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vESZPREHVARMEGTE
P O L I T I K A I  L A P .

A Veszprém vármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos értesítője.
M egjelenik ketenk in t egyszer, vasárnap .

E Miáltal ár: Negyedtvre r s o  p. Egytt Kám ára 16 Már.
I f d i f e t !  ieladkatók fodor Ferenc t 9 i p -  is  paplrkereaktdteetea la.

H iszek egy  Istenben , h iszek  egy hazában , 
H iszek  egy  is ten i Örök igazságban ,
H iszek M agyarország  fe ltám adásában .

Á m en.

Csehek és szlovákok.
A m agyarságtól másfél évtized előtt elra

bolt területek egyikén, a megszállott Felvidéken 
néhány héttel ezelőtt egy nagyszabású ünnep
ség zajlott le, a  Pribir.a ünnep, amelynek ügye 
élénken foglalkoztatta nemcsak a cseh és szlo
vák, hanem  a  külföldi közvéleményt is. Ezen 
az  ünnepségen szinte elemi erővel robbant ki 
az  a  mélységes ellentét, amely az állítólagos 
m agyar járom alól „felszabadított" tót népet a 
„felszabadító- csehektől elválasztja. A magyar 
közvélemény természetesen fokozott érdeklő
déssel kisérte a nyitrai Pribina-ünnep tanulsá
gos fejleményeit, amely alkalommal az előzetes 
program ellenére Hlinka páter, a  tót néppárt 
vezére ragadta m agához az egész ünnepség 
irányítását s azon még a cseh kormányelnök 
és a prágai kormány többi kiküldöttei is hát
térbe szorultak. Azóta még tovább bonyolódott 
ennek a  csehekre nézve oly kínos ünnepség
nek az  ügye, am ennyiben a  cseh lapok az el
szenvedett kudarc miatt érzett dühükben durva 
m ódon tám adni kezdték a Vatikán prágai kö
vetét. aki erre a  tám adásra egy, Hlinka páter
hez intézett levélben válaszolt, am elyben közli, 
hogy igen kellemetlen szám ára az, hogy hivatali 
okokból Prágában kell élnie a csehek közt és 
nem lehet a hűséges tót nép körében.

A Pribina-ünnep tehát végső eredmény
ben a  cseh kormány és a római Szentszék 
ellentétévé mérgesedett s bizonyára még sok 
gondot fog okozni az illetékes cseh kormány- 
tényezőknek. Ez az egész eset kiáltó bizonyí
téka annak, amit a  m agyar sajtó és a  magyar 
közvélem ény egyöntetűen hangoztat,, és amit a 
csehek ugyancsak hosszú évek óta •gyekeznek 
különböző hazugságokkal a  világ közvélemé
nye előtt letagadni és elleplezni. Soha nem for
dulhatott volna elő az, ami a nyitrai ünnepen 
történt, ha a  csehek tényleg egy velük lelkileg j 
rokon, közös múlttal és közös hagyományokkal 
bíró népet szabadítottak volna fel az  annyit 
hangoztatott magyar rabiga alól. Ma már a tár- 
gyilagosan Ítélő külföldnek is el kell ismernie, I 
hogy a cseh és szlovák népet semmiféle olyan | 
benső kötelék nem fűzi össze, amely az egysé
ges állam ban való együttélést indokolttá, vagy 
csak  lehetségessé tenné. Az elmúlt esztendők 
megmutatták, hogy a Felvidék tótsága betola
kodó idegeneknek tekinti a  cseheket és sem
miféle erőszak, a körmönfont cseh politikának 
semmiféle mesterkedése nem képes a  szlovák 
nép leikéből kiszakítani annak az ezer éves. 
küzdelm ekben és szenvedésekben, dicsőségben 
és viszontagságokban gazdag közös múltnak és 
történelemnek az emlékét, am ely közös kincse 
és hagyom ánya a m agyar és tót népnek egya
ránt. Ehhez a  múlthoz és ezekhez a  hagyomá
nyokhoz a  cseheknek semmi közük sincs s igy 
nem csodálkozhatunk azon sem, ha az elmúlt 
tizenötesztendő alatt valóságos gyarmatként ke
zelték a m agyarságtól elszakított területeket s 
ha egyáltalában nem bánnak úgy a tótokkal, 
m intha testvéreiknek tekintenék őket.

A Felvidék tótsága. amely 1918-ban azt 
hitte, hogy bizhat a  csehek ígéretében és uj 
életet kezdhet a  csehszlovák köztársaság kere

Felelős szerkesztő: 
Uj. M atkovich László.

tei között, ma m ár végkép kiábrándult ebből 
az erőszakkal létrehozott állam alakulatból s 
megyőződött arról, hogy a csehek rútul becsap
ták. Nyilvánvaló lett, hogy sokkal mélységesebb 
szakadék tátong a magyar lélekhez közelálló 
tót nép és a szláv testvériségre hivatkozó cse
hek között, mint a  magyar és a  tót nép közt. 
Olyan igazságok ezek, amelyek mind élesebb 
formában kerülnek napvilágra és amelyeknek 
egyes fenyegető tüneteit már a  csehek is kény
telenek beismerni. Hiszen mór arról panaszkod
nak a prágai lapok, hogy a  megszállott Felvi
déken még tizenöt esztendő erőszakossága sem 
tudta elnyomni a  magyar szót, a  magyar szel
lemnek a talajban gyökerező erejét és megnyil
vánulásait, s egyes vidékeken a  tót nép szíve
sebben és sűrűbben beszél magyarul, mint 
azelőtt.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Veszprém , Füred i-te lep  11. (Telefon 66) 

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

Mindaz tehát, ami a  nevezetes Pribina- 
ünneppe! kapcsolatban történt, csak egyik rész
lete és tünete annak a kétségbeesett küzdelem
nek, amelyet a sanyargatott tót nép folytat a  
betolakodott csehek uralma ellen. Lehetséges, 
hogy a  cseh kormány diplomáciai eszközökkel 
el fogja simítani a  pápa követe ellen intézett 
tám adás ügyét, azokkal az erőkkel azonban, 
amelyek e kínos ügy mögött állanak, semmi 
esetre sem fog megbirkózni. A tót nép ma el
szántan küzd a maga szabadságáért és jobb 
jövőjéért. Ezt a nehéz küzdelmet a magyar 
nemzet meleg érdeklődéssel és rokonszenvvel 
figyeli, abban a  meggyőződésben, hogy a két 
nép még egykor baráti jobbot nyújthat egy
m ásnak s folytathatja közös egyetértéssel azt az 
életet, amelynek emlékei és gyökérszálai ezer 
esztendőre nyúlnak vissza. (s.)

Őszi vármegyei közgyűlés.
Kenessey Pongrác főispán indítványára jegyzőkönyvben örökitették meg 
Báthory István em lékét — A kitüntetett Kránitz Kálmán püspök ünneplése. — 
Rótt Nándor m egyéspüspök lett a  közigazgatási bizottság uj tagja. — A fő
ispán, a gabonaárak letörésének m egakadályozására, Veszprémben föivásárló- 
telep létesítését tervezi. — A Holitscher Károly által egybehívott gabona

értekezlet árjavitó hatása. — Húszezer pengő a Balaton fejlesztésére.
Veszprémvármegye törvényhatósági bizott

sága szerdán déltl tt tartotta rendes őszi közgyű
lését a bizottsági tagok élénk érdeklődése mellett. 
A közgyűlés lefolyása nívós és gyorsütemü veit, 
senki sem beszélt többet a kelleténél s ki-ki amit 
mondott, rövidesen fejezte ki.

Dr. Kenessey Pongrác főispán, a .Hiszekegy" 
elmondása után, emelkedelt szellemű, hazafias ér
zésű megnyitójának eleién a múltba ment vissza, 
hogy .annak dicsőségéből merítsünk bátorságot 
és reményt egy szebb jövőre".

— Ezévben szeptember 26.-án van — mon
dotta — nagy fejedelmünk és Lengyelország fe
lejthetetlen királya, Bálhory István születésének 
400. évfordulója. Rövid, de dicsőséges erdélyi fe
jedelemsége után, mint Lengyelország királya, hirt, 
nevet, elismerést szerzett magának és magyar ha
zájának. Az ő uralkodása alapozta meg az oly 
sok vihart látott lengyel-magyar barátságot, amely 
mindnyájunk szivében ma is él. Emlékére legjel
lemzőbb a lengyel mondás róla : „Vagy soha se 
született volna, vagy ha született, örökké élne". 
Alakja, leltei már a történelemé, de lángoló haza
szeretete, tudása, alkotásai kell, hogy mint példa 
vezessenek bennünket ma is. — Indítványára a 
fejedelem emlékét jegyzőkönyvben örökitették meg, 
s annak kivona'át megküldik az emlékbizottság
nak Lengyelországba.

Ezután a főispán igy folytatta :
— A mull emlékeiről visszatérve a jelenbe, 

szomorúan látjuk, hogy mily nehéz akadályokba 
ütközik az isteni jóakaratbél ezidci jó termésünk 
értékesítése. Az egész európai jó termés követ
kezménye a búzának 5 pengő 28 filléres világ- 
paritási ára. Mindnyájan láljuk azokat az óriási 
erőfeszítéseket, amelyeket kormányunk termésünk 
értékesítése érdekében végez. Ennek meg is van 
az az eredménye, hogy buzafeleslegünknek körül
belül telét jóval a világparitás felelt ludjuk elhe
lyezni. Jól ludom, hogy igy is rendkívüli nehéz
ségekkel küzd az országot fenntartó gazdaközön
ség Egyesek a nagy kínálatot eme még mindig 
alacsony árak letörésére akarják felhasználni. A 
nagyobb gazdaságok még csak el tudnak érni a

viszonyok közölt tűrhető árakat, de a falusi kis
gazdaközönség kényszerhelyzetét kihasználják. En
nek megszüntetésére fölterjesztést tettem a földmű
velésügyi kormánynak Veszprém központtal egy 
felvásárlási telep létesítésére. Erre vonatkozólag 
ígéretet is kaptam. Addig is a Futura-szervek olyan 
utasítást kaptak, amely alkalmas arra, hogy a kis
emberek kifogástalan minőségű és kezelésű gabo
nájáéit a lehető legmagasabb árat fizessék és ők 
minimális haszonnal elégedjenek meg.

