
Veszprém, 1933.
Á r a  16 fillér.

XXXV. (LVIII.) évfolyam. 40. szám. (i Vasárnap, október I.

VGSZFREHTAKHEGYE
Politikai lap. A Veszprémvármegyoi Gazdasági Egyesület hivatalos értesítője.

M egjelenik h e ten k ln t egyszer, vasá rnap .
Előfizetés ár; Negyedévre 2 50 P. Egyes számára 16 fillér.

Hlrdeltsek [eladhatók Fodor Ferenc W nyi- is paplrkereskedésében Is.

Felelős szerkesztő: 
M atkovich László.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
V eszprém , FD redi-telep 11. (Telefon 6 6 )

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

Magyarok, néme
tek - Szerbiában.

Irta P erény i Z sigm ond  b á ró
koronaőr.

Még mindig vannak  magyarok 
is. németek is Jugoszláv-országban, 
noha em bertelenül pusztítja őket 
az  állam hatalom . V annak és lesz
nek is, hála  Istennek A szerbek
nél az  1931. évi választási törvény 
szerint kisebbségek sem külön, 
sem  együttvéve, politikai pártot 
nem  alkothatnak. Az 1931. évi 
szeptem beri diktatórikus alkot- 
m ánytörvény nem engedi a  kisebb
ségi nyelveknek h ivatalokban való 
használatát. Ugyané törvény sze
rint tilos minden egyesülés, vallási, 
faji vagy regionális alapon.

Az 1921. évi alkotm ánytörvény 
még tartalm azza ezt a  m ondato t: 
„Más fajhoz tartozó és más nyel
vet beszélő kisebbségek elemi ok
ta tásban  anyanyelvükön részesül
nek. még pedig a  törvényben elő
irt kedvezmények szerin t'. Ez a 
m ondat az  1931. évi alkotmány- 
törvényből szándékosan kimaradt. 
Eltörölték a  községi és felekezeti 
iskolákat és m agániskolák felállí
tását teljesíthetetlen feltételekhez 
kötötték úgy. hogy ma mór nem 
is próbálnak m agániskolákat fel
állítani. Az 1931. évi polgári isko
lai törvény kim ondja, hogy a  pol
gári iskolákban az  oktatás az á l
lam nyelven történik. Az összes ki
sebbségi polgári iskolák állam- 
nyelvüekké vóltoztattattak ót. Az 
1929. évi elemi iskolai törvény az 
állam i és óllamnyelvü iskolákban 
megengedi ugyan a párhuzam os 
osztályok felállítását, azok azon
ban csak névleg léteznek, ahol 
egyáltalán engedélyezik őket. 
Hasonló, bár enyhébb a  németek 
helyzete.

A törvénynek 29. szakasza elő
írja, hogy ; „Azok, akik nem be
szélik és nem ifjak a  hivatalos 
államnyelvet, nem jelölhetők a köz
ségi választások jelölő listáinak 
h a t első helyén". A törvény 70. 
szakasza szerint pedig ezek nem 
lehetnek az elöljáróság tagjai. 
Minthogy nagyon kevés olyan ki
sebbségi községi lakos van, akire 
nem lehetne ráfogni, hogy nem 
bírja szóban és Írásban a  szerb 
nyelvet, e paragrafus alapján min
den kisebbségi vezető embert ki 
lehet zárni a  községek elöljáró
ságaiból.

Az agrórreformot a legkönyör- 
lalenebb nyíltsággal Jugoszláviá
ban hajtották keresztül. Rendele
tileg kimondották, hogy a  magyar 
és német nemzetiségű állampol

gárok a földosztással kapcsolatban 
földet nem is igényelhetnek. A 
m agyar határ mentén húzódó 50 
kilométer széles földség övezeté
ben még vétel utján is csak a 
hadügyi és belügyi miniszterek en
gedélyével szerezhetnek a  m agya
rok földet. Jugoszláviában az el
vett földekért még ma, 14 év el
teltével sem kaptak kártérítést, de 
a földek utón az adót ma is a  volt 
tulajdonosok fizetik. A szerbek 
sem csináltak nagy különbséget 
kis- és nagybirtok között, mert pél
dáu l elvették a  bezdáni kisgaz
dáktól azt a földet, melyet ezek 
keserves m unkával és nagy áldo
zattal a  Dunától hóditottak ei.

A szerbek egyébként horvót 
testvéreiket is teljesen elnyomták. 
A magyar uralom alatt a horvótok 
teljes autonóm iát és szabadságot 
élveztek. A horvát lobogó a  m a
gyar parlam enten is ott lengett. 
Ma iskoláik nincsenek, a horvót 
nyelvet sem használhatják, zósz- 
laikat ki nem tűzhetik, horvát 
egyesületeket nem alapíthatnak.

— El, el a  szerb ölelő karok* 
b ő i! — kiáltott fel Radics a  nagy 
testvériesülés második évében egy 
horvót parasztpárti gyűlésen, — el 
a jugoszláv felszabadultsógból, 
vissza a  „magyar igá“-ba 1

lomba, ahol Vargha Kálmán hetesi 
lelkész végzett istentiszteletet, ami
nek keretében Medgyasszay Vince 
püspökhelyeltes, az esperesek és ta- 
nácsbirók segédletével, fölemelő egy
házi szertartással lelkészekké avatta 
Bakos Lajos, Beck Gergely, Bódis 
Sándor, Bosznai Endre, Császár Ká
roly, Kiss Gyula, Kuli János, László 
Géza, Madar Zoltán, Márkus Jenő, 
Monori- Kovács Ferenc, Pataky László, 
Szabó Géza, dr. Török István és 
Vargha Kálmán működő teológu
sokat.

Vasárnap délután Balogh Jenő 
főgondnok többedmagával Pápára 
rándult, ahol meglátogatta dr. Antal 
Géza püspököt, akinek kifejezte az 
egész egyházkerület legmelegebb jó
kívánságait. Majd a veszprémi egy
ház tanácstermében az egyházkerület 
lelkészeinek konferenciája követke
zett, amelyen Boda József veszprémi 
hitoktató „A dsembori tanulságai 
egyházi szempontból- ,dr. Tóth Endre 
pápai teol. igazgató „A legáció múlt
ja, jelene és revíziója- , Fülöp József 
esperes pedig „Egyházlátogatási kér
dések revíziója- címmel magassz'n- 

í vonalú, értékes előadásokat tartottak.
Hélfőn a kora reggeli órákban a 

vármegyeházán a pápai Kollégiumi 
Diákszövetség tartolt ülést Faragó 
János c. főigazgató elnöklésével s 
azon Fazekas Mihály püspöki és szö
vetségi titkár terjesztette elő az évi 
jelentést. Ebből megtudtuk, hogy a 
szövetség mintegy 1000 P-t fordított 
főiskolások és pápai diákok segélye
zésére.

Ugyancsak hétfőn reggel folytat
ták az egyházkerületi közgyűlést, 
amelyre megérkeztek dr. Szász Ká
roly belső titkos tanácsos, a kép
viselőház volt elnöke és dr. Hegedűs 
Lóránt volt pénzügyminiszter is. Ba
logh Jenő főgondnok magas szár- 
nyalásu megnyitójában emlékezett 
meg gróf Széchenyi Istvánról „S'á- 
dium- c. műve megjelenésének jubi
leuma alkalmából. Hangoztatta töb
bek között, hogy Széchenyi egyik 
nagy gondolata az volt, hogy az 
országban senki se legyen hajlék, 
élelem és ruházat nélkül s ezt kell 
megszívlelnünk. Reámutatotl ezután 
arra a kiáltó ellentétre, hogy a leg
nagyobb nyomor melleit másoldalon 
a legvadabb fényűzés (álható és há
lásan emlékezett meg Darányi Kál
mán államtitkár hathatós közbenjá
rásáról, amivel az egyházak, lelké
szek és tanítók nyomorúságának 
enyhítésében a konventi szanálóbizolt- 
ságot lámogaita. Végül hangsúlyozta, 
hogy Széchenyi mindig kerülte a 
felekezeti ellentétek kiélezését, ami 
a magyar nemzet veszedelme lenne. 
A szép megnyitót s Medgyaszay 
Vinceelőzőnapiimáját jegyzőkönyvben 
örökitet'ék meg.

Medgyaszay Vince egyházker. fő
jegyző ismeitette ezulán Antal Géza 
püspöknek magasztos szellemben, 
mindenre kiterjedő figyelemmel ösz- 
szeállitot évi jelentését, amely meg
emlékezik Luther születésének 450, 
Oíániai Vilmos születésének 400

A dunántúli református egy
házkerület közgyűlése.

A n ta l G éza püspök je len tés éb en  nagy e lis m e ré s 
se l szó l G öm bös G yula m in is z te re ln ö k rő l és 

p ro g r a m já ró l.
Az idén Veszprémet választotta a 

dunántúli református egyházkerület 
éves tarácskozása színhelyéül _s a 
nagy érdeklődéstől kiféri közgyűlés 
varárnap és hétfőn folyt le a vár- 
megyeháza dísztermében. Megelőző
leg már szombaton működésbe lép
tek a különböző egyházkerületi bi
zottságok, valamint a pápai főiskolai 
igazgatótanács, amelyek délelőtt és 
délután a veszprémi egyház tanács
termében tartották üléseiket.

Az egyházkerületi közgy űlés meg
alakítása vasárnap teggel ment végbe 
a vármegyeházán, a gyengélkedő 
püspököt helyettesítő Medgyassay 
Vince kormányfőlanácsos, mezőföldi 
esperes, egyházker. főjegyző és dr. 
Balogh Jenő belső titkos tanácsos, 
egyházker. főgondnok együttes el
nöklése alatt s már az első napon 
nagyszámban vettek részt a közgyű
lés alkotó tagjai, köztük számos 
notabilitás. így a két elnökön kívül 
Fülöp József kormányfőtanácsos, Lö
ké Károly felsőházi tag .N agy  István, 
Halka Sándor, Jakab Áron (pápai) 
és Szűcs József (veszpiémi) espere
sek ; dr. Darányi Kálmán államtitkár, 
főiek, gondnok, Hotdóssy Ernő ny. 
kúriai bitó, Huszár Aladár felsőházi 
tag, Csajághy Károly kúriai bíró 
(veszprémi), dr. Lipcsey Lajos ny. 
polgármester, dr. Jókay-Ihász Miklós 
volt oi87ággy. képviselő (pápai), 
Thaly Dezső egyházm. főgondnokok; 
a tanácsbirók közül dr. Kenessey 
Pongrác főispán, dr. Horváth Lajos 
alispán, dr. Segesdy Ferenc ny. kú
riai biró, dr. Cseresnyés József vesz
prémi főgondnok és még számos 
egyházi és világi tényező.

