. A szépen illus?t 
rált fotorész értékes dijakkal jutalmazott sportkép 
pályázat feltételeit közli. A fotókémiai rész úgy 
kezdőknek, mint haladóknak a legjobb szolgálatot 
teszi. Az Amatör az újonnan belepő előfizetőinek 
azzal kedveskedik, hogy aki 5 P-vel évvégéig elő
fizet, arany töltőtollat kap ajándékba.

— K icserélték a  feleségét. Egy banktiszt
viselő amikor délután hazaérkezett, tágult szemek
kel nézet arra az asszonyra, aki otthonában fo
gadta. Nem ismert a feleségére. Kiderült, hogy az 
asszony előfizetett a Párisi Divatra és a népszerű 
divatlap szabásmintája után csinálta meg uj toa 
lettjét és egy kis fekete álarcot tett fel. Ebben a pom
pás ruhában olyan volt, mintha kicserélték volna.

— Súlyos kim enetelű autókatasztrófák . 
Igen súlyos autókatasztrófa történt szerdán délben 
Siófok előtt, a vasút és az országút kereszteződé
sénél. Andor Endre és Kdli-Nagy Dezső minisz
teri tanácsosok és a kíséretükben levő hölgyek 
bérautóval indultak el Siófokról Budapestre, Galdzs 
János, a soffőr a vasúti sorompóhoz érve látta, 
hogy az nincs leeresztve és nagyobb sebességre 
kapcsolva igyekezett átjutni a vasúti átjárón. A 
siófoki teherpályaudvarról azonban egy tolató sze 
relvény, amely már fékezni nem tudott, elütötte 
az éppen akkor a síneken átfutni akaró autót. Az 
autó utasai a vagonok alá kerültek és közülük

Andor Endréné koponyaalapi törést szenvedett, 
leánya, Ida is súlyosan megsebesült. Az autóve
zető válla tört el, míg Kdli-Nagy Dezső, Andor Endre 
és Hellvenheim Brigitta könnyebben sérült meg. A 
sebesülteket a siófoki mentők szállították s szé
kesfehérvári kórházba, majd délután Bpestre a 
Vöröskereszt kórházba.

Enyingről jelentik: Múlt szombaton hajnal
ban Enying község keleti bejáratánál elhúzódó 
törvényhatósági utón is sulyosvégü autóbaleset 
történt. Csik Ferenc hatüléses bérautóján Paksról 
Pápára utaztak özv. Steiner Zsigmondné, Boddnszky 
Jakab és Frankfurter Sámuel feleségeikkel és két 
gyermek. A gőzmalom előtt az autó baloldali első 
és hátsó kereke egyszerre defektust kapott, ami
től az autó felborult s a benne ülőket magá alá 
temette. A segélykiáltásokra odasietők az utasokat 
kihúzták az autó alól s ekkor kiderült, hogy Csik 
Ferenc medencecsonttörést és súlyos mellkasi sé
rülést szeevedett úgy, hogy a sürgősen értesített 
siófoki mentőautóval a szfehérvári kórházba kellett 
szállítani. Steiner Zsigmondné a bal csípő táján 
és mellkasán könnyebb ütődést és zuzódást szen
vedett, Bodánszky Jakabnét pedig baloldali kulcs
csonttörés s jobb kézcsukló ficamodás érte. A 
baleset legfőbb oka a gondozatlan törvényhatósági 
ut volt, amely autóforgalomra teljesen alkalmatlan.

— H arm inchárom ezer em ber kért lelki 
tanácsot a legutóbbi időben Tolnai Világlapjá-\6\, 
de sokkal több azoknak a száma, akik különféle 
kérdésekkel bizalommal fordultak az ismert lap
hoz. A tanácstalanok nagy serege mind tanácsot, 
útbaigazítást kap Tolnay Világlapjd-tói, amely 35 
év óta minden magyar család hűséges barátja.

— Felhasito tta  fe jbőrét a cséplőgép 
szíja. Borzaváron Nagy Kálmán motorkezelő csép
ié? közben a motort akarta leállítani, a főszij kap
csa azonban fejét felhasitotta.