A főispánnak ezt az utóbbi bejelentését vi
haros lelkesedéssel fogad'ák a kisgazdák. Ezután 
a főispán az adógabonarendelet előnyeire hívta 
föl a figyelmet, rámutatott, hogy minden bajunk 
hazánk megcsonkítása, majd magyar testvéreivel 
melegen együttérző, nemesveretü szavakkal buz
dított a megértésre, összetartásra. Még szép sza
vakkal üdvözölte a kormányzói érdemkereszttel ki- 
jünietelt s már hetven éve papi pályán levő Kránitz 
Kálmán félsz, püspök-nagyprépostot é3 dr. Simon 
György preiátus-kanonokot, valamint a kormány
zói elismerésben részesült dr. Cseresnyés József 
egészségügyi főtanácsost, a gyermenhely volt 
igazgatóját, mint a törvh. bizottságnak és egyes 
albizottságainak régi, munkás tagjait, végül beje
lentette, a törvényhat. bizottságba újabban rendes 
tagokul Fodor Ferenc, Lukács Pál, dr. Lusztig 
Samu, Kóhn József, dr. Róth Sándor és dr. Szép
hegyi Ferenc póltagokat, valamint szakszerűség 
címén Krehnyay Béla tanfelügyelőt és Hamuth 
János polgármestert hívták be.

Ezután báró Fiáth Pál finomérzésü, szárnyaló 
szavakkal a törvényhatósági bizottság, mint egy 
nagy család nevében köszöntötte a megyebizott
sági tagoknak is nesztorát, a 93 éves s mint pap 
70 éve működő püspök-nagyprépostot, aki egyházi, 
hazafias és egyéb közéleti téren megtette és meg
teszi ma is a kötelességét.

Lelkes éljenzés közben állott föl az ősz Krá
nitz Kálmán, hogy hálás köszönetét mondjon ün
nepelte tésééit. Amit hosszú élete alatt dolgozott, 
mindent Isten iránti kötelességből s egyháza, ha
zája és vármegyéje iránti szerétéiből telte. Legyenek 
ünneplői — fejezte be nagy ováció közben szavait
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— a haza sorsának jobbrafordulása révén vala
mennyien olyan boldogok, amilyen boldognak érzi 
ő, e nagy szeretetnyilvánulásban, magát.

A lelkes felszólalásokat a főispán indítvá
nyára a közgyűlés jegyzőkönyvében megörökítik. 
Ezután a közigazgatási bizottságból ezé/ végén 
kilépő Krdnitz Kálmán, dr. Schandl Károly, dr. 
Óvári Ferenc és dr Werner Adolf tagokat, vala
mint a Bibó Dezső lemondása folytán megürese
dett helyre uj tagul dr. Rótt Nándort névszerinti 
szavazással, viharos éljenzéstől kisérve, egyhangú
lag megválasztotok.

Az ujan választott megyéspüspököt a főispán 
üdvözölte kedves szavakkal s hangoztatta, vállal
kozása emelni fogja a közig, bizottság tekintélyét. 
Kérte a vármegye iránt eddig is tapasztalt jóaka
ratát, végül megemlitette, hogy ez a választás a 
hagyományoktól eltérő volt, mert most az enyingi 
játás a bizottságban nem kapott képviseletet.

Dr. Rótt Nándor melegen megköszönte a belé 
helyezett, megtisztelő bizalmat, amit megérdemelni 
iparkodik munkásságával. Az enyingi járást pedig 
nyugtassa meg, hogy, mint az egyházmegyéhez 
tartozóknak, nekik is főpásztoruk és atyjuk, s 
szentül még fokozottabban fogja érdekeiket föl
karolni.

A lelkesedés csillapultával a Vármegyei Mú
zeum és Könyvtárhoz muzeum őrré az ott eddig 
is kiváló helyettesi minőségben működőit dr. Nagy 
Sándort választották meg közfelkiáltással.

A dr. Potubszky Elemér várm. főjegyző által 
előterjesztett, kinyomatott alispáni jelentést fölol
vasottnak vették. A jelentéihez elsőnek dr. Mohdcsy 
Lajos szólt 8 azt elfogadva, nagy helyesléi közben 
reimutatott, hogy a gazdák azért nem vásárolják 
a hasznos állatszérumokat, mert a szé.umkattel 
itthon méregdrágán adja, holott a külföldre sokkal 
olcsóbbért szállítja. Az alispán közvetítésével szi
gorú intézkedést kér ez ellen a kormánytól. Majd

hálás elismeréssel adózott Holitscher Károlynak, 
a Gazd. Egyesület elnökének a megtartott gabona
értekezletért, aminek olyan jó hatása volt, hogy 
másnap már Veszprémben és Pápán is fölment a 
gabona ára, sőt Pápán a Futura igazgatója sze
mélyesen közbelépett az árrombolás ellen. Kéri, 
többször is tartsanak ilyen árjavitó értekezletet.

Dr. Magyarász Ferencz azt tette szóvá, hogy 
a gyermekmenhely vidéki cigánycsaládokhoz is 
kiadott gyermekeket, ami ezeknek erkölcsi és testi 
hátrányára van.

Dr. Horváth Lajos alispán válaszolt a föl- 
srólalásokra. Hangoztatta, hogy a szérumdrágaság 
ellen már többször föliitak s a délutáni közig, 
bizottsági ülésen ismét javasolni fogja ezt. A gyer- 
mekmenhelyet pedig megkéri, hogy a gyermekeket 
jobb gondozásba adják. Az alispán válaszát álta
lános helyesléssel és jelentését egyhangúlag tudo
másul vették.

Ezután a főispán tett jelentést a számonkérő- 
székről, majd több miniszteri leiratot tudomásul 
vettek és több törvényhatóság föliratát pártolták.

A közgyűlés, a miniszter leiratára, a jövő 
évtől évenkint 20—20 000 P balatonfejlesztési költ 
séget szavazott meg azzal a föltétellel, ha 1. So
mogy- és Zala megyék hasonló ha'á'ozatot hoz
nak; 2. ha a kormány is megfelelő arányú áldo
zatot hoz; 3. ha a másik két balatoni vármegye 
kötelezi magát, hogy az igy egybegyülő összegből 
minden évben másik megyében történik a beruhá
zás ; 4. ha annak sorrendjét és tervét a három 
fő- és alispánt magában foglaló Balatoni Intéző- 
Bizottság állapítja m eg; és 5. ha ez akció meg
szűnése esetéi a másik két vármegye Veszprém- 
megyét illető részt visszatéríti. Az előadó dr. Ke- 
nessey Zoltán másodfőjegyző közölte még, hogy 
Zalamegye már megszavazta a 20 000 P-t és So
mogy is megszavazza, hiszen az eszme a somogyi 
alispántól ered.

Ugyancsak fölemelte a közgyűlés az eddigi 
400 é l 600 P fürdőbiztosi dijakat a veszprémi 
járásban 600, az enyingiben, ahol a miniszteri in
tézkedés folytán most hét üdülőhely lesz, 1800 
P-re, mivel a biztosok kiadásai ts tetemesen meg
szaporodnak.

Elfogadták a főjegyző által beterjesztett 1934. 
évi háztartási, nyugdíj és egyéb alap költségveté
sét, amelyeknek szükségleti összege 560670 P, 
födözete 89.516 P, s igy a hiány 411.094 P. Eb
ből összesen a városokat 8 54 °/o, a községeket 
18 6 4 %  terheli.

A Vitézi Szék Örkényi gazdaképző iskolájánál 
500 P-vel alapítványi helyet létesít a vármegye, 
a Magyar Revíziós Ligának 600 P, a Magyar Tört. 
Társulat Széchenyi naplója számára két évre 150— 
150 P  segélyt szavaztak meg.

Még több számadást, szabályrendeletet s más 
anyagi vonatkozású ügyet stb. szavaztak meg az 
előadók javaslatai alapján, akik az emlitet! főjegy
zőkön kívül dr. Vadnay László tb. főjegyző, dr. 
Szász Kálmán tb. II. főjegyző és dr. Kiss Ernő 
tb. fŐ8zolgahiró voltak.

A ref. egyház
kerület közgyűlése.
V asárnap  a  m egyeházán  lesz a  közgyűlés. — 
D élelőtt papszen te lés, dé lu tán  le lkészértekez
le t lesz. — Ma szom baton  a  b izo ttságok  

ü léseznek.
Több, mint félszázada, hogy a dunántúli 

református egyházkerület Veszprémben tartotta meg 
éves közgyűlését. Most, mintegy 60 esztendő után, 
Dunántúl reformátusai újra eljönnek ide, a Ba
kony és Balalon között fekvő, történelmi neveze
tességű városba, hogy egyházkerületüknek egyévi 
eseményeiről és működéséről szóló püspöki je
lentést meghallgassák s az egyházkerület további 
alkotó munkájában fölemelkedett lélekkel résztve- 
gyenek. A dunántúli reformáusok minden évben 
impozáns és nagyjelentőségű seregszemléje holnap, 
vasárnap veszi kezdetét a {vármegyeháza díszter
mében, de már ma, szombaton is vannak bizott
sági stb. ü'érek, amelyeknek tanácskozásai a ke
rületi közgyűléssel kapcsolatosak.

Vármegyénk székvárosába érkezésük alkal
mával vendéglátó örömmel és szeretet el köszönt
jük a dunántúli református egyházkerület illusztris 
vezetőségét s közgyű é:ének tagjait. És ezzel nem
csak a magunk s a hatóság érzelmeit tolmácsol
juk, hanem — s ezt biztosra vesszük — a város 
egész közönségéét is, amely a reformá'us vendé
gekben — bizonyára valláskülönbség nélkül — 
Isten és haza szereltében vele egy magyar test
véreit látja szívesen az ősi falak közölt.