Medgyasszay Vince költői szár- 
nyalásu bevezető imát mondott, majd 
Balogh Jenő főgondnok örömének 
adott kifejezést, hogy hosszú idő 
után ismét a történelmileg megszen
telt Veszprém városban tanácskozik

az egyházkerület. Végül Antal Géza 
püspökről emlékezett meg érzéstel
jes szavakkal, akinek, javaslatára, a 
közgyűlés nagyrabecsülését és jókí
vánságait nyilvánította. Ezu'án mele
gen üdvözölte az ujan választott es- 

j pereseket és egyházm. fögondnoko- 
kat, köztük Csajághy Károlyt, a vesz
prémi egyházmegye főgondnokát, va- 
iamint az egyházmegyei tanácsbiró- 
kat, s ezek közölt külön is kiemelte 
Horváth Lajos alispánt, aki az egy
házkerületnek régi, jóakaró barátja

Szűcs József esperes a mögéje 
fölsorakozott veszprémi egyházmegye 
nevében gyönyörű beszéddel üdvö
zölte a közgyűlést. Hangoztatta, hogy 
ebben a városban nemzetünk töité- 
nelmének dicső emlékei mellett föl
találhatók a reformálus ősök hitbuz- 
góságainak tanúbizonyságai is. Nagy 
számban voltak reformátusok a vég
várat török ellen védelmezők között, 
itt valamikor 5—6000 lélekkel vi
rágzó ref. gyülekezet volt, s annak 
idején az egész egyházkerületet a 
veszprémi egyházmegyéről nevezték. 
Ebből az egyházmegyéből 7 püspök, 
25 esperes és 1 gályarab került ki, 
valamint olyan hitvalló ősök, mint 
a Pázmándy, Roboz, Kenessey Pé
ter s tb , akiknek hitbuzgó leikével 
üdvözli most a kerületi közgyűlést. 
Majd dr. Cseresnyés József főgond. 
nők a helybeli egyház üdvözletét fe
jezte ki néhány kedves szóval.

Balogh Jenő szeretettel viszonozta 
az üdvözléseket és örömmel emlék
szik vissza szülővármegyéjére, amely
nek Devecser községében nyert éle
tet s töltötte el boldog gyermekko
rát. Hálás a vármegye és város iránt, 
amelyek most az egyházkerüle tei 
szemben is kifejezték jóakaratukat.

Ezután a közgyűlést félbeszakí
tották és az egybegyűltek impozáns 
menetben - -  elől a papság, útónná 
a világiak — átvonultak a ref. temp
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Igen gyakran életmentő 
Egy jó és gyors hasha jtó\

A b  2 ^ 2 2 2 2 5 2 keseriwiz
Mindig biBtosan ható.

fSlanácsoi, Ügyvédet. Nagy lekese- 
dést keltett Antal Óéin püspök le
vele, amelyben bejelentette, hogy Pá
pán az egyházkerület uj 4000 P-be 
kerüld levéltári épületét saját káltsé- 
gin  építteti meg. Lelkes helyeslés 
fogadta, a fdgondnoknak azt az in 
dítványát, hogy gróf Tisza István 
bpesti szobrának jdvd évi leleplezési 
ünnepélyén az egyházkerület olyan 
küldöttséggel képviseltesse magát, 
amtlyben minden politikai árnyalat

benne leygen. Konventi képviseldkül 
megválasztották Medgyaszay Vincét, 
Halka Sándort, Darányi Kálmánt és 
Huszár Aladárt rendes, Sziics Józse
fet, Löké Károlyt, Szász Károlyt és 
Jókay-lhász Miklóst póttagokul.

Végül a főgondnok igen meleg 
elismerdszavakka! nyilatkozott Antal 
Géza püspök érdemeirdl és Fazekas 
Mihály püspöki titkár kiváló, (oda
adó szolgálatairól. Délután az egy
házkerület bírósága tartott ülést.

Harmincegyes ba jtársak  
ezrednapj a.

A volt 31-esek  to v á b b ra  is a  Hősi S zo b o r m e lle tt fo g la ln ak  á llá s t. 
B ékés m egegyezésre  van k ilá tá s  a  H ősi K apu híveivel.

nagy halottait méltatja kegyeletesen: 
gróf Apponyi Albertot, gróf Klebels- 
berg Kunót, Péter Mihály püspököt, 
Kozma Andor költőt, akinek emlékét 
kérésére a közgyűlés jegyzőkönyv
ben megörökítette, továbbá Bouwann 
Harm magyarbarát holland profesz- 
szort és az egyház más halottait. 
Igen meleg szavakkal emlékezik meg 
a püspök dr. Lázár Andor tínács- 
biróról, aki igazságügyminiszterré 
történt kinevezése miatt lemondott 
egyházkerületi ügyészi tisztéről, majd 
az államhoz való viszonyról szólva, 
a következőket m ondja:

— Amily meleg rokonszenv ki
sérte a puritánlelkü Károlyi Gyula 
távozását, éppoly meleg rokonszenv- 
vel üdvözölte az ország közönsége 
Gömbös Gyula és minisztériuma 
kormányraléptct, annyival is inkább, 
mert a csüggedő nemzetben a férfias 
hévvel előadott kormányprogram uj 
bizalmat gerjesztett s újabb indítóul 
szolgált erőinek gazdasági téren való 
végső kifejtésre. A kormány változás 
nem okozott változást egyházunk és 
az állam közötti viszony tekintetében.

A püspöki jelentés nagy elisme
réssel szól Hóman Bálinttól, a tör
ténettudós, de gyakorlati érzékű 
kultuszminiszterről, annak iskolai re
formjairól, majd az elmaradó állam
segélyekkel kapcsolatban rámutatott, 
hogy a felekezeti lelkészek és tanítók 
mind nagyobb anyagi nehézségekkel 
kénytelenek megküzdeni.

A felekezeiközi viszonyokról szólva 
megállapítja a püspök, hogy e téren 
nincs rosszabbodás, habár a javu'áí 
jelei sem láthatók. A harmóniáért 
Gömbös Gyula miniszterelnök elis

merésreméltó nyíltsággal ismételten 
sorompóba lépett. Hangsúlyozza a 
püspök, hogy Magyarország azt, 
hogy a lehiggadt történetírás előtt 
nem szerepel háborús uszitóként, 
elsősorban Tisza Istvánnak köszön
heti, aki még halóporában is oltal- 
mazója nemzetünk érdekeinek. Majd 
az evangé'ikus egyházzal való test
véri jóviszonyról szól az egyház min
den belső ügyét lelkiismeretesen 
tárgyaló püspöki jelentés, amelynek 
szeretetteljes megemlékezése nyomán 
a közgyűlés melegen ünnepelte Ba
logh Jenő főgondnokot konventi elnök
ké történt választása é3 Darányi Kál
mánt miniszteri rangra történt eme
lése alkalmából.

A nagy tetszéssel fogadott püs
pöki jelentés ismertetése közben lé
pett a terembe dr. Lázár Andor 
igazságügyminiszter, akit Medgyassay 
Vince, majd Balogh Jenő üvözöltek. 
Miután Kovács Lajos lelkésszel együtt 
letette az egyházker. tanácsbirói e s 
küt, kijelentette, hogy tisztét teljes 
kötelességtudással kívánja betölteni. 
Az egyházkerületet minden erejéből 
támogatni fogja, hogy teljesítse azt 
az isteni parancsot, hogy egyházá
nak mindenki legyen hű fia. A mi
niszterszavait lelkesen megéljenezték.

Eután a tárgysorozat egyes pon t
jait tárgyalták le, amelyek előadói 
Jakab Áron, Vargha Kálmán, dr. Ma- 
tolcsy Sándor, Győri Elemér és Szabó 
Bálint voltak. Egyházkerül iti ügyész- 
szé dr. Molnár Imre pápai ügy
védet vá’asztották meg egyhangúlag, 
aki színiéi leiette az esküt, köz
ponti jogi képviselővé pedig, Bpest 
székhellyel, dr. Juhász Jenő gazd.

Élénk érdeklődés mellett zajlott le 
vasárnap a volt veszprémi 31-es gya
logezred Bajtársi Szövetségének ez- 
rednapja Veszprémben. A lélekemelő 
ünnepség a Rákóczi-téren tábori szent
misével kezdődött, amelyet Serák Jó
zsef kanonok plébános mutatott be. 
Istentisztelet végeztével a veszprémi 
dalárdák összkara elénekelte a Him
nuszt, u'ánna pedig Szulacslk Lajos 
nyug. honvéd százados mondott ma
gasan szárnyaló ünnepi beszédet. A 
nagyhatású, szépséges ünnepi beszéd 
után az ünneplő közönség egy része 
az alsóvárosi temetőbe vonult, ahol 
elhelyezték a hősi síremlékre a ke
gyelet és emlékezés koszorúját.

Szépszámú résztvevő jelenlétében 
11 óra után kezdődött a Pctőfi-szin- 
házban a Bajtársi Szövetség össze
jövetele, amelyet vitéz Kutassy Ignác 
ny. tábornok, a szövetség helyi elnöke 
nyitott meg emelkedett szellemű sza
vakkal és bejelentette, hogy a szö
vetség országos elnöke, vitéz Pallaghy 
Dezső tábornok betegsége miatt nem 
jelenhetett meg, ugyancsak kimentet, 
ték távolmaradásukat, a ref egyház
kerületi közgyűlés miatt, Kenessey 
Pongrác főispán, Horváth Lajos al
ispán és Csajághy Károly törvény- 
széki elnök. Az elnök ezután ismer
tette a hősi emlékmű felállítása körül 
keletkezeti bonyodalmat, aminek bő
vebb részletezésével még dr. Kiss

Ernő, végül Nagy László ny. alezre- 
redes foglalkoztak. Többek hozzá
szólása után az értekezlet egyhangú
lag határozati javaslatot fogadott el, 
amely szerint: — miután a város 
képviselőtestülete által elhatározott 
hősi kapu ez évben már felállítható 
valószínűleg úgy sem lesz, — a 31-es 
Bajtársi Szövetség a jövő évben kér
vénnyel fordul a polgármesterhez, 
hogy a szövetség által még ma is 
egyedül helyesnek talált hősi szobor 
ügyét újra vigye a képviselőtestület 
elé, amelynek tárgyilagos é* jó3ka- 
ratu döntését annyival inkább remé
lik, mert a belügyminiszter is kívá
natosnak tartja, hogy ez a kérdés a 
Bajtársi Szövetség és a város, vala
mint az érdekeltségek között a meg
értés szellemében nyerjen megoldást.

