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Ámen.

Nemzeti ffsggetlenség.
Méltó, egyenes és őszinte választ kaptak 

mindazok, akik az  utóbbi időben a nyugati szom 
szédunkkal, Ausztriával való államjogi kapcso
latok felélesztésében vélték megtalálni a magyar 
nem zet jövő boldogulásának útját. Gömbös 
Gyula miniszterelnök berettyóujfalusi beszédében 
ad ta  meg a félre nem érthető feleletet ezekre a 
m últba visszanéző, a múltat felidéző és a  jelen 
viszonyokkal egyáltalában nem számoló tervez- 
getésekre, amelyekkel egyesek azt akarják el
hitetni a magyar néppel, hogy ha hosszú évszá
zadokon át nélkülözött s áhítozott függetlensé
gét feláldozza és sorsát ismét ahoz az ország
hoz köti, amelyel négy évszázadon keresztül — 
de egészen más viszonyok között — együtt élt, 
akkor ezzel az uj államjogi kapcsolattal vissza
tér a régi békeidők jóléte, boldogsága és nyu
galma is.

A miniszterelnök bölcs szavai világosan 
m utattak rá azokra a követelményekre, amelyek
kel a nemzetnek a  saját érdekében számolni 
kell. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az 
egész világ és az emberiség, de elsősorban 
Európa szempontjából a magyar nemzet annál 
nagyobb értékkel bir, minél inkább van létjo
gosultsága a Duna medencéjében és az ide
gen népek társaságában, ha önálló életet foly

tat, ha egymagában képes helyét a hatalmi érde
keknek e veszélyes ütköző pontjában megállani. 
A magyar népet bizonyára ezeknek a tények
nek a  felismerése és a helyes élelösztön vezé
relte akkor, amikor, semmi áldozatot nem ki
méivé, mindenerejével védekezetta régi uralkodó
ház beolvasztó kísérletei ellen s minden eszközt 
megragadott arra, hogy nemzeti önállóságát és 
függetlenségét az akkori körülményeknek meg
felelően érvényesítse és biztosítsa. Mennyi ma
gyar érték pusztult, mennyi magyar vér hullott, 
mennyi tragédia történt ebben az országban 
hosszú évszázadokon keresztül ezért a  nemzeti 
függetlenségért, amelyet most egyesek — a 
kellő politikai érzék hiányában, vagy esetleg más 
okokból — hajlandók lennének ismét félredobni.

Ennek a nemzelnek nem szabad többé 
a másodrangu nemzetek sorába sűlyedni — 
mondotta a  miniszterelnök Berettyóújfalun s 
ezzel bizonyára az egész magyar nemzet leg- 

í bensőbb érzésének és hangjának adott kifeje- 
' zést. Bármennyire isigyekeznekegyesekazAuszt- 
| riával való régi kapcsolatok felújításának kü- 
! lönböző előnyeit — állítólagos politikai és gazda

sági előnyöket — hangoztatni, kétségtelen, hogy 
1 a magyar nemzet túlnyomó része igen jól érzi 

és látja ezeknek a politikai téveszméknek alap- 
i falanságát és légüres voltát. Hiszen csak arra 

kell gondolnunk, hogy ma Ausztria sem az a 
hatalmas, 28 miliós birodalom, ami békében 
volt. hanem egy szétszabdalt, életerejében meg
nyirbált s nagy társadalmi és gazdasági bajok
kal küzkődő kicsiny ország, amely például arra 

í sem lenne képes, hogy — a közjogi kapcsola- 
: tok felelevenítése és vámközösség esetén — a 
| magyar mezőgazdaság felesleges terményeinek 
í megfelelő piacot és elhelyezést biztosítson. Na-
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Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

gyón tévednek tehát azok. akik a régi magyar
osztrák monarkia uj alakban való felállításától 
hatalm as gazdasági előnyöket, a mezőgazda- 
sági válság hiánytalan megoldását, a régi béke
beli idők visszatérését remélik. Az osztrák piac
nak magyar szempontból kétségtelenül ma is nagy 
jelentősége van, ezt a piacot azonban kihasz
nálhatjuk a  magyar nemzet egyéb fontosabb 
érdekeinek feláldozása nélkül is.

Az ország közvéleménye bizonyára öröm
mel és megnyugvással látja, hogy hivatott ve
zére, a miniszterelnök a tőle megszokott hatá
rozottsággal és férfias egyenességgel fejezte ki 
azt, ami az egész nemzet lelkében él. A ma
gyar nemzet ragaszkodik, mert ragaszkodnia 
kell súlyos áldozatok árán megszerzett függet
lenségéhez, s habár az elmúlt másfél évtized 
alatt nehéz megpróbáltatások zúdultak erre a 
nemzetre, mégis változatlan erővel él benne az 
önállóság és az öncéluság gondolata. Egyálta
lában nem veszített ez a nemzeti függetlenség 
értékéből azért, mert ugyanakkor, amikor ezt 
visszanyertük, egy oktalan békeszerződés szét- 
szakgatta ezer éves országunk testét. A magyar 
nemzetnek éppen azért van teljes függetlensé
gére és önállóságára szüksége, hogy minden 
erejét a  nagy magyar célok megvalósítására 

| összpontosíthassa, mig függetlenségének felál
dozása esetén ismét az idegen érdekek szol
gálata várna reá, a rabszolgák, a  másodrangu 
népek sorsa. A magunk lábán kell tehát jár
nunk a  magunk útját, s meg kell becsülnünk 
nemzeti függetlenségünket, amely a  jobb és 
szebb jövő legbiztosabb záloga. (my.)

Csonka M agyarorszag — nem ország
Egész M agyarország — m en n y o rszág !

Most hántolják a sírodat.
Most hántolják a sírodat,
Borús az ég, morog, dörög,
Haragszik, hegy lábbal tapossák 
Sziveden a rögöt.

Ma nem tudtam kimenni hozzád,
Fáj látnom bolygatásodat.
Magam helyett hadd küldöm el hát 
Vergődő lantomat.

Dalokkal áldlak újra, százszor 
Százszor elsírom: szenvedek ...
S mig leborulva hívlak, — érzem:
A lelked itt lebeg ...

Radványné Ruttkay Emma.

A Kom akút és vidéke.
Irta H orváth Cyrill. (Vége.)

Veszprémben minden gyerek ismerte a da
lárdát. Régi szerzet volt. Valamikor becsületes ká
lomista rektorok alapították és vezetgették. Akkori
ban olt is volt a tanyája a református iskolában. 
Utóbb Matuschek (Mátrai) László lett a karmes
tere. Nagy langaléta ember, valahonnan a csehek 
földjéről. Muzsikus volt az apja; a bátyja is jeles 
hegedűművész Baja városában. Vérében volt a 
zene, kitünően értette a mesterségét. Eleven, tem
peramentumos, bohém természetével megtudta 
nyerni az embereket. De jó énekes anyagban se volt

fogyatkozása. Az érdemes polgárok közül nem 
volt nehéz kiválogatni a kellő számú jólorku le
gényt. Voltak elegen. Libis Antal, a gavallér fiatal 
suszter a legmagasabb hangokat is úgy kiénekelie, 
mint valami fülemüle. Balogh Károly, az elegáns 
szabó, szüietelt tenorszekund voit. Pintér János, a 
csizmadia úgy tudott morogni, hogy Ney Dávid 
kismiska hozzáképest. De Braun Gyula, a derék 
üveges és a többiek se hagyták magukat. A vesz
prémi dalárda nemcsak nagyon szépen, de mű
vészien énekelt. A közönség tódult a hallgatására. 
Szép, csöndes üstököscsillagos estéken egész tö
meg lepte el a kis kerti ház környékét. Ki sétált, 
ki a Püspökkert kerítésének falára ült, ki az an
golok grádicsaira kuporodott. Olvadoztak a gyö
nyörűségtől; közben szid'ák a püspök teheneit, 
ha belebődültek az énekbe s haragos megjegyzé
seket tettek azokra, akik hangosan beszéltet.

— Menjenek a Gulyadombra ordítozni!
Egy suszterné eltűnődött:
— Szép, nagyon szép! Csak azt nem értem, 

ki a fene lehet az a büszke Herr Náni, akiről 
danolnak. Mert, ha egyszer Herr, akkor hogy le
het Náni? Ha pedig Náni, akkor hogyan lehet 
Herr? Hát nem igy van, Schwarz ur?

— Nincs abban semmi különös, asszonyság. 
A Herr Náni, az egy hermafrodita.

— Hermafrodita? Ugyan miféle állat az?
— Hát kérem, az én öregapám, az öreg 

Schwarz Kóbi látott egy hermafroditát. Az egy 
olyan ember, aki elül férfi, hátul asszony.