A pápai diák virágkosara.
Négyen laktak együtt a régi pápai diákszo

bák egyikében, az Árok utcában. Halász Jóska, a 
másik nevén „Kassza", ő volt az Önképzőkör 
pénztárosa, akinél holmi „nemzeti kölcsönét lehe
tett szerezni. Pataky Pista, a „Ficsur*, aki ismert 
jószive mellett arról volt nevezetes, hogy, amikor 
jó édesapja vőlegény! lakkcipőjében végigsétált a 
korzón, eleganciájára való tekintettel a professzor 
urakat csak egy odavetett „á’ szolgájáéval kö
szöntötte. Egyik boldogult Öreg professzorral meg 
is járta, mert amidőn a kollokvium alkalmával 
már az ötödik kérdésnél já tak, s Ficsur vért ve
rejtékező kínjában, felelet helyett, már az ötödik
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ujján rágta a körmöt, mosolygós arccal meghajolt 
előtte az „Öreg" s az ajtóra mutatva igy vetett 
véget a kinos jelenetnek: „A viszontothallásra á ’ 
szolgája". Harmadik lakó Bódi Balázs, a „szoba 
esze", diák nevén „Mellény". Szerény, sápadt arcú 
fiú. Mindenki szerette. Melléknevét onnét kapta, 
hogy falusi édesanyja hetedikes korában egyik téli 
napon csomagot küldött a fiának, s amikor a 
„szoba* korrogó gyomorral köiülállta a csomagot, 
a legnagyobb meglepetésre, — a várt disznótóli 
hurka-kolbász helyett — egy báránybőrbekecs 
bujt ki belőle, rajta az édesanyai jórakérő levél; 
„Mifelénk nagyon hideg idők járnak. Vigyázz ma
gadra fiam. Itt küldöm az édesapád téli mellényét, 
az iskolában is rajtad legyen, hogy meg ne hülj."

És a negyedik a „Szimat" volt. Az első há
rom teológus, a Szimat, vagy mint a tanári no
teszokban szerepelt, Sári Mátyás, nyolcadikos. 
Nemcsak azért volt a többiek előtt ellenszenves, 
mert hosszú orrával már az Árok-utcából meg
érezte, ha valami finom pecsenye készült vacsorára 
a konviktuson s ilyenkor látszólag haragos arccal 
kelt fel s „indulóban kibökte a lesújtó szakvéle
ményt: „Uise meg a kő, úgy szimatoltam én dél
ben, hogy megint az a ronda pulutyka lesz va
csorára." Persze tudta, hogy a máaik három ki 
nem állhatja a pu'utykát. S amig a turpisság ki 
nem sült, Szimat nagy kegyesen bekebelezte azok 
részét is. Nade ellenszenves volt azé t is, mert 
szemet vetett Szidikére, a háziasszony szeplősarcu 
leányára. Öí éve laktak már együtt özvegy Navák- 
né .ál 8 az öt év alatt a háziasszonyon kívül nem 
gyűlöltek senkit úgy meg, mint a leányát: Szidi- 
két. Nemcsoda, amikor mindennap ilyen hírrel jött 
haza az iskolából: „Anyukám kérem, a Balázs tisz- 
teletes ur a színháznál várta Hordósy Ilonkát is

elkísérte haza", vagy: „Anyukám kérem, a Róza 
néni a Szende Bözsi fizikájában megtalálta a Pa
taky tiszteletes levelét, hej 1 hogy kacagott rajtuk 
az egész osztály!" Persze Szidike mindig tudott 
mindenről és azt gondolta, hogy arról senki sem 
tud, hogy Matyi minden reggel pontosan akkor 
indul el az iskolába, amikor hármat köhinte- 
nek a konyhában s igy „véletlenül" összetalálko
zik a Szidikével, — hogy Ha'ász tiszteletes a mi
nap alkonyfájt belépve a kapun, bizalmas kettest 
fedezett fel a faház mellett, az egyiknek hosszú 
volt az orra, a másiknak szeplős volt az arca, — 
hogy a néni minden vasárnap délután teát forráz, 
s ilyenkor a Sári urat keresi „képzős földi-“je és 
behívják Novákékhoz, hogy „ne zavarják az ura
kat" stb. Ebből is látható, hogy feszült volt a vi
szony a háziasszony. Szidike, Szimat é ra  „szoba" 
többi lakói között. Ér most jön a kosár.

Anno, február második vasárnapján nagy volt 
az izgalom a pápai diákok között. Nemcsak a na
gyok, de a kis „szecskák" arca is piros volt a 
benső tűitől. Az idegen is az első pillanatra látja, 
hogy az öreg Alma Mater ifjú polgárai nem kö
zönséges eseméiy előtt állnak. A beavatotak pe
dig tudják, hogy azé t ez a lázas izgalom, mert 
ma lesz a diákelet, a pápai diákromantika egyik 
legnevezetesebb eseménye: a kollégiumi koszo
rúcska. A vén Griff tánctermében szebbné-szebb 
leányok sürögnek-forognak. angyalkezek rakják a 
télizöldet, díszítik a falakat. Sári Matyi még sohanem 
volt olyan boldog, mint ezen a napon. N íme rak h agy 
édesapja a pénz dolgában kitett magáért, hanem 
inkább annak örült előre, hagy meg fog lepődni 
Szidike, ha majd es'é 'e  a kivilágított táncteremben 
odíviszik neki a Matyi á'tal kiválogatott szegfű
ből készült virágkosarat.
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A közgyűlés és kapcsolatos események 
programja.

A dunántúli ref. egyházkerület — amint már 
jelentettük — szeptember 24.-én, vaiárnap Vesz
prémben, a vármegyeház dísztermében kezdi meg 
eléri közgyűlését, amely még 25.-én, hétfdn is 
folytatódni fog. A közgyűlésen, az egyházi elnOkl 
tisztségben dr. Antal Géza püspököt, aki gyengél
kedése miatt nem Jelenhetik meg, Meágyasszay 
Vince kormányfOtanicsos, mezOfOldi esperes, eey- 
hézker. fOJegyzd fogja helvettesiteni, mig a világi 
elnöki széket dr. Balogh DezsO belsd titkos taná
csos, volt igazságttgyminiszter, az egyházkerület 
főgondnoka foglalja el. A közgyűlést megelőzőleg 
szept. 23.-án, ma szombaton reggel már megkez
dődnek az egyházkerület kűlOnbOzd bizottságainak 
ülései, amelyek egész nap tartanak. Ugyancsak 
szombaton délután tart ü 'é .t az egyházkerűletl 
intézőbizottság és a pápai főiskolai tanács Is.

A kerületi közgyűlés formai megnyílása hol
nap, vasárnap reggel 9 órakor a megyeházán fog 
megtörténni, majd az egybegyűltek 10 órakor a 
helybeli református templomba vonulnak istentisz- 
leletre, amelyen az igét Vargha Ká'mán hetesi 
lelkész hirdeti. Ugyanitt megy végbe az uj lelké
szek Unnepies fölavatása, amit Medgyasszay Vince 
ehker. főjegyző végez. A templomból azu'án vissza
mennek a megyeházára, ahol Balogh Jenő főgond
nok megnyitójával kezdetét veszi az egyházkerületi 
közgyűlés. Vasárnap délután ismét a szokásos 
istentisztelet lesz a templomban, majd az egyház- 
kerületi lelkészegyesület tart ülést a tanácste
remben.

Hétfőn, a reggeli órákban a teológusok és a 
pápai Kollégiumi Diákszövetség tartanak üléseket 
a megyeházán, majd 9 órakor a kerületi közgyű
lés folytatja tanácskozásait, amiket — valószínű
leg délután — a birósági ügyekkel fejeznek be.

A Gazdasági Egyesület 
gabonaértekezlete.

H olilscher K ároly fe jte tte  ki a  gab o n aro n tás  
oka it á s  te tte  m eg az  indítványt a  védekezésre.

A Veszprémvármegyei Gazdasági Egyesület 
vez tőségének tudomására jutott, hogy a vármegye 
piacain különösen a kisebb létetekben eladó kis
gazdák gabonájukat a bpesti piaci árakkal arány
ban nem álló, lúl alacsony árakon értékesilhetik. 
Gazdasági Egyesületünk nem nézhette tétlenül a 
a gazdaközönség vagyonának ilymódon való pusz
tulását s ezért a vármegye gazdaközönségét, gabo
nakereskedői és malomipari érdekeltségét értekez
letre hívta Össze. A vármegyeház nagytermében 
összeült értekezleten megjelent dr. Kenestey Pong

rác főispán, dr. Horváth Lajos alispán valamint a 
közélet számos szereplő tagja, a gazdakOsOnség 
koréból is igen sokan vetlek részt és képviselve 
volt a kereskedelem és malomipar is.

Az értekezleten Hollttclur Károly gazd. fő
tanácsos, országgy. képviselő, a Gazd. Egyesület 
illusztris elnOke, a gazdatársadalom érdekeiért régóta 
lelkesen harcoló gazdavezér elnököli s bevezető sza
vaiban ismertette a gabonaértékesítés nehézséged. 
Ennek főoka az, hogy a békebeli piacainkat, főleg 
Csehországot és Ausztriát elveszítettük. Ausztria 
önellátásra rendelkezett be, mezőgazdasági terme
lését 90—390"/» al fokotta, Csehországgal pedig 
évek óta vámháboruban élünk. A világpiacon az 
árak a nagy kínálat következtében nyomottak. 
Európában egy piac van, ahol gabonát eladni le
hel, ez Rotterdam, ott azonban az utolsó két heti 
jegyzés szerint a mi búzánk 5 30 P-t ér, a fuvar
díj levonásával. Eszerint tehát mi belföldi piacun
kon a világpiaci árnál — boleitán kívül — 3 P- 
vel többet kapunk a búzánkért. Ezeknek a kül
földi érlékesilési nehézségeknek ellenére sikerült a 
magyar kormánynak 10 milió métermázsa buza- 
feleslegünkből 7 milió mélermázsát politikai ala
pon eladni, de még igy is 3 milió mázsa eladat
lan. Rozsot a külföldön elhelyezni lehetetlen, ez a 
körülmény magyarázza meg a rozs rendkívüli 
nyomott árát.

Az értekezlet ezután megállapította, hogy a 
vármegye egyes piacain kínált árak a bpesti hiva
talos árakkal arányban egyáltalán nem állanak, 
mert a közvetítő kereskedelem a bpestt fuvardíja
kon kívül a gazdára m ig olyan kMlsigekei Is át
hárít, amelyek levonása nem miilányos. így a 
veszprémi piacon a bura 2 10—2 20 P.vel ala
csonyabb, mint Bpeslen, holotl a fuvardíj és ut- 
vám csak I '45 P öt tesz ki. Fekvésénél fogva 
vármegyénk gabonafeleslegét nem Budapestre, ha
nem Győrön át leginkább nyugatra szállítja, ezért 
semmi sem indokolja meg a bpesti fuvardíj le
vonását. Miért is az értekeztél eme fuvardij- levoná
soknak kormányintézkedésekkel való szabályozását 
tartja szükségesnek.

