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Ámen.

A kormányzó 
szózata.

Aki a  nem zet örök célját keresi, 
két kézzel tapsol Horthy Miklós j 
korm ányzó mezőtúri szózatának. ; 
„Nemzetünk csak  úgy állja meg he- ! 
lyét a  népek versenyében, ha tel- j 
jes nem zeti egységre törekszünk és 
kikapcsolunk politikai életünkből ' 
m inden olyan ma megoldhatatlan 
kérdést, am elynek taglalása áldat- ) 
lan, nem zeti erőnket emésztő, az 
öncélú nem zetre káros párthar- , 
cokba sodorja népünket. Ma min
den m agyar egyetértő, nagy célo- 
katszolgálóerőkifejtésére van szük
ség." A nemzeti egység him nusza ; 
ez a  pár m ondat, melyet egyetlen 
jószándéku  m agyar em ber sem 
hagyhat figyelmen kivül. A nem- , 
zeti egységé, mely nem párfpolili- 
kai jelszó, hanem  történelmi szük
ségszerűség s amelyen kivül nem 1 
lehet politika M agyarországon, mig 
nagy világperünkben nem hangzik 
el az  utolsó Ítélet.

Társadalm i életközösségünknek 
m indennapi és örök feladatainknak 
harm óniára van szüksége. Egyetlen 
hangya energiájának sem szabad 
elveszni most a nemzet erőiből s 
egyetlen erőnek sem szabad m ás

irányban hatnia, mint a  nemzet ! 
nagy célja felé. mely Trianon meg- í 
döntéséhez vezet. A nagy nemzeti | 
összefogás olyan történelmi szűk- i 
ségszerüség most, mint még soha- j 
sem volt.

M indenkinek be kell látnia, hogy ! 
a magyar sors attól függ. hogy a 
honvisszaszerzés gondolatában egy ; 
utón tudunk-e haladni. Nemzetközi , 
helyzetünket a világért sem szabad 
most komplikálnunk olyan kérdé- ! 
sekkel, melyek megnehezítenék 
utunkat Trianon felé. A kis m a
gyar világot, melyet ezeréves élet
vonalából annyira kibillentett a  tör
ténelem, ennek a generációnak kell 
megmenteni. A história legna
gyobb feladatát osztotta ki ne
künk s ezt a  feladatot nem le
het megoldani meghasonlott had 
állásokkal. Ide egységes hadse
regek kellenek. Trianont nem hagy
hatjuk szomorú örökség gyanánt 
unokáinknak. Mi vagyunk az a 
nemzedék, mely mártírjainak á l
mát megvalósíthatja, mert ha mi 
nem tesszük meg kötelességünket, 
a  mai helyzetnek megerősödött 
gyökérzetét sokkal nehezebb lesz 
kibontani a  moha alól, mint ma, j 
mikor még nem izmosodtak azok 
bele a  talajba.

Oktalan felekezeti és politikai 
viták, tám adási felületet szolgáltató 
s a  magyart a magyartól elválasztó 
problém ák felvetése, pértcsaták és 
osztályharcok nem gyöngíthetik ma 
a  nemzetet, mert nagy feladataink
kal csak akkor tudunk megbirkózni, j 
ha a  kormányzói szózat intencióit '

maradék nélkül betartjuk. Azok a 
nemzet ellenségei, akik ma akár 
egyéni, akár oszíályönzésből fa
kadó akciókat szítanak.

Kiváló férfiakban) bővelkedő, 
független nem zet ma a  magyar. 
Nem hiányzanak sorainkból azok, 
akik értenek a  kezdem ényezéshez 
s nem is fognak kitérni az  elől, mi
helyt elérkezik az ideje. De hogyha 
önző,'egyéni és osztályérdekekből 
egyesek kiélezik itt a  szociális és a 
történelmi válságot, akkor ez a  ge
neráció nem tudja megoldani azt a 
természetes problémát, hogy a Du- | 
navölgy ura csak a magyar legyen. |

A nemzet mindennél előbbre j 
való. Mindenki arra törekedjék te- í 
hát, hogy szolgálja nemzetét. Jaj 
azoknak, akik a  nagy nemzeti > 
összefogás történelmi szükségessé- | 
gét önző ostályérdekekből meg- • 
zavarják 1

A kormányzó szózata nem 
pártszózat, hanem pártokon felül- 
álló és felülemelkedő manifesztum, 
mely szervezettségben fegyelme
zett nemzeti társadalom tól várja a 
termelő és a teremtő m unka meg
indítását és azt az  egységet, mely 
elengedhetetlen föltétele a hala- 

: dásnak. A nemzet java : m indnyá
junk java. M indnyájunknak kell 
szolgálnunk tehát azt a jót. S aki 
nem tudja szolgálni aktivitással, 
az  legalább ne romboljon, ne tartsa I 
vissza a dolgozókat, hanem  várja | 
ki az  időt, mig a hivatottak meg
oldják a  kérdéseket. Akinek nincs 
kellő történelmi előrelátása, az 
okosabban teszi, ha a  maga mal-

m ocskájéban egyhelyben tapog, 
mintha uj, hamis Mózesként kő- 
táblákat farag és a maga rög
eszméivel fölborítja a nemzet nyu
galmát.

Minden m agyar értékes ténye
zője nemzetének, aki híven szol
gálja ezt a hazát. De kárára van 
az, aki ezekben a  válságos idők
ben fölösleges nehézségekkel ter
heli meg amúgy is alig döcögő 
szekerünket s lőcsöt dug a küllők 
közé. (s.)

II. Rákóczi Ferenc
a nagy fejedelem iránti kegyelet 
adóját akarja leróni az a zarándok
lat, amely a Török Magyar Keres
kedelmi Kamara rendezésében ok
tóber 22.-étöl november 1.-ig tartó 
törökországi kirándulása során Ro 
dostóba is elzarándokol, ahol II. Rá
kóczi Ferenc 15 keserves esztendő 
során ette a száműzetés keserves 
kenyerét. Ugyanebben az időben lá
togatást tesz Ankarában Magyaror
szág miniszterelnöke, Gömbös Gyula 
is, hogy a török köztársaság elnö
kével, Mustafa Kemál pasával meg
tárgyalja mindazokat a kérdéseket, 
amelyek alkalmasak a két ország 
viszonyának szorosabbra fűzésére.

Nem véletlen, hogy a Török Ma
gyar Kereskedelmi Kamara a minisz
terelnök utazásával egyidöben szer
vezi meg ezt a zarándutat. II. Rá
kóczi Ferenc pontosan ugyanannak 
az eszmének a megvalósításáért küz
dött, amelynek diadala érdekében

A fecske.
Irta Caligula.