— Juj, ne mondja. Elég szemtelenség attul 
a Matucsektul, hogy olyan u'álatos emberiül da-

noltatja embereinket, aki elül férfi, hátul meg 
asszony. P fu j!

A Kálvária-dombon nappal, kivált délu'ánon- 
kint, diáknépség kiütözött és mélázott. A nagy
böjt! estéken az egészet a város jámbor asszo
nyai vették birodalmukba. Stációt jártak, imádkoz
tak, énekeltek. A vezérük Fáni néni volt, akit a 
rossz nyelvek szent Fáninak csúfoltak; a védnöki 
tisztet Tólinger Miska bátya töltötte volna be, a 
„halálmadár" sirásó és kőmives egy személyben. 
Ugyanis az ő hivatása lett volna, hogy felképelje 
a csizmadia- és suszterinasokat, akik a sötétben 
tudvalevőleg szurkosfonállal összevarrják a jám
bor néniket, a nagy keresztről ellopják a Fáni 
néni sziverősitőjét, vagy, amikor azt mondja a 
többieknek: „0  ájta'os keresztény hívek", hátulról 
hirtelen gombostűt böknek az oldalába, úgyhogy 
rögtön ekkép folytatja: „Jaj ti huncut akasztófára- 
valók 1" és álta’án mindenféle gazságokat találnak 
ki az istenfélő lelkek boszuságára. Szerencsére, 
soha se volt rá szükség. A jámbor nénikék alka
lomadtán maguk is oly istenesen képére másztak 
egy-egy gézengúznak, hogy mire Mihály bátya 
ráérkezett, már rég túljárt ungon-berken. Az áhita- 
tos munka zavartalanul folyt tovább. És a hegyről 
szállt, szál t a fájdalmas ének :

„Szent testének sebeit, vérrel buzgó kékjeit
Aki látja és nem sir, élő hittel az nem bir."
Ősi szokás szerint kicifrázták triolákkal, susz

terkontrával. De, kétségtelenül, igy is nagyon szép 
volt a maga nemében. Ahogy nagyon szép mindig, 
ha ájtatos szivek tömeges énekben összedobognak.
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J{a van gyomor-bajod
S  nehéz emésztésed,

próbáld meg csak egyszer,
jV z  l q H E B L Ü  vizef‘

Mit kell tudni az adógabonáról ?
A kormány, méltányolva a gazdaközönség 

kívánságát, az adóhátralékok terményben való fi
zetésének bejelentési határidejét szeptember hó 2 0 . ig 
meghosszabbította. E napig lehet a községi elöl
járóságoknál, városokban az adóhivatalnál bejelen
teni, hogy az adóhátralékos gazdák a mu!t év vé
géig felgyülemlett adóhátralékokat mennyi és mi
lyen búzában, vagy rozsban akarják törleszteni, 
vagy egészen kifizetni.

A kormányrendelet az adóhátralék fejében 
beszolgáltatott gabona árát most meghatározott 
összegben állapítja meg, éspedig budapeít' átvé'el 
mellett a búza 9 P-ben, a rozs pedig 5 P-ben 
számoltatik el az adóhátrá'ékosok javára. Hogy 
azonban azok az adóhátrálékosok, akik fizetési 
készségüknek már tanujelét adták azzal, hogy szép 
tember 5.-ig bejelentették a hátrá'ékok gabonával 
való lerovását, kellő jutalomban részesüljenek : a 
kormány rendelete az ilyen adózóknak 50 fillérrel 
magasabb átvét.li árat á’lapit meg, úgy, hogy ezek 
javára a búza métermázsája 95 0  P-vel, a rozs pe
dig 550  P-vel vétetik át.

Minthogy a megállapított átvételi ár magasabb, 
mint a jelenlegi tőzsdei á rjegyzés, a kormány e ma
gasabb átvételi árra! újabb kedvezményt juttat a 
gazdáknak.

De további lényeges kedvezményt jelent a ren
deletnek az az intézkedése, hogy a vidéki helyi át
vétel esetén szállítási díj, mérlegpénz és kövezetvám 
fejében együttesen csak 1 pengőt lehet a gazda ter
hére felszámítani, bármilyen összeget tegyen ki ez a 
szállítási és egyéb költség. A távolabbi országré
szekből a szá litási és egyéb költség jóval megha
ladja az 1 P-t és számos vidékről 1 60, 1 80 sőt 
2 P és még több volna ez a költség. De bármennyi 
legyen is, csak 1 pengő összeg erejéig terheli a 
gabonát beszolgáltató gazdát. Ezzel a fuvardíj és 
egyéb költségkülönbözettel is megnövekszik az 
adógabona átvételi ára.

Ha már most a kormány á tál megállapított 
átvételi árhoz hozzászámítjuk a boletta 3 pengőnyi 
összegét, amelyet ugyancsak a gazda javára szá
mítanak fel, úgy kiderül, hogy a búza átvételi ára 
budapesti álvételnél 11 P nél, a rozsé pedig 7 
P-nél kisebb nem lehet, azoknál a gazdáknál pe
dig, akik szeptember 5.-ig már bejelentették adó
hátralékuk adógabonában való levonását, az átvé
teli ár nem lehet kisebb a búzánál 11.50 P-nél, 
a rozsnál 7'50 P-nél. Ha ezt az árat összehason 
litjuk a mai tőzsdei árfolyamokkal, úgy nyomban 
látjuk, hogy az adóhátralék fejében befizetett ga
bonájáért a gazda 3 és fé l—4 pengővel többet kap 
a helyi árnál. Keres tehát a gazda már a puszta 
átvételi áron és keres a szállítási és egyéb költ
ségeknél beálló megtakarításon.

De még egy gazdakivánságot teljesít a kor
mány az uj rendelettel. Felmerült ugyanis az a 
kérdés, hogy ha a búza és rozs ára későbben 
emelkednék és igy a kincstár valamikor drágábban 
értékesíthetné az adóhátralékok fejében beszolgál
tatott gabonát, úgy ez a haszontöbblet kinek a 
javára essék ? A gazdák természetesen azt ki. 
vánták, hogy ily esetben az előálló haszon szin
tén az ő javukra szolgáljon. Ezt a kívánságot tel
jesíti a kormány uj rendelete, amikor kimondja 
azt, hogy ha később az adógabona értékesítésé 
bői haszon merülne fel, akkor ez a haszon az 
adózók javára fog beszámíttatni az 1934. évi adó
hátralék elszámolásánál.

Ezek a kedvezmények azonban csak az ön
ként felajánlott búza éa rozs után járnak, mig 
ellenben az adótartozás fejében lefoglalt gabona 
után csakis a tőzsdei napi ár fog elszámoltatni, a 
teljes szálliiási díj és költség levonásával. Ha azon
ban a gazda adótartozás fejében lefoglalt gaboná
ját szeptember 20.-ig önként felajánlja az adó

hátralékok lerovására, úgy a már lefoglalt gabona 
is a fentebb megjelölt magasabb átvé éli árban 
fog az illető javára elszámoltatni.

Minden józan gazda tehát saját érdekében 
cselekszik, ha ez előnyös feltétnek mellett beszol- 
gá tatja rendelkezésére álló gabonáját az adóhát
ralékok lerovása céljából. Mert igy sokkal nagyobb 
értéket kap a gabonájáé t, mintha azt a mai ala
csony árakon étíkesitené és még ezen felül biz
tosítja magának az esetleges gabonaáremelkedés
ből később előálló hasznot. Jól tudja minden gazda, 
hogy a fá /öli helyeken ma buráért gyakran csak 
6 és fél—7 P t, rozsért pedig 3—3 és fél P t kap 
átvevőtől. Mennyivel magasabb árban tudja érté
kesíteni az adóhátralékos gazda gabonáját, ha azt 
beszolgáltatja az adóhátralék fejében az állam- 
kincstárnak és ezen felül még mentesül a költsé 
ges adóvégrehajtás hátrányai alól is. (s.)

*
Felhívás adóhátralékok terményekben való le

rovására. Az 1932 év végén fentálló adóhátralék 
burával és rozzsal természetben fizeihető. A beje
lentést a városi adóhivatalnál f. hó szept. 20 ig 
kell megtenni. A búza 11 P, a rozs pedig 7 P 
é lékben vétetik át, ha megfelel az előirt minő
ségnek. Bővebb felvilágosítást az előbbi hirdet
mény és a városi adóhivatal nyújt. Veszprém, 1933. 
szeptember hó 11. A városi adóhivatal.

A  Balatoni Szövetség közgyűlése
A lem ondott gróf Batthyány Lajos elnököt 
örökös tisz tele tbeli elnökké, Fabinyi T iham ér 
kereskedelm i és Hóman Bálint kultuszm inisz
te reke t tiszteletbeli tagokká választo tták . — 
Tihanyban szobrot em elnek D arányi Ignác 

volt földm űvelési m iniszternek.