— Iskolai értesitő . A veszprémi m. kir. 
áll. négyévjolyamu Kerkdpoly Károly fiú  felső ke
reskedelmi iskola értesítőjét dr. Wallner Ernő igaz
gató állította össze nagy gonddal és alapossággal. 
Az ő tollából került ki az értesitő bevezető érte
kezése „Adatok a Balaton közlekedés földrajzi 
helyzetéhez" címmel, ami nemcsak nagy közgaz
dasági áltekintésről, hanem sok személyes tapasz
talatról is tesz tanúbizonyságot. Az értesitő érté- 
kés részét képezi az a nagy gonddal összeállított 
kiránduáú útmutató is, amely székvárosunknak

Kiadó
cs in o sa n  b ú to r o z o tt

szoba
323 te lje s  e llá tá s s a l
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Poloskát
ciángázzal irt
Fischerés Társa, Székesfehérvár, Kossnth-n, 6.

Veszprémi megbízott szívességből:
Schlögfl, Rohonczy-tér 1, 
O lcsó! G a ra n tá lt !  74 O is k ré t!

és környékének természeti szépségeiről nyújt bő
séges tájékoztatót. Sorrendben utánna az 1932— 
33. iskolai év részletes története következik, amely
ből világosan látszik, hogy az iskola és annak fá
radhatatlan buzgalmu tanári kara, élükön dr. 
Wallner Ernő igazgatóval, jó munkát végzett. A 
tanulók érdemjegyeinek, az érettségi vizsgálatok 
eredményeinek és a statisztikai adatok közlése 
után az értesitő a kereskedő tanonciskolával fog
lalkozik, hogy végül a jövő tanévre szükséges is
mertetéssel érjen véget.

— K eresztülm ent com bján  a favllla. 
Strommer István tési földműves takarodás közben 
a kocsiról olyan szerencsétlenül esett le, hogy a 
vele együtt lecsúszott favilla combját keresztülszurta. 
Korházba szállították.

— A vonat elé ve te tte  m agát. Pápáról 
jelentik : Gyimóthy Márta Perutz-fonógyári mun
kásnő, szombaton hajnalban Pápa állomás köze
lében a vonat elé vetette magát, amely valósággal 
ketté szelte. Állítólag a munkateljesítményt mutató 
gépet előre igazitolta, amiért megrovásban része
sítették s e miatt keseredett úgy el, hogy megvált 
az éleitől.

— A mozi m űsora . Az idei filmek kima
gaslóalkotása van műsoron ma szombaton és vasár
nap (9. és 10 ): Szeverin kapitány (Fegyverre!) A 
szabadság és a szerelem éposza 10 fejezetben. Irta, 
rendezte és a főszerepet játssza: Luis Trenker. A 
többi szereplők: Várkonyi Mihály, Luise Ullrich, 
Fritz Kampers. A napóleoni idők elevenednek meg. 
Az Európán keresztül gázoló francia hadsereg el
len felkel Tirol népe is s vezérük Szeverin kapi
tány. Gyönyörű felvételek, lelkeket megfogó jele
netek ! Felejthetetlen élmény a francia sereg és a 
tiroli szabadsághősök csatája, az alázuhanó szik
lák dermesztő robaja. Kiegészítőül hangos rajzfilm 
és Magyar Világhiradó. — Szerdán (13.) és csü
törtökön (14.) filléres helyárakkal: Tökmagkisasz- 
szony, Dario Nicodemi „Scampolo" c. vigjá'éka. 
A négy főszereplő: Dolly Haas, Kari Ludwig Diehi, 
Paul Hörbiger és Oscar Sima. Kedves kis szerel
mes történet, jó rendezés, neves filmszínészek. A 
nagyon népszerű Dolly Haas most is tökéletes 
alakítást nyújt. Ezenkívül kisérő műsor és Fox 
hangos híradó. — Az előadások kezdete hétköznapo
kon fél 7 és 9, vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor.
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— öngy ilkosságo t követtek  el, m ert nem 
k ap tak  m u n k á t Lencsés György iparossegéd és 
Preistsstr Istvén kereskedösegéd Szfehérvárról el
indultak munkát keresni. Mivel aionban sehol sem 
kaptak, elkeseredésükben Kádária elölt az ország
úton egy revorverrel öngyilkosok lettek. A vérző 
fiatalemberekre Szabó Nándor várpalotai gyógysze
rész talált rá, akinek értesítésére a veszprémi men
tők korházba száll tották a két öngyilkost. Állapo
tuk életveszélyes.