Az adógabona beszedéséi a kormány a Fu 
furára bízta és a minőségi elbírálás jogál is ráru
házta. Az értekezlet a gazdaközönség érdekébenki- 
vánta, hogy a minőségi elbírálás a m. kir. gazdasági 
felügyelőségekre bízassák. Több hozzászólás után 
az értekezlet az elnök javaslatát elfogadta s elhatá
rozta, hogy a földművelési kormányt olyan sürgős 
intézkedés foganatosítására kéri, amely a közvetítő 
kereskedelmet a legszűkebb keretek közé szorítja, 
és olyan intézkedési is kérnek, hogy a hatóságok 
a legkisebb faluban is ellenőrizzék, hogy a gaz
dák gabonájukért megfelelő árat kapjanak. Kérték 
továbbá a fuvardíjak és egyéb költségek levonásá
nak vidékenkint határparitások felállításával való 
szabályozását, az adógabona minőségi elbírálásá
val pedig a kir. gaz. felügyelőség megbízását.
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Veszprém.

A  közigazgatási bizott
ság  ülése.

Schandl K ároly a  falu kenyeréért, Iklódy-Szabő 
János  a  balatonkultuszért.

Veszprém vármegye kőzigazgalási bizottsága 
szerdán délután Isrtotta havi ülését dr. Kenestey 
Pongrác főispán elnőklése alatt, aki melegen üd
vözölte a megjelent bizottsági tagokat. Ezután az elő
adók tették meg jelentéseiket, aminek során dr, 
Schandl Károly, a devecseri kerület országgyűlési 
képviselóje szólalt föl a falu kenyere érdekében. 
A palakok ugyanis most csak nagyon kevés vizet 
szolgáltatnak, igy a vízi malmok őrlése szflaetel. 
De szünetel a nyersolajjal való őrielés is. mert az 
olaj nagyon drága (39 fillér kilója) a a malmok 
ilyen ér melleti csak veszteségre tudnának őrletni, 
hál inkább nem dolgoznak. Ennek folytán minden 
malom teli van gabonával, viszont a falusiak nem 
bírnak őrletni s igy kenyér nélkül állanak. Hogy 
eien segítve legyen, Schandl Károly a közig, bi- 
zoitságban azt az indítványt telte, hogy a vám- 
őrlő malmoknak szükséges nyersolajat átmenetileg 
mentesítsék a forgalmi adó alól, amiállal ismét 
lehetővé válik a malmoknak az érlelés és a falu
siak sem éheznek kenyér hijján. A falusiakért ön
zetlenül fáradozó képviselő ezt a kérdési már 
megbeszélte a földmivelési miniszterrel, aki meg
ígérte; hogy egy ilyen irányú előterjesztési készfé-

A nagy, örvendező, készülődő diáktáborban 
cták egy fiú volt szomorú és levert: Bódi Balázs. 
Amikor nem látta senki, könnyek szöktek a sze
mébe. .Miért is kellett nékem szegénynek szület
nem ? . . . ' százszor is elsóhajtotta. Kopott a ruhája, 
nem mehet ő fényes táncterembe. Olt a külsőt né
zik: a fényes cipői, az uj ruhái. Pedig, ha a ben
sőt néznék, szelleme hatalmával de megsemmisí
tené azokat a mosolygósarcu, üresfejü vetélytár- 
sakat, akik majd olt sürögnek-forognak Hordósy 
Ilonka körül. Az 0 Ilonkája kOrül, akinek bár még 
soha nem vallotta meg égő, nagy szereiméi, de 
amikor a szeme találkozott azokkal a göndör tör
tök siót elővillanó kék szemekkel, mindig úgy érezte, 
mintha üzeneteket küldene és üzeneteket kapna... 

Mint ahogyan a Nap üzen szerelmesének, az alvó 
virágkelyheknek a reggeli harmatban, mint ahogyan 
a Tavasz Őzen az anyafoldnek a madárddban. 
Hej! de most már hiába minden... Kínjában, ve
rejtékezve tán, már százszor is végigmérle a szo
bái. Halász Jóska és Pataky Pista, feketébe öltözve, 
bálba készen nézik-nézik a jerikói-ut eme ki
fosztott sebesültjét és amint nézik, a szivükben 
szárba szökken a legszebb virág: a szeretet. Pis
táról lekerül az édesapja vőlegényi cipője, fekete 
zakója, s az Önképzőkör rejlett kincsei Halász 
Jóska kezein át elindulnak, hogy kikövezték a 
szerelem útját...

•  **
A bálteremben nincsen boldogabb anya No- 

váknénil. Mindenki őkel nézi, mindenki az ő leá
nyéi irlgyli: Szidlkét. Százan elmondják és újra 
kérdik: .Jaj de szép virágkosár! Kitől kapta an
gyalom?* Ilyenkor a Matyi arcán olt 01 a hóditó 
büszkeség.

Az egyik sarokban félénken húzódik meg a 
másik pár: Ilonka és Balázs. Hordósyné büszke
ségében mélyen megalázva nézi Novákék diadalát, 
a harag szinte kirobbanni készül belóle, amikor 
gyönyörű leánya melleit ott látja a kölcsön-ruhás 
Bódi Balázsi. — És egyszer csak felnyílik az ajtó, 
s az ajtóban ott áll egy hatalmas, piros rózsákkal 
teli virágkosár. Minden szem odatapad, minden 
gondolat azt kérdi: .Kié lesz vájjon ez a gyönyö
rűség?” A kosár megindul, elölte a Mellény lyukas 
cipőjében Ficsur tisztítja az utat. És megáll 
Hordósy Ilonka előtt. Balázs szrelmes szivét a 
féltékenység marja: .Ki küldhette neki?” Ilonka 
nem mer odanézni, úgy érzi el kell sfltyednie szé
gyenében. Hordósyné tér legelőször magához, 
eles szeme a rózsák között fehér borítékot fedez fel. 
.Nézdcsak fiam, neked szől. Olvasd el, kiküldtél” 
— Két szív a pokol gyötrelmét érzi át, amig Ilonka 
keiében fölnyillik a borítók és olvassák az Írást: 
.Hódolt szeretettel Hordtsy Ilonkának Bódi Balázs.' 
É t a vlrágkosár rózsái a szeretet illatával töltik be 
a termet &  a sziveket...

*  **
Őszbehafló nyári este ott ültünk a kis falusi 

paróhia kertiének rózsafái közöli. Csendes vasár
nap este volt, amikor Báláit bácsi, a felesége, 
Ilonka néni kezét fogva elmesélte. E t én aznap 
láttam a templomban ősz papjukkal együtt imád
kozó, s onnan boldogan elmenő hívőket. Láttam 
egy áldott, szép családot, feleségének szolgáló, 
gyermekeivel imádkozó édesapával, s férjét babus
gató, szegényeknek ebédel osztogató édesanyával és 
arra gondoltam, hogy a virágkosárból a szereiéinek 
milyen gyönyörű, illatozó rózsái fakadhatnak... 
Vilonya, 1933. Hljdl 6yul« ref. lelkész.

........2 2 5  PENGŐ
szpénzai

nak. Ez szabott ár. Ennek ellenében a 
gvár speciális c s ö v e k k e l ,  speciális 
dinam ikus hangszóróval és a rádió- 
technika minden újításával felszerelt, 
gondosan kipróbált 3-f-l-es Band-Pas* * 
Európavevőt szállít Önnek — kereske
dője útján A kereskedő gondos és lelki- 
ism eretes kiszolgálást csak akkor Ind 
biztosítani, ha a közvetítői haszonról
nem mond le. Annál a kereskedőnél, ki 

nem szabott á lon  ad 
el, valamilyen h ibá
nak kell lenni, a ki
szolgálás körfii — 
a v á s á r l ó  kárára.
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Hirdetmény.
Hajmáskéren, a külső táborral szemben 
2 szoba, 1 konyha és egy  

üzlethelyiségből álló,

adómentes lakóház
eladó ,

es e tleg  a z  o tt levő  ü z le th e ly iség  
kü lön  is b é rb e a d ó . 260

Bővebbet: Hajmáskér, Fő-utca 43. sz.

gesen támogatni fog. A közig, bizottságban Csiba 
Mór min. tanácsos, pénzügyigazgató is a legmele
gebb jóakarattal karolta föl az indítványt és meg
ígérte, hogy már csütörtökön Bpestre utazik, ahol 
a  pénzügyminisztériumban a kérést támogatni fogja.

A másik, nagy érdeklődéstől kisért fölszóla
lta  dr. Iklódy-Szabó János kincst. főtanácsos ajká
ról hangzott el. Indítványozta, hogy a közig, bi
zottság is tegye magáévá a Balatoni Szövetség 
által elfogadott s a kormánytól föliratban kért azt 
a, lapunkban is kimerítően ismertetett tervezetet, 
hogy a balatonkultusz fejlesztése érdekében a Ba
laton környékét nyilvánítsák Magyarország nemzeti 
parkjává s a Balatoni Szövetség tagjai sorában 
levő villa- és telektulajdonosok és azok családtag
jainak 50% -os, a tisztviselő kedvezménnyel bíró 
tagoknak és csa'ádtagjaiknak pedig 80% -os vas
úti kedvezményt engedélyezzen a minisztérium. 
Meggyőző érvekkel mutatott reá eme terv meg* 
megvalósulásának nagy horderejére, ami a bala
toni idegenforgalom s a Balaton környékének kul
turális és gazdasági föllenditésében nyilvánulna 
meg, a szövetségi tagok szabad mozgású, lelkes 
közreműködése révén. A közig, bizottság az indít
ványt nagy tetszéssel fogadta és kimondotta, hogy 
a balatoni Nemzeti Park mielőbbi megvalósitása 
érdekében sztntén fölir a kormányhoz.