Balatonfilredről jelentik: A Balatoni Szövet
ség KisbolJogasszony napján Balatonfüredfürdőn 
tartotta nyári közgyűlését. Az elnöklő Malatinszky 
Ferenc felsőházi tag, társelnök üdvözölte a meg
jelenteket s azok sorában Darányi Kálmán minisz
terelnöki államtitká t, a Faluszövetség bor stb. kiállí
ts a la k  fővédnökét. Az elnöki jelentés szerint a tava
szi zord időjárás általában visszavetne aBilaton 
iránti érdeklődést. A nagy fürdőidény még hat 
hétig sem tartott, mert csak jóformán julius köze
péi kezdődött és Szent István napjával vége is 
volt, amikor ismé. kedvezőtlen időjárás következett. 
Az őszi hónapok még valamit behozhatnak, erre 
azonban a közönségnek azt a részé!, akik nincse
nek a nyári szabadsághoz kötve, csak lassankint 
lehet rászoktatni. A szeszélyes időjárás mellet! ron
totta az eredményeket az általános pénzbeli lerom- 
1 is és a minden vidéki városban, sőt faluhelyen 
is megnyílt strandfürdő. Mindazonáltal a Balaton 
fejlődése nagyon is reményteljes, csak a vasú i 
közlekedés ér a menetdijak kérdésében adassanak 
meg azok a különleges kedvezések, amelyek alkal
masak nagy tömegek megmozgatására. Hogy a 
Balatont a közönség szereidébe fogadta, azt az a kö
rülmény mutatja, hogy jóformán csak a Balaton 
mellett van építkezés, a főváros környékét kivéve. 
A jelentés hálásan emlékezett meg a MÁV bala
toni törekvéseiről, majd elismeréssel emlékezett 
m:g a szövetség kebelében működő fürdőegyesü
letek munkájáról, amelyek, mint üdülőhelyi bizott
ságok, hivatalos szervezetekké váltak.

A közgyűlésen jelentették be Batthyány La- 
jós gróf belső titkos tanácsosnak azt az elhatáro
zását, hogy magas korára való tekintettel az 
elnöki tisztségről, amelyet negyedszázadig viselt, 
lemond. A volt elnököt, érdemeinek méltatása 
és hálás köszönetük kifejezése mellett, örökös 
tiszt iletbeli elnökké egyhangúlag megválasztották. 
Dr. Schmidt Ferenc egészségügyi tanácsos, egyet.

tanár nagyértékü előadást tartóit: ,A balatoni szőlő
gyógymód és annak alkalmazása címmel", amit dr. 
Sebestyén Gyula indítványára könyvalakban is ki
adnak. Fabinyi Tihamér kereskedelmi és Hóman 
Bálint kultuszminisztereket a Balaton ügyének tett 
nagy és elismerésre méltó szolgálatokért a közgyű
lés a tiszteletbeli tagok sorába választotta. Az igaz
gató választmány uj tagjaivá pedig megválasztot
ták dr. Strommer Viktorin tihanyi apátot, Lázár 
László balatoni intéző bizottsági elnökhelyettest, 
Gácsér József főjószágkormányzót, Ilovszky János 
kormányfőtanácsost, Kölbig Ferenc, Huszár Pál 
miniszteri tmácsosokat és Moór Jenő kamarai fő
titkárt. A kilépő választmányi tagokat újból meg
választották. Mészöly Gyula kormányfőtanácsos in
dítványára elhatározták, hogy a tihanyi kikötőnél 
Darányi Ignácnak, Magyarország legnagyobb föld
művelésügyi miniszterének szoborművet állítanak. 
Végül az alapszabályokat módosították és köszö
netét mondottak a póstának.

H Í R E K .
— Személyi h ír. Dr. Rótt Nándor megyés

püspök Bécsből, ahol a katolikus ünnepségen volt, 
szerdán hazaérkézett.

— E spereskinevezés. A veszprémi megyés - 
püspök dr. Várkonyi Fidél zirci ciszt. plébánost 
kerületi esperessé nevezte ki.

— Egyházi h írek . A veszprémi megyés
püspök egyházmegyéje káplánjai közül dr. Schlögl 
Györgyöt Somlóvásárhelyről Marcaliba, Meiczinger 
Ignácot Marcaliból Somlóvásárhelyre kölcsönösen 
áthelyezte. — A dunántúli evangélikus püspök 
Mohácsy László őriszentpéteri missziós segédlel
készt adminisztrátornak Bakonytamásiba helyezte át.

— Lam pérth G éza kitüntetése . A kor
mányzó, a kultuszminiszter előterjesztésére meg
engedte, hogy dr. Lampérth Géza ny. országos 
levéltári igazgató, írónak, az irodalom és költészet 
terén több, mint három évtizeden át kifejtett érde
mes munkásságáéit, elismerését tud;ul adják. —
— Lampérth Géza Veszp é nmegye szülötte s ezért 
jól megérdemelt kitüntetése fényt vet szükebb szülő
hazájára is, amely örömmel és büszkeséggel érte
sül a neves poé át megtisztelő, legmagasabb hely
ről jött elismerésről.

— A belügym iniszter értekezle te  a  v á 
rosok polgárm estereivel. A belügyminiszter el
határozta, hogy a városok léli inségakcióját a pol
gármesterekkel személyesen is megtanácskozza s 
e céból a városok polgármestereit szeptember 21. 
és 22.-éré ankétra hivtr össze a belügyminiszté
riumba. Értesülésünk szerint az ankéton dr. Berky 
Miklós veszprémi és Hamuth Jáno3 pápai polgár- 
mesterek is részt vesznek.

— K eresztszentelés. Nagy László közép- 
iszkázi születésű amerikai plébános szülőföldje 
iránti szeretetből Középiszkázon egy gyönyörű kő
keresztet emeltetett, amelyet dr. Rótt Nándor me
gyéspüspök vasárnap szentel meg ünnepélyes ke
retek között.

— Céltalan pártgyülés. Vasárnap délelőtt 
a Független Kisgazdapárt, győr- és veszprémme- 
gyei hívei számára, Pápán, a Mészáros-ligeti sport
telepen pá tgyüHst rendezett Szijj Bá'int felsőházi 
tag megnyit ója után Eckhardl Tibor országgyűlési 
képviselő, a párt vezére mondott nagy beszédet, 
amelyben követelte — tessék csak jól idefigyelni I
— az általános titkos választójogot, a gazdaadós
ságok amortizációját, a telepítés végrehajtását, a 
kartelok megrendszabályozá3át, a vámsorompók 
enyhítését, külföldi piacok teremtését stb. Szóval 
mindazt, ami kezdettől benne van Gömbös Gyula 
Nemzeti Munkatervében, amit a miniszterelnök és

Poloskát

ciángázzal irt
Fischer és Társa, Székesfehérvár, Kossuth u. 6,

Veszprémi megbízott szívességből: 
Schlögl, Rohonczy-tér 1. 
O lcsó ! G a ra n tá lt !  74 D is k ré t l
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minigzterlársai azóta többszörösen, hangsúlyozot
tan megígértek, amit gondosan és lelkiismeretesen 
megvalósitésra előkészítenek s amiből egy részt 
mér meg is valósitollak. Hát akkor mi szükség 
van az ilyen célta'an pártgyülésekre, amelyeken 
csak azt tudják „követelni", amit a kormány önként 
programjába veit s igy csak nyílóit ajtókat dön
getnek? Persze, a dőngetés végett kell gyűlési 
összehívni, mert azzal nagy lármái lehet csapni 
és vannak politikai pártok, amelyeknek a lárma 
— a legfőbb argumenlumuk. A pápai gyűlésen még 
Láng Lénárd képviselő mondóit hosszabb beszédei.

— H arangszen telés. Lélekemelő ünnepség 
színhelye volt Kisboldogasszony napján Nagyvá
zsony község, ahol a történelmi nevezetességű, gót 
stílusban épült 8 most gróf Zichy Pál kegyur ál
dozatkészségéből külsőleg kitat irozolt, úgynevezett 
„alsó templom" kél uj harangjának ünnepies meg
szentelése ment végbe. A nagyobbik, 175 kilo- 
gramos, Magyarország Nagyasszonya tiszteletére 
fölajánlott harangot a kegyúri család ajándékozta, 
mig a 76 kgr.-os kisebbik harangot, Szent József 
tiszteletére, a hívek buzgóságából összeadott fillé
rekből szerezték be. Mindkét harangot Slezik  
László harrangöntő cég készítette. Az uj harango
kat, a megyéspüspök megbizáfából, Serdk József 
veszprémi kanonok-plébános áldolta meg, aki 
szárnyaló alkalmi szentbeszédet és ünnepies szent
misét mondott. Istentisztelet alatt a róm. kaf. is
kola növendékei, Balogh István igazgató tanító, 
egyházközs. kántor vezetése alatt, szebbnél szebb 
egyházi éneneket énekeltek. A szépséges egyházi 
ünnepségen nemcsak a helybeli hívek gyűltek ösz- 
sze teljes számban, hanem a környékről is számosán 
elmentek osztozkodni a nagyvázsonyiak örömében.