— A gyonszurta a  ve jé t — h a t hónapot 
kapott. Megirtuk, hogy Szalay János pápai lakos 
még ez év júniusában összeveszett vejével, Kovács 
Elemér faszobrásszal. A veszekedés hevében Sza
lay egy konyhakéssel hasbaszurta vejét, aki kór
házba szállítása után sérülésébe belehalt. Szalayl 
most vonta felelősségre a veszprémi törvényszék 
és az enyhítő körülmények figyelembevételével 6 
hónapi börtönre ítélte.

— Elitéit bolti to lvaj. A veszprémi lörvény. 
szék egy hónapi fogházra ilélle Kolompár Dinielné 
cigányasszonyt, aki ez év júliusában Bárdos Mik
lós veszprémi üzletéből vásárlásközben egy vég 
baliszlselymet két lábával együtt ellopott.

— Vadorzó h a rca  a  vadőrökkel. A gróf 
Esterházy félepápa ugodi uradalomhoz tartozóEflri- 
major mellett, a mezőn ifj. Czeiling József és Oláh 
Elek vadőrök lesben állottak, hogy id. Takács István 
vadorzót elfogják, amikor az hirtelen a hátuk mö
gül reájuk köszöntött. A meglepett vadőrök reá- 
kiállottak, hogy álljon meg, a vadorzó azonban 
visszakiáltotta, hogy nem ér reá és az erdő felé 
futott. A vadőrök üldözőbe vették, de a vadorzó 
a nála volt nagykaliberü revolverből többszörösen 
visszalőtt reájuk, amiért a vadőrök is a fegyverü
ket használták s egyikük söréles puskájával a há
lán el is találta az elszánt vadorzót, akit csak 
nagynehezen sikerüli ártalmatlanná lenni. Tétiéért 
a veszprémi törvényszék most vonla felelősségre, 
minthogy azonban nem látta beigazoltnak, hogy 
revolveréből célozva lőtt volna, a szándékos em
berölés vádja alól fölmentette és csupán hatósági 
közeg ellen elkövetett erőszak bünteitiért ítélte el 
2 hónapi fogházra. Az Ítélet jogerős.

— Ő sz i é s  t é l i  d iv a tla p  ú jd o n s á g o k  n a g y  
v á la s z té k b a n  k a p h a tó k  FODOR FERENC k ö n y v 
k e r e s k e d é s é b e n .

KÖZGAZDASÁG.
* A G azdasági Egyesület gazdavédelm e 

b iz to s itis l ügyekben. A biztosítási ügyleteknek, 
különösen, ha káresel következik be, olyan jogi és 
vagyoni vonatkozásai vannak, amelyek a biztosí
tottnak érdekeit, sől gyakran exisztenciáját is a 
legközelebbről érintik. A komplikált biztosítási jog
viszony rendelkezései pedig olyan sokfélék, hogy 
azoknak teljes áttekintése és jelentőségük szerint 
való értékelése meghaladja az ilyen kérdésekben 
többnyire laikus biztosítottnak Ítélőképességét. Ezek 
a körülmények inditolták egyesületünket arra, hogy 
gazdavédelmi akciónkat biztosítási ügyekre is ki
terjesszük. A cél érdekében az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület kebelében működő biztosítási 
tanácsadó irodával szoros kapcsolatba léptünk, ez
által módunkban van bármilyen természelü bizto
sítási kérdésekben szakszerű tanácsot adni, min
den panasz tárgyában, alapos megvizsgálás után, 
az illető biztosító intézet igazgatóságánál a bizto
sított fél jogos igényének elismertetése érdekében 
költségmentesen eljárni. Egyszóval a Veszprémvár- 
megyei Gazdasági Egyesület titkársága kötelessé
gének fogja tartani, hogy a hozzáforduló gazdák
nak legnagyobb készséggel és díjmentesen rendel
kezésére álljon. Veszprémvdrmegyei Gazdasági 
Egyesület.