Majd a másik fontos ügy került 
tárgyalásra, az ezredtörténet megírá
sának régen vajúdó kérdése. Vitéz 
Kutassy Ignác tábornok sajnálattal 
állapítja meg, hogy a bajtársak kö
zönnyel viseltetnek e kérdés iránt, 
mert megfelelő adatokat nem szol
gáltatlak a történet megírásához. 
Nagy László alezredes céltalannak 
látja a történet írását mindaddig, mig 
a szövetség szervezetit teljesen, min
den községre vonatkozólag ki nem 
építi és igy nem nyernek adatokat 
a történet megírásához. Hosszú vita 
után, amelyben sokan vettek részt,

Herczeg Foronc 
emlékezéseiből.*

Hirtelen nőtt, nyurga fiú voltam, 
mikor beiratkoztam a fehértemplomi 
állami gimnázium hatodik osztályába. 
Édesapám, aki egy idő óta beteges
kedett, úgy kivánta, hogy közelebb 
legyek a szülői házhoz. Magyarul 
beszélni és dailadzani különben is 
jobban tudtam már, mint Versecen 
bárki.

Ezultal egyedül vonultam be. Jó
zsi bátyám, elvégezvén a hatodikat, 
belépett, mint gyakornok édesapám 
gyógyszertá’ába. Apám időközben uj ! 
patikajogot nyert Versecen — ez volt 
az „elégtétel", amivel a kormány neki 
tartozni vélt — és ezzel a harmadik i

* Hcrzceg Ferenc hetvenedik születés
napja ünnepe a magyar olvasóközönségnek 
is, mert ezalkalommal jelent meg H e rc z eg  
F e re n c  F m lé k e z é se i-n e k  első kötete. 
Amiről eddig sohasem beszélt: életének 
regényét mondja el ebben a, minden re
génynél fordulatosabb, színesebb és mé
lyebb könyvében a költő. Az emberiség 
történetének legmozgalmasabb, legérdeke
sebb korszaka az elmúlt hetven év, amely
nek Herczeg Ferenc nemcsak legkülötib 
élő magyar elbeszélője, hanem élesszemii 
megfigyelője is, aki nagy szerepet játszott 
és játszik úgy irodalmi és művészeti éle- ! 
tünkben, mint a magyar társadalmi és po- j 
litikai életben is. Öt kötetre tervezett em
lékezéseinek első kötete A V árh eg y  cim- . 
mel most jelent meg. Néhány részletét itt ! 
mutatjuk bea.Veszprémvármegye" olvasó- j 
nak.

Herczeg-fé’e gyógyszeriár nyilt meg 
Versecen. (A patikus-családoknak is 
vannak hagyományaik és az enyém 
büszke volt reá, hogy már az ötödik 
nemzedék folytat, tja a mester- 
téget)

Fehértemplom csak huszonöt kilo
méternyire esik a szülővárosomtól. 
Lenn van a határszélen, ahol a sváb 
humor szerint a farkasok jóéjszakát 
kívánnak egymásnak.

Én minden újabb városban, ahová 
iskolába küldtek, olyan izgatott és 
kalandos kíváncsisággal kötöttem ki 
a sajkámat, mint a kóbor lovag az 
elvarázsolt szigeten.

Az első nevezetes dolog, ami ve
lem a harmadik osztályú vasúti ko
csiban történt, az volt, hogy össze
találkoztam egy régi ismerőssel, a 
szép Pécsivel, akivel Temesváron 
jártam együtt. A harmadikban utál
tuk egymást, de most igen megörült 
nekem, vén cimborának nevezett, ful
dokolva neveted, szivarral kínált meg 
és adta a meglett férfit, a hangja 
pedig, amely éppen most volt útban 
a szoprántól a baritonhoz, kínosan 
csikorgóit.

Pécsi Báziásra ment és hiába 
magyarázta nekem, még sem tudtam 
megérteni, mit keres ott a tanév ele
jén. Azt mondta, hogy helyettesítenie 
kell a nagvbáttyát, aki révkapitány 
Báziáson. Én csak annyit hittem el 
neki, hogy abbahagyta a tanulást.

Jaszenován egy nagy, kövér úri
ember szállt be hozzánk. Hegyesre

pödört harcsabajuszt viselt, a mindig 
kirobbanásra kész vidámságunkat 
azonban nem ezzel, hanem a skót 
utisapkájával izgatta fel. Hamar ész
revette, hogy nevetünk rajta és ek
kor megszólalt, hozzám intézvén a szót.

— Szabad kérdeznem, hová uta
zik uraságod ?

— Konstantinápolyba! — szólt 
helyettem Pécsi.

Ez nem éppen képtelenség, Tö
rökországba az egyik főutirány akkor 
csakugyan Báziáson és az Aldunán 
át vezetett.

— Rokoni látogatás? — kér
dezte tovább a skótkapkás.

— Igen, négy nagynénémet kell 
meglátogatnom — szóltam most már 
én.

— Mindjárt négyet? Ez neveze
tes dolog, kérem! Kevés ember di
csekedhetik vele, hogy nagynénje 
van Konstantinápolyban, de pláne 
négy — ez igazán szép! Követségi 
uraknál vannak férjnél?

— Mind a négynek egy ura van : 
Abdul Medsid, az üvöltő dervisek 
főnöke.

Pécsinek ki kellett hajolnia az 
ablakon, annyira rájött a nevetés.

— Uraságod talán be fog lépni 
a kedves nagybátyja szerzetébe? — 
kérdezte a skótsapkás. — Ha úgy 
volna, azt nagyon sajnálnám, mert 
éves fordulójáról. Majd az elmúlt év 
már azzal hízelegtem magamnak, 
hogy a fehértemplomi gimnáziumot 
méltóztatik megtisztelni jelenlétével.

Én ugyanis Töreky Gábor vagyok, a 
gimnázium igazgatója.

Dermedten ültem a helyemen. 
Nos, ennek jól bemutatkoztam. Pécsi 
azonban, aki lőfávolon kívül érezte 
magát, most még jobban röhögött, 
mint az imént.

Fülledt csendben utaztunk tovább. 
Az igazgató iratokat szedett ki a tás
kájából és azokban böngészett, csak 
néha vetett felém egy-egy szigorú 
igazgatói pillantást.

Fehértemplomra érkezve, még az
nap jelentkeznem kellett Töreky igaz
gatónál. Nagy és boldog meglepe
tésben lett részem: nem ő volt a 
skótsapkás ur! Sőt egyetlen vonásá
val sem hasonlított hozzá.

Az utitárs, aki a torkomra forrasz
totta a misztifikációmat, Vény filok- 
szérabiztos volt. Fehértemplomon, 
ahol állandó versengés folyt az urak 
közt, ki tudja lóvá tenni a másikat, 
ő volt egyike a legrettegettebb ug- 
ratóknak.

*
Sok adósság maradt édesapám 

u'án és a hitelezők megrohanták sze
gény kis házunkat, mint az erdélyi 
szállóige hét éhes medvéje az egy 
körtvélyt. Az egész város meg volt 
róla győződve, hogy nem tarthatjuk 
magunkat, a gyógyszertárra és az 
ingatlanokra már ajánlatok is érkeztek.

De ekkor előtérbe lépett ó ,  aki 
Magyarországon már annyi családi 
házat mentett meg az összeomlástól: 
az özvegyasszony. Édesanyám sorra
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elhatározták, hogy az ezredlOrtinet 
hadtörténelmi réazének megírását to
vábbra ia folytatják a amikor a Baj
társi szövetség már teljesen kiépí
tette szervezetet, akkor hozzáfognak 
az ezred tagjai egyéni élményeik 
megírásához. Az ezrednap részt.'evői 
ezután kOzOs ebédre vonultak át a 
Korona éttermébe.

Herczeg Ferenc.
Mindig csendben dolgozott és 

soha nem volt törteid. És mégis 
mindig eljutott arra a helyre, amely 
dt megillette. Már Jókai, a magyar 
kOltdfejedelem és Mikszáth életében 
a kritika elismerése a nagy írók so
rában a harmadik; helyre állította, s 
amikor ez a két kOltdóriás egymás
után elkOltOzdtt az éldk sorából, fo
kozatosan előrerukkolva, 0 töltötte 
be az üresen maradt helyüket. Már 
hosszú évtizedek óta a magyar iro
dalom élén áll, Herczeg Ferenc ma 
a legnagyobb magyar éld iró.

És amikor a sors igy az d ke
zébe adta az írói fejedelemség joga
rát, ezzel sem élt vissza elbizakodot
tan. Dolgozott tovább és csendesen, 
szórtaja szép és nemes érzések, a csil
logó gondolatok színes virágát, ame
lyek a szivében termettek. Csak annyi
ban változtatott — talán Öntudatlan 
megérzés folytán— müveinek irányán, 
hogy amig régebben inkább a tár
sadalmi életből merítette tárgyát és 
vette alakjait, később ezt a nemzet 
dicső múltjának gazdag tárházában 
kereste meg. Úgy érezte, hogy a 
kOltdfejedelemnek, akit nemzete erre 
a díszes méltóságra emelt, köteles
sége ezt a nemzetet erről a magas 
helyről vezetni, irányilani.

Mert ezt |lette és teszi ma is 
Herczeg Ferenc. Az írás művészete 
nála még történelmi regényeiben és 
színdarabjaiban sem merült ki a ma
gyar mull szépségeinek festésében, 
hanem alakjaival mindig úgy beszél
tetett és cselekedtetett, hogy azok
ból a mai kor viszonyaira is mély 
és tanító okulást lehetett levonni. 
Mivel pedig istenadta géniusza mü
veinek az egész műveli világon hó
dolatot parancsolt, azoknak minden 
sotával csak megbecsülést és elis-

járla a hitelezőket, a bankokat, csak 
úgy, mint a budapesti és bécsi dro
gistákat, beszélt velük, kapacitálta 
őket, haladékot kért, részletfizetéseket 
Ígért, a fekete gyászruhájával meg
hatotta, az okosságával meggyőzte 
őket.

Azemberi jószívűség javára kell Ír
nom, hogy meghallgatták, megértették 
és humánus elbánásban részesítették. 
Furcsa, de va ló : a kis családunk 
éveken át a hilelezők oltalma alatt 
állott és ha pénz kellett anyánknak, 
bizalmas hitelezőknél mindig talált.

Ura életében sohasem szólt bele 
vagyoni dolgokba, de most egyszerre 
jó üzletembernek bizonyult. Egész 
nap ott ült a gyógyszertárában és 
ellenőrizte a forgalmat, késő éjjel 
pedig, ha lámpafényt láttunk a szo
bájában, tudtuk, hogy a pénztári 
naplójában számolgat.

Nagy és fárasztó munka volt, 
amire vállalkozott, reá is áldozta éle
tének legszebb éveit, de végül elérte 
azt, amit akart: megfizette összes 
adósságait, egyetemre küldte két fiát 
és férjhezadta a leányát. Azt tette, 
amit egykor Éva nagymama az ura 
halála u tán : eltakarította a romokat 
és befelezte az abbanmaradt épít
kezést

A Gondviselés különös kegyelme, 
hogy most, midőn hetven éves feje
met az Írógép fölé hajtva ezeket a 
sorokat irom, anyám otl ül a szom
széd szobában és ellenőrzi a sza
kácsnő számadását.

mérést szerzett forrón szeretett ha
zájának és nemzetének.