— W éber P á l a  Kővágóörsi Legényegy
le t ünnepélyén. Az ujonan alakult Kóvágóörsi Róm. 
Kát. Legényegylet vasárnap tartja első lagavató 
ünnepélyét, amelyen a szentbeszédei dr, W/éber Pál 
kanonok, a veszprémi róm. kai. egyházmegyei le
gényegyletek elnöke, a szentmisét pedig Hanusz 
Albin sekrestyeigazgató, a Veszprémi Róm. Kát. 
Legényegylet elnöke fogja mondani.

— A dom ányok Laczkó Dezső szob rára . 
Csajághy Károly Veszprém 5, Veszprémvármegye 
közönsége 500 P. Összes takarékpénztári b e lé t: 
2933 73 P.

— M egyegyűlés. Veszprém vármegye tör
vényhatósági bizottsága szeptember 20.-án, szer. 
dán délelőtt tartja őszi rendis közgyűlését. Ezt 
megelőzőleg 19.-én, kedden délelőtt a kisgyülés 
tanácskozik 8 előkészíti a megyegyCIés tárgysoro
zatát. — 20. án, a megyegyűlés napján délután 
lesz a közigazgatást bizottság szokott havi U'ése.

— A Reform átus D iákszövetség köz
gyűlése, Meghívó. A Pápai Ref Collegiumi Diák- 
szövetség 1933. szeptember 25.-én, hétfőn d. e. 
8 órakor Veszprémben, a vármegye székházának 
tanácstermében közgyűlést tart, melyre a szövet
ség m. t. tagjait tisztelettel meghívja, Pápa, 1933. 
szeptember 1U. dr. Antal Géza ref. püspök, a 
szövetség elnöke.

— Az alm ádi katolikusok közgyűlése.
Közgyűlési meghívó. A b.-almádi r. k. egyh. község 
1933. szeptember 17.-én d. u. 4 órakor közgyfi 
lért Iáit a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki 
jelentés. 2. Nincstelenek, nyugdíjasok 1934. évi 
egyházi adójának a megállapítsa. 3 Választások: 
tisztviselő, tanács és képviselőtestületi tagok és 
bizottságok választása. 4. Folyó ügyek. 5. Indít
ványok tárgyalása, amelyre a katolikus hitközségi 
tagokat tisztelettel meghívja az elnökség.

— Városi közgyűlés Veszprém ben. Szep
tember 19.-én, jövő szerdán d. u. 4 órakor Vesz
prém város képviselőtestülete rendes városi köz
gyűlést tart, amelynek 'árgysorozalán a Ko
rona szálló bérbeadásának s a mozi üzemvezetői 
állás betöltésének kérdése éB még több fontos, 
sürgős pont fog szerepelni.

— Esküvő. Nánlk László városi tisztviselő 
kedden délután tartotta esküvőjét Pápai Mancival 
a pápai evangélikus templomban.

— Eljegyzés. Zslgmond Flórái, Zslgmond 
Gyula dr. országgyű éai képviselő leányát elje
gyezte ifj. Kunst Gyula, a budapesti bencés reál- 
gimnázium testnevelés tanára.

— A tan ítóság  köréből. A zirci iparosta
nonciskola felügyelőbizottsága Czakó József zirci 
elemi isk. tanitót egyhangúlag az ottani ip. ta- 
tanonciskola igazgatójává választotta.

— Múzeumi b izottsági ülés. A vármegyei 
múzeumi bizottság szeptember 18. án, kedden 
ülést tart. amelyen a muzeumőri állásra pályázót- 
tak közül megejtik a jelöléseket.

— Ezrednap. A volt m. kir. 31. honvéd 
tábori és népfölkelő gyalogezred bajtársi szövet
sége folyó hó 24 én, vasárnap délelölt 10 órai 
kezdettel Veszprémben ezrednapot tart. Elnökség.

— „Igmándi" ból nem kell pohárszámra inni.
Negyed, vagy fel pohár elég szokott lenni.

Mozgó fogait megerősíti,
fogromlását megakadályozza az ezüst éremmel kitüntetett

H Y P E R D E N T  *,
szájvizessencia. — Kapható a L a n to s  d r o g é r iá b a n .

— Tűzoltó jubileum . Kisboldogasszony 
napján ünnepelte a Siófoki önkéntes Tűzoltó Egy
let fennállásának 50 éves foidulóját. A szép ün
nepségeket d. e. 10 órakor tábori mise vezette be, 
amelynek végeztével díszközgyűlés következett. A 
di&zgyülésen megjelent dr. Kenessey Pongrác, vár
megyénk főispánja is, további Marinovits Sándor 
ny. államtitkár, az O.sz. Tűzoltó Szövetség elnöke, 
Csiba Mór min. tanácsos, pénzügyigazgató, a Vesz- 
prémvármegyei Tűzoltó Szövetség h. elnöke, dr. 
Buda István, az enyingi járás főszolgabirája, Vlda 
Pál, a Szfehérvári Tűzoltó Egylet elnöke, Halász 
János. Veszprémvármegye tüzrendészeti felügyelője 
és más tűzoltó-előkelőség. A díszközgyűlés kere-

M. kir. 31. Osztálysorsjáték.

Főnyerem ény:

Ötszázezer pengő
5. osztály.

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

Szűcs Ede Bankháza
a m. kir. osztálysorsjátók föárusitó helye 

Veszprém.

tében méltatásra került a jubiláns tüzoltóegyesület 
fél százados érdemes működése, majd a gyűlés vé
geztével a jubiláns egyesület diszgyakorlata kö
vetkezett, amit meg diszebéd követeit a fürdőtelepi 
étteremben. Délután a sportpályán tűzöl lóverseny 
fejezte be a szép jubiláris ünnepségeket, amelye
ken Siómaros, Balatonszabadi, Balatonkiliti, Fűzfő 
önk. tűzoltó egyletei diszküldöttséggel képviseltet
ték magukat.

— A M agyar Lányok címlapjáról bájos kis 
indián leány mosolyog magyar testvéreire. Pálosy 
Éva vidám leányregénye, angolból fordított elbe
szélés teszi elevenné a számot, amelyben Z. Tábori 
Piroska, Kosáryné Réz Lola, Lyka Károly, Farkas 
Imre, Havas István, Szili Leontin írásait lá*juk. A 
népszerű „O.thonunk- melléklet egyre gazdagabb. 
A kiadóhivatal: Bpest, VI Andrássy-ut 16. szíve
sen küld mutatványszámot. Előfizetés negyedévre4P.

— „Az ezüst sas“ c. izgalmas dráma a 
mozi műsorán szombat vusárnap. — Szerdán és 
csütörtökön, filléres helyárakkal: A tékozló fiit, 
Oustav Frőchlich nagysikerű filmje.

— H alálozás. Náray Szabó Gyula, a rajon- 
gólelkű bal doni író, akinek a multé^ben is je
lent meg egy kedves könyve a magyar tengerről, 
tragikus körülmények között Kecskeméten meg
halt. Sok nehéz anyagi gond nyomta válát az 
utóbbi időben, amitől idegztte összeroppant és a 
kecskeméti elmegyógyintézetbe kellett, mint dü- 
höngőt, szállítani. Gyógyíthatatlan betegségéből — 
amint mély megilUtődéssel értesülünk — most 
megváltotta a halál, megfosztva ezzel a Balatont
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egy ragyogó tollú méltatójáfól, bennünket pedig 
egy kiváló tehetségű, jóakaratu, rokonszenves kol
légánktól, akinek emlékét kegyelettel fogjuk meg
őrizni.

Boscovitz Sámuelné szül. Weinberger Ida, 67 
éves korában, Pápán hirtelen elhunyt. A megbol
dogultban dr. Balázs Jenó veszprémi ügyvéd édes
anyját gyászolja.

— M úzeumi ása tások . Amint már jelen
tettük, a Veszprémvármegyei Múzeum, Rhé Gyula 
múzeumi igazgató vezetése alatt, Várpalotán egy 
germán sírmezőt tár fel, aminek úgy az anyagi, 
mint tudományos eredménye kiváló. Az ásatást 
Korompay Lajos bányaigazgató engedélye, Faller 
Jenő bányafelügyelő támogatása és Veszprém vá
rosának anyagi támogatása tette lehetővé.