Odakünn még napsugár játszott 
a fel nem száradt reggeli harmattal, 
mely úgy csillogott a napfénytől, 
mintha megannyi apró gyérrántszem 
lett volna. Még egy-két ittmaradt 
madár is csipogóit a sárga, levelü
ket hullató öreg gesztenyefákon. Kéklő 
ég ragyogott, csak úszó bárányfelhők, 
ezüstös ökörnyálak mutatták, hogy 
ősz következik.

Olyan nyárutóféle volt. Derűs, 
szeptembervégi nap. Úgy ültünk az 
iskola padjain, mint az elhagyott 
madárfiókok, akiket bezártak egy sö
tét kalitkába s azt sem engedik meg, 
hogy egy utolsót szívhassunk a fony- 
nyadó, nyári virágok illatából.

Magyar óra következett. A tan
terem zsibongott, lázas nekikcszülő- 
dés, még egy utolsó pillantás a lecké 
beésvártuk remegve a tanár érkezését. 
Nem késett sokáig. Alig hangzott el 
a folyosón az iskola kisharangjának 
csilingelőse, már nyílott is a te
rem ajtaja s belép Sztrókay tanár 
ur. Öles léptekkel közeledik a ka
tedra felé és elfoglalja a helyét. Ret
tenthetetlen pontos ember volt min
dig.

Vihar szelét éreztük, amint meg
ettük Sztrókay szokatlanul komoly, 
morózus arcát. A reggeli ima talán

még sohasem szállt olyan könyör- 
gőn a szivünkből, mint ma.

— Ki hiányzik ?
— Kővári, Molnár, Varga — ha

darta el egy szuszra a „hetes" sza
porán. ABC sorrendben, mivelhogy 
igy kivántatott meg.

Mi pedig felsóhajtottunk: „Bol
dog halandók, ti akik egy nappal ; 
kevesebbet szívjátok az olajszagú 
padló felett a nehéz levegőt, micsoda 
irigyelt lények vagytok ti most!-

A szive mindenkinek a torkában 
vert. Sztrókay végzett az osztály
könyvbe való beírással, már a füle 
mögé dugja a „pennát", bedugja a 
„kalamárisos- üveget, felgyfiri kö- 
nyékig kabátja ujját és előkerül a 
balzsebből a rettenetes, fektteszinü 
kis tanári notesz, minden diákok 
legfélelmetesebb ellensége. Puszta 
Iáiása is elég volt, hogy a megfara- | 
gott padok alatt összeverődjenek a 
térdek, hogy lázasan kalimpáljon a 
szivünk s elhaljon a mosoly arcun- j 
kon. Talán volt egy-két kivétel, egy
két magoló nebuló, akik valának az 
egész osztály megvetett tagjai.

— Kezdődik a felelés! — suso
gott végig az osztályon, halk, elfoj
tott fuvalom, telőfokra hágott a druk
kolás. Most jár a K-nál, most a Z- 
nél, most ismét az Á körül forgat, 
a kis Pataky ugyancsak reszket, 
mint a sárguló nyárfalevél, mert 
most meg körülötte jár a vészes

tekintet. Mint a megfélemlített bá- 
ránykák bujunk össze. Ilyenkor nincs 
rosszbarátság, kibékül a legnagyobb 
ellenség, megszűnik a harag, meg
értés száll át mindenki szivébe, sors
társak vannak itt együtt.

De mi ez?  Egy elfojtott halk 
sóhaj, mindenki fellélegzik. A kis 
könyvecske becsukódott. Nem lesz 
felelés — könnyebbének meg a szi
vek, felderülnek a szemek. Pirkad. 
Szelidebbre válnak a tekintelek.

Sztrókay lejön a padsorok közé, 
mint ama római Cézár, ki egykoron 
leszállt a plebejusokhoz magas tró
nusáról, é3 szinte barátságos hangon 
kérdi:

— Mi volt a házi feladat ? — 
És feleltetik neki kórusban, az egész 
osztály á lta l: „A fecske- .

— No, olvassa fel Kovács, — 
biztatja az első padban ülőt.

S a megszólított feláll s majd
nem szótagolva olvassa, nagy kín
nal és izzadalommal megírt kisdol
gozatát, lassan, mint egy első ele
mista. Meg is jegyzi rá Szrókay:

— Szegény kicsi féreg, nem tu
dott megnőni.

így megy ez sorba. Előbb jön
nek a notórius nemszeretemlusta ta
nulók, azután a többiek. Rákerül a 
sor a jobbakra is.

A szomszédom Gerendás Jóska, 
mikor a nevét hallja, idegesen néz 
körül, mintha egy másik hasonlónevü

is volna az osztályban s talán annak 
szóltak. De mégsem. Őneki kell len
nie, mert minden szem rátekint s 
a tanár is biztatja:

— No Jóska, maga, maga — 
szelíd tekintettel cirógatja Jóskát, 
ami kijár minden jó diáknak.

— Igen — tétovázik még Jóska, 
aztán lassan felveszi füzetét és na
gyot lélegzik, mintha erőt akarna 
gyűjteni az elkövetkezendőkre.

— A fecske. — Még egyet só
hajt, aztán megismétli a címet: „A 
fecske- . Majd lassan belekezd az 
olvasásba.

— A fecske költöző madár. Ilyen
kor ősszel, mikor hidegebbre válnak 
a napsugarak s csípős szél suhan 
keresztül a szürke tarlók felett, meg
élénkülnek a kis nádfedeles házak 
ereszei, a magas templomtornyok, 
távirópóznák és huzalok megtellenek 
bucsuzkodó fecskesereggel. Búcsúz
nak. Csiripelésüktől hangosabb lesz 
a táj, mintha még egy utolsót dob
banna a haldokló virágok szive, az
tán elhallgat minden, szomorú, fáj
dalmas elmúlás visszhangja verődik 
át az emberek szivén. Megerednek 
az ég csatornái is, talán az ég an
gyalai is a könnyeiket hullatják, las
sú, permetező cseppekben, siratják 
a tovatűnő nyár melegét, a napsu
garat, a faleveleket, a fonnyadó vi
rágokat. a rétek, mezők sárgába 
hajló zöldjét, az erdők nólás nap-
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hívja fel Gömbös Gyula miniszterel
nökünk is az egész nemzetet közös 
munkára. Ez az eszme akkor is, ma 
is, az öncélú nemzeti állam megte* 
remtéee volt. II. Rákóczi Ferenc és 
segítőtársai fegyvert fogtak, hogy a 
bécsi udvar kegyetlen, magyarelle
nes politikájával szemben diadalra 
juttassák a nemzet szivéhez közelálló 
célkitűzéseket. Minden magyar em
ber előtt sokkal ismertebb II Rá
kóczi Ferenc szabadságságharcának 
lefolyása, hogysem szükséges volna 
annak részleteire bővebben kitérni. 
Tudjuk, hogy a magyar szabadság 
ügye akkor elbukott. II. Rákóczi Fe
renc nem fogadta el a bécsi udvar 
álnok békefeltételeit s elhagyta az 
országot, itthagyta mérhetetlen bir
tokát, óriási vagyonát s ami minden
nél több, itlhagyta a magyar földet, 
amely iránti mélységes szeretete adta 
kezébe a fegyvert.