Ez az izzó hon- és fajszeretel, 
amely németajkú eredete ellenére 
vele született, vitte reá arra is, hogy 
ragyogó tollát fegyverül használja a 
boldogabb magyar jövő kivívása ér
dekében, s ezért vállalta el a Magyar 
Revíziós Liga elnökségét, amely lisz
tét teljes odaadással tölti be. Itt is 
inkább csendben dolgozott, mint 
hangosan szónokolt, ám a csendes, 
meggyőző munka már kezdi megér
lelni a gyümölcsét. Ebben, magyar 
testvéreivel együtt, ő is hittel bízik, 
s ezért most, amikor hetvenedik élet
evébe csendesen bevonult, nem is 
akarta magát addig ünnepeltetni, 
amig Nagy-Magyarországot vissza 
nem állítják.

Ám a magyar társadalom szere- 
tetének és hódolatának megnyilvánu
lása elöl még sem tudott elzárkózni. 
Kezdve az államfőtől, aki kegyelmes 
rangra emelte, az Akadémia és más 
irodalmi és művészeti egyesületek, 
valamint az ország vezető tényezői 
tömegesen keresik fel szerencsekivá- 
nataikkal Herczeg Ferencet, a költő
fejedelmet, aki magas kora ellenére 
az Egektől nyert testi és szellemi 
frisseségben dolgozik továbbra is, 
csendben és ernyedetlenül, lelkének 
eszményképéért, ezért az elárvult, le
igázolt, szerencsétlen nemzetért. Az 
Isten áldja meg érle és adjon neki 
erőt, hogy célját elérve, gyönyörköd
hessen a magyar föltámadásban.

H Í R E K .
U j köntösben  a  

„ V e s z p ré m v á rm e g y e “ .
A Veszprémvdrmegye, amint ked

ves olvasóink láthatják, mai számunk
tól kezdve uj, modernebb köntösben 
jelenik meg. Az uj külső azonban 
nem jelenti a régi szellem megválto
zását, legföljebb ígéret a ’lapszerkesz- 
kesztés tehnikájának fejlesztésére.

Ahhoz azonban, hogy a sajtó 
hazafias fölvilágosító és ébrentaitó 
kötelességét teljesíthesse, nem elég
séges a közönség szeretete, amivel 
— hála Istennek — a Veszprémvát- 
megye is eldicsekedhetik, hanem 
anyagi támogatás is szükséges. Ez 
utóbbival már — sajnos — kevésbé 
dicsekedhetünk. Ezokból most, az 
októberi lapnegyed kezdetén ismé 
telten magyar testvéri szeretettel kér
jük kedves vidéki olvasóinkat, hogy 
a mai számunkhoz mellékelt csekken 
az előfizetésüket mielőbb megújítani 
és a töbh helyen igen régi hátralé
kukat is befizetni, esetleg törleszteni 
szíveskedjenek, hogy tetemes kiadá
sainknak mi is könnyebben meg
felelhessünk. A kiadóhivatal.

— Szem élyi h írek . Dr. Roit 
Nándor megyéspüspök, aki tegnap 
hazaérkezett őszi bérmautjáról, va
sárnap résztvesz az ugodi Katolikus 
Napon. — Dr. Werner Adolf zirci 
apát a hét folyamán rendi ügyekben 
Bpestre utazott.

— L ázár A ndor igazságügy
m iniszter V eszprém ben. A dunán
túli ref. egyházkerület közgyűléséről 
hozott tudósifásunkban megemlékez
tünk azokról a közéleti előkelőségek
ről, akik az egyházkerület közgyű
lésére Veszprémbe érkeztek. Erek 
között volt a kormánynak két tény
leges tagja i s : dr. Lázár Andor 
igazságügyminiszter, aki hétfőn reg
gel érkezett és dr. Kenessey Pongrác 
főispánnál volt reggelin, és dr. Da
rányi Kálmán miniszterelnökségi ál
lamtitkár, aki már szombaton ide
érkezett és kedd délutáni eltávozá
sáig a főispán szállóvendége volt.

Dr. Lázár Andor igazságügyminisz- ( 
tér, miután az egyházkerületi köz
gyűlésen résztvett, Kenessey Pongrác j 
főispán és titkára: Bezay Jenő min. 
osztálytanácsos kíséretében megláto
gatta a veszprémi bíróságokat, ame
lyeknek s a kir. ügyészség tagjainak 
élén, a törvényszék tanácstermében, 
Csajághy Károly kúriai biró, a tör
vényszék elnöke üdvözölte. A mi 
niszter az üdvözlés megköszönése 
után rövid megbeszélést tartott a 
törvényszéki elnökkel, majd megte
kintette a törvényszéki épület helyi
ségeit s elismerését nyilvánította a 
rend és tisztaság fölött.

— O któber 6. Amint minden 
évben, úgy ezidén is hálás kegyelet
tel ünnepli meg a nemzet az aradi 
vértanuk emlékét. A gyázmise az év
forduló napján reggel 9 órakor a 
Szent Ferenc-rendiek veszprémi temp
lomában lesz, de megünneplik e 
napot a református, evangélikus és 
izraelita templomokban is.

— A zirci ap á t névnap ja. Zirc- 
ről jelentik: A hazulról távol volt 
dr. Werner Adolf zirci apát szerdai 
névnapján ünnepies szentmise volt 
a monostori templomban. Az üdvöz
lésekre kitett ivén a tisztelők soka
sága fejezte ki hódolatát a közsze
retetben ál'.ó rendfönök iránt.

— Evangélikus Nap Csernyén. 
A veszprémi evangélikus egyházme
gye, a Belmissziós Egyesülettel kar
öltve, Bakonycsernyén Evangélikus 
Napot rendezett, amelynek előadói 
Bödecs Károly suri, Csillag Ferenc 
ösküi, Hering János veszprémi, Nagy 
Lajos gyúrói, Sokoray Bálint hántai 
és Szlovák Pál bcsernyei lelkészek 
voltak. Az egyházmegye nevében 
Mihály Sándor gazd. felügyelő, az 
egyházmegye felügyelője üdvözölte 
az előadókat és megjelenteket, a 
gyülekezet nevében pedig Szlovák 
Pál székesfővárosi tanácsos, gyüle
kezeti felügyelő fogadta az érkező
ket. A szépen sikerült Evangélikus 
Nappal kapcsolatosan dr. Kovács 
Sándor egyet, professzor vallásos es
tén tartott tartalmas előadást.

— O któber 7—11.-én lesz a 
XXIV. O rszágos K atolikus Nagy
gyűlés. Az Actio Catholica rendezé
sében október 7—8—9 —10—11. 
napjain lesz a XXIV. Országos Ka
tolikus NaggyGlés Budapesten s an
nak rendje a következő: Okt. 7. D. 
u. 3 órakor a gyermekek hódolata 
Krisztus Király előtt. 4 órakor leány- 
ifjúsági diszgyGIés a Vigadóban. 5 ó. 
az egyetemi és főiskolai hallgatók 
diszgyfilése. 7. ó. a Kát. Népszövet
ség diszgyGIése a Vigadóban. Okt. 
8.-án reggel 8 30 ó. ünnepies Veni 
Sancte, főpapi szentmise és szentbe
széd a belvárosi főplébánia templom
ban. 10 30 ó. I. nyilvános megnyitó 
diszgyülés a Vigadóban. D. u. 2 30 
ó. szentséges körmenet a Bazilikától 
a Országház-térre, ahol szentbeszéd 
és rövid könyörgés után a herceg
prímás az oltáriszentséggel áldást

oszt. 6 ó. a katolikus bányászok 
gyűlése a Vigadóban. Okt. 9.-én reg
gel 8 ó. ünnepélyes szentmise az 
Egyetemi templomban. 9 ó. eukarisz- 
tikus gyűlés az Örökimádás templom
ban. 11 ó. az Actio Catholika szak
osztályainak ülése. D. u. 4 ó. II. 
nyilvános ülés a Vigadóban. 8 ó. 
díszhangverseny a Zeneművészeti 
Főiskolán. Okt. 10 -én reggel 8 ó. 
ünnepélyes szentmise a hétszázéves 
jubileumát ünneplő Szervita-rend 
templomában. 9 ó. az Actio Catolica 
igazgatótanácsának alakuló ülése. 10 
órától egyesületi gyűlések. D. u. 4 
ó. a 111. nyilvános záróülés a Viga
dóban. 6 ó. gyeriyás könyörgő kör
menet a Vigadó térről a Szent Gel- 
lért-hegyi Sziklatemplomhoz. Okt.
11.-én reggel 8 ó Te Deumos szent
mise az Örökimádás templomban. 
10 ó. az Actio Catholica országos ta 
nácsának alakuló ülése a Központi 
Kát. Körben. — A nagygyűlésen való 
részvételre az AC. elnöksége által 
kibocsátott tagsági jegy jogosít, ára 
2 P. Tulajdonosa az összes ünnep
ségeken résztvehet. A nyilvános ülé
seken külön székjegyek is vannak, 
amelyek a tagsági jegy felmutatása 
ellenében gyülésenkint 1—6 P árban 
válthatók. A nagygyűlésre a MÁV és 
a MFTRT 33 %  -os ut izási kedvez
ményt engedélyezett. Részletes felvi
lágosítást a plebániahivatalok és az 
Actio Catholica központi irodája: 
Bpest, IV., Ferenciek-tere 7., III. lép
cső, 1. emelet 8. nyújt.

— Bizalmi válság  van az 
egész  világon, mely megdermeszti 
a gazdasági életet és a szociális és 
politikai helyzetet is erősen befolyá
solja. Ezen bajok leküzdésére össze 
keli fogni, fel kell lendíteni mindent. 
Ésszerű célokat kell kitűzni és el 
kell indulni azon az utakon, melyek 
a bizalomhoz vezetnek, reménységet 
fakasztanak. Nem csüggedni, hanem 
alkalmat, szerencsét ke;l keresni min
den egyes embernek. Viszonyaihoz 
képest kibróbálhatja a szerencséjét 
mindenki a m. kir. Oszlálysorsjálékon. 
3, 6, 12, 24 pengőért okos és cél
szerű sorsjegyet venni, lehetséges, 
hogy ezáltal egyszerre gazdag és

kereskedőjénél. mert a 
rendelések sorrendjé
ben szállítjuk i 3 + l  
lámpás 7331-es Orton 
rádiót, mely különleges 
csövekkel különleges 
nagy dinamikus hang
szóróval ellátott Band- 
Pass Európa vevő. állo
más nevekre hitelesnett, 
á tv ilág íto tt skálávaL 
hangé rósz a bályozóvat 
és hangsz inezet váltóvet 
Ezen készülék teljes 
hangerővel, szelektíven 
hozza Európa minden 
számottevő állomását 
Készpénzén P. 228.—



4. (XXXV. LV1II.—40. szám.) 

Schandl K á ro ly
a  k e rü le té b e n .