* O T l-járu lékok fizetése. A belügyminisz
ter az Országos Társadalombiztosító Intézel igaz
gatóságának igen fontos munkaadói és munka
vállalói érdekeket érintő alapszabálymódositó hatá
rozatát hagyta jóvá. A munkaadói érdekeltséget 
legközelebbről érintő egyik intézkedése az aiap-

M egbizható ügynökök
csakis referenciákkal

o sz tá ly so r s je g y e k  e la d á s á r a
előnyös feltételek mellett felvétetnek. 
247 Levelek így cimzendflk:
B u d ap est, 6 2 . P o s ta fió k  45 . sz .
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I legjobb minőségben, a legutolsó divatnak megfelelően gazdag ízléses !

I választékban, minden igényt kielégítő árban kerülnek eladásra |
Biliét és Barna szövet és selyemkiilOalegességek árnhlzáb&n :

Budapest, V . 37 ., D eák F e re n c -u . 18 240 [
Eladás nagyban és kicsinyben. g | Szalonok árkedvezményben. |  Mintákat vidékre készséggel küldünk. ■ 

~ m i a  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  f i T i a  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  h ■ á ■■■ á fc■■ ■ ■ *~i  ÍTbTIszabálymódosításnak az, hogy a kirótt járulékok 
és dijak, a fizetési meghagyás kézbssitésének nap- 
jáia való tekintet nélkül, a járulékfizetési idősza
kot kővető hó utolsó napján esedékesek. Így pl. 
a júliusi hóra kirótt járu'ékok és dijak augusztus 
31.-ig lesznek fizetendők, az augusztus haviak pe
dig szeptember 30.-ig fizetendők be. Érdeke tehál 
minden munkaadónak, hogy az esedékességi határ
időre különös figyelemmel legyen és a járulékokat, 
valamint dijakat kellő időben fizesse be, mert az 
esedékességi napon túl az intézet már késedelmi 
pótlékot számit, tekintet nélkül arra, hogy a vonat
kozó fizetési meghagyást a munkaadó mikor vette 
kézhez.

* Gyűjtsük az anyarozsot. A rozsnak
anyarozs néven ismert gombája, (Claviceps pur- 
pures, Sekalea cornutum) fontos szerepet játszik 
a gyógyászatban és a vegyészeti gyárak nagyon 
keresik az anyarozsot. A mai alacsony rozsárak 
mellett a gazdák jelentős mel'ékjövedelemhez jut
hatnak, ha a rozsban találtató anyarozsot értéke
sítik. Az anyarozsot lábon álló rozsból és keresz
tekből, tehát kalászokból kiszedve is lehet gyűjteni, 
de nincs elkésve a gyűjtés a cséplés után sem, 
mert a cséplőgép az anyarozsot az ocsu közé osz
tályozza, ahonnan ki lehet válogatni. Sót az anya
rozs kiválasztása kívánatos azért is, mert nagyobb 
mennyiségben az állatokra is mérgező hatású volna. 
Az anyarozsot, — akár kalászból, akár az ocsu- 
ból kiválasztva gyűjtöttük — elszállításigszáraz,sötét 
helyen, jól záró bádogdobozokban, vagy lekötött 
üvegekben kell tartani. Az éitékesités nem ütközik 
nagyobb nehézségekbe, mert nem csak a hazai 
vegyészeti gyárak biztos vevői, de kiviteli cikk is. 
Az anyarozs gyűjlé-é e, eltartására és értékesítésére 
nézve készséggel adnak felvilágosítást a vidéki 
mezőgazdatági kamarák és a földmivelésügyi mi
nisztérium Növényvédelmi és Növényforgalmi iro
dája is.