Száműzetésének útját Lengyel-, 
Angol- és Franciaország jelzik. A 
bécsi udvar diplomáciai képviselete 
még száműzetésében sem hagyott 
neki békét s igy szánta rá magát, — 
egyéb okok közrejátszása folytán is, 
— hogy 1717-ben Törökország ven
dégszeretetét fogadja el. 1720 bán 
költözött át Rodostóba, a mostani 
zarándokút által felkeresendő kis 
faluba 8 ott hallgatta hosszú 15 esz
tendőn keresztül a tenger mormolá- 
sát s gondolt Érdé yre, ahol a bér
cek ormán hókorona csillog s Zágon 
felett halovány csillag ragyog. Itt 
halt meg 1735-ben, távol hazájától, 
távol feleségétől, akit Franciaország
ban hagyott s már hosszú-hosszú 
évek óla nem IStott.

Ennek a nagy embernek 15 éven 
keresztül otthont nyújtó kis falut

fogja felkeresni a magyar zarándo
kok serege. Mindenki, aki tiszteli és 
szereti II. Rákóczi Ferenc emlékét 
— s vájjon van-e magyar ember, 
aki ne szeretné 8 tisztelné ? — ha 
csak teheti, vegyen részt ebben a 
zarándoklásban, amelynek költ-égei 
olyan csekélyre vannak megszabva, 
hogy esak ilyen társasutazás kereté
ben lehetséges ennyi pénzből a 11 
napra tervezett utazást megcsinálni.

A rodostói emlékünnepségen Göm
bös Gyula miniszterelnökünk is részt 
fog venni s vele együtt nemcsak a 
zarándokok csapata lesz ott a rodos
tói kicsi ház körül, hanem lélekben 
ott lesz az egész magyar nemzet, 
amelynek mindig szent volt a ma
gyar szabadság, szentek voltak a 
magyar ideálok s szivébe zárva őrzi 
azok emlékét, akik érte fegyvert fogtak.

(m .y)

A fő is p á n  fe lh ív á s a  a  
ro d o s tó i z a r á n d o k la tra

Amint köztudomású. Gömbös 
Gyula miniszterelnök rövidesen An
karába utazik s tOrOkországi utján, 
a két ország kOzOtti gazdasági kap
csolatok kimélyitésén kívül igen jó 
alkalom kínálkozik a testvér lOrOk- 
magyar nemzet régmúlt idOben gyöke
rező közOs emlékeinek ápolására is. E 
célból a miniszterelnök október 24.- 
én részt vesz a rodostói Rákóczi-ház 
felavatási ünnepségén.

A tOrOk póttá ugyanis Rákóczi 
és a kurucz emigránsok részére 
1720 bán Rodostóban rendeli mene
déket, ezt a magyar telepet azonban 
évról-évre rongálta azidó. Félszázad 
múlva már csak töredezett romok 
jelezték, hogy azon helyen éli a ma
gyar történelem legideálisabb sza- 
badsághOsének kicsiny gárdája, mely 
inkább száműzetésbe ment és ott 
hall meg, mert nem élhetett szabad 
és független Magyarországon.

Most, hogy a rodostói Rákóczi- 
házat helyreállították és annak ünne
pélyes felavatását a miniszterelnök 
jelenlétében október 24 -én megtart
ják, kívánatos, hogy az ünnepségen 
résrtvevók nagy számával Rákóczi 
emlékének minél impozánsabb keretek 
kOzOtt adózzék a magyar nemzed 
kegyelet. Ezokból dr. Kinessey Pong
rác, vármegyénk főispánja e hél ele

jén fölhívást infézelf a vármegye la
kosaihoz, hogy akik lehelik, vegye
nek részt a lörOkországi utazáson.

A zarándoklatot f  TörOk.Magyar 
Kereskedelmi Kamara szervezi, de 
az olcsó társasutazás csak akkor va
lósítható meg, ha az ország terüle
téről legalább 250 jelentkező lesz. 
Az utazás október 22 -élői novem
ber 1.-ig tarl. Részvételi díj II osz
tályon 328 P, III. osztályon 265JP. 
Jelentkezni lehel október 14-ig a 
Török-Magyar Kereskedelmi Kama
ránál (Bpest, gróf Vigyázó Ferenc-u. 
8 Telefon 199 —5 6 ) Ríszletes prog
ramot a főispán, valamint nevezett 
kamara kívánatra küldhet

Útlevelet a jelentkezőknek kell 
váltani. A tőrök hatóságok a kilé
pésnél mindenkitől 2 dtb. fénykép 
leadását követelik, ezért szükséges, 
hogy minden jelentkező két fény
képet is adjon le nevezeti kamaránál. 
Az összes vizumot azonban a ka
mara 6 P éri meg tudja szerezni.

A budapesti felutszáshoz a ka
mara 5 0 %  os menetdijkedvezményt 
bizlositott. jelentkezés esetén a fő
ispán is kér értesítési, akár telefo
non is (Veszprém 50), hogy a je
lentkezőknek az uilevél kiállításánál 
slb. segítségé é lehessen.

Városi Közgyűlés Veszprémben.
50 száza lék ró l 48 száza lék ra  szá llíto tták  le  a  p ó tad ó t. — E lism erés  

a  város v eze tő ségének  a  jó  g a zd á lk o d ásé rt.
Szerdán délu'án Veszprém város 

képviselőtestülete rendes közgyűlést 
tartott dr. Berky Miklós polgármes
ter elnöklése alatt. Bejelentései so án 
a polgármester örömmel közölte, hogy 
a képviselőtestület egyik érdemdús 
tagja, dr. Cseresnyés József egész
ségügyi főtanácsos legmagasabb hely
ről kitüntetésben részesült. Majd be
jelentette, hogy a város legújabban, 
mintegy 16 000 dollár értékű Speyer 
kölcsönkötvényt vásárolt, úgy, hogy 
az előző vásárlásokkal együ t a vá
ros Speyer-kölcsöne fedezve van és 
igy hatalmas kama'megtakaritásra 
tettek szert. Bejelentette még, hogy 
a város a Columbia szövőgyárral 
szemben megnyerle a kúrián a perét 
és az igy nyert összeg hovaforditá- 
sáról később fognak intézkedni.