— Az Én Újságom. Ali basa meg a kacsa re
gényfolytatások, egész sereg mese, vers, tréfa és 
kép van Az Én Újságom, a népszerű gyermeklap 
hasábjain. Minden gyermeknek fokozza szorgalmát, 
tanulni vágyását, ha szombatenkint Az En Új
ságom- at olvashatja jutalmul. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Bpest. VI. Andrássy ut 16 
Előfizetési dij negyedévre 2 P.

— A K irálydijas V eszprém i Dalegyesület 
fölkéri működő tagjait, hogy szept. 18. án, hétfőn 
este 6 órakor a városi zeneiskolában a próbán ! 
feltétlenül megjelenni szíveskedjenek.

— G yorsírás! tanfolyam . Veszprém város 
ikn albizottsága ez évben is rendez gyorsirási tan 
folyamot kezdők és haladók részére s a tanfolyam 
október 2.-án kezdődik és január végéig tart. Hall- 
gatói végbizonyítványt kapnak. A tanfolyam alapul i 
szolgál az „irodai gyorsiró“-i képesítés megszer
zéséhez. A tanfolyamon heti két óra lesz. Az óiák j 
a jelentkezők kívánságainak figyelembe vételével j 
állapíttatnak meg. Egy csoportba legfeljebb 10 
12-en lesznek beosztva. A tandíj havi 3 P. (Indo- j 
költ esetben mérséklés.) A tanfolyamot Páncél Fe
renc kir. s.-tanfelügyelő, képesített gyorsiró-tanitó ! 
fogja vezetni. Jelentkezni lehet szept. 18.-tól 22 -ig | 
d. e. 8 —12-iges d. u. 3-7-ig a városi népm. titkár- | 
Ságnál (Vár-u. 1. sz., fszt.)

— M ag án  zen e isko lám b an  a
beiratások megkezdődtek. T anítás | 
úgy zongora-, mint énekszakból a  leg
m agasabb kiművelésig, a  Zeneművé
szeti Főiskola módszere szerint. Be
iratkozni lehet naponta: H e rin g  Já- 
nosné zenetanárnő, Kossuth Lajos-u. 
10. SZ. 235

— Egyesített fürdőhelyek. A belügymi
niszter Balatonvilágos és Kláratelep fürdőhelyeket, 
a Balatoni Intézőbizottság meghcil'ga'ása útin, i 
Balatonvildgos név alatt üdülőhellyé nyilvánította I 
és az üdülőhelyi bizottság feladatkörének el á 
tásával az ottani fürdőegyesület választmányát j 
bízta meg.

— Árverés a  rendőrségen. A veszprémi 
rendőrkapi'ányságnál a talá:t tárgyak, elkobzott és 
gazdátlan jós?áeok és pisztolyok szeptember hó 
26.-án d. e. fél 9 órakor, készpénzfizetés ellenében, 
nyilvános árverésen eladatnak. Pisztolyokra csak 
fegyvervásárlási engedéllyel bírók árverezhetnek.

—- Ellopták a  ke rékpárjá t. Szeptember 
4.-én éjjel a szilasbalhási Külső Sári pusztai 
lakatosmíihelyből ismeretlen tettes ellopta Priger 
Ferenc földműves kerékpárját. A nyomozás meg
indult.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (16 ) 
és vasárnap (17.) Az ezüst sa s : főszereplők: Jack 
Holt, Ralph Graves, Lila Lee és Vidor Wong. 
Izgalom, dermesztő repülőmutatványok, megindító 
szerelmi történet és a háttérben a kinai háború 
az elemei a filmnek, amely teljes mértékben le
köti az érdeklődést. Ezenkívül kiegészítő műsor 
és Magyar Vilá^hiradó. — Szerdán (20) és csü
törtökön (21) filléres hely árakkal, Gustav Frőhlich, 
Lucie Englisch, Hermann Thimig, Héráid Paulsen. 
Camilla Spira és Max Adalbeit együttes felléptével 
A tékozló fiú  (Ha a szív megszólal). Adulphe L’ 
Arronge hires színműve. Kedves, könnyed zenés 
vígjátéknak indul, majd mindkomolyabb mederbe 
terelődik 8 végül a könnyfakasztóan érzelmes, édes
bús történet mindenkit kielégítő befejezéssel zárul.
A szereplők mind nagyon jók, de különösen a 
rokonszenves Gustav Frőchlich, aki ebben a sze
repében a legjobb alakítást nyújtja. Érdekes ki
sérő műsor és Fcx hangos híradó. — Az előadá
sok kezdete hétköznapokon fél 7 és 9, vasárnap 
4 , fél 7 és 9 órakor.

Alulírott tisztelettel értesítem 
a nagyérdemű közönséget, hogy

késes és műköszöriis műhelyemet
Veszprémben, Hamburger ház

Horgos utca felőli részére helyeztem át.
Szives pártfogást kér

Pszota Is tván  késes és mMsiöriis Iparos.

— Sokan nem  tudják, hogy 400 évvel 
ezelőtt őseink azzal vélték megakadályozni a fogak 
romlását, hogy havonta egy egeret eltek és hagy
mamag fürtjével fertőtlenítették a szájukat... Azt 
is kevesen tudják, hogy az afrikai bennszGISttek 
kOzül még ma is sokan azt hiszik, hogy a fehér 
emberek az elhalt fekeék lelkei... Hol talál az 
ember feleletet ezer és ezer érdekes kérdésre? 
Tolnai Világlapja hetenkint megjelenő számaiban.

— Álm ában leesett a  szalm akazalról. 
SzűMGyutazánkai földműves cséplés után a szalma
kazalra ment aludni. Álmában azonban hánykoló
dott és legurult a kazalról, még pedig olyan sze
rencsétlenül, hogy nyakcsigolyáját törte. Kórház
ban ápolják.

— A „N y ír regényujság legújabb száma 
„A névtelen nő“ Tóth Imrétől. Ára 10 fillér.

— 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 ön yv-  
k e r e s k e d é s é b e n .

— Feldőlt a  szekerével. Németh József 
pénzeskuti gazd. cseléd megrakott kocsija feldőlt, 
a kocsis pedig a kerékre esett, amely jobb hónaal 
ját felhasitotta.

— Tűz. Pápáról jelentik: Múlt pénteken 
délután tűzvész pusztított Fdsőgörzsöny község
ben és Horváth János meg Csákváry Imre zsellé
rek házait és melléképületeit elhamvasztotta. Az 
utóbbinak a tehene is bennégett az istállóban. A 
tüzet állítólag gyermekek játéka okozta. Az épüle
tek biztosítva nem voltak, így nagy nyomorúság 
vár a károsultakra.

— Súlyos kerékpár-baleset. Sidó Jenő Pe 
rematton-gyáitelepi iroda szolga a Veszprém—szfe- 
hérvári országulon, Veszprémtől mintegy 4. km.-re 
kerékpárjával ismeretlen okból az árokba bukót:, 
koponya?érüléot és mindkét kezefején zuzódásokat 
szenvedett. Eszméletlen állapotában a veszprémi 
mentők az illeni kórházba szállították.
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n j u u h  r t n t n u
könyvnyomdája, Veszprém.

— B örtönt kap tak  a  to lvaj testvérek,
Mürkli István bakonybéli és fivére, Mürkli Lajos 
veszprémi lasosok Akii pusztán, Enyingen és Vesz
prémben több rendbeli tolvajlást köveitek el, ame- 
lyekéit a veszprémi törvényszék Istvánt 7 hónapi 
Lajost 1 évi börtönre, Lajosnét, mint orgazdát pei 
dig 1 havi fogházra Ítélte jog rősen.

— E ltörte  a  lábá t a  kocsikerék. Őri János 
balatonkenesei földműves Bfüredről hazafelé me
net Kövesdnél a kocsira fel akart ülni, közben a 
lovak megindultak s a kerék-küllők közé szorult 
jobb alsó lábszárát eltörte. A veszprémi mentők 
hozták be a kórházba.

— K ifogták a  B alatonból az öngyilkos 
devecseri leány ho lttesté t. Kovács Margit deve- 
cseri leány, aki Révfülöpön egy cukrászdában volt 
alkalmazásban, öngyilkossági szándékból a Bala
tonba ugrott egy csónakból. A halálraszánt leány 
holttestét csak most sikerült kifogni a halászoknak.