IRODALOM és M ŰVÉSZET.
(Séta egy fehér lapon.) A fehér foltok 

Anatoliában vannak. Ezt a titokzatos, ismeretlen 
lerületet tárja fel érdekes, színes útleírásában Ma- 
derspach Viktor, az Uj Idők-bcn. Nagy jelentőségű 
dr. Lőciy Lajos egyetemi tanár, a M Kir. Földtani 
Intézet igazgatójának cikke arról, hogy van-e Ma
gyarországon só, petróleum, földgáz és arany. Az 
Uj Idők gazdag szépirodalmi tartalmából kiemel- 
jük Harsányi Zsoli és S. Bokor Malvin regényei
nek folytalásait, Matolcsy Andor elbeszéléséi, Szili 
Leonlin finom Írását, Majtényi György, Képes Gáza 
szép verseit. Tulsck Anna és Zaigray Julianna 
könyvismertetései teszik változatossá Herczeg Fe- 
rec szépirodalmi hetilapját, amelyből a népszerű 
rovatok sem hiányoznak. Az Uj Idők kiadóhivatala: 
Bpesl, VI. Andrássy-ut 16. szívesen küld mutatvány- 
számot. Előfizetés negyedévre 6 40 P, egyes szám
ára 50 fillér.

(A M agyar Művészet) legújabb száma két 
magyar művészt mulat be. Az egyikről Hermann 
Lipót és Kemény Simon írnak, előbbi objektív 
fejlődéstörténetei, ulóbbi lírai arcképet. Falus Elek, 
a költői lelkű iparművészről van szó, akinek nagy
szabású magyar nemzeti szellemtől álhatolt művé
szete finom dekorativitásával, most képben és szó
ban bemutatásra kerül. A másik művész önmagát 
mulaja be. Gróf Batthyány Gyula keleti utjának 
finom hangulatait peregíeti le előttünk színes sza
vakban, szavait kiegészilik műveinek bemutatásra 
kerülő képsorozata. Gazdag kiállítási rovat zárja 
be a tartalmas és érdekes számol. A legelső kül
földi művészeti orgánumokkal egyszinlen álló, nép
szerű magyar folyóirat előfizetése, leszá'litotlan, ne
gyedévre 7-50 P. Illusztilt tájékoztatót szívesen 
küld a kiadóhivatal: Bpest, VII. Erzsébel-kőrut 7.

(H angverseny a  bala tonszabad l .G öm 
bös Gyula1* Ddűlöház javára .) Balatonszabadl- 
ból jelentik: A balatonszabai ifjúság láncmulatsággal 
egybekötött hangversenyt rendezeti a Szabadiban
létesítendő .Gömbös Gyula* Udülőház javára. A 
hangverseny kimagasló pontjai: Sólyom Zoltánná 
énekszámai, a két Ámort kislány bájos balettje, a 
.MAC* gárda kitűnő kabarészámai, továbbá Ód- 
nyayné Kerényi Mici ér dr. Szabóné Jakabffy Mar
git duettja voltak. A konferanszié szerepét dr. Dö
mötör Jenő vállalta. A kilünően sikerült est rende
zéséért Beleznay Károly fürdőigazgatót, dr Dömö
tör Jenő ügyészt és a szabadi ifjúságot illeti az 
elismerés. A közönség a reggeli érákig táncolt a 
legjobb hangulatban.

(M agyar nótaest.) Enyingröl jelentik: Az 
Enyingi Kaszinó múlt szombaton nagyon jól sike
rült magyar nólaestélyt rendezed. A műsort Cse- 
lényI József, a Nemzeti Szinház tagjának magyar 
nólái, Szabó Sándor veszpiémi láblabiró népszerű 
művészi hegedüszámai, Kocsuba Elemér szintén 
művészi zongoraszámai, Faa Géza ügyvédjelölt 
szavalata és Veszély László tanár humoros előadása 
töltötték ki. Az egybegyűltek szűnni nem akarö 
tapssal és lelkesedéssel Ünnepellek a szereplőket 
s alig bírlak betelni a Cselényi ajkáról elhangzó 
szebbnél-szebb magyar nóták élvezetével. A meg
jelent nagyszámú közönség a késő reggeli órákig 
együttmarad! s feledve az élet búját, a jó cigány
muzsikára ropta a láncol.