A városi kiadások apasztása tár
gyában dr. Nagy László főjegyző 
által referált együttes bizottsági in
dítványt egyhangúlag elfogadták. 
Noé Andrásnak legelőbér hátralékára, 
dr. Gludovdcz József pártoló hozzá 
szólása után, halasztást adtak. Jóvá 
hagyták az cutótaxi viteldijszabáiyza- 
tot, amelynek főbb tételei a követke. 
zők: Belterületen nappal 1000 m -ig  
70 fill, minden további 500 m. 30 
fii!., várakozás 6 percenkint 30 fill ; 
éjjel 850 m.-kint 70 fill, minden 
további 425 m. 30 fill., várakozás 6 
percenkint 30 fillér. Külterületen éj

jel-n?ppal kilorrétrnkint 32 fillér. 
Ezután Szigethy Ferenc főszám
vevő referá 11 a háztartási alap 1934. 
évi költségvetését. Örvendetes, hogy 
bár a bevét lek, ha nem is nagy 
mértékben, csökkentek, mégis sike
rült a szükségleti oldalt oly módon 
szUkitrni, hogy a jövő évi pótadó 
az eddigi 50 %  helyett csak 48 %  
lesz. A költségvetés szükségleti ol
dala 705000 P, a fedezeti oldala 
604 000 P előirányzatot mutat, a 
101.000 P  különbözeiét a pótadó 
fedezi. Természetesen a költségvetést 
egyhangúlag szavazták meg. Ugyan
csak egyhangúlag fogadták el a 
Már földi Aladár városi főmérnök 
által ismertetett viz-, villamos- és 
jéggyári üzemek költ égvetését, vala
mint a főszdmvevő által előadott 
gyámpénztá'i zárszámadást. Dr. Sán
dor// Kásmér meleg hangon mondott 
köszönetét a város vezetőségének a 
fáradhatatlan munkásságért és a bölcs 
és előrelátó takarékos gazdálkodáséit 

A közgyűlés vita nélkül jóváha
gyott a házt. alapnál néhány hitel- 
átruházást és azt, hogy az irgalmas 
nővérek iskolájánál két tanítónő ja
vadalmazását a város magára vállalta. 
Márkus Vilmos üzletbérét, a bizott
ság javaslata alapján, 2000 P-rőI 
1800 P re szállították le, Major Jó
zsefnek pedig 6 havi haladékot ad 
lak. A Korona-szálló bérbeadásának

számosait... Itt egy kis szünetet tar
tott Jóska, félre néz jobbra-balra, 
mintha a hatást figyelné. De csend 
van, mindenki hallgat. Jóska folytatja: 

Safecskék.mintha nekik is fájna 
a bucsuzás, olyan szomorúan csi
pognak, mintha tele volnának pa
nasszal. Pedig nem is panasz az: 
hála, köszönet, azért, hogy egy nyá
ron megtűrtük magunk körül őket, 
engedtük, hogy az ereszünk alatt 
fészket rakhasson, hogy a tavalyi 
fészket nem bántottuk, hogy a kis 
fiókáit kikölthette. Aztán egyik nap 
elhal az utolsó fecske csipogása is,

AS PIRIN
tabletták j

1.80 |
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elrepüllek tőlünk. S mennek, szállnak 
messze, csoportosan, messze tenge
reken ál, délre, hol nem kell félni a 
hideg őszi széltől, a december ólmos 
esőjétJI, mi megfagyasztja szárnyu
kat, mennek, szállnak oda, hol min
dig virul a mező, hol ezernyi virág 
pompázik meleg verőfényben, hol 
mindig zöldek az erdők, mindig ma
dárdalos a halár. — Itt isméi meg
állt Jóska, kis szünetet tartott, talán 
csak azért, hogy lélegzetet vegyen.

— Mérföldeket repülnek át, élten, 
szomjan, versenyt repülnek a felhők
kel, alig pihennek, mennek, meri 
életösztönük hajija őket. Mert igy 
rendelte nekik az élelsors. Mennek 
oda, hol még fiókákat sem költhet
nek, de mennek, hogy visszatérje
nek tavasszal kikeletet hirdetni, vi
gaszt hozni a csüggedöknek, őrömet 
a szenvedőknek, üzenetet az arra 
váróknak...

Mintha nem is úgy olvasta volna, 
mintha minden szó a szivéből jött 
volna, úgy mondta, nem is mondta, 
dalolta a leckéi. Dalokat idézett, mik 
a fecskékről szólnak, dalokat, mik a 
költözőkhöz szólnak.

Talán már nem is olt volt köztünk, 
lelke valahol kint barangolt a sely
mes réten, pillangókat kergetett, 
vagy ezüst peremű felhók n y ara lá 
sát nézte az ég azúrján, talán a parti

füzesek éa jegenyék susogárát hall 
galta, vagy a lehulló virágszirmokat 
nézte, a faleveleket siratta, miket el
kap egy-egy erősebb szélroham és 
sodorja messze. Vagy talán harma
tos május reggele muzsikált a fülé
ben valami csodálatos melódiákat, 
Talán az orgonabokrok között já t, 
fütyörészve a kis berekben, de ie- 
hét, hogy a kopár kálvária susogó 
fenyőfáit hallgatta a szent csendes
ségben.

A padokban néha felkuncogott 
valamelyik, de Szlrókay tekintete el
némította. És Jóska mondla, már 
nem is gondolkozol), még levegőt 
is alig veti, úgy szállt ajkáról az 
ének, a lecke. Szerelmes szivekről 
meséli, mik üzenetei várnak a köl
tözőktől. Idehalioftuk a nagy erdő 
súgását, vadgalamb sírását, őszi tar
lók teleti költözök húzását. „Délre- 
szálló felhók üzenjelek nékik...*, .E l
jön a kikelet, lesz még feltimadás.”..*. 
Kipirult az arca, izzó lűz hevített: 
szemeit, amint mondta, s már mind
nyájan tudtuk, hogy Jóska nem úgy 
olvassa a leckéi, hogy kívülről mond 
minden mondatot. Tekintetünk hol 
Jóskára, hol Szlrókayra vetettük. 
Mint megfélemlitet! báránykák hul
lunk össze és hallgattunk, az egész 
teremre mély csend nehezeden, a 
légy döngéaét is megleheteti volna

hallani, minlha kitörő vihar közele
dését éreztük volna.