Veszprém város közgyűlése.
A pénzügym iniszter a  forgalm i adóalapból 
tizenötezer pengő segélyt u talt a  városnak. 
— Uj kezekbe került a Korona-szálló és a 

m ozlüzem vezetése.
Kedden délután Veszprém város képviselő- 

testülele rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen a 
képviselőtestület tagjai majdnem teljes számban 
megjelentek. Dr. Berky Miklós polgármester be
jelentései során tudomásul vették a miniszterelnök
nek neje elhunyta alkalmával kiiejezett részvé'ért, 
valamint gróf Teleki Pál főcserkésznek a külföldi 
cserkészek meleg fogadlalásáérl nyilvánítóit kö
szönetét. Végül bejelentette a polgármester, hogy 
a pénzügyminiszter a forgalmi adóalapból a vá
rosnak 15 000 P segélyt utalványozott ki, amit a 
közgyűlés köszönettel vett tudomásul.

A tárgysorozat elsO pontjaként dr. Nagy 
László főjegyző ismertette a belügyminiszter uta
sításához képest újból átdolgozott helypénzdijsza- 
bás szabályrendeletet, amelyet egyhangúlag elfo
gadtak. A Korona-száiló bérbeadásának kérdésé
vel meglepően gyorsan végeztek. Az együttes bi
zottságok ama javaslathoz, hogy a Korona-szálló 
Bokrossy Elemérné veszprémi lakosnak adassék 
bérbe évi 8000 P bérért, csak dr. Bertalan Itnre 
szólott hozzá s újabb pályázat hirdetését, közben 
egy másik pályázóval való tárgyalást indítványo
zott. A közgyűlés azonban az együttes bizottságok 
javaslatát fogadta el, de Bokrossy Elemérnének 
tiz nap alatt igazolni kell, hogy be tudja rendezni 
a Koronái. A városi üzemekre vonatkozó kormány- 
rendeletre, amely az alkalmazottak és üzemi költ
ségek csökkentését teszi a városok feladatává, 
megállapítja a közgyűlés, hogy a városi üzemek 
üzemköltségüket és személyzeti létszámukat a mi
nimumra csökkentették és azoknak további csök
kentése az üzemek rendes menetét veszélyeztetné.

Négy kisebb — adás-vételi, bérleti stb. — 
ügy letárgyalása után a legnagyobb érdeklődést 
kellő tárgyponlra, a mozi üzemvezetői állásának 
betöltésére került a sor. A hat pályázó közül az 
ez együlles bizottság két pályázatot talált tárgya
lásra alkalmasnak: Zappert Ernő jelenlegi üzem
vezetőét és Réczey Gusztáv—Szálai Mór veszprémi 
lakosok társas-pályázatát. Dr. Tiktrts  Lajos I. al

jegyző, mint előadó ismertette az együttes bizott
ság javaslatát, amely az üzemvezetői állásra Ré- 
czeyt és Szálait ajánlotta, majd Zappert Emö mel
leit sorakoztatta 101 érveit. Dr. Lantos Andor Ré
czey és Szalai melleit foglalt állási s hibául rótta 
fOl Zappertnak, hogy a mull évben egyoldalulag 
fel akarta bontani a azerzódését. Dr. Sdndorfl Káz- 
mér viszont azt hangoztatta, hogy Zappert három 
évi becsületes munkájával érdemeket szerzett. Dr. 
Karsay Sándor is Zappertet pártolta s hangsú
lyozta, nemcsak az anyagi oldalát kell nézni a 
kérdésnek, hanem azt is, hogy Zappert hadirok
kant. Dr. Spllzer József az együttes bizottság ja
vaslata mellel! érveli s indítványozta a megho
zandó határozat azonnali végrehajtásának kimon
dását. Velty Miklós, aki Réczey—Szalaiék melleit 
volt, hozzászólásában sajnálatos heveskedésre ra
gadtatta magái a városi tisztviselőkkel és a rend
őrség vezetőjével szemben, amit azonban, dr, Hor
váth Béla v. főügyész tiltakozó felszólalása után, 
korrigált s kijelentette, hogy sérteni nem akart. 
Még dr. Schibtrna Ferenc szólt a kérdéshez, majd a 
közgyűlés az elrendelt szavarásnil 33—18 arányban 
az együttes bizotlság javaslatát fogadta el. Ugyanez 
volt az eredmény az azonnali végrehajthatóság kér
désében megejtett névszerinti szavazásnál is, amivel 
kimondták a határozat azonnal végrehajlását.

Ezulán Molnár László városi tűzoltóparancs
nokot magasabb fizetési osztályba léptették elő s 
a kórházi alkalmazottak létszámát és illetményeit 
állapitolták m e g . ___________________

M egalakult a Somlói B o rte r
melők Pinceszövetkezete.

Schandl Károlyt válasz to tták  m eg védnökké. 
— K iosztották a  FaluszOvetség b o rk iá llításá 

nak  dijait.
Megírtuk annakidején, hogy dr. Schandl Ká

roly ny. államtitkár, a devecseri kerület országgyű
lési képviselőjének kezdeményezésére nagyarányú 
propaganda indult a somlói bor, Mátyás király
nak is kedvelt itala érdekében. Az illusztris kép
viseld lelkes fáradozásának következménye volt a 
FaluszOvetségnek nyáron lezajlott, kitünően sike
rült borkiállítása is, amivel azonban Schandl Ká
roly nem érle be, hanem ennél még nagyobb je
lentőségű akciónak, a somlóvidéki szőlősgazdák 
szövetkezeibe tOmOrilésének vetette meg az alap
ját. Az elhatározást tett követte s a múlt szomba
ton Somtóvásárhetyen, az Orsz. Központi Hitel
szövetkezet kötelékében megalakult a Somlói Bor
termelők Pinceszövetkezete, amelynek Így most 
már módjában lesz a somlói bor hírnevének föl- 
lendítése és értékesítésének fokozottabb előmozdí
tása érdekében teljes erővel munkába állani.

Az alakuló közgyűlés a somlúvásárhelyi kul- 
lurházban folyt le, báró Malcomes Gyula szőlő
birtokos, a Bortermelők Orsz. Egyesülete elnöké
nek elnOkléae alatt s azon a nagyszámban meg
jelent somlóvidéki érdekeltségen kívül resztvettek 
Schandl Károly, az OKH alelnOk-vezérigazgatója, 
a földművelési minisztérium képviseletében Galamb 
István, a veszprémi szőlészen kerület főfelügyelője, 
Szalay József az OKH, dr. Tölgyes István a Falu- 
szOveteég igazgatója, dr. Karsay Sándor veszprémi 
járisbirósági elnOk, Töpler Ernő, a Veszprémvárm. 
Gazd. Egyesület ügyvezető titkára, Wieser Ernő 
faluszövetségi titkár stb. Schandl Károly nagyha
tású szavakkal mulatott reá az eddig érdemetlenü! 
mellőzésnek kitett kitűnő somlói nektár propa
gandájának szükségességére, aminek legbiztosabb 
módja a pinceszövetkezet megalakítása. Az élénk 
helyesléssel kisélt fejtegetés után báró Malcomes 
elnOk is kifejtette a pinceszövetkezet előnyeit, majd 
egyhangúlag kimondták a .Somlóvidéki Borter
melők Pinceszövetkezete, mint az OKH tagja” cég 
megalakulását. Védnökké nagy és hálás lelkese
déssel a somlói szőlősgazdákért is eredményesen 
munkálkodó Schandl Károlyt választották meg, 
igazgatósági elnökké pedig Malcomes Gyula bárót. 
Az igazgatóság tagjai : dr. Antal Lajos, Balogh 
Mihály, gróf r.rdödy Sándor, Ferenczy Pál, Kaj
csos István, Klausberger József, dr. Szalay László 
és Szalay József; a /eliUBgyelö-bizottságé-. Esseö 
Andor, Dedinszky Dezső, dr. Karsay Sándor, 
Széphegyi Ferenc és dr. Tóth Béla lettek. Amint ér
tesülünk, a pinceszövetkezet rövidesen Bpesten és 
Veszprémben poharazó helyiséget fog felállítani.

Az alakuló közgyűlést megelőzőleg Wieser 
Ernfl, a Faluszövetség titkára kiosztotta a nyári 
somlói borkiállítás nyertesei között a dijakat, mi
után Schandl Károly hangoztatta a borkiállitás 
szép erkölcsi és anyagi siketét.

Poloskát
ciángázzal irt
M é r é s  Társa, Székesfehérvár, Kossuth a. 6,

Veszprémi megbízott szívességből; 
Schlögfl, Rohonczy-tér 1. 
O lc s ó i G a ra n tá lt !  74 D is k ré t !

H Í R E K .
— Személy! h írek . Dr. Antal Géza ref. 

püspök, — amint őszinte sajnálkozással értesülünk 
— gyengélkedik s ezokból a dunántúli ref. egy
házkerület veszprémi közgyűlésén sem jelenhetik 
meg. — Dr. Werner Adolf zirci apát — Czapdty 
László tósokberéndi plébános, Schweighoffer Kolos 
és Zemplény György rendtagok kíséretében — 
szerdán látogatást tett Veszprémben a megyés- 
püspöknél.

— Schandl K ároly lá to g a tása  kerü le té 
ben . Dr. Schandl Károly ny. államtitkár, ország
gyűlési képviselő újra megkezdte devecseri kerü
lete községeinek meglátogatását. A múlt szom
baton Somlóvásárhelyre utazott, ahol résztvett a 
Faluszövetség borkiállítása dijainak kiosztásán és 
a pinceszövetkezet alakuló ülésén, majd este Bor- 
szörcsökre ment. Itt vasárnap délelőtt beszámolót 
tartott a politikai és gazdasági helyzetről. Az össze
tartásra buzdító, lelkes beszéde után megalakult a 
Nemzeti Egységnek helyi szervezete, amelynek el
nöke Csibertics Lajos lett. Vasárnap délután Fel- 
sőiszkázt kereste föl az illusztris képviselő és részt
vett a megyéspüspök által végzett keresztszente- 
lési ünneoélyen s az azt követő ebéden is. Még 
aznap délután Davecserbe utazott, hogy résztve- 
gyen a járási leventeversenyen, ami után a kis
gazdákkal a malmok leállítása folytán lehetetlenné 
vált őrletés megindítása érdekében megbeszélést 
tartott. A kerület népszerű képviselőjét, akit Antal 
Lajos c. kanonok, esperes, a Nemzeti Egység de
vecseri kerületi elnöke is elkísért, amerre csak 
ment, mindenütt választóinak őszinte, meleg szere- 
tete vette körül. Amint értesülünk, Schandl Károly 
holnap, vasárnap Bakonypölöskét keresi föl.