T E S T E D Z É S .
L ab d arú g ás .

A Kinizsi vasárnap Pápán a Tatabányai SE- 
vel jilszotl bajnoki mérkőzési 1 :1  (0 :1 ) arány
ban. A kerület egyik elismeri, legjobb együttesével 
szemben a Kinizsi meglepő szép játék után érié 
el a hízelgő eredményt és kis szerencsével a mér
kőzési is megnyerhette volna. Gólszerzője Kele
men. A csapat minden játékosát dicséret illeti. 
Biró: Lőwy.

A VTC itthon a Szfehérvári AK fölötl 4 :0  
(2 :0 )  arányban győzöd. Fellorgalotl csapata még 
nagy gólarányu győzelme ellenére sem játszott 
igazi futbalt. A gólok legnagyobb része egyéni 
akcióból született. Góliövők : Novák IV. (2), Bos- 
kovilz és Molnár. Jók a VTC-bői Molnár, Füzes és 
Novák IV. Biró: Burger.

A Move VSE Bfüreden szenveded 3 :0  (I : 0) 
arányú meg nem érdemelt vereséget A gyenge 
biró határozatlan Ítéleteivel a mérkőzést eldurvi- 
loita, ráadásul kél MOVE-jálékost indokolatlanul 
kiállított s Így a védelem, meggyengülve, nem 
tudta megakadályozni a helyi csapat néha sza
bálytalan gólszerzési kísérletét. Értesülésünk sze
rint a MOVE a mérkőzést megóvta. Bitó: 
Horváth.

A pápai Vasutas Szombathelyen a FC-lől 
szenveded 4 :2  (2 :0 )  arányú vereséget. A vereség 
ellenére is a Vasutas legjobb csapatrésze a köz
vetlen védelem volt, mig a csatársor nem játszotta 
ki rendes formáját. B iró: Palkó.

Keszthelyen a pápai Perulzgyár igyekezeti 
babérai számat növelni, ami azonban csak részben

Első ú tja  legyen B u d ap es ten
megtekinteni a most megnyílt

MERKÚR CIPŐN AGYÁRDHÁZ ÁT
RAKÓCZI-UT 67. SZÁRI,
hol szeptember végéig, még a 

■ ■ z em b etttlő  m e g n y ité a i  á r a k o n
szerezheti be cipőszükségletét. Minden pár saját gyárunkban, 
személyes felügyelet mellett készül. Selejtes árut nem tartunk I 
24G T e lo fo n  i 4 2 5 - 4 6 .  s z á m .
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siketül) neki. A lelket ha iti ciapat gólnélküli lél- 
idS ulán I : I gőtarányu döntetlent harcolt ki a jó 
pipái együttestől.

A Várpalotán lejátnott Unió— Szfvári ARAK 
mérkőzést a t Unió 5 : 0  (0: 0) arányban nyerte. 
A nagy gólarányu győzelmet az Unió szép játék 
árán szerette meg ét minden csapatrészében jobb 
eolt ellenfelénél. B itó: Gránátsy. (I. I.)

o  V asárnapi labdarugó  prog ram . A Ki
nizsi a szfehérvári MÁV Élőiével Pápán, a Move 
VSE a Siófoki SE-vel Veszprémben, az Unió a 
MÁV Bőrével Szfehérvárott, a Péti SE a Szfehér- 
eári AK-kal Péten és Fűzfő a PLTE-vel Szfehér
várott játszik bajnoki méikőzést.

o FogI II. válogato tt hátvéd a  palo ta iak  
edző je . Várpalotáról jelentik: FogI II., a 75-szörős 
magyar válogatott hátvéd szeptember 1.-től amatőr 
alapon elvállalta a várpalotai Unió TE edzését. 
Sok reményt fűznek a legendáshírű magyar válo
gatott munkájához.