Szlrókay szemében valami leple
zetlen gyanú villant meg. Észrevet
tük azt mi is mindnyájan, hogy 
Sztrókay gyanúját inkább csak az 
egyik szomszéd még gyanusabb 
mozgolódására atapitotla. Oda ia 
szólt komoly hangon Jóskának:

— Hozza ki a füzeiét, — miközben 
az egyik szemével Jóskát nézte, a 
másikkal pedig a szomszédja gon
dolatait próbálta kiolvasni annak ka
ján tekintetéből.

Jóska fészkelődön, lassan cihelő- 
döt>, mintha huzni akarná az idfltjde az
tán mégis csak kikászolódott és meg
indult a katedra felé, hol már várta 
Sztrókay merev arccal, hivatalos ko
molysággal, mini biró a vádlottat. 
És Jóska úgy is állt előtte, mint bű
nös a vallató bírája elölt.

Átnyújtotta füzetéi. Aztán várt. 
Nem láttunk arcán félelmet, nyugodt
ság s valami boldogságféle ömlött el 
rajta végig.

Sztrókay lapozgatja a füzetet, váj
jon nem történt-e meg az az abszur
dum, hogy más füzetéből olvasott 
volna Jóska. De nem, mert tovább 
forgat, s midőn a kritikus oldalra ér 
a vészes tekintet, szinte megmered. 
Hol a füzeiét, hol a Jóskái nézi az 
a kél szem, mely otl parázslón Szíré-
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megnyitottam. Mintegy 150 drb világhírű festőművész alkotásait a mai viszo
nyokhoz mérten igen kedvezően a müértő publikumnak rendelkezésére bocsá
tom. A festmények kis havi részletre is kaphatók. A kiállítás megtekinthető 

reggel 8 órától este 8 óráig, valamint vasárnap is.
Kérem a nagyérd. közönség szives pártfogását és vagyok kiváló tisztelettel 
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régen vajúdó kérdésé! ismét leveliéit 
a napirendről, addig, amig a polgár
mester be nem fejezi ez ügyben tár
gyalásait. Két hivatalszolgái állást 
altiszti állássá szerveznek át, a régi 
kívánság értelmében. Bokrossy Jeni 
műszaki tanácsosnak, dr. Szilcs Imre 
meleg pártoló hozzászó'ása után, no
vember 1.-ig betegszabadságot adtak. 
Özv. Erdélyi Ignácná kamalmegtéri- 
tés iránti kérelmét, mint alaptalant, 
elutasították. Tímár Ferenc, Takács

A kormány teljes tudatában van 
annak a nehéz helyzetnek, amelybe 
a földműves lakosság az agrárolló 
folytonos tágulása következtében ju
tott. Minden eszközt megragad tehát 
arra, hogy a földműves osztálynak ol
csó iparcikkel való ellátását és főleg 
ruházkodását elősegítse.

Ennek elérésére, gondoB mérlege
lés után, a földműves társadalom ru
házkodásához szükséges 3 szöveta
nyag választatott ki, mégpedig egy 
meleg kabátnak való u. n bekecs-szö- 
vet, egy szívás nadrágszövet (strux) 
és egy fehérnemű anyag, amely nyer
sen, fehérítve, illetve festett, vagy nyo
mott állapotban kerül fogalomba. 
Remény van arra is, hogy az akció 
kiegészíthető egy sö'étkék, vagy fekete 
ruhaszövet ei is.

Mindezen anyagok olcsók, de jó 
minőségűek és tarlósak, mert az állam 
által indított akciót rossz áruval disz- 
kreditálni nem szabad. Az anyagok
nak az előállítását állandó ellenőrzés 
alatt tartják, a megállapított minősé

kay borzas szemöldöke alatt. Mintha 
villámok cikáz'ek volna ál az arcán, 
mi meg várluk, hogy kitörjön avihar.

— Maga, maga csaló, gézen
gúz,... — és ömlöttek a szavak most 
már Sztrókay ajkán, mint egy vulkán
ból az égető láva. Már ismét kézfcc- 
került a kis fekete notesz, amelynek 
rendeltetésével liszlában voltunk mind. 
nyáján, még a kis írón is ott volt 
már a kezében, görcsös ujjai között, 
a Jóska arca is sápadtabbá vált, ta
lán csak most eszmélt fel a történ
tek után. De még sem.

Egy kis csipogó fecske betévedt 
az ablakon, mintha vesztttl párját 
keresné, szomorúan repdesett a te
remben, Aztán betévedt egy napsu
gár is, mely most bujt elő a felhők 
mögül s bevilágította a homályos 
termet. Ott csillant meg mindegyi
künk arcán s etvakitetta szemünket, 
mellyel a repdeső fecskét néztük bol
dogan, s magunkban megköszönlük 
néki, hogy alkalmat adott egy bol
dog mosolyra e feszült percekben. 
Talán Sztrókay szive is kinyílt, mint
ha engeded volna a zord, hideg hi
vatalos komolyság, mintha megeny
hült volna a tekintete. Talán egy kis 
darab életet hozott be magával ez a 
kis madár, s most mindnyájan kis

Lajos é3 Dékány János végkielégilés 
iránti kérelmét, az együttes bizottság 
elutasításra javasolta, dr. Sándorfl 
Kázmér, dr. Lantos Andor és Ibolfram 
János jóakaratu felszólalása után azon
ban úgy határoztak, kogy egyenkint 
100 P jutalomban részesítik őket. 
Kapus József mázsa- és járlatlevél 
kezelőt, tekintettel, hogy 65. é'elévél 
betöltőbe, nyugdíjba helyezik. Végül 
néhány illetőségi ügyet tárgyaltak.

geknél silányabb minőségű árut te
hát forgalomba hozni semmi esetre 
sem lehet. Az anyagokat olyan mó
don gyártja az ipar, hogy azoknak 
delail eladási ára r. szöveteken beszö
véssel, vagy nyomással fel lesz tün
tetve és igy ellenőrizhető.

A szövetek ára lekintetében a gyár
ipar az önköltséget alig meghaladó 
tétellel elégedett meg, a nagy és kis
kereskedelem együtt pedig mindössze 
15°/o közvetítési költséget számit. A 
pénzügyminiszter ennél az akciónál 
a forgalmi adóból a boletta többletet 
(5% ) elengedi.

Sikerült igy elérni, hogy az akció 
kereiében forgalomba hozandó szöve
tek 30°/o-kal olcsóbbak lesznek, mint 
a többi hasonló minőségű, kiskeres
kedői forgalom által forgalomba vilt 
szövetek.