A bakonypölöskeiek is c sa tak o z
tak  a  N em zeti E gységhez.
Devecserből jelentik: Vasárnap 

Bakonypölöske község polgársága 
teljes számban összesereglett dr. 
Schandl Károly ny. államtitkár a ke
rület országgyűlési képviselője be
számolójának meghallgatására, ame
lyet a község németajkú, de jó ma
gyar népe nagy megértéssel foga
dott. Förster Károly plébános indít
ványára a bakonypölöskeiek képvi
selőjüket ragaszkodásukról biztosí
tották és amikor a képviselő vázolta 
a  Kér. Kisgazda, Földm. és Polgári 
Párt, mint a Nemzeti Egység helyi 
szervezete újraalakításának szüksé
gességét, javaslatára egyhangúlag 
kimondották a helyi szervezet meg
alakulását. Benedek Lipót igazgató- 
tanitó, aki a szervezet elnöke lett, 
lelkes' szavakkal tolmácsolta a köz
ség egész polgárságának egyesülé
sét a szervezetben, amely a keresz
tény népies agrárpolitikát követi s a 
közjogi kérdésben minden egyes 
tagjának szabad kezet biztosit.

gondatlan lesz. Nem biztos, — de 
meg van az előfeltétel és a jóleső 
reménység!  264

— Tem plom  a lapkő  letétel. 
Ajkáról jelentik: Az ajkai róm. kát. 
egyházközségnek nagy ünnepélye 
volt vasárnap, amikor elhelyezték az 
épülő templom alapkövét. Felki 
Viktor esperes, a kislődi kerület pap
ságának élén litániát mondott, majd 
Kakas Aladár lelkész ismertette a 
templomépités történetét, az ajkai 
hívek áldozatkészségét és reményé
nek adott kifejezést, hogy majd egye
sült eiővel, összetartással sikerül 
felépíteni a templomot. Sági József 
városlődi esperes olvasta fel az ala
pitó levelet, amelyet Felki Viktor he
lyezett el bádogtokban az egyik épülő 
oszlop talapzatába. Az ünnepélyen 
úgy Ajka, mint a szomszédos falvak 
lakossága is részt vett és közremű
ködött azon az Ajkacsingervölgyi Bá
nyász Zenekar Elek karmester veze
tésével 8 szép egyházi énekeket adóit 
elő. Az építkezés előmozdításához 
Ajka. Ajkarendek, Bakonygyepes, 
Bódé, Tósok, Tósokberénd, Úrkút 
községek lakossága, vallásra való te
kintet nélkül, kézi napszámmal és 
természetbeni fuvarral járul hozzá.

— Esküvő. Kulcsár Ilona (Vesz
prém) és Deutsch István (Brassó) 
október hó 3.-án, kedden déli 12 
órakor tartják esküvőjüket. (Más 
értesítés helyett).

— O rszágos esem ény lesz a 
fron tharcosok  b u dapesti ta lá lk o 
zó ja . A Frontharcos Szövetség októ- I 
bér 1.-t, OiSdik országos találkozó
ját — amint értesülünk — az egész 
magyar társadalom szokatlan érdek
lődéssel kiséri. Az ünnepélyen meg
jelenik a kormányzó, József kir. her
ceg, Gömbös Gyula miniszterelnök, 
a szövetség diszelnOke, Huszár Ala
dár bpesli főpolgármester s képvi
seltetni fogja magái a főváros, a 
Vitézi Rend, a HONSz s a külföldi 
nemzeti frontharcos szervezetek is. 
Az országból egybesereglelt front
harcosok a HősOk-lerén diszmenet- 
ben fognak tisztelegni a kormányzó 
előtt s elvonulnak az Országzászló
hoz is. Szeptember 30.-án pedig 
reggeltől egy frontharcos disszázad 
diszőrséget áll és este térzenét ad a 
kivilágított Hősök Emlékkövénél. Ez 
a tulajdonképeni bevezetője a front
harcos találkozónak. Fölvilágositást 
az Orsz. Frontharcos Szövetség (Bu- i 
dapest VI., Podmaniczky-u. 45.) és 
a helyi alakulatok elnökségei adnak.

VESZPREMVARMEGYE

— Presbiter- avatás. A pápai 
evangélikus gyülekezet újonnan vá
lasztott 25 presbiterét istentisztelet 
keretében avatlák fel ünnepélyesen. 
Schöck Gyula lelkész emelkedett 
szellemű beszédben tárta a presbi
terek elé kötelességeiket, majd fel
hívta őket az eskü letételére, ami 
után a lélekemelő ünnepély gyüle
kezeti közénekkel ért véget.

— T u d ja  Ön m ár, hogy az is- 
mert Aspltin- tabletták 1895-ben be
ható kísérletek és tudományos kuta
tások után kerültek forgalomba és 
immár kb. 33 év óta az emberiséget 
a .meghűlések" elleni védekezésnél 
támogatják. Hülések minden tünetei
nél, influenza-, spanyol - járvány, 
reuma, csuz, ischiásnál ma már az 
egész világon Aspirin-tablettákat az 
eredeti csomagolásban a „Baye/“ 
kereszttel szedik.

— A vá rp a lo ta i Ö nkéntes tű z 
o ltóság  köréből. Várpalotáról je
lentik : Bikeffy György, a Várpalotai 
Önk. Tűzoltó Testület eddigi elnöke 
Veszprémbe költözött s távozásával 
az elnöki szék megüresedett. Amint 
értesülünk, eme tisztségre Korompay 
Lajos bányaigazgatót, a társadalmi 
és kulturális egyesületek nagy mecé
nását jelölték. — Itt említjük meg, 
hogy a palotai Ónk. tűzoltó testűid 
uj, modern őrtoronnyal látta el ma
gát, amelyre egy, 5 km. körzetben 
hallható villamos sziréna van sze
relve.

— K arácsonyi v á sá r. A Vesz
prémi Róm. Kát. Köt, az előző évek
hez hűen, ezidén is megrendezi jó- 
tékonycéiu karácsonyi vásárját és 
pedig december 6 -tól 10.-ig bezá
rólag. A megnyitás 6 -án d. u .j  4 
órakor lesz a kOr nagytermében, a 
vásár bezárása 10-én este 8 órakor. 
A vásárt a megyéspüspök ur őnagy- 
méltósága fogja megnyitni. A vásár 
tiszta jövedelmét a kör elnöksége 
szegény iskolás gyermekek felruhá
zására fogja fordítani, ezért Veszprém 
város nagyérdemű 8 áldozatkész 
közönségét eme vásár erkölcsi és 
anyagi támogatására már most fel
kéri az elnökség.

— L eg ú ja b b  k o t tá k , ir o d a lm i  
k ö n y v u jd o n sá g o k  m á r  a  m e g j e le 
n é s  n a p já n  b e s x e r e z h e t d k  FODOR 
FERENC k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n .

— K atóka szakácskönyvét tanul
mányozva, főzögetés közben egy mo
solygó fiatal lány, a Magyar Lányok 
legújabb számában, az „Otlkonunk" 
melléklet címlapján. Van ebben a 
számban minden, ami fiatal leányt 
érdekeiket. Pálossy Éva regénye s 
egy vidám angol történet. Szentmi- 
hályiné Szabó Mária és B. Radó Lili 
novellái, Pogány Elza, Temesváry 
Kriszta cikkei, Móra László verse stb. 
A népszerű lap mutatványszámát bár. 
kinek szívesen megküldi a kia
dóhivatal.

— Az evangélikus KIÉ köz
gyűlése. A Veszprémi Evangélikus 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület évi be
számoló közgyűlését holnap vasár
nap d. e. 11 órakor az evangélikus 
elemi iskolában tartja s arra a tago
kat és érdeklődőket ezúton is meg
hívja az elnökség.

— E gészségügyi viszonyok a 
várm egyében . Dr. Bélák Imre várm. 
főorvos a közigazgatási bizottság ülé
sén a vármegye egészségügyi viszo
nyairól a következőket jelentette: A 
közegészségügyi visszonyok augusz
tus folyamában kielégítők voltak, tö
megesebben csak az emésztőszervek 
hurutos bántalmai fordultak elő, 
enyhe lefolyással és kedvező kime
netellel. A fertőző betegségek közül 
járványos jelleggel egyik sem ural
kodott. Emelkedett a roncsoló torok
lob (14—28), a vörheny [(15—28), 
a hasihagymáz (3— 12), a paratifusz
2 . - 2 )  és a gyermekágyi láz (0—2),

mfg ezzel szemben a többi fertőző 
betegség csökkent. A vörhenynél 
mutatkozó nagyobb emelkedés fő
leg a balatonalmádi Zsófiabzanató- 
riumban és a farkasgyepüi üdü- 
lőtőlepen nyaraló gyermekek kö
zött fellépett esetekből tevődik ki, 
azonban a betegeknek kórházban 
való elkülönítése által sikerült a be
tegség nagyobbmérvü elterjedését 
megakadályozni. Ebmarást 7 esetben 
jelentettek.

— A m ozi m űsora . Ma szom
baton (30.) fél 7 és 9, vasárnap 
(okt. 1.) 4 fél 7 és 9 órakor Tán
col a garnizon, filmoperett a bol
dog békeidőkből. Zenéjét Johann 
Strauss, Millöcker és Suppé motí
vumaiból össeállitotta Nico Dostal.
A főszerepekben: Eggerth Márta, 
Paul Hörbiger és Szőke Szakáll. 
Ferenc József korának derűs, nap
sugaras regénye, amely a maga gond
talanságát, vidámsággal telitett leve
gőjét árasztja szét. Csupa élet, lük
tető elevenség, amiben őszinte szó
rakozást fog találni a közönség. 
Ezenkívül kiegészítő műsor és M a
gyar Világhiradó. — Az uj szezon 
első filmjének ismertetését másik 
közölményünk tartalmazza.

— Ö sszevagdosta  be re tvával 
m agát. Polányi István nagypécselyi 
földműves öngyilkos szándékból be
retvával nyakát, hasát, karját és mellét 
összevagdalta. Súlyos állapotban kor- 
kázba szállították. Tettének oka is
meretlen.

— E rdő tűz. Fenyőfő község ha
tárában az ugodi hitbizomány tulaj
donát képező Nyires-erdő kigyulladt 
és mintegy 800 P értékű tűzifa és 
fenyőcsemete elégett. A tűz valószí
nűleg gondatlanságfolytán keletkezett.

— H ázasság ró l szó  s in cs! — 
mondja Éva kisasszony, amikor kez- 
tyüelárusitónak áll be, hogy kiszemelt 
vőlegényjelöltjét megismerje. Hogy 
aztán mégis csak szó lesz házasság
ról, azt éppen a keztyük különös köz
vetítése intézi el. Kedves, humoros, 
melegszívű regény Courths-Maler uj 
műve, amely megjelent a Milliók 
Könyve legújabb számában, ára 20 
fillér, kapható mindenütt.