o Dunántúli SakkszOvetség a lakult Szé
kesfehérváro tt. Székesfehérvárott az elmúlt na
pokban tartotta a Dunántúli Sakkszövetség ala
kuló közgyűlését, amelyre Szfehérvár, Nagykanizsa, 
Tapolca és Várpalota sakkörei küldték el megbí
zottaikat, a többi városok pedig, köztük Veszprém 
is, levélben fejezték ki érdeklődésűket. A tisztikar 
megválasztása során megyénkből társelnökké dr. 
Agyagdssy Elek törvényszéki bírót (Veszprém), 
pénztári ellenőrré Steinir Rezsőt (Várpalota) vá
lasztották meg.

o Fölavatták  a  siófoki repü lő teret. Amint 
már megírtuk, a MAC Siófokon sporttelepet és 
mellelte repülőteret létesített. Az uj repülőteret 
Álgya Papp Sándor ny. államtitkár adta át ren
deltetésének, szép ünnepség keretében. Az átadási 
aktus után a repülőteret Horváth Pál kiüli espe
res-plébános áldotta meg, majd a repülőtérről fel
szálló repülőgépek Írtak le tiszteletköröket, a viha
ros idő ellenére, a közönség feje fölött. Az uj re
pülőtér immár lehetővé teszi, hogy a Balaton 
repülőgéppel is megközelíthető lesz.

J M :  W Bf o 7: .......- ______

Anyakönyv.
Születés : Lennert József kovács-s. és Hohecker Mar

git leánya Mária Magdolna r. k. — Selmecki Imre napsz. 
és Pető Anna fia Lajos r. k. — Grund Gyula szabó-s. és 
Kis Zsófia leánya Aranka Rozália ref. -  Schuppán Mihály 
kereskedő és Lipták Johanna fia Lajos Egyed, r. k.

Halálozás Reichart Józsefné Keller Terézia 34 é., 
r. k. — Horváth István ny. várni. Arvasz. irattáros 82 é., 
r. k. — Nagy János 12 h., r. k. — Tóth Lajos téglaverö 43 
é., r. k.

Házasság: Baranyai Lajos gépkocsivezető r. k. és 
Nyirő Anna kereskedő r. k. — Láng Dániel autószerelö-s. 
r. k. és Szolda Erzsébet r. k. — Molnár István (özv.) m. 
kir. csendőrörmester, ref. és Varga Anna házvezetőnő, r. k. 
— Takó Imre m. kir. csendőrtiszthelyettes, r. k. és Küvesi 
Mária Anna r. k.

Szőlők
és tanuló ifjúság 

figyelmébe!
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Veszprém vármegye alispánja. valamint az összes sziikséglondö

Bakonypéterd község elöljáróságától. 
1295-1933.

Á rverési hirdetmény.
Bakonypéterd község határában mint

egy 1290 kát. holdon gyakorolható
vadászati jog

1943. évi julius hó 31.-ig terjedő 10 évre 
1933. évi s z e p te m b e r hó 2 2 .-é n  
d. e. 10 ó ra k o r  tartandó szóbeli nyil
vános árverésen a legtöbbet ígérőnek bérbe 
lesz adva.

Árverési teltételek a romándi körjegy
zői irodában a délelőtti hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Bakonypéterd, 1933. augusztus 28.
24i Elöljáróság.

68—1933. szám.
Árverési hirdetmény.

Dr. Juleszés dr. Feuer ügyvéd állal képviselt 
Hazai Kőolajipar Rl. javára 355 P 48 f követelés 
és járulékai erejéig a bpesti központi kir. járásbíró
ság 1932. évi 218868. sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajlás folytán végrehajtást szenve
dőnél 1933. évi február hó 1.-én lefoglalt, 2378 
P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbí
róság fenti számú végzése alapján az árverért el
rendelem, s annak az 1908. évi XLI. t.-c 20. §-a 
alapján még a következőkben megnevezett, vala
mint zálogjogot szerzett más foglaltalók javára is, 
végrehajtást szenvedő lakásán, Veszprém, Láióhegy- 
utca 5. szám aiatl leendő megtartására határidőül 
1933. évi szep tem ber hó 18. nap jának  d é lu tán  
fél 5 ó rá já t tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, kocsik, teherautó a egyéb ingóságokat a 
legtöbbet Ígérőnek, esetleg a bee,ár Vs-ért is el fo
gom adni. 1000 P-t meghaladó becsértékü ingó
nál a becs érlék 10 % á t  bánatpénzül kezeimhez, 
az árverés megkezdésor, le kell fizetni.