Úgymint a 140 cm. széles bekecs
szövet kiskereskedői (fogyasztói) ára 
méterenként 5 49 P, a 126 cm. szé
les nadrágszövet (strux) méterenkénti 
ára 2 35 P, a 78 cm. szélességű ing

diákok és tanár éreztük azt, hogy 
van valami az iskolán kívül, amit 
életnek nevezünk. Szinte sajnáltuk, 
hogy kirepült a madár, a szűk kis 
kalitkából, hol pedig rab sem volt, 
és boldog csiripelése még ott csilin
gelt egy darabig a fülünkben, hívo
gatott, csábított bennünket kifelé.

— Te, te haszontalan, — ciró
gatta meg a tanár most már szelídre 
vált tekintete Jóskát, akinek nyugodt 
arcán elömlött valami biztos tudalféle, 
minlha a tekintete azt akarná mon
dani: .Mi haszna ragaszkodtok úgy 
az írott betűhöz, nézzetek körül, 
hisz friss élet pezseg még most is 
körülöttünk, ugy-e hogy nekem van 
igazam ?..."

S talán Sztrókay is megél tette 
ezt, mert közelebb vonta magához 
Jóskát, megsimogatla mégegyszer a 
kezével is annak kipirult arcát, meg
veregette a vállát:

— Jó fiam maradtál Jóska! — 
S mert odakint már megszólalt az 
óra végét Jelző kis harang, lassú 
léptekkel kiment.

Mi meg közrefogtuk Jóskát, irigy, 
de mégis szerelő karokkal ölellök 
magunkhoz, mert boldogok azok, 
akiknek a szivébe irta a sors az 
életet.

anyag nyersen 58 fillér, 72 cm-es 
szélességben fehérítve 74 fillér, festve 
pedig 82 fillér lesz.

•
Az olcsó ruházati akcióval kap

csolatosan dr. Kenessey Pongrác, vár
megyénk nemesszivü főispánja azon 
fáradozik, hogy a kormány eme jó
akaratu, szociális törekvése minél 
nagyobb sikerrel járjon és szeretett 
vármegyéjéből azok, akik az olcsóbb 
ruhaszövetre reászorulnak, minél na
gyobb számban ahhoz hozzá is jus
sanak. E rokból szerdán délben a 
megyeházán egy értekezletet tartott, 
amelyen részlvetl a vármegye vala
mennyi országgyűlési képviselője, a 
kisgyülés és a közig, bizo'tság tag
jai, a főbirák és polgármesterek, a 
győri Keresk. és Iparkamara s a 
Felsődunánluli Mezőg. Kamara ki
küldöttei, valamint a veszprémi, pá
pai, devecseri, zirci, várpalotai és 
siófoki OMKE- fiókok képviselői. Az 
értekezletnek ugyanis még az a cé'ja 
is volt, hogy az olcsó ruházati akció 
lebonyolításában a kereskedők is 
minél többen vegyenek résit

Veszprém és Pápa váró* 
sok ezévi inségakciója.

A tél közeledtével Veszprém vá
rosa is lassan-lassan fölkészül arra 
a nagy föladatra, hogy a város reá
szoruló Ínségeseit az eddig jól be
vált módszer szerint megsegítse és 
a hideg idők viszontagságából, 
amennyiben lehet, mentesítse. Dr. 
Berky Miklós, a város melegérzésü, 
agilis polgármestere éppúgy, mint az 
ország többi polgármestere, szintén 
résztvett a belügyminiszter által egy
behívott téli inségakció-ankéton s az 
ott történt megállapodás alapján el
készíttette a lé i inségenyhitő moz
galom tervezetét. Érdeklődtünk eme 
tervezet iránt s arról a kővetkezőket 
sikerült megtudnunk:

A folyó évi inségenyhitő mozga
lomra a költségvetés szerint 75.130 
P irányoztatott ető. Ebből 40.950 P 
szükségmunka, 34 000 P a munka
nélküliek lámogalása (népkonyha, 
Szent Vince 0  thon, ruha-, cipő- és 
lUzelö-segély). Ecélra rendelkezésre 
áll a városnak az 1934, évi költség
vetésben 10 000 P, azonkívül külön
böző kulturális címeken előirányzott 
közmunkánál (erdőirtás, stb.) 13 000 
P, inségjátulékból — amennyiben azt 
a kormány az idén is a mullévi ke
retek között cngedé'yezi — 30.000 
P, különféle adományokból 5000 P. 
A hiány lehát mintegy 17.130 P, 
amire 15 000 P, már megígért állam
segélyt remél a város. A polgármes
ter és a szegényügyi bizottság csak 
az inségadóra vonatkozó miniszleri 
rendelet megjelenését várja s akkor 
nyomban hozzákezd az inségenyhitő 
akció elindításához, mert akkor már 
biztos számadatokkal számolhat.

Pápáról jelentik : Pápa város sze
gényügyi bizottsága Karlovltz Adolfné 
alelnőknő elnöklése alalt ü'ést tartott, 
amelyen Hamuth János polgármester 
részletesen beszámolt a múlt évi in- 
ségakció munkásságáról Majd pedig 
előterjesztette a folyó évi inségakció 
költségvetés ét, amely szerint a sze
génysegélyezés 42.000 P-t, a szükség- 
munkák pedig 60.500 P-t, öszesen 
102.500 P-t igényelnek. Erre fedeze
tül szolgál a múlt évi pénzmarad
ványból 1588 71 P, a város mull évi 
hozzájárulásából 11.211 20 P, az idei 
hozzájárulásból 20‘750 P, a villamos 
telep hozzájárulásából 10000 P, in- 
ségadóból 42 000 P, várható bevéte
lekből 1000 P, államsegélyből 14 000 
P, inségadó-hátralékból 1961 29 P. 
A bizottság elfogadta elvben a pol

Olcsó ruha a földmiveseknek.
A korm ány  három féle  szövetet v á la sz to tt ki. — A főispán é rtek ez 
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hideg-meleg folyóvízzel ellátott, modem 

kényelemmel berendezett szoba és 
napi 3 étkezésből álló

T E L J E S  1‘E N S I O
legalább 3 napi igénybe- M i 
vétel esetén személyenkint I nn a p i: I <u  Fin

legalább7 napi igénybevé- 
tel esetén személyenkint 
és hetenkint 7 n a p r a  i 5 .

Borravaló 10 °/o-al megválthaté. 
Rövidebb tartózkodásra készséggel szol

gálunk igen olcsó szoba vagy
teljes pensio árakkal. 304

gármesternek azt a javaslatát, hogy 
a kéregetést a város területén intéz
ményesen rendezik s a város pol
gárságától e célra önkéntes felaján
lásokat kérnek, a várost több sze
génygondozói terül.tre osztják fel, 
amelyet állandóan ellenőriznek.