— Antal István  sajtó főnök  k itün te tése . 
Bpestről jelentik: A Társadalmi Egyesületek Szö
vetségének nagyobb küldöttsége kereste fel kedden 
délelőtt hivatalában dr. Antal István miniszteri ta
nácsos, sajtófőnököt, hogy a TESz érdekében ki
fejtett munkásságának elismeréséül átnyújtsa neki 
a TESz jubileumi érdemkeresztjét és az erről szóló 
okmányt. A küldöttség nevében Zadravecz István 
püspök lendületes beszédben méltatta azt az oda
adó és eredményes munkát, amelyet a sajtófőnök 
a nemzeti evolúció érdekében kifejtett. Antal Ist
ván meghatottan válaszolt az üdvözlésre, majd a 
küldöttség tagjai lelkes ünneplésben részesítették.

— K eresztszentelés. Felsőiszkáz község 
határában, az országút mellett, az Amerikába szár
mazott Nagy László allentowni plébános, szülei 
emlékére, igen szép keresztet állíttatott. A bár 
Amerikában élő, de veszprémi egyházmegyébe tar
tozó áldozópap kérésének tett eleget dr. Rótt Nán
dor megyéspüspök, amikor a kereszt megszente
lését vasárnap személyesen végezte. A fölemelő 
ünnepséget, amelyen résztvett dr. Schandl Károly 
ny. államtitkár, a devecseri kerület képviselője is, 
szentmise vezette be, amit a főpásztor pontifikáit, 
majd a templomból körmenetben vonultak a ke
reszthez, ahol Novdki Lajos helybeli plébános szép 
szentbeszédben emlékezett meg a jótevőről és a 
kereszt jelentőségéről. Ezután Rótt Nándor püspök 
gyönyörű, nagyhatású szavakkal vázolta a kereszt 
hűségét, amely elkísér bennünket a bölcsőtől a sírig.

— K orm ányzói e lism erés. A kormányzó a 
belügyminiszter előterjesztésére megengedte, hogy 
dr. Cseresnyés József egészségügyi főtanácsosnak, 
a veszprémi állami gyermekmenhely igazgató*főor
vosának, a magyar állami gyermekvédelem szol
gálatában közel három évtizeden át kifejtett ered
ményes munkásságáért elismerését tudtul adják. 
— A legmagasabb helyről jött, kitüntető elisme
résnek örömteljes, meleg visszhangja van Vesz- 
prémmegyében, ahol a kiváló volt igazgatót s a 
nemesszivü gyermekbarátot, a tisztelők és jóbará
tok sokaságán kívül, a szülők és gyermekek nagy 
serege hálás szeretettel zárja a szivébe.
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— Egy katonai aknát keretnek. Veszprém 
város polgármestere ezúton is közzéteszi, hogy 
egy 101 nem robbant, valötzinaleg Jutás-ujmajor- 
tól északnyugatra elhelyezett akntt a legszorgo
sabb keresés ellenére sem találnak. Az akna kb. 
25 cm. hosszú, gránáthoz hasontO félhenger, 9 cm. 
vastag, eleje körtéhez hasonlatos kigOmbOlyiléssel 
és egy kis légcsavarral ellátva. Érintése éleiveszé- 
lyes. Aki megtalálja, helyét jelölje meg és azonnal 
jelentse az állomásparancsnokságnak (Almádi úti 
laktanya).

— K atolikus egyházközség i tanácsülés.
A veszprémi róm. kát. egyházközség tanácsa szer
dán Serdk József kanonok plébános, egyházi el
nök elnökléje alatt tanácsülést tartott, amelyen az 
iskolaév megnyitásával kapcsolatos folyóügyek ké
pezték a megbeszélés főtárgyát.

— H arm lncegyesek  ezrednad ja . Amint 
már jelentettük, szeptember 24.-én, holnap vasár
nap rendezi a volt 31-es honvéd gyalogezred baj
társi szövetsége ezrednapjit Veszprémben. Az ün
nepély d. e. 10 órakor a Rákóczi-téren tábori szent
misével kezdődik, majd a Petófi.szinházban dísz
közgyűlés következik.

— A 31. M. Kir. O sztálysorsjáték  október
14.-én kezdődik. Az összes sorsjegyeknek a felét 
kisorsolják, tehát minden második sorsjegy nyer I 
A nyeremények összege közel 8 milió pengő, melyet 
azonnal készpénzben fizetnek ki. Már egy sors
jeggyel szerencsés esetben 500 000 P nyerhető. A 
jutalom 300 000 P, a főnyeremény 200 000 P, ezen
kívül 100.000, 50 000, 40 000, 30 000, 25 000stb. 
pengő. Nyerési esélyek tekintetében az összes sors
játékok élén áll. Ezen körülményben és a feltétlen 
megbízhatóságában leli magyarázatát ezen állami 
intézmény napról-napra fokozódó közkedveltsége. A 
sors jegyek hivatalos á ra : egész 24, fél 12, negyed 6, 
nyolcad 3 pengő az összes föárusitóknál. 263

— Szőke Szakáll, Liáné Hald és Georg 
Alexander a szereplői a Csdbilson el kérem ! c. 
filmvigjátéknak, amely szombat-vasárnap kerül be
mutatásra a moziban. — A szerda-csütörtöki mű
sor Mellékutca, egy hatásos társadalmi regény, 
filléres helyárakkal, 3—3 előadásban, 4, fél 7 és 
9 órakor.

— T anitóválasztás. Öskün az elhalálozás 
folytán megüresedett róm. kai. elemi iskolai taní
tói állásra az iskolaszék Potyák Margit oki. taní
tónői választotta meg.

— F illéres gyorsvonat Veszprémből B u
dapestre . Október 1.-én Veszprémből Buda
pestre filléres gyorsvonat fog közlekedni. Részle
tes felvilágosítással a Menetjegyiroda szolgál.

— Gyomrunkon át vezet az egészség útja,
Ha néha elromlik, „IGMÁNDI" javítja.
— A „Nyil" regényujság legújabb száma 

Palásti László: „Negyedik emelet jobbra."
— Szülők isko lá ja . A gyermek iskolába megy 

s ilyenkor kétszeresen szüksége van a szülő irá
nyítására és megértésére. A szülőknek, de egyúttal 
a gyermekeknek is segítségére siet az Ujldők, amely 
„Szülők iskolája" címmel értékes és tanulságos cikk
sorozat közléséi kezdte meg Moór Mária tollából. 
Az Uj Idők gazdag tartalmából kiemeljük Teres- 
csényi György megrázó elbeszélését, Sárospataky 
Mihály finom és Szentesi József humoros elbeszé
léseit, Varga Lajos, Székely Tibor, Falu Tamás és 
Majthényi György remek verseit, dr. Cári Correns 
berlini egyetemi tanár tudományos értekezését az 
élet rejrélyes eredetéről. Farkas Imre, Zsigray Ju
lianna, Komlós György Írásai leszik még változa
tossá Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapját, amely
ben Harsányi Zsolt és Bokor Malvin nagysikerű regé
nyeinek folytatásai, a népszerű rovatok stb. is meg
találhatók. Mutatványszámot bárkinek küld a kiadó- 
hivatal : Bpest, VI. Andrássy-ul 16. Előfizetés ne
gyedévre 6 40 P, egyes szám 50 fillér.

Anyakönyv.
Születés: Strinyi Sándor szobafestő-s. és Merész Ju

lianna leánya Júlia Mária r. k. — Nemes Mihály cipész-s. 
és Balogh Vilma leánya Erzsébet r. k. - Lenner Mihály 1 
kőmüves-s. és Slavonics Mária leánya Anna Mária r. k. — 
László Dezső hentes és Neugebauer Margit fia Dezső Ru
dolf r. k. — Frikk István molnár és Tóth Hermina leánya 
Mária Terézia r. k. -  Eszes Gábor temetőőr és Nagy Má
ria fia Gábor Károly r. k. — Főczény József kőmüves-s. és 
Steigler Erzsébet fia Sándor r. k. — Bolla Julianna házi- j 
cseled fia István Ferenc r. k.

Halálozás Kelemen Rozália 12 é., r. k. — Horváth 
Ferencné Csoknyai Anna 62 é., r. k. Beke János 19 h., 
r. k. — Csonka Jánosné Segesdi Franciska 47 é., r. k. — 
Szente Dávid vendéglős 71 é., ev. — Sári Kálmán 17 h., ref. 
— Kirschner Judit 2 h., r. k.

Házasság: Novák János kőmüves-s. és Mátyás Ilona r. k.

— É rtékes pénzlelet. Zircről jelentik: Ta- 
maskovics Mihály bakonybánki kisgazda szántás 
közben azon gondolkozott, miképen tudná tartozá
sát rendezni. Eközben az eke egy kőedényt vetett 
ki, amelyben 16 darab öt koronás nagyságú, régi 
ezüstpénz volt. A boldog kisgazda az értékes pénz
leletet bejelentette a hatóságnak s a kincstár a 
fölbecsült régi pénznek kétharmadréazét neki fogja 
adni. — így segíti meg a jó Isten a szegény, 
gonddal küzdő embereket.

— F ölrobbant patron . Csajág községben 
Vízi Lajos gazdasági cseléd ekrazit patronnal akarta 
rossz öngyújtóját megjavítani. A patron reszelés 
közben felrobbant, mindkét kezefejét összeron
csolta, arcát és mellét pedig súlyosan megsebezte. 
Sérüléseivel mentőink a veszprémi kórházba szál
lították.

— P ostás üdülőház épül Z ircen. Zircről 
jelentik: A postavezérigazgatóság Zircen, a Pintér
hegyi erdőnek a vasútállomás felé eső gyönyörű 
részén egy emeletes postás üdülőházat építtet, 
amelyhez a területet, valamint a kő- é j faanyagot 
a zirci apátság adja. Az épületet még ez évben 
telő alá akarják hozni.

— Gyorsírás! tanfolyam  V eszprém ben. 
Megírtuk, hogy a Veszprém városi ikn. albizottság 
ez évben is rendez gyorsirási tanfolyamot kezdők 
és haladók részére. A tanfolyam október 2 án 
kezdődik. Beiratkozni lehet szeptember 30.-ig d. 
e. 8 —12 és d. u. 3 —7 órá g a városi népműve
lési titkárságnál. (Vár utca 1. sz. fsz.)