KÖZGAZDASÁG.
* Téli g azd aság i Iskola. A szfehérvári 

m. kir. téli gazdasági iskola két évfolyamból áll. 
Az elméleti oktatás cssk a nagy (éli hónapokban 
van. A léli félév végén a tanulók vizsgát tesznek 
s a szüleik gazdaságába visszaérnek. A szüksé
ges gyakorlati útmutatásokat az egyes előadók a 
tanulóknak tavaszi és őszi meglátogatása alkalmá- 
vul adják meg. Végbizonyitványt a tanuló a má
sodik év végén, az iskolai kiállítás és termelési 
verseny alkalmával kap A tanítás teljesen ingye
nes. Az intézeti internátusbán teljes ellá'ás egy 
évre 160 P, amely havi 40 P részletekben is fi
zethető. Felvételi kellékek : betöltött 17 éves élet
kor, egészséges testalkat, Írni, olvasni tudás, szülői 
vagy gyámi beleegyezés. Bővebb felvilágosítást 
nyújt az iskola igazgatósága.

* Élelm ezési szaktanfolyam  Kecskemé
ten . A földművelési minisztérium a kecskeméti 
Gazdasági Szaktanitónőképző intézet kebelében és 
azzal párhuzamosan élelmezéatani szaktanfolyam 
megnyitását rendelte el. Célja: a modern háztartás 
minden ágazatát felölelő elméleti és gyakorlati 
oktatás révén, kórházak, szanatóriumok, szállodák, 
panziók és egyéb intézmények, valamint különö
sen nagyobb magánháztartások gazdaságos, továbbá 
diáletikai, valamint konyhatehnikai szempontbél 
tökéletes üzemvezetésére szakerők képeztessenek ki. 
Az élelmezé tani szaktanfolyam 1933. október 1.- 
től 1934. junius 30.-ig tart. A felvételre vonatkozó 
pályázati hirdetmény iránt a Gazdasági Szaklani- 
lónőképzö igazgatóságánál, Kecskemét, lehet ér
deklődni.

IRODALOM.
(H erceg Ferenc) drámai erejű, „Családi 

tanács* c. elbeszélést közli az Uj Idők mutatóba. 
A lap változatos és gazdag tartalommal jelent meg 
8 a szépirodalmi részben Harsányi Zsolt és Bokor 
Malvin regényfolylatásaiban, Szilnyay Zoltán derűs, 
Szemere Katinka mélabus és Kilián Zoltán költői 
elbeszéléseiben gyönyörködhetik az olvasó. Bódás 
János, Horváth Imre és Matolay Tibor versei, afo
rizmák, Beke Manó egyetemi tanár tanulmánya a 
száz éves telegráfről, Georg Grau érdekes cikke a 
mayák birodalmáról és Zsigray Julianna Írása gaz
dagítják még az Ul Idők-tt, amelyből a mulatsá
gos fejlécek, művészi fényképek és népszerű rova
tok sem maradtak ki. Kiadóhivatala: Bpest, VI. 
Andrássy-ut 16, bárkinek küld mutatványszámot. 
Előfizetése negyedévre 6 ’40 P, egyes szám ára 
50 fillér.

(Napkelet.) A Napkelet szeptemberi száma 
gazdag és változatos tartalmú. A szépirodalmi 
részben Komáromi János regénye mellett találjuk 
Török Sándor már befejezett és H. D. Lawrance- 
nek Zaka Sándor állal fordítóit elbeszéléseit, Vályi 
Nagy Géza, Varga Sándor Frigyes, Jolsvai Elek 
Pelbárt, Számadó Ernő, Horváth Izabella és Szabó 
Zoltán szép verseit. Prahács Margit az elhunyt 
Pauler Ákos professzorról, mint tanárról elmélke
dik, Fábián Islván a Középkor fölfedezéséről ír 
érdekesen, „Apró cikkek", .Elvek és Művek", vala
mint „Külföldi Krónika* rovatok teszik teljessé 
Tormay Cecil etőkelő folyóiratát amelynek elő
fizetése negyedévre 6 50 P, tisztviselőknek 4 50 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, VI., Rózsa- 
u. 23. sz.
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T E S T E D Z É S .
Labdarúgása

Vasárnap a Kinizsi reorganizált csapata2 :0  
(0 :0 )  arányban győzött a szfehérvári ELŐRE fölött. 
A NYLSz egyik legtehnikásabb csapata ellen a 
Kinizsi, megerősített csatársora révén, szebbnél- 
szebb támadásokat vezetett és megérdemelt szép 
játékkal vívta ki a győzelmet. A rósz start után a 
Kinizsi remélhetőleg ismét magára talált. Gólszer
zői: Tóth I. és Tarr. A Kinizsi minden játékosa 
kijátszotta rendes formáját. Bíró: Bass.

A Move VSE itthon a Siófoki SE-t győzte le 
4 : 3  (2 :0 )  arányban. A tehnikásabb MOVE csak 
szerencséjének köszönheti győzelmét a ha táb lan  
lelkesedéssel küzdő Siófok fölött. A 4 : l es gól- 
arányú MOVE-vezetés után a mérkőzés utolsó 
percéig a siófoki csapat kiegyenlítő gólja a leve
gőben lógott. A MÓVE csapatának léleknélküli, 
álmos játéka érthetetlen. Gólszerzők: Amrein (2), 
Kólinger, Próder (MOVE), Winkler, Harmat es 
Nagy (Siófok). Siófok csapatának minden tagját, 
a MOVE ból csak Sütő, Sulák, Próder és Amrein 
játékát illeti dicséret. Gyengekezü biró volt: 
Keller.

Ismét hatalmas, 6 :0  (1 :0 )  arányú győzel
met aratott a várpalotai Unió, a szfehérvári ELŐRE 
II. ellen: A szívvel lélekkel küzdő, egyébként is 
jó játékerőt képviselő Unió szép játékka* megér
demelten győzőit az otthonában játszó ELÓRÉ-n és 
a szfehérvar—veszprémi csoportban kezdi megerő 
siteni pozícióját. Gólszerzői: Eiler (4) és Born- 
stein (2). Bíró: Csobánczy.

Fűzfő szintén Srfehérvárott játszott a PLTE- 
vel és 3 : 1 (2 :1 )  arányban győzőt:. Az egysége
sebb fűzfői csapat győzelmét a szfehérvári csapat 
lelkes játékával sem tudta megakadá'yozni. Gól
szerzői: Jóst, Preiszler és Serfőző. Biró: Horváth.

A pápai másodosztályú Perutzgyár és Vasutas 
csapatok helyi derbi mérkőzését nagy, 4 :0  (2 :0 )  
gólarányban a Perutzgyár nyerte. A mérkőzést 
végig a Perutzgyár irányította s kis szerencsével 
nagyobb gólarányu győzelmet is érhetett volna 
el. Gólszerzői: Antal sszku (3) és Iker. Biró: 
Koch. (/. / )

o V asárnapi labdarugó  program . A TAC
a pápai Kinizsivel Tatatóvároson, a VTC a Péti 
KSE-vel Veszprémben, az Unió a szfehérvári 
PLTE vei Várpalotán, a FAC a Move VSE vei 
Fűzfőn, a pápai Vasutas a Keszthelyi SE vei Pá
pán, a KSE a pápai Perut agyárral Kőszegen ját
szik bajnoki mérkőzést.

o A Királykut turista-állom ás fe lavatása. 
A Magyar Turista Egyesület Bakonyi Osztálya 
szeptember 17.-én, vasárnap ava'ja fel Lovas és 
Felsőőrs környék halárában az á tala foglalt és 
megépített Királykutat. Az ünnepségre a veszprémiek 
a főpostától d. e. 10 órakor indulnak, viteldij oda- 
vissza 1 P. Élelemről és italról a vezetőség gon
doskodott oly módon, hogy egy adag halászlé 30 
fiilér, sertéssült vagy töltelék 50 fillér, csopaki bor 
literje 1 P. Tábortűz és cigányzene tánccal. Az or
szágos turista egyesületek mind képviseltetik ma
gukat, épp ezért a mi osztályunk is kivegye részét, 
mindnyájan ott legyünk! Nem tagokat szívesen 
lát a Vezetőség.

Anyakönyv.
Születés: Illikmann József borbély és fodrász és 

Pszota Mária leánya Margit r. k. — Török Jolán leánya 
Piroska Margit r. k. Nagygclei Margit bejárónő fia Imre 
László r. k. — Nagy Ferenc gyári gépkezelő és Henis 
Rozália fiai Ferenc és Géza (ikrek) r. k. -  Molnár József 
ács-s. és Sztraka Erzsébet leánya Mária Anna Erzsébet r. 
k. Néhai Csiba András gazd. cseléd és HUlber Julianna 
leánya Mária r. k.

Halálozás Tolnai Sándorné Reisinger Mária 26 é. ev. 
— Fülöp Lajosné Szabó Teréz 39 é. r. k. -  Czupor Ká
roly 18 é. ref.