Október 6. — nem
zeti gyásznap.
A hivatalos lap október 6.-i 

száma „Nemzeti gyászünnep* cím
mel a nemhivatalos részben a kő
vetkezőket hozta:

„Nem felejthetünk. Nem, nem, 
soha...

A vérbeborult szemű hatalom bo- 
szuálló keze nyolcvannégy esztendő
vel ezelőtt bitóra húzta a magyar 
szabadság vértanúit — s ezzel a 
nemzet szivén ülőit sebet. Ez a seb 
ma is éget. A nemzetet bosszuállás 
gondolata nem tüzelheti, de felejteni 
nem lúd, felejtenie nem szabad. Nem 
szahad, mert ha léha nembánom- 
Sággal, nyálkás álnagylelküséggel el- 
felejikeznék az aradi bitófákról: az
zal a maga nemes önérzetének lenne 
árulójává. Ezt nem teheti egy nem
zet, amelynek dicső élete volt a múlt
ban s amely diadalmas életet akar 
élni a jövőben.

Október halodika mindörökre 
nemzeti gyászünnepe marad a ma
gyarnak, — az emlékezésnek és ko
moly magábaszállásnak fölemelő 
ünnepe. Nem felejtünk, hogy a bi-
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Két szoba, konyha
is  mellékhelyiségekből álló 

i la k á s  — —

azonnal kiadó
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tőfa, amely — mint a mi ünnepelt 
költőnk mondta — „máshol a szé
gyen jele, nálunk szent szimbólummá 
lesz... s a késő kor, ha ereklyét ke
res, az akasztófa tövében talál...„ 

Nem átkozódunk. Emelkedjék ke
zünk és szivünk áldásra: legyen ál
dott azoknak emlékezete, akik a ha
záért éltek és a hazáért haltak...“

A kormánynak ez a hazafias ren
deleté a nemzeti gyászt részben nem
zeti örömmé varázsolta, mert minden 
igaz magyar szivének öröme, hogy 
a hazáért életüket áldozott dicső vér
tanuk emlékét immár az egész nem
zet hivatalosan ünnepli meg.

H Í R E K .
— Személyi h írek . Dr. Rótt 

Nándor megyéspüspök iésztvett s a 
gyászszertartásnál a hercegprímásnak 
segédkezett az elhunyt győri megyés- 
püspök temetésén. Ugyancsak részt- 
vett e temetésen d. Kapl Béla evan
gélikus püspök is, a lábadozó dr. 
Antal Géza ref. püspök pedig rész- 
vélét fejezte ki.

—O któber 6.-1 em lékünnepély. 
Október 6.-án székvárosunkban és 
vármegyénkben minden templomban 
gyászistentisztelet volt a hatóságok 
részvételével. Ezenkívül a veszprémi 
református ifjúság külön is szép ün
nepséggel hódolt a vértanuk emlé
kének. Demjén Márton ny. esperes, 
lelkész magasztos imája után dr. 
Tamás Gyula orvos mondott lendü
letes ünnepi beszédet. Vitéz Mészá
ros István hazafias énekszáma után 
a fiuk és leányok szavalókórusa nagy 
hatással elszavalta Petőfi .Hazám”
c. versét, amit még Mátyás Tibor 
dicséretes alkalmi szavalata követett. 
Úgy a szavalókórust, mint a közbe
szólt iskolai énekeket Makay Zoltán 
igazgató vezette nagy szakértelemmel. 
Néhány kis iskolás gyermek szavalt 
még, majd Kiss Lajos segédlelkész 
imával bezárta a szép ünnepséget.

— Szent Ferenc  h arm adrend - 
jéböl. Október 15.-én, vasárnap d. 
u. 6 órakor a Szent Ferencrendiek 
templomában a III. rendben beöltö
zés lesz, amely ünnepélyre a híve
ket szeretettel meghívja a rendi igaz
gatóság.

— Az Akció K atollka a  kato li
kus egyházközségekben. A vesz
prémi róm. kát. egyházközség va- 
sárnap diszközgyűlésl tartott az Akció 
Katolika mozgalomnak a budapesti 
országos katolikus nagygyűlésen tör. 
tént zászlóbontása alkalmából. A gyű
lésen dr. Jánosy József kir. törvény- 
széki tanácselnök, az egyházközség 
világi elnöke elnökölt s a „Hiszek
egy" elmondása után hosszabb be
széddel nyitotta meg a tárgysoroza
tot, amelynek kimagasló pontja Na- 
csddy József tanító ismertető elő
adása volt a katolikus mozgalom 
lényegéről és szervezéséről. A mély 
hatást tett előadások után határoza
t i i g  kimondotta a gyűlés, hogy az 
országos nagygyűlés által megállapí
tott elvek szerint szervezendő moz
galomhoz szivvel-lélekkel csatlakozik.

Balatonalmádiból jelentik: Az al
mádi róm. kát. egyházközség tanácsa 
és képviselőtestülete vasárnap dísz- 
gyűlést tartott, amelyen Gyüngyössi 
Imre plébános, mint egyházi elnök

ismertette az Akció Katolika tanait' 
Megalakítottak 5—5 tagból álló bi
zottságot : a hitbuzgalmi, a kulturá
lis és szociális bizoltságokat, ame
lyek működésüket azonnal megkezdik.

— A várm egye b izottsági ülései. 
Veszprémvármegye törvényhatósági 
kisgyülése szerdán délelőtt tartotta 
rendes havi tanácskozását, majd a 
közigazgatási bizottság havi ülése 
következett. Mindkét ülésen dr. Ke- 
ntssey Pongrác főispán elnökölt, aki 
a kisgyülésen meleg szavakkal em
lékezett meg dr. Kende Ádámról, a 
kisgyülés igen buzgó, szorgalmas 
tagjáról, akit az Isteni Gondviselés 
váratlanul elhivott. Indítványára a 
boldogult emlékét a kisgyülés jegy
zőkönyvben örökilette meg. — A 
közig, bizottság pedig, a főispán in
dítványára, dr. Rótt Nándor megyés- 
püspököt, a bizottság ujan választolt 
tagját egyhangúlag megválasztotta 
előde, a biz. tagságáról lemondott 
Bibó Dezső helyére a telepítési al
bizottságba rendes, az adóügyi al
bizottságba póttagul.

— Evangélikus ifjúság  m űso
ros teaesté ly . A Veszprémi Evengé- 
likus Leány Egyesület és a Keresz
tyén Ifjúsági Egyesület okt. 15.-én, 
holnap vasárnap d. u. fél 6 órai 
kezdettel az ev. elemi iskolában teá
val egybekötött műsoros teaestet ren
deznek, melyre vendégeket szívesen 
látnak.