— Találtak  Veszprémben, f. hó 15.-én az 
utcán, egy pénztárcát pénzzel. Igazolt tulajdonosa 
a rendőrkapitányságnál átveheti.

— Gert R o thberg : „Szeretni kell!* Két 
kötetben. A népszerű, kitűnő Írónő a szerelem és 
szenvedély örök ellentétét állítja párhuzamba. Végül 
a szerelem győz. Megjelent a Milliók Könyve leg
újabb számaként, ára 20 fillér, kapható mindenütt.

— Súlyos m otorkerékpárbaleset. Hagl 
Imre füzfőgyártelepi szerelő, Füzfőgyártelep és 
Vórösberény község között az utón haladt motor- 
kerékpárral Egy erős kanyarulatnál lámpája hirte
len kialudt s a sötétben egy kavicshatárnak rohant, 
amelyen keresztül az árokba zuhant. Homlok
csontja és tarkója erősen megrepedt s agyrázkó
dást szenvedett. Eszmélellen állapotban a veszprémi 
mentők ide, a kórházba szállították.

— H arm adszor virágzó akác. Devecserből 
jelentik: A szeszélyes időjárásra jellemző, hogy 
özv. Varga Józsefné devecseri vaskereskedő udva
rában az idén már harmadszor virágzott ki az 
akácfa.

— Landru, a  kékszakáll 284 nőt ölt meg. 
Szenzációsan izgalmas történetének közlését, Ribou- 
let, a zseniális francia detektív tollából, szeptember 
23.*án kezdi el közölni a bpesti 8 órai Újság.

— Lopott kerékpárral akart B udapestre 
menni. Molnár József bpesti csavargó napszámos 
éjjel a veszprémi Tromier-felé vendéglő elől el
lopta Kaufmann Antal mészárossegét kerékpárját 
és zsákmányával Bpest felé igyekezett A gyakor
latozó katonák, akiket Kaufmann a tolvajra figyel
messé tett, elfogták és átadták a rendőrségnek.

— Elütötte az autó. Egy személyautó Vesz
prémben, a Jókai Mór-utcában elütötte id. Fürst- 
ner János veszprémi lakost, aki az úttesten akart 
álmenni. Szerencsére csak az autó sárhányója érte 
és csak kisebb zuzódásokat szenvedett.

- -  ő s z i  é s  t é l i  d iv a tla p  ú jd o n sá g o k  n a g y  
v á la s z t é k b a n  k a p h a tó k  FODOR FERENC kAnyv- 
k e r e s k e d é s é b e n .

— A mozi m űsora. Ma szombaton (23.) 
és vasárnap (24.) ismét nagyszerű film: Csábítson 
el kérem! Zenés vígjáték. Hősnője egy baronesz, 
aki rákényszeritelt vőlegénye elől menekül, miköz
ben érdekes kalandokba keveredik. Liáné Haid

í játéka tökéletes. Partnere a kitűnő színész, Georg 
í Alexander. A vidámságot Szőke Szakáll biztosítja, 

akinek megjelenése már kacajt fakaszt. Az öreg 
bárónő: Adélé Sandroch szintén kitűnő. A törté
netet kedves melódiák szövik át. Előzőleg kiegé
szítő és Magyar Híradó. — Szerdán (27.) és csü
törtökön (28.), a nagy érdeklődésre való tekintet
tel mindkét nap 3 —3 előadásban, 4, fél 7 és 9 
órakor filléres helyárakkal: Mellékutca {Tiltott
szerelem), egy miliomos barátnőjének regénye. 
Megkapóan érdekes társadalmi színmű, amely egy 
híres politikusról és egy asszonyról szól, akiket 
törvényes kapcsolat helyett a mély szeretet láncol 
össze. A kényes témát mindvégig Ízlésesen tár
gyalja a film, amelynek óriási kérdése: megtalál - 
hatja-e egy nő a boldogságot egy férfi életének

N y e r e m é n y e k
az új m. kir. osztátysorsjátékban

Az elérhető legnagyobb nyeremény :

X r  5 0 0 . 0 0 0  »
____________ Jutalom és nyeremények:

3 0 0 . 0 0 0 1 

1 2 0 0 . 0 0 0 1 

jlOO.OOO |
1 5 0 . 0 0 0  |  

1 * 0 0 0 0  1 

T 3 0 . 0 0 0  |

T a s o o o  I 
„ T á o o o o l

stb., stb., összesen közel
8  m illió  pengő készpénzben .
84.000 sorsjegy közül 42.000 biztosan nyer,
te h á t a  so rs jeg yek  fe le  n y e r !

Első húzás o k t ó b e r  1 4 .-én  kezdődik I
Sorsjegyek hivatalos á ron :

a z  ö s s z e s  fö á r u s itó k n á l  k a p h a tó k .

mellékutcájában? A női főszerepet Iréné Dunne, 
a kitűnő színésznő, a férfi főszerepet John Boles 
rokonszenves angol színész alakitja. — Az elő
adások kezdete szombaton és vasárnap változat
lan, szerdán és csütörtökön azonban az első már d. 
u. 4 órakor kezdődik.

KÖZGAZDASÁG.
* Az adógabona  átvételi á ra  V eszprém - 

m egyében. Az adóhátralékosnak búzában és rozs
ban való lerovása alkalmával tudvalevőleg az ál
lamkincstár a búzát 9, a rozsot pedig 5 P-ős ár
ban fizeti bpesti átvétel mellett. Vidéken való át
vétel esetén ebből az árakból szállítási és egyéb 
költség címén legfeljebb csak 1 P vonható le mé- 
termázsánkint. A költségekhez képest a vidéki át
vételi helyeken a gabona átvételi ára is különböző, 
így Vf8zprémmegye átvételi helyeire vonatkozólag 
a következő : Enying: búza 8*75, rozs 4 ; Pápa : 
búza 8 65, rozs 4, Veszprém: búza 8 55, rozs 4 P.

* A Devecsari Já rás i Ipartestü le t uj ve
zetősége. Devecserből jelentik : A Devecseri Járási 
Ipartestület vasárnap délelőtt izgalmas közgyűlést 
tartott, amelyen a lemondott vezetőség helyére, az 
ellenzék teljes győzelmével, egészen újat állított. 
Elnök lett Hampel István géplakatos, alelnökök 
Szűcs Gyula ács- és Torma Károly kovácsmeste
rek, pénztáros Nemes Dezső.

Veszprém megyei város kőzkórháza.

Arlejtési hirdetmény.
A vezetésem alatt álló kórház 1933— 

34. évi szükségletét képező
120 q. étkezési burgonya
szállítására ezennel árlejtést hirdetek.

Ajánlatok fo lyó  évi o k tó b e r hó  
10.-én d é li 12 ó rá ig  adandók be a 
kórház gondnoki irodájába, ugyanott sze
rezhetők be díjmentesen a szállítási feltételek. 

Veszprém, 1933. szeptember 19.
Dr. W allner,

258 igazgató főorvos.
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Veszprém megyei város polgármesterétől. 
10.601 —1933. szám.

Á rverési hirdetés.
Az Óvári-utcában ezidőszerint Hronik 

Ferenc, és a Megyeház-utcában Major József 
által bérelt

fizlethelyiségek
a polgármesteri hivatal 4. sz. szobájában 
fo lyó  évi s ze p te m b e r hó 27 .-én  
d . e- 10 ó ra k o r  tartandó nyilvános ár
verésen f. évi nov. 1.-től kezdődő 3 évre 
bérbeadatnak.

Bővebb felvilágosítás a 4. sz. szobá
ban a hivatalos órák alatt.

Veszprém, 1933. szept. 14.
Dr. Berky s. k.

257 polgármester.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság- 

5362-1933. tk. sz.

Á rverési hirdetmény kivonat.
A Veszprémi Takarékpénztár veszprémi bej. 

cég végrehajtatónak Barcza Benő és özv. Molnár 
Lajosné sz. Barcza Ilka végrehajtást szenvedők ellen 
indított végrehajtási ügyében a tlkvi hatóság a végre
hajtató kérelme következtében elrendeli avégrehajtási 
árverést 200 P tőkekövetéí és jár. behajtása végett, 
a  veszprémi kir. jbiróság területén levő és Vörös- 
berény községben fekvő, s a vörösberényi 486 
sz. betétben A 1. 1—7. sorszámok, 2070, 2071., 
2072., 2073., 2074 1., 2074j2, 2074'3. hrsz. a fel
vett, Barcza Benő (nős Székely Rozáliával) nevén 
álló álló jószágtestre 1549 P kikiáltási árban; a 
szentkirályszabadjai 594. sz. betétben A I. 1—3- 
sorszámok, 707., 7081. hrsz. a. felvett jószágtest- 

i>ől özv. Molnár Lajosné sz. Barcza Ilka nevén 
álló felerészre (legelő és szántó a temetői dűlő
ben) 208 P 50 f. kikiáltási árban ; u. a. tlkvi be
tétben A II. 1—2. sorszámok, 1993., 1994. hrsz. I 
a. felvett ingatlanból ugyanannak nevén álló fele
részre (szántó és rét a Vörösgödör dűlőben) 241 P 
50 f. kikiáltási árban; a szentkirályszabadjai 592. 
sz. beiéiben A-j-1. sorszám, 187. hrsz. a. felvett, 
özv. Molnár Lajosné sz. Barcza Ilka nevén álló 
ingatlanra (ház 61. sz. a. udvarral és gazdasági 
épülettel a Beltelekben) 1200 P kikiáltási árban; 
u. e. betétben A-f2. sorszám, 1931. hrsz. a. fel
vett, ugyanannak nevén álló ingatlanra (szántó a 
Kistelek dűlőben) 190 P 50 f. kikiáltási árban ; u. 
e. beiéiben A }-4. sorszám, 2179. hrsz. a. felvett, 
ugyanannak nevén álló ingatlanra (rét a Bagoly- 
hegy dűlőben) 72 P  kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság a szentkirályszabad
jai 592. és 594. sz. betétben felvett ingatlanokra 
az árverésnek Szentkirályszabadja községházánál 
megtartására 1933. évi decem ber 16. n ap 
jának  délelőtt 10 ó rájá t, a vörösberényi 486. 
sz. betétben felvett ingatlanokra az árverésnek Vö- 
rösberény községházánál megtartására 1933. évi 
decem ber hó 18. nap jának  d. e. 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 ingatlanokból a házin
gatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron, a 
többi ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabb áron alul eladni nem lehet. (1908: 
XLI. t.-c. 26. §.)