Házasság: Molnár József Nándor ács-s. és Slraka 
Erzsébet r. k. -  Fenyő György (elvált) kórházi portás r. 
k. és Pesti Terézia (elvált) ref. Kotlát Ferenc kőműves-s. 
és Király Julianna r. k. — Tischlér József (elvált) üzletv. 
és Götz Angyalka rnagántisztv.-nö r. k.

Kádár-utca 10 sz. előkertes ház,
az Angolkisasszonyok mellett, mely áll

4  szoba, elő- és fürdőszoba lakásból
és egy szoba-konyhás különálló lakásból, 
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A veszprémi kir. jbirósAg, mint telekkönyvi hatóság. 
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Á rverési hirdetmény kivonat.
A Veszprémi Takarékpénztár veszprémi bej. 

cég végrehajtatónak Balogh Károly (nős Kéri 
Eszterrel) végrehajtást szenvedő ellen indítóit vég
rehajtási ügyében a tlkvi hatóság a végrehajtató 
kérelme következtében elrendeli az újabb á verést 
697 P tőkeköve'éa és jár. behajtása végett, a vesz
prémi kir. járásbíróság területin levő, Nemesvá
mos községben fekvő s a nemesvámosi 76. sz. 
tlkvi betétben A 4- 1. sorsz. 420. hrsz. alatt fel
vett ingatlanból Balogh Károly (nős Kéri Eszter
rel) nevén álló Vö részre (ház 85 sz. alatt, udvar, 
2 kert, gazdasági épület a bel telekben) 78 P 10 f. 
kikiáltási árban; a nemesvámosi 330. sz. tlkvi be
tétben A I. 1—2. sor, 245 1., 245/2. hrsz. alatt 
felvett ingatlanból u. annak nevén álló */5 részre 
(keit a beletekben) 27 P kikiáltási árban; u.ezen 
tlkvi betétben A II. 1—2. sor, 1103 , 1104. hrsz. 
alatt felvett jőszágtestből u. annak nevén álló V» 
részre (legelő és szántó a Ruda-dülőben) 19 P 
kikiáltási árban; u. ezen tlkvi betétben A III. 1—5. 
sor, 2527 4., 2528, 2529., 2530 3 hrsz. alatt fel
vett jószágtestből u. annak nevén álló */ö részre 
(szántó a Szentgáli ulra dűlőben) 639 P 50 f. ki
kiáltási árban; u. ezen tlkvi belétben A IV. 1—4. 
sor, 3163., 3164., 3165, 3166. hrsz. alatt felvett 
jószágtestből u. annak nevén álló '/5 részre (erdő 
a Csererdő dűlőben) 100 P 50 f. kikiáltási árban; 
u ezen tlkvi betétben A I. 1—2 sorsz., 3449., 
3450. hrsz. alatt felvett jószágtestből u. annak né
vén álló V5 részre (erdő az egyházak közti dűlő
ben) 71 P 50 f. kikiáltási árban; u. ezen tlkvi be
tétben A VI. 1—2. sorsz., 3451., 3452. hrsz. alatt 

I felvett u. annak nevén álló */5 részre (erdő a Szent
gáli útra dűlőben) 95 P kikiáltási árban ; u. ezen 
tlkvi betétben A 1. sorsz., 2940 2. hrsz. alatt 
felvett u. annak nevén álló *1* részre (szántó a Mi- 
zerge dűlőben) 2 P kikiá tási árban; u. ezen tlkvi 
betétben A - f  2. sor, 849. sz. betét A lapján be
vezetett közös sertéslegelőből járó l \i0 részből u. 
annak nevén ál ó 1!3 részre 2 P kikiá tási árban; 
a nemesvámos; 352. sz. tlkvi betétben A -f- 1. 
sor, 2895 3. hrsz. alatt felvett jőszágtestből u. an
nak a nevén álló 1 részre (erdő a Mizerge dű
lőben) 7 P 50 f. kikiáltási á rb an ; u. ezen tlkvi 
betétben A +  2. sorsz., 2895. hrsz. alatt felvett 
jószágtestből u. annak nevén álló *5 részre (erdő 
ugyanott) 22 P 50 f. kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Ne- 
mesvámos községházánál megtartására 1933. évi 
október 14. napjának déle lő tt 9 ó rá já t tűzi 
ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 
150. §-a alapján a következőkben állapítja meg:

Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási 
ár kélharmadánál aracsonyabb áron eladni nem 
lehet. (1908: XLI. t.-c. 26. §.)

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 7 0-át készpénzben, vagy 
az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előle- 
gesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéii el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. 
§§., 1908: XLI. t.-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki

sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt az általa 
Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 

Veszprém, 1933. évi junius hó 2.
A kiadmány hiteléül: Dr. U ngváry s. k.

Heller 8. k. kir. jb. alelnök.
tlkvezetö 247
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Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete vég

rehajtatónak ifj. Nagy Gibor végrehajtást szen
vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverest 620 USA P 
tOkekOvetelér és járulékai behajlása végett a vesz
prémi kir. járásbíróság területén levO, Gyulafírátót 
községben fekvfl, s a gyulafirátOti 485 sz. Ilkvben 
A 1 .1— 8 ,  II. 1 -8 .  sorsz. 600a., 858b., 1185b., 
1316 a., 1597 a ,  1717 a., 1774 a. hrsz. alatt felvett, 
továbbá 600 b., 858 a., lOlOja., 1185 a., 1316|b„ 
1597b., 1717 b., 1774b. hrsz alatt felveti, ifj. Nagy 
Gábor nevén álló ingatlanok azon kit átfedésében 
és mindazon tartozékokkal együll, aminl azokat 
az eddigi tulajdonos bírta, 2610 P kiákiáltási árban 
elrendelte.

Az árverést 1933. évi szep tem ber hó 25. 
nap jának  déle lő tt 9 ó rakor Gyulafirától köz
ségházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingat'an az árverési 
hirdetményben megjelöl! árnál alacsonyabb áron 
nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpén
zül a kikiáltási ár 10 °/o.á! készpénzben vagy az 1881: 
LX te. 42 § ában meghaiározo!t árfolyammal szá
mított óvadésképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagya btnalpénznek előiegesen bírói leié be 
helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül
döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 
(1881: LX. Ic. 147., 150., 170. §§. 1908: LX. 
te. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiál'ási árnál ma
gasabb Ígéretet lett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 

! szerint megállapított bánatpénzt az á tala ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. 
le. 25. § )

Veszprém, 1933. április 28.
A kiadmány hileléül:

Heller s. k. Dr. U ngváry s. k.
tlkwezetö. 252 kir. járásbirósági alelnök.

Rádiók, Írógépek részletfizetésre Fodornál!

R i t k a  alkalom !
Lerakat feloszlatása miatt

Barta sirkőraktárában
(V e s z p ré m , C a e rh á t-u tc a )

m á r v á n y -  és g r á n i t  e m lé k e k
beszerzési á ron . Hősi em léknek alkat* 

254 m ás m árványobellsk rak tá ro n  van.
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Tisztelettel közlöm a mélyen tisztelt vásárló közönséggel, hogy az

Angol rubaáruház kiárusítása 
e héten csak

18., 19. és 20.-án,
hétfőn, kedden és szerdán történik.

A többi napok on  
az üzlet zárva lesz.

Kérem m. t. vevőimet, hogy nb. vásárlásaikat a fentjelzett napokon eszközölni
szíveskedjenek.

235 Kiváló tisztelettel
Altmann Bernát.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

5471 — 1933. tk. szám.