— V asvillával ve rte  agyon  a 
b é re sg azd á t. Tóth József béres Aka- 
pusztán szóváltásba keveredett id. 
Bertalan István béresgazdával, aki 
valamit parancsolt neki. Veszekedés 
hevében Tóth annyira megdühödött, 
hogy a kezében levő vasvillával egy 
csapással agyonütötte Beitalant. Á 
gyilkos bérest letartóztatták és a 
veszprémi ügyészség fogházába szál
lították.

— E ltűntek . Ligeti László vár
megyei dijnok hétfőn este eltűnt 
Veszprémből és azóta nyoma veszett. 
Vele egyidőben eltűnt Balatonalmá
diból Kende Anna odavaló leány is. 
Az eltűntek felkutatására a nyomo
zás Budapesten is megindult.

— S zerencsétlenü l já r t  k e rék 
párosok . Zircröl jelentik: Ifj. Wéber 
Ferenc zirci építőmester kerékpáron 
lakására igyekezett s a szembe jött 
fát szállító kocsik mellett akart elha
ladni. Közben kutyák vették körül, 
amelyek közül az egyiket el is gá 
zolta, de elvesztette az egyensúlyt s 
a kocsi kerekei közé esett. A kocsi
kerék egyik kezefején keresztülment 
s azt agyonzuzta és egyéb sérülések 
mellett még egy oldalbordája is el
törött. Súlyos állapotban lakására 
szállították. — Ugvancsak szeren
csétlenül járt Kohn Ödön zirci rövid
áru kereskedő, aki arra a metész- i 
ségre vállalkozott, hogy a Bakonyban 
fék nélküli kerékpárral indult el I 
Nagyesztergárra. Egyik lejtőnél a ke
rékpár fölborult s a kereskedő arcán, 
vállán és karjain súlyos sérüléseket 
szenvedett. Egy dudari fuvaros talált 
reá. Beszállították a zirci kórházba. !

__________ 1933. október l . _

A z  o s z tá ly -
s o r s já t é k o n
résztvevők nagy ré
sze sohasem volt 
olyan helyzetben, 
mint amilyenbe az 
utóbbi időben jutot
tak. A kereseti lehe
tőségek minden tár
sadalmi osztályban 
csökkentek, napról 
napra több a mun
ka- és keresetnélküli 
ember. De ilyen ne
héz időkben is 10 
vagy 20fillér terhet 
elbír naponta, aki 
előrelátó, céltudatos, 
okos és hoz egy kis 
áldozatot, vesz egy 
osztálysorsjegyet, mi 
által megszerzi a 

r e m é n y s é g e t ,  
mely buzdít, serkent 
egy jobb jövő és 

boldogulás felé. 
H in n i, b iz n i,  r e 
m é ln i ,  az a fő ! 
Mindenkinek és min
den egyes sorsjegy
nek egyenlő a nye
rési esélye. Nincs

különbség a sorsje
gyek} között, egyik 
olyan mint a másik. 
Ne legyen tehát in
gadozó és kételkedő, 
hanem bizakodó és 
rem ényteljes! Bíz
zék a jövőben, a sze
rencse forgandósá- 
gában és vegyen sa
ját érdekében egy 

osztálysorsjegyet 
Mindenkit érhet sze
rencse ' Miért ne önt 
is! Nemcsak nálunk, 
hanem egész Euró
pában alig van em
ber, akinek ne vol
na sorsjegye! A sors
jegyek ára: nyolcad 
3 P. negyed 6 P, fél 
12 P, egész 24 P, az 
összes főárusitók- 
nál. A húzások már 
o k t ó b e r  h ó  14.- 
é n  kezdődnek. Ren
deljen még ma, fi
zetni van ideje leg
később a húzás előtt. * 40

— Őszi v ad ász a tra  A z Én Uj- 
sdgom népszerű Ali basája is elindult 
hűséges kacsájával s a zsákmány há
rom egér. Mese, izgalmas ifjúsági 
regény. Herczeg Ferencről szép cikk. 
Majlhényi György vezetőcikke, Ko- 
sáryné Réz Lola vidám verse stb. 
tarkítják Az Én Újságom-hl, amely
40. évfolyamát fejezte be. Mutatvány- 
számot szívesen küld a kiadóhivatal.

— A pagyilkosságért h é t évi 
fegyház. Id. Varga Mihály bakony- 
szombathelyi gazdálkodó állandóan 
veszekedett családjával, amelyet ki
irtással fenyegetett. Ez év április 
28.-án egy konyhakéssel támadt fe
leségére, fia ifj. Varga Mihály azon
ban, aki akkor tért haza a mezőről, 
védelmére kelt édesanyjának és egy 
vaslapáttal többször fejbevágta apját, 
majd a haldokló öregembert megrug
dosta. Ezután bevitte apját az istá- 
lóba, ahol a lovak közé esett, ame
lyek agyontaposták. A veszprémi tör
vényszék kedden tárgyalta a bűn
ügyet és a gyilkos fiút páratlan 
kegyetlenséggel, de erős felindulás
ban elkövetett szándékos emberölé
sért 7 évi fegyházra Ítélte. A vádlott 
és a védő fellebezett.

— A „Nyíl" reg én y u jság  leg
újabb száma „Ransom fűrjét fog" 
Aszlányi Károlytól, ára 10 fillér.

— Nincs jobb házibarát
Az „lgmándi“  víznél,
Azért legyen minden
Háztártásban kéznél.
— F o rd íto tt v ilág . Japánban 

majdnem mindent fordítva csinálnak. 
Az ács húzza és nem tolja különös 
alakú gyaluját, a kulcsokat ellenkező 
oldalra fordítva kell hajtani, a japán 
leány nem a cérnát fűzi a tű fokába, 
hanem a tű fokát csúsztatja rá a 
cérnaszálra. Ezekről immár harmincöt 
esztendeje ir Tolnai Világlapja.

— A m ozgóképsz ínház  u j s ze 
zonja . A mozi uj vezetői okt. 3.-án 
hatalmas filmujdonsággal nyitják meg 
az uj szezont. Kedden (3.) és szer- 
dán (4 ) fél 7 és 9, csülörlükOn (5.) 
4, fél 7 és 9 órakor Dalol a mámor 
c. zenés vígjáték lesz műsoron, mely 
a bpesti mozgóképszínházakkal egy- 
időben fog peregni. A film rende
z i je: Joe May, míg a főszerepet az 
„Éjféli szerenád" hőse, Jan Kiepura, 
a világhírű tenorista játssza. A többi 
szereplők : Jenny Jugo, Paul Kemp, 
Paul Hörbiger, Ralph Artúr Roberts 
és Ida VVUst, külön-külön is biztos 
sikert jelentenek. A nagy anyagi ál
dozatok árán biztositotl film mind a 
három nap filléres helyárakkal ke
rül bemutatásra s ennél szebb mű-
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H A L L Ó I! F IB T E L E H II
Minden szombat i s  vasárnap este 

házilag készített
d is z n ó t o r o s  v a c s o r a

S Z I K L A T "
77 BOROZÓBAN.

Cigányzene. 270
Figyelmes és előzékeny kiszolgálás. 
Vasár- és ünnepnap zónareggeli 30 fill.
A nagyérd. közönség szives pártfogását kéri

C S E P E LY  DEZSŐ  vendéglős,
Szent János sör csapolás! Külön terem !

sort nem is hozhattak volna az uj 
vezetők, akiktől a mozi további fel
virágoztatását várja a közönség, hogy 
a mozi a jövőben is igazi szórakozó 
helye legyen székvárosunknak. A 
filléres előadások jegyei, az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően, a szom
bat-vasárnapi előadásokra szóló jegy
váltásnál ezután is érvényesíthetők.

— F e lak asz to tta  m a g it. Bartos 
jános 58 éves pápai favágó a Fő
téren levő Esterházy-féle emeletes 
ház udvarán a szőnyegporolóra fel
akasztotta magát. Mire tetlét észre
vették, meghalt. Öngyilkosságának 
oka állítólag családi viszálykodás.

KÖZGAZDASÁG
* A keresk ed e lm i m in iszter 

15.000 p en g ő t ad o tt a  bakony. 
szom bathe ly—csernyel ú tszakasz  
k iép ítésére . Dr. Fabtnyi Tihamér 
kereskedelmi miniszter beváltotta azt 
az ígéretét, amit a mull hónapban 
bakonyvidéki látogatása alkalmával 
lett. A miniszter most 15 000 P ál
lamsegélyt utalt ki Veszprémvárme- 
gyének a bakonyszombathely—ba- 
konycsernyei vicinális útszakasz meg
építésére, amihez a várm. állampépi- 
tészeti hivatal nyomban hozzá is 
kezdett.

* Fogoly befo g ás. Gróf Ester
házy Károly marcaltői lakosnak a 
földmüveléBi miniszter megengedle, 
hogy 1100 darab foglyot élve össze
fogathasson és azokat részben bel-, 
részben külföldre elszállíthassa.

* N em es do h án y fa jták  és 
ópium  te rm e lése  a  B alaton p a r t
ján . A Balatoni Szövetség kezdemé
nyezésére pár évvel ezelőtt megindult 
a Balaton felső partján a nemes fajú, 
balkáni dohányfajták termesztése ér
dekében való kísérletezés, A kísérle
tek kitünően sikerültek és most a szö
vetség mozgalmat indít, hogy az apró- 
levelü dohány nagymértékben való 
termesztését meghonosítsa. A felső- 
balatonparti köves, silány talajok egé-

A sznnyogpusztai gazdaságban 
önkéntes árverés utján, 
o k tó b e r  7 .-é n , d é le lő tt  
10 ó ra i  k e z d e tte l á r v e 
r é s r e  k e rü l 4 8  d a ra b  

különböző korú és Ivaru

nehéz igásló
és 5  d a ra b

könnyű futóló.
Vasútállomás: Enying . 269
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szén jól felhasználhatók a nemesfaju 
dohánytermesztés céljaira és ezzel a 
Balaton mellett uj, nagy lehetőségek 
nyitlak meg. A szövetség gyakorlati 
szervet szándékozik életre hívni a ne
mesfaju dohánytermesztés szakszerű 
irányítása érdekében és ezzel együtt 
meghonosítani a máktermesztéssel 
kapcsolatos ópiumtermelést is. Bebi
zonyultak ugyanis, hogy a vidék igen 
alkalmas minden olajos-mag termesz
tésére, mert a különleges értékű ne
mes ilió olajok bőven találhatók a 
balatonmenti növényekben és mag
vakban.