Az árvereini szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/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 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 
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 május hó 24.
A kiadmány hiteléül: Dr. Ungváry s. k.

Heller 8. k. kir. jb. alelnök.
tlkvezetö 255

T E S T E D Z É S .
L ab d arú g ás .

A pápai Kinizsi vasárnap katsztrófális, 7 : 1 
(3 :0 )  arányú vereséget szenvedett Tatatóvároson a 
TAC-tól. A hosszú autóutazástól fáradt Kinizsi az 
egyébként nagyszerűen védő kapusának indiszpo- 
náltsága miatt szenvedte el a nagy gólarányu ve
reséget, A csapat többi része sem játszotta ki ren
des formáját. A becsület-gólt Tarr szerezte. Jók: 
Tarr, Limperger és Vörös. Biró: Bürger.

A VTC itthon a Péti KSE-vel játszott bajnoki 
mérkőzést és 1 :0  ( 1 : 0 )  arányban győzött. A 
gyenge iramú mérkőzésen a VTC mezőnyben töb
bet támadott, győztes gólját mégis ll-es  büntető 
rúgásból érte el Novák IV. révén. Jók a péti csa
patból : a center és a kapus (aki egyben a mezőny leg
jobbja volt), a VTC b ő i: Füzes, Bitfmann és Farkas. 
Biró: Rosenberg II. gyengén vezette a mérkőzést.

A Move VSE Fűzfőn a FAC-al 2 :2  ( 2 :2 )  
arányban döntetlenül játszott. A hazai csapat, lel
kes és fanatikus közönségének biztatására, a mér
kőzés elején nagy iramba kezdett és 2-gólos győ
zelemhez is jutott. Később azonban visszaesett és a 
MOVE-nak még első félidőben sikerült az egyen
lítés, habár a MOVE a 3 perctől kezdve, rándulás 
miatt egy játékosa csak statisztált. A második ftl 
idő elején is Fűzfő fölénnyel indult, később azon
ban az iram alább hagyott. Kis szerencsével, ha 
egy ll-es  bünLtőrugást értékesíteni tudott volna, 
a MOVE a győzelmet is megszerezhette volna. Gól
szerzők : Joszf, Serfőző (Fűzfő), Próder és Amrein 
(MOVE) Jók: a jobbszélső ésbalhalf Fűzfőnél és Sütő, 
Sulák, Horváth, Amrein a MOVe ból. Biró: Fritz.

Ismét hatalmas, 7 :1  (3 :1 ) arányban győzőit 
Várpalotán az Unió a szfehérvári PLTE ellen. Az 
egyesületben levő játékosok közötti fegyelem mé tó 
gyümölcseként aratja vasárnapról-vasárnapra nagy 
gólarányu győzelmeit az Unió. Győzelme ily nagy 
gólarányban is megérdemelt.

Pá::án a Vasutas a Keszthelyi SE-vel játszót, 
bajnoki mérkőzést. Az erőviszonyoknak megfelelő, 
kiegyensúlyozott játék hű kifejezője az 1:1  (1 :0) 
gólarány is. Egyformán megbízható védelmek gyen
gébb csatársorok ellen. A Vasutas gólszerzője: 
Nemes. Biró: Potyi. (/. / )

o V asárnapi labdarugó  program . A
Kinizsi a Soproni Vasmassal Pápán, az SSE a 
szfehérvári PLTE-vei Siófokon, a Move VSE a sz- 
fehérvári ARAK-al Veszprémben, a FAC a Péti 
KSE-vel Fűzfőn és az Unió a VTC-vcl Várpalo
tán játszik bajnoki mérkőzést.

o Atlétika. A veszprémi MOVE pályán va
sárnap d. u. fél 2 órakor mérik össze erejüket 
Pápa és Veszprém atlétái.

o Járás i leventeverseny. Devecserböl jelen
tik: Nagy érdeklődés mellett já’ási leventeverseny 
zajlott le vasárnap Devecserben, amelyen megjelent 
dr. Schandl Károly ny. államtitkár, a devecseri ke
rület országgyűlési képviselője és vitéz Szakonyi 
Lajos alezredes, várm. testnevelési felügyelő is. A ver
senyt és ezzel együtt a járási vitézek vándordiját, egy 
gyönyörű selyemzászlót az Ajkai Levente Egyesület 
csapata nyerte meg immár másodszor. A nyerteseknek 
a dijakat vitéz Rajháthy Sándorné, a devecseri já
rás testnevelési vezetőjenek neje osztotta ki. Majd 
a leventék diszmenetben vonultak el a megjelent 
előkelőségek előtt. 263

o Birkózóverseny és sporttanfolyam . A 
Veszprémi Levente Egyesület birkózó alosztálya 
szeptember 24.-én, vasárnap d. u. 6 órakor a volt 
kötögyár Vár felőli épületében házi birkózóver
senyt rendez 6 súlycsoportban. E háziverseny ke
retében lesz egyúttal az október 1.-én megkezdődő 
sporttanfolyam (birkózás, talajtorna, szertorna) ün
nepélyes megnyitása is.

A m. kir. rendőrség veszprémi kapitánysága 
rendőri büntető birája Piliok István 73 éves, a 
veszprémi Rákóczi-kör üzletvezetője, balatonalmádi 
lakóst az 1929. évi X. t. c. 5. §-ába és az 1924. 
évi IX. t. c. 43. § ának 2. pontjába ütköző kihá
gás miatt 3 napi elzárást helyettesítő 20 pengő 
pénzbüntetésre ítélte, és kötelezte 6 pengő szakér
tői dij, 6 pengő rendőri eljárási költség megfize
tésére, valamint az Ítélet kivonatának a , Vendég
lősök Lapja- budapesti szaklapban s a „Veszprém- 
vármegye* helyi hetilapban saját költségén való 
közzétételére és a Veszprémi Vendéglősök R. T. 
hirdető tábláján való közzétételére.

Hirdetmény.
Öskü nagyközségben

az országos
állat- és kirakodó vásár
1933. évi o k tó b e r hó 9 .-é n  le s z  

m e g ta rtv a .
Yészmentes helyről mindenféle állat felhajtható.

Pósta, távírda, telefon helyben. 
Állatrakodó állomás: Hajmáskér 5 km., 
Várpalota 7 km. 259 Elöljáróság.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

3080—1933. tk. szám.

Árverési hirdetm ény kivonat.
Budai Sándor törvényes gyám által képviselt 

kiskorú Budai Eszter és kiskorú Budai Zsófia 
végrehajtatónak Steindl István és neje Lohonyai 
Teréz végrehaj'ást szenvedők ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre
hajtató kérelme következtében elrendeli a végre
hajtási árverést 3300 P tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett, a veszprémi kir. járásbíróság terü
letén levő, Bánd községben fekvő s a bándi 96. 
sz. betétben A-j-1. sorszám, 267. hrsz. a. felvett 
ingatlanból Steindl István és neje, Lohonyai Teréz 
nevén álló Vi-ed részre (legelő a szentgáli Sédre- 
dülőben) 15 P 50 f. kikiáltási árban; a Szentgál köz
ségben fekvő s a szentgáli 4671. sz. tjkvben A-j-1. 
sorszám, 3504. hrsz. a. felvett, ugyanazok nevén 
álló ingatlanra (Alsómalom 755. sz. a. szántóval 
és ré tel a Farkas-ólban) 4103 P 50 f. kikiáltási 
árban; a szentgáli 2477. sz. tjkvben A-j-1. sor
szám, 1334. hrsz. a. felvett ingatlanból a. B. 340.,

1 341. sorszámok alait Steindl István és neje, Loho
nyai Teréz nevén álló 4/37S-ed részre (kert a hel
yiekben) 60 fillér kikiáltási árban ; ugyanezen tjkv
ben A-j-2. sorszám, 1388. hrBz. a. felvett ingat
lanból ugyanazok nevén álló 4/s7t**d részre (kert 
a beltelekben) 68 fillér kikiáltási árban; u. e. tjkv
ben A-f-3. sorszám, 3469 b. hrsz. a. felvett ingat
lanból ugyanazok nevén álló A 37a-ed részre (szánó- 
és legelő a Farkas-ólban) 13 P 02 f. kikiáltási ár
ban ; u. e. tjkvben A-j-4. sorszám, 3470. hrsz. a. 
felvett ingatlanból ugyanazok nevén álló 4/3J2*ed 
részre (szántó és legelő a Farkas-ólban) 104 P  
94 f. kikiáltási árban ; u. e. tjkvben A 5. sor
szám, 3503. hrszám a. felvett ingatlanokból ugyan
azok nevén álló 4/37í-ed részre (erdő a Farkas- 
óli dűlőben, Malomberek) 14 P 50 f. kikiáltási 
árban; u. e. tjkvben A-f 6. sorszám, 3505. hrsz. 
a. felvett ingatlanból ugyanazoknak nevén á ló 
4 372-ed részre (rét a Farkas-ólban) 5 P 36 f. ki
kiáltási árban.

A tkvi hatóság az ingatlanoknak a szentgáli in
gatlanokra Szentgál községházánál megtartására 
1933. évi decem ber hó 9. nap ján ak  déle lő tt 
9 ó rá já t tűzi ki, a bándi 96. sz. betétben fel
vett ingatlanra az árverésnek Bánd községházánál 
1933. évi decem ber hó 11. nap ján ak  d é le 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 ingatlant a végrehajtató 
érdekében a kikiáltási ár */3 ánél alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. (1908: XLI. te. 26. §.) Dr. 
Schiberna Ferenc csatlakozott végrehajtató érde
kében 3700 P áron alul eladni nem lehet.

Az árvereini szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881 ; LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfo
lyammal számított óvadékképes értékpapirosban a  
kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen 
bírói letétbehelyezéséről kiállított 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 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. április 27.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. Dr. U ngváry s. k.
telekkönyvvezető. 256 kir. járásbirósági alelnök.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprém vár megye" Lapkiadóvállalat