Árverési hirdetmény kivonat. .
Veszprém és Vidéke Takarék és Hitelszövet

kezet, mint az OKH tagja végrehajtatnak Puskás 
János és neje. Gombás Franciska végrehajtást szen
vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi h&téság a végrehajtató kérelme következ
tében elrendeli az újabb árverést 310 P tőkeköve
telés és járulékai behajtása végett, a veszprémi kir. 
járásbiróság területén levő, Vilonya községben fekvő 
s a vilonyai 281 sz. tjkvben A I. 1-5. sorszámok, 
191 ja., I. 245 a., 353 a., 492,c., 604 a. hrsz. alatt fel
vett ifj. Puskás János nevén álló jószágtestre 
(szántó a Kenderföldekben, rét a határárban, szántó a 
Kerthelyi vetőben, szántó a Felsőcseraljában, szántó 
az Aszóban) 1247 P kikiá'tási á rban ; u. e. tjkv
ben A II. 1. sorszám, 127 a hrsz. alatt felvett in. 
Katlanból Ifj. Puskás János nevén álló ingatlanra 
(kert a Belteiekben) 150 50 P kikiáltási árban; a 
vilonyai 329. sz. tjkvben A f i .  sorszám, 324 c. 4 
hrsz. a. felvett ingatlanból ifj. Puskás János nevén 
álló V* részre (rét az urrétben) 603 P kikiáltási 
árban ; a vilonyai 418. sz. tjkvben A 1. 1. sorszám, 
673 b|31 Fa 3,'ajl. hrsz. a. felveit ingatlanból ugyan
annak nevén álló 24 „s-ad részre (legelő és erdő) 
127 P kikiáltási árban ; a vilonyai 430 sz. tjkvben 
A f  2. sorszám, 52Ja. hrsz. a. felvett, Puskás János 
nevén álló felerészre (házhely a Belteiekben) 20 P 
kikiáltási árban; a vilonyai 436. sz. tjkvben A f  
1 sorszám, 52 b. hrsz. alatt felvett, Puskás János 
nevén álló felerészre (házhely a Belteiekben) 280 P 
kikiáltási árban; ellenben a vilonyai 430., 436. sz. 
Ijkvekben Puskás Jánosré sz. Gombás Fanciska 
nevén álló Illetőségre csatlakozó kérelmét elutasítja, 
meit ezen illetőségre az árverés 1926—1933 tk. sz. 
árverési hirdetménnyel elrendeltetett, ahol a végre
hajtató csatlakozódnak kimondatott.

A tkvi hatóság az árverésnek Vilonya község 
házánál megtartására 1933. évi ok tóber hó 12. 
n ap ján ak  délelőtt 9 ó rá já t tűzi ki és az árve
rési feltételeket az 1881 : LX. t. c. 150. §-a alap
ján a következőkben állapítja meg : Az 5610—1931. 
M. E. sz. rendelet 21. §. ában foglaltakra tekintettel 
kimondja a tkvi hatóság, hogy a vilonyai 281., 329. 
sz. tjkvekben felvett ingatlanokat a végrehajtató 
érdekében a kikiáltási ár Vs ánál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet, csatlakozott végrehajtató érde
kében a vilonyai 418. sz. tjkvben felveti ingatlant 
a végrehajtató érdekében 3090 P  áron alul, a vi

lonyai 430. sz. tjkvben felvett, Puskás János névéi 
álló felerészt 1070 P áron alul, a vilcnyai 436. sz. 
tjkvben felvett ingatlanból Puskás János nevén álló 
illetőséget 3020 P áron alul, a Veszprémi Takarék- 
pénztár csatlakozott végrehajtató érdekében a vi
lonyai 281,. 329. sz. tjkvekben felvett ingatlanokat 
a kikiál'ási ár */3-ánál alul, a vilonyai 430, 436. sz. 
tjkvben fel veit, Puskás János nevén álló felerészét 
3545 P áron alul, a Veszprémmegyei Takarék- 
pénztár r. t. csatlakozod végrehajtitó érdekében a 
vilonyai 281., 418., 430,436. sz. tjkvben Puskás 
János nevén állő illetőségét a kikiáltási ár ’jj-ánál 
alacsonyabb áron eladni nem lehet.

Ha az árverésen déri összvételár az egyes 
végrehajtaiók követelésének fedezet szempontjá
ból megállapított fenii összegeket meg nem üti, 
úgy az árverés alá bccsátolt egyes birtokrészle
tekre netán foganatosi:ott árverés hatálytalanná 
válik.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat, 
pénzül a kikiáltási ár lO’/o-át készpénzben, vagy az 
1881 ; LX. t c. 42. § ában meghatározott árfo
lyammal számitolt értékpapirosban a kiküidöttnéll 
letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói 
letétbe helyezéséről kiállítóit letéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket alá
írni. (1881: LX. t. c. 147., 150 , 170. §§., 1908: 
XLI. t. c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb Ígéretet telt, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa igéit ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1933. május 26.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. Dr. Ungvéry s. k.
telekkönyvvezető. 249 kir. járásbirósági alelnök.

Kiadó
cs i nos an  b ú t o r o z o t t

szoba
323 te lje s  e llá tá s s a l
k é t  m a g á n y o s  fé r f in a k .  F e j .a v f t lg ,  u tc a  3 . s z .

A veszprémi kir. jbirősig, mini telekkönyvi hatóiig. 

3365-1933. Ik. szám.

Á rverési hirdetm ény kivonat.
Veszprémi Takarékpénztár végrehajtatnak, 

Kéri Károly és neje, Győri Klára végrehajtást szen
vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következ
tében elrendeli a végrehajtási árverést 1000 P 
tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a vesz
prémi kir. járásbiróság területén levő, Nemesvá
mos községben fekvő, s a nemesvámosi 804. sz. 
betétben A. 1. 1—2. sorszám, 3250, 3251. hrsz! 
a. felvett Kéri Károly (nős Győri Klárával) nevén 
álló jószágtestre (legelő és erdő a Cseralja dűlő
ben) 181 50 P kikiáltási árban ; u. e. betétben A f  2. 
sorszám, 1395|3. hrsz. a. felvett, ugyanannak a ne
vén álló ingatlanra (szántó a Dobra-dűlőben) 272 
P 50 f. kikiáltási árban; u. e. betétben A f 4 .  
sorszám, 2980 2. hrsz. a. felvett, ugyanannak a ne
vén álló ingatlanra (erdő a Mizerge-dülőben) 21 
P 50 f. kikiáltási á rb an ; u. e. betétben A f  6. 
sorszám alatt a 849. sz. betét A. lapján beveze
tett közös legelőből járó ugyanannak nevén á'ló 
‘/m -ed részre 14 P 50 f kikiáltási árban; a ne
mesvámosi 419. sz. betétben A f  1. sorszám, 
2025 4. hrsz. a. felveti, Kéri Károlyné sz. Győri 
Klára nevén álló ingatlanra (szántó az Erdőskuti 
dűlőben) 3145 P kikiál'ási árban.

Az árverés nem érinti a nemesvámosi 804. 
sz. betétben A f  2 sorszámú ingatlanra C. 2—3. 
sorszám a. 6233—1912. tk. számú végzéssel Egyed 
János és neje, Szalai Lídia javára bekebelezett 
élethosszig tartó haszonélvezeti jogot, továbbá a 
nemesvámosi 419. sz. beiéiben C. 1., 2. sorszámok 
alatt 458—1930. tk. sz. végzéssel Győri Lajos és 
neje, Csőgör Zsófia javára bekebelezett holtigtartó 
haszonélvezeti jogot.

A llkvi hatóság a Vt. 163. §. 2. bek. értel
mében azt az összeget, ami a nemesvámosi 419, 
sz. tlkvi. betétben Győri Lajos és neje javára be
kebelezett haszonélvezeti jogot megelőző jelzálo
gos követelés kielégítésére szükségesnek mutatkozik, 
1700 P ben áilapitja meg és kimondja, hogy 
amennyiben ez az ingatlan szolgalmi jog fenn
tartása mellett oly áron adatnék el, amely a fen ti 
összeget nem üti meg, az árverés hatálytalanná 
válik és az ingatlant a kitűzött határnapon el- 
árvereztetik.

A tlkvi hatóság az árverésnek Nemesvámos 
községházánál megtartására 1933. évi december hó 
20. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árve
rési feltételeket az 1881: LX. t*c. 150. § a alap
ján a kővetkezőkben állapítja meg:

Az árverés alá eső ingat'ant végrehajtató 
érdekében a kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron eladni nem lehet (1908: XLI. 1c. 26 )

Az 5610—1921. M. E. sz. rendelet 21. §- 
ában foglaltakra tekintettel kimondja a tlkvi ha
tóság, hogy a nemesvámosi 804. sz. betétben fel
vett ingatlanokat ifjú Horváth Dániel csatlakozott 
végrehajtató érdekében 2103 P áron alul, Husvéth 
Károly engedményese, özv. Hidegháti Lajosné sz. 
Berta Anna csatlakozott végrehajtatónak érdeké
ben 2180 P áron alul, a nemesvámosi 804., 419. 
sz. betétekben felvett ingatlanokat ifjú Csizmadia 
Lajos csatlakozott végrehajtató érdekében 2278 P 
áron alul eladni nem lehet. Ha az árverésen e'ért 
összvételár az egyes végrehajtaiók követelésének 
fedezete szempontjából megállapított fenti össze
geket meg nem üti, úgy az árverés alá bocsátott 
egyes birtokrészekre netáni foganatosított árveres 
hatálytalanná válik.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10% -át készpénzben vagy 
az 1881: LX. t. c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előle- 
ges bírói letétbehelyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881: LX. t. c. 147., 150., 170. 
§ § ; 1908: XLI. t. c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1933. május 22.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. Dr. Ungváry s. k.
tlkwezetó. 248 kir. járásbirósági alelnök.

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