Kelt Veszprém, 1933. augusztus 28.
244 P á d á r  s. k., kir. bir. végrehajtó.

Veszprém megyei város polgármestere. 

10226— 1933. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek 

a Veszprém város hivatalai és intézményei részére 
1933. október 15.-tól 1934. április 15.-ig szüksé
ges, hazai származású

szón és brikett
Szám: 16809-1933.

P á ly áza ti hirdetmény.
A veszprémvármegyei Muzeum és Könyvtár

nál rendszeresített

muzeumőri állás
véglegesen betöltendő lévén, ezen állásra pályázatot 
hirdetek.

Ezen állás fizetési osztályba sorozva nincs, 
nyugdijjogosu'tsággal nem jár, a muzeumőri tisz- 
teleldij ezidőszerint a kormányrendeleten alapuló 
csökkentés betudásával havi 147 pengőt tesz ki.

A megkívánt elméleti és gyakorlati képesítést 
az 1929. évi XI. t. c. állapítja meg, kívánatos azon
ban, hogy ezen felül a német és latin nyelvben 
való kelló jártasság, valamint régészeti, néprajzi és 
könyvtári múzeumi gyakorlat is igazoltassák.

A vármegyei muzeumőrt a vármegye törvény- 
hatósága élethossziglan választja.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy kellően 
felszerelt pályázati kérvényüket hozzám folyó 1933. 
évi szeptem ber hó 15. nap jának  déli 12 ó rá 
já ig  annál is inkább adják be, mert a később ér
kező pályázati kérvényeket figyelembe venni nem 
fogom.

Veszprém, 1933. évi szeptember hó 1.-én.
Alispán szabadságon: 

Dr. Porubszky
239 vm. főjegyző.

iró- és rajzszerek
nagy választékban
beszerezhetők

FO D O R
iró- és rajzszerkereskedésében

VESZPRÉM.
Szabadság-tér 3. Telefon 54.

Tegyen iiróbarondolést!

szállítására.
Szállítandó lehívás szerinti részletekben:
1. A hivatalokban íb intézményekben levő 

kályhák szükségletének ellá'árára cca 205 tonna 
hazai származású szén vagy brikett.

2. A városi kórház központi fűtésének kazán
telepe részére szükséges és 5000 kalóriánál na
gyobb ffilőériékü, hazai származású darabos szén 
vagy brikett, cca 200 tonna mennyiségben.

Ajánlatok csak a városi mérnöki hivatalban 
díjmentesen kapható ajánlati Űrlapon adhatók be. 
A Közszállilási Szabályrendelet előírásai szerint 
kiállított ajánlatok folyó ővl szep tem ber 23.-án 
déli 12 ó rá ig  adandók be a városi iktató hi
vatalban.

A beérkezett ajánlatokat ugyanaznap 13 óra
kor fogjuk felbontani a városháza tanácstermében. 
Az ajánlalok felbontásánál az ajánlattevők, vagy 
azok képviselői jelen lehelnek. Az ajánlati egység
árak minden fuvar, illeték, forgalmi adó stb. betu
dásával, ab Veszprém vasúti állomás, adandók meg.

Fenn tartom magamnak a jogot, hogy a be
érkezett ajánlatok között — az árakra való tekin
tés nélkül — szabadon választhassak, az egész 
szállítást megosszam, vagy nem megfelelő ajánla
lok esetén a szállítást más megfelelő módon biz
tosítsam.

Elkésett, vagy távirati utón érkező ajánlato
kat nem veszünk figyelembe.

Veszprém, 1933. szeptember 4.
Dr. Berky Miklós

243 polgármester.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Vcszprémvármegye" Lapkiadóvállaltat