* K aszásból j .v u lt ,  kapásbó l 
gyenge a  te rm és várm egyénk
ben . Halmi Nándor, a vármegyei 
kir. gazd. felügyelőség vezetője au
gusztus haváról a következőket je
lentelte a közigazgatási bizottságban:
A hó száraz időjárása melleit a ta- 
karodási és cséplési munkálatokat 
akadálytalanul végezhetlek. A júliusi 
jelenlés után beérkezeti becslések sze
rint a gabonafélék terméseredménye 
ismét némi javulást mutat. E szerint 
búzából 9, rozsból 8, árpából 7.9, 
zabból 7 6 métermázsa termés mu
tatkozik kai. holdankint, vármegyei 
átlagban. A szárazság a kapás nővé 
nyekre nagyon kedveződen volt. A 
tengeri fejlődésében megállóit, sok a 
meddő szár, a csövek rövidek és a 
szemképződés hiányos. Éréséhez me
legebb idő kellene. A burgonyatermés 
kilátásai is csökkenlek, a gumók sok 
helyen aprók és fonnyadlak. Az ed
digi becslések szerint tengeriből 9 4, 
burgonyából 45 mázsa termés ré
mé hető kát. holdankint. A rétek és 
legelők is megsínylették a szárazsá
got, a sarju a legtöbb helyen gyenge 
hozamot adott, a legelők kisültek. 
Az értékesítési és munkásviszonyok
ban augusztusban változás nem volt. 
A földmivelési miniszter a devecseri 
járás Nsgykamond.Kiskamond, Kerta, 
Nagypirit, Kisberzseny, Apácatorna, 
Karakószörcsök, Veszprémpinkóc és 
Tüskevár községeiben, ahol a májusi 
jégverés a vetéseket tönkretette, a 
kisgazdák felsegilésére 761 mm, rozs 
és 176 mm. búzavetőmag kiosztlsát 
rendelte el. Vetőmag segé'yben a 20 
holdon aluli gazdák részesülhetnek. 
A vetőmagot a gazdasági felügyelő
ség osztja ki és a kisgazdák a jövő 
évi termésből lesznek kötelesek azt 
természetben visszaadni.

* A Falu Szövetség k iállítása 
Szckszárdon. A .Falu* Országos 
Földműves Szövetség október elején 
impozáns méretű kiállítást rendez 
Szekszárdon, melynek keretében fel
sorakoztatja a vármegye mezőgazda- 
sági, ipari, kereskedelmi és kulturális 
éleiének minden eredményét E kiállí
táson Paullni Béla irő rendezésében 
bemula'ásra kerül a Sárköz népmű
vészete, szokásai és viseleté egy 
.Sárközi bokréta* keretében. Ez al
kalomra a MÁV Budapestről és az 
ország különböző helyeiről filléres vo
natokat indít, amelyre jelentkezni le
het a Falu Szővetség-né\. Bpest, V. 
Báthory u. 24.

* V ldékenklnt milyen g y ü 
m ölcsfát ü lte ssü n k ?  Erre a kér
désre ad feleletet a Növényvédelem 
és Kertészet legújabb szám3, amely 
közli a hivatalos gyümölcskörzeti be
osztást. Cikkeket közöl még a kaj
szibarack telepitéséről, az őszibarack 
jövedelmezőségéről, a házikert beosz
tásáról, a jégverle szőlők szüretelései- 
röl, a telepilésre alkalmas szőlőfaj
tákról, a gyümölcsös őszi leendőiről 
stb. A dúsan illusztrált két szaklap
ból a Növényvédelem kiadóhivatala 
(Bpest, Vili, Rákóczi-ut 51., IV. em.
5.) egy alkalommal díjtalanul küld, 
lapunkra való hivatkozással, mutat
ványszámot.

IRODALOM.
(H erczeg Ferenc 70 éves.) Het

venedik születésnapján az egész ma
gyar társadalom szeretettel fordult 
Herczeg Ferenc felé. Az U j Idők, 
a nagy iró immár negyven eszten
dős hetilapja, Herczeg Ferenc 70. 
születésnapjára a szerkesztő mellő
zésével állította Össze az ünnepi szá
mot. Ez a szám Herczeg Ferencet 
adjaaműfajoknakama sokféleségében, 
amellyel Örökké beírta nevét az iro
dalomba. Az Uj Idők ünnepi száma 
mutatványt ad a kötő  most készülő 
önéletrajzából és színes mellékletben 
közli Szüle Péter mesteri Herczeg- 
portréjának mását. A közel 60 olda
las füzetnek Herczeg Ferenc tar
talmán kívül a szépirodalmi része is 
méltó az ünnephez. Lyka Károly, 
Harsányi Zsolt, Kosáryné Réz Lola, 
Bódás Jáno.s Babay József, Farkas 
Imre, Bokor Malvin Írásait találjuk 
ebben a gazdag számban. Az Uj Idők 
kiadóhivatala: Bpest, VI. Andrássy-ut 
16. bárkinek küld mutatványszámot. 
Előfizetése negyedévre 6 40 P, egyes 
szám 50 fillér.

(A M agyar M űvészet) szeptem
beri száma a Bécsből hazahozott ma
gyar műkincseket ismerteti. Legkivá
lóbb szakembereink, Petrovics Elek, 
az Országos Mrgyar Szépművészeti 
Múzeum főigazgatója és Varjú Ele
mér, a Magyar Nemzeti Múzeum tör
ténelmi osztályának igazgatója, akik 
e kincseink visszaszerzésében aktive 
is igen jelentős részt vettek, Írták a 
minden vonatkozásban tanulságos, 
tudományos, minden magyar embert 
érdeklő ismertetést. A Magyar M ű
vészet e számát, amely, mint rende
sen, ezúttal is telitett a szebbnél-szebb 
reprodukciók sokaságával, ott szeret- 
nök látni minden öntudatos magyar 
család könyvespolcán. A legelső kül
földi művészeti orgánumokkal egy- 
szinten álló, kitűnő magyar folyóirat 
előfizetési ára, leszállítóban, negyed
évre 750 P. Illusztrált tájékoztatót 
szívesen küld a kiadóhivatal: Erzsé
bet-könít 7.

Rádiók részletfizetésre Fodornál!

T E S T E D Z É S .
L a b d a rú g á s .

Pápán a Kinizsi isméi vereséget 
szenvedett 4 :1  (2 :1 ) arányban a 
Soproni Vasutastól. A Kinizsi lélek- 
nélküli, álmos játéka érthetetlen. A 
mérkőzés egyetlen pillanatában sem 
tudott veszélyes lenni a jó napol ki
fogó Vasutasra. Egyetlen gólját Tarr 
szerezte. Biró: Fritz.

A Move VSE nthon a szfehárvári 
ARAK-kai játszóit 2 :2  (1 :2) arány
ban. Az elsőfélidőben a vendégek 
az unottan és lus'án játszó MOVE 
ellen a vezetést is megszerezték. Má
sodik félidőben a MOVE is felesz
mélt, ellenfelét szinte a kapujához 
szegezte, gólt azonban csak nagy- 
nehezen, a mérkőzés utolsó percei
ben tudóit elérni. Második félideji 
nagy fölénye után a győzelmet is 
kis szerencsével megérdemelte volna. 
Gólszerzői: Tóth és Horváth. Jók : 
Tóth, Sulák, Horváth és Sütő (MOVE), 
a kapus, a jobb bekk, a jobb half 
é3 balszélső (ARAK). Biró: Gray II.

Fűzfő Pétíürdőn a PKSE-t 4 :0  
(2:0) arányban győzte le. A nagyobb 
tehnikai ludást a péti csapat lelkese
dése nem tudta feltartóztatni és 
Fűzfő győzelme megérdemelt volt.

A VTC Várpalotán a Uniótól 
szenvedett szerencsétlen körülmények 
közölt 2 :1  (1 :1 ) arányú vereséget. 
A mérkőzés legnagyobb részében a

(XXXV. LVI11.-40. szám.) 5.

Az én talpam Okmatalp 
Kevés pénzért soká tart

a  PÁLMA

OKMA
ta n to iito d lp  t 
m Z m  á / ű Á  a j k ,

Ezt kérje!

VTC fölényben volt, az Unió védelme 
azonban keményen ellenlállta táma
dásoknak. A VTC szerencsétlensé
gére jellemző, hogy mindkét gólja 
öngólból esett. A VTC gólját, amit 
az ellenfélnek rúgott, Molnár szerezte. 
A tartalékos Unió nem játszotta ki 
rendes formáját.

Az Ajkai Levente Egyesület Győ
rött mérkőzött a Devecseri Football 
Egyesülettel, amelyet 4 : 0 arányban 
legyőzött. Góllövők: Csörgei (2), 
Fuchs és Tiszta (1 —I). Biró: 
Márkus. (t. /.)

o V asárnapi labdarugó  p ro g 
ram . A pápai Kinizsi a SFAC cal 
Sopronban, a Siófoki SE az ELŐRE 
II.-vei Szfehérvárolt, a VTC a Bfüredi 
SC-vel Veszprémben, a Move VSE 
a PKSE-vel Péten, a Perulzgyár a 
Sárvári SE-vel Pápán és a Pápai 
Vasutas a Move ZSE-vel Zalaeger
szegen játszik bajnoki mérkőzést.

o Céllövő-verseny. Néhai Kon
koly-Thege Gyula és neje, a levente
intézmény jóltevői em'ékére céllövő 
versenyt rendezett a Pápai Levente 
Egyesület, amelyen pápai, tapolcafői, 
adászteveli és ugodi leventék vettek 
részt. Első lett Pápa 1282, Tapolcafő 
968, Adászlevel 839, Ugod 597 egy
séggel. Az egyéni versenyben győz
tes lett Pomher György pápai gazda
legény, aki sisakot, arany- és ezüst

P O L O S K Á T
c iá n g á z z a l i r t

FISC H E R  és TÁRSA
StékesfehérvAr, Kossuth-n 6. 

Veszprémi megbízott szívességből 
SCHLOG L,
Rohonczy-tér I. sz. u

Olcsó! Garantált! Diskrét!
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érmet nyert. A versenyben résztvevők 
mind érmet kaptak, amelyet szép 
beszéd kíséretében Konkoly-Thege 
Sándor elnOk osztott ki.

o T u ristaság . A MTE Bakonyi 
Osztálya október 3.-án, kedden ki
rándulást rendez Herendre, a por
cellán gyár megtekintésére. Indulás 
autóbusszal d. u. 2 órakor a főposta 
elől. Vendégeket szívesen lát a ve
zetőség.

o Házi céllövöverseny. A Mo-
ve VSE lövészcsapata vasárnap ren
dezi szezonzáró házi céllövőversenyét 
3. kategóriában. A mérkőzés kezdete 
reggel 8 órakor, amely iránt a ne
vezések arányában is nagy érdeklő
dés nyilvánul meg.

o Lóversenyek K eszthelyen. 
A Somogy Zalai Lótenyésőtő és Lo
vassport Egylet október 14.-én Keszt
helyen lóversenyt rendez, amelynek 
propozicióit már Összeállítótták. Bő
vebb fölvilágositáft ad Scmidt Fri
gyes huszárezredes, Bpest, II. Mar- 
git-rakpart 15.

o  Atlétikai verseny. A p á p a -  
veszprémi városközi atlétikai versenyt 
Veszprém atlétái nyerték. Részletes 
eredmények: 100 m. síkfutás: 1. 
Reket yés Veszprém, 11.2 mp., 2. 
ZuberPápa, 11.5, 3. Kiss (P.) 11 6. 
Súly lökés: 1. Kiss (P.), 11.99m., 2. 
Tólh (P ), 11 86 m., 3. Szabó (V.), 
11 84 m. 800 m. síkfutás: 1. Hor
váth (V.), 2 p. 14 6 mp., 2. Tux 
(P.), 3. Zsédeny (V.) Magasugrás:
l. Keresztes (P ), 169 cm., 2. Bállá 
(P.), 164 cm., 3. Szabó (V.) 164 cm. 
200 m. síkfutás: 1. Rekettyés, 24 1 
mp., 2. Zsédeny 24 5, 3. Zuber. Tá
volugrás: 1. Bállá 624 cm. 2. Mares 
(V.), 606 cm., 3. Jankovics (V ), 598 
cm. Diszkoszdobás: 1. Mares, 35.32
m. , 2. Tóth. 33 98 m., 3. Konc (P.), 
3337 m. Gerelyvetés: 1. Mares, 
48 67 m., 2. Tó:h, 46 m., 3. Szabó, 
45-19 m. 1500 m. síkfutás: 1. Hor
váth, 4 p, 47 mp., 2. Tux, 4 p. 50 
mp., 3. Tóth. 4 <100 m. staféta: 1. 
Veszprém (Mares, Zsédeny, Terdy, 
Rekettyés) 47 mp., Pápa (Kiss, Bállá, 
Zuber, Fülöp).

Anyakönyv.
Születés : Debreczenyi Imre Lajos ács-s. 

és Zsebe Margit fia László Mihály r. k.
— Molnár Mihály cipész-s. és Slavonics 
Julianna fia László Mihály János r. k. — 
Futó Mária háztart.-beli leánya Mária Mag
dolna ref. — Főző István honv. törzsőr
mester és Szűcs Ida leánya Ida Mária ref.
— Barcza Sándor kereskedő-s. és Szatmári 
Mária fia Sándor Béla r. k. Végh József 
napsz. és Gazdag Anna leánya Anna Mar
git r. k. — Piánk József fuvaros és Szukob 
Katalin leánya Margit r. k.

Halálozás Pokloschek Terézia irg. nővér 
oki. elemi isk. tanítónő, 71 é., r. k. 
Szabó mária 13 h., ref. — özv. Vaczkó An- 
talné Molnár Mária 87 é., r. k. — Kalauz 
János 8 é ., r. k. — Kozma Bálint földm. 
37 é., ref. — Fújt Antal fm. napsz. 42 é., r. k.

HázaaságJHorváthJózsef villanyszerelő-s. 
és Martin Margit Mária r. k.

3300-1933. sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Láng Lajos budapesti ügy
véd állal képviseli „Ferró" Vas-, 
műszaki és eutófelszerelesi R. T. ja
vára 667 P 02 f. követelés és járu
lékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1932. évi 2439. számú vég- 
zésével elrendeli kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedő
nél 1933. évi julius hó 3.-án lefog
lalt, 1579 P-re becsült ingóságokra 
a veszprémi kir. járásbíróság fenti 
számú végzése alapján az árverést 
elrendelem, s annak az 1908. évi 
XLI. t.c . 20. §-a alapján még követ
kezőkben megnevezed, valamint zá
logjogot szerzett más foglaltatók ja
vára is, végrehajlást szenvedő lakásán,

Veszprémben, a Horthy Miklós-utón 
leendó megtartására határidőül 1933. 
évi október hó  4. n ap jának  d é l
e lő tt fél 9 ó rá já t tüzOm ki, ami
kor a biróiiag lefoglalt bútorok, te
herautó. rádió, kocsi s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek, eset
leg a becsár " ,-áért is el fogom 
adni. 1000 pengőt meghaladó becsér- 
tékü ingónál a becsérték IO'/i-át bá
natpénzül kezeimhez az árverés meg
kezdésekor te kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a be
folyó vételárból végrehajtató köve
telését megelőző kielégítéshez jogot 
tartanak, amennyiben korábbi zálog
joguk a végrehajtási jegyzőkönyvbe 1 
ki nem lünik, igénykeresetüket az á r
verés megkezdéséig nálam írásban 
vagy szóval jelentsék be.

Kell Veszprém, 1933. szept. 3.
Stekker s. k ,

268 kir. bir. végrehajtó.

Országos Társadalombiztosító Intézet 
kórháza: Bdatonkenese.

280— 1933.
Versenytárgyalási hirdetmény.

Az Országos Társadalombiztosító 
Intézet balatonkenesei kórházának ve
zetősége a kórházban feleslegessé váll:

2 d rb . L ángén és W olf g y á rt 
m ányu O ttó -jelü  benzinm otor, 2 
d rb . 110 V. egyenáram ú  mellék* 
áram köri! dinam ó, 2 d rb . m ár
vány kapcsoló tábla felszereléssel, 
63 cellás akkum láto rte lep  é s l|d rb . 
350 \370  m m .-es öntö ttvas kipuf- 
fogó fazék
értékesítésére nyilvános Írásbeli ver- 
senytárgyalást hirdet.

Az eladásra kerülő gépek és tar
tozékok műszaki leírása, valamint az 
eladási feltételek a kórház gazdasági 
hivatalában díjmentesen személyesen, 
vagy posta utján beszerezhetők.

Ar. ajánlatokat legkésőbb 1933. 
évi október hó 16.-án d. e. 9 óráig 
kell a kórház gazdasági hivatalában 
benyújtani és ezek felbontása ugyan
csak ezen nap d. e. 11 órakor fog meg
történni, amelyen az ajánlattevők vagy 
igazolt képviselőjük jelen lehetnek. 
Balatonkenese, 1933. szeptember 26.

Az Országos Társadalombiztosító 
267 Intézet kórháza Balatonkenese.

387—1933. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Bürger Károly ügyvéd által 

képviseli Magyar Elektronul vek Szent- 
irmay Béla cég javára 269 P 28 f. 
követelés és járulékai erejéig a bpesti 
I—III. kér. kir. járásbíróság 1930. 
évi 60833. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajts folytán végre
hajlást szenvedőnél 1933. évi VII. 
hó 15.-én lefoglalt, 1122 P-re becsült 
ingóságokra a veszprémi kir. járás
bíróság fenti számú végzése alapján az 
árverést elrendelem, s annak az 1908. 
évi XLI. te. 20. §-a alapján még kö
vetkezőkben megnevezett, valamint 
zálogjogot szerzelt más foglaltatók 
javára is, végrehajtást szenvedő laká
sán, B -almádi Pinkócziut 20. sz. a. 
leendő megtartására határidőül 1933 
évi ok tóber hó 7. nap jának  dél
után három negyed  6 ó rá já t tű
zöm ki, amikor a biróiiag lefoglalt 
bútorok, pianinó, képek, könyvek s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígé
rőnek, esetleg a becsár ” a-ért is, el 
fogom adni. 1000 P-őt meghaladó 
becsérlékü ingónál a becsérték 10 
%-át bánatpénzül kezeimhez, az ár
verés megkezdésekor, le kell fizetni.

Kelt Veszprém, 1933. szept. 14.
P á d á r  s. k , 

kir. bir. végrehajtó

Veszprémben.
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Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában

Hatóságilag engedélyezett

végeladás!
Tisztelettel közlöm a mélyen tisz
telt vásárló közönséggel, hogy az

Angol ruhaáruház
v e s z p ré m i f ió k ü z le te m  k iá ru s ítá s a  m á r  c s a k

e hó végéig tart,
most 'vásároljon,

gyári áron alul is árusítok
Egyben tisztelettel közlöm, hogy 
e héten és a következő héten

Csütörtökön 5. ős 12.-én Pénteken 6. és 13.-án 
Szombaton 7. és 14.-én

a z ü z l e t  z á r v a  l e s z .
Ezen két hétben csak a 
többi napokon árusítok ki.

Kiváló tisztelettel

Altmann Bernát.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telek
könyvi hstóság.

2463-1933. tk. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Unger Józsefré szül. Gzerky Ju

lianna végrehajtatónak, mint kiskorú 
Bereck Kálmán t. és t. gyámja Nagy 
Mihály és neje Nagy Mária végre
hajtást szenvedők ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság a végrehajtató kérelme követ
keztében elrendeli a végrehajtási ár
verést 382 P 38 f. tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett, a vesz
prémi kir. járásbíróság területén levő, 
Gyulafirátót községben fekvő s a 
gyulafirátóti 405. sz. tjkvben A. I. 
2—3. sorszám, 87 a., 87 c. helyrajzi
számok alatt f Ivett, Nagy Mihály 
és neje Nagy Mária nevén álló in
gatlanra (ház 42|a. sz. a. udvar és kert 
udvariér a beltelekben) 84 P  kikiál
tási árban; a gyulafirátóti 453. sz. 
tjkvben A. I. 1—9. sorszám, 138,
581., 838., 1929., 1204, 1470., 1578.,
1793., 2018. helyrajzi számok alatt 
felvett jószágtestekből P. 7. alatt, 
Nagy Mária férjezett Nagy Mihályné 
nevén álló l /6 részre (ház 84. sz. a. 
udvar kerttel, szántó, rét az ereszt- 
vényi, vakorai, rétszéli, nagyréti, ken
derföldi, országúti Vörösföldek dű
lőben) 1564 P kikiáltási árban. Az 
árverés nem érinti a gyulafirálóti 
453. számú tjkvben C. 2. sorszám 
alatt 2950—1890. tk. számú végzés
sel Nagy (Oláh) János és neje Szabó 
Anna gyulafirátóti lakosok javára be

kebelezett holtigtartó lakáéi szolgalmi 
és tartási kikötményi jogot, továbbá 
C. 14. sorszám 3latt, özv. Nagy Fe- 
rencné szül. Szabó Zsófia javára be
kebelezett özvegyi haszonélvezeti jo
got.

A tlkvi hatóság az árverésnek 
Gyulafirátót községházánál megtar
tására 1933. évi október hó 18. nap
jának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az 
árverési feltételeket az 1881: LX. t -c. 
150. § a alapján a következőkben 
állapítja meg :

Az árverés alá eső ingatlanokat 
a végrehajtató érdekében a kikiál
tási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet. (1908: XLI. 
1c. 26.)

Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
% 'á t készpénzben vagy az 1881: 
LX. t. c. 42. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél le
tenni, vagy a bánatpénznek előleges 
birói letétbehelyezéséröl kiállított le
teti elismervényt a kiküldöttnek át
adni 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 magasabb ígéretet tett, ha töb
bet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa igéit ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni.
A kiadmány hiteléül:

Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat

Heller s. k. Dr. U ngváry  s.k.
272 tlkwezető. kir. ibirósági alelnök.