— P ostaau tóbusz  m enetrend  
V eszprém —E nylng—Lepsény kö
zött. A postaautóbusz uj menetrend
je Veszprém—Enying—Lepsény kö
zölt a következő: Veszprémből i . : 
13 10, Enyingre é . : 14 25, i . : 17'30, 
Lepsénybe é . : 17 50. Vissza i. Lep
sényből : 19 35, Enyingre é . : 19'55, 
i. reggel 6 20, Veszprémbe é . : 7 35 
órakor.

— A m uzeum l könyvtár. A Vesz- 
prémvármegyei Muzeum és Könyvtár 
könyvállományát uj Francé, Balzac, 
Bary J., Dosztojevszkij. Ferrero, M. 
Gorkij, R. Hamann, Hekler A., V. 
Hugó, Kuncz A., E, A. Poe, Rákosi 
V., Ruskin, Romain Rolland, Stend- 
hal, Tolsztoj, M. Twain, H. G. Wells 
és Wilde kötetekkel egészítette ki. 
Az uj szerzeményeket a könyvtár lá
togatói már megtekinthetik és köl
csön vehetik az olvasó és kölcsönző 
órákon hetenkint háromszor: kedden 
és csütörtökön d. u. 4 —6 ig és va
sárnap d. e. 11 —12 ig. A kölcsön, 
zés dija kötetenkinl 10 fillér. I P 
havi beiratkozási dij ellenébena köny
vek httenkint többször cserélhetők.
A könyvtárban uj szak- és abcé- 
katalógus áll a látogatók rendelke
zésére.

— H alálozás. Mély megillető- 
déssel vettük kézbe a gyászjelentést, 
amely arról a szomorú hírről tudó
sított, hogy Szász Kálmán ny. ref. 
lelkész, a veszprémi ref. egyházme
gye volt lanácsbirája, áldásos és 
munkás életének 66., boldog házas
ságának 40. évében, október 5.-én 
elhunyt Balatonalmádiban. A meg
boldogult lelkipásztor egyházának s 
hazájának egyaránt hűséges és dol
gos szolgája volt s amig egészsége 
engedte, előbb Kádártán, majd Ne
mesvámoson odaadó lélekkel vezette 
híveit és meleg emberszeretettel fá
radozott érettük. De nemcsaka gyü
lekezetek kebelében, hanem az egy
házmegye keretében is elismerésre- 
méltó épitő tevékenységet fejtett ki, 
a közéletben pedig mindenkor buz
gón és büszkén állott ama törekvé
sek szolgálatába, amik szeretett nem
zetének érdekeit voltak hivatva előbb
revinni. Halála széles körben váltott 
ki őszinte, meleg részvétet tisztelői
nek sokaságánál, akiknek a 7.-én 
végbement temetésén megjelent nagy 
lömegében ott volt, dr. Kenessey 
Pongrác főispánnal és dr. Horváth 
Lajos alispánnal az élén, a várme

gye tisztikara, dr. óvárt Ferenc fel
sőházi tag, Sztlcs József esperes ve
zetésével a veszprémi ref. egyház
megye lelkészei és még számosán az 
egyházi és közélet előkelőségei közül. 
A gyászháznál Koszorús László vö- 
rösberényi lelkész mondott imái, a 
vörösberényi ref. templom udvarán 
végbement gyászszertartást Dtmjén 
Márton ny. esperes, veszprémi lel
kész végezte, a sírnál pedig a lel
késztársak részéről Somogyi Zoltán 
szentgáli lelkész, a nemesvámosi 
presbiterek és volt hivek nevében pe
dig Gyötffy Lajos lelkész mondoll 
búcsúztatót. A megboldogultat özve
gye: szül. Sörös Lenke, gyermekei: 
Szász Lenke, férj. Molnár Elekné, dr. 
Szász Kálmán, Veszprémvármegye tb. 
másodfőjegyzője, Szász Endre hon
védhuszár főhadnagy, ezek család
tagjai, valamint kiterjedt rokonság — 
köztük dr. Szász Ferenc, a Veszprémi 
Takarékpénztár ügyésze, mint test
vére — gyászolják.

— Zsöm le Zoli és  Kifli K a rc s i: 
két uj pajtás mutatkozik be Az Én 
Újságom legújabb számában. De Ali 
basa meg a kacsa történetének is itt 
a második folytatása. Izgalmas ifjú
sági regény Farkas Imre történetkéje, 
Pogány Elza kis színdarabja, Szegedi 
István bájos verse: Hinta, stb. vannak 
a lapban. Szívesen küld mutatvány- 
számot a kiadóhivatal: Bpest, VI. And- 
rássy-ut 16. Előfizetési dij negyed
évre 2 P.

— „Z arándokú t a  Szen ta tyá
hoz" c. monumentális vatikáni film 
kerül bemutatásra filéres helyárakkal 
a moziban, szerdán kettő, csütörtökön 
három előadásban. A tanuló ifjúság 
részére külön előadások.

— Egy üveg „Igmándi"
Mindig otthon legyen,
Hogyha szükség van rá,
Gyorsan segíthessen.
— A „Nyil“ regényujság legújabb 

száma .Rózsika." Tersánszky Józsi 
Jenő regénye. Ára 10 fillér.

— O lcsóbb le tt a  p o s taau tó 
busz. A postafőnökség értesítése sze
rint a Veszprém-Külsőpályaudvarra 
a viteldijat 30 fillérre, kisebb vi
szonylatban (pl az altisztkepzőig, 
vagy a tisztviselőtelepig) 20 fillérre 
szállították le.

— A V eszprém i „C redo"-E gye
sü le t október 15.-én, vasárnap d. u.
5 órakor a Kát. Kör nagytermében 
gyűlést tart, amelyen Pintér József 
pápai kamarás fogja előadását meg
tartani. A névreszóló meghívót az 
elnökség kiküldi, de ezúton is kéri 
a tagokat, hogy a gyűlésen minél 
számosabban megjelenni szívesked
jenek. Katolikus nem tag férfiakat 
vendégként szívesen látnak.

— A K atolikus Kör k a rácso 
nyi v ására . A Veszprémi Róm. Kát. 
Kör, dr. Radvdnyi Viktor apátkano
nok elnökléseal3tt, vasárnap választ
mányi ülést tartott, amelyen elhatá
rozták, hogy november 11.-én este 
8 órakor társas férfivacsorát rendez
nek, amelyre névre-szóló meghívót 
küldenek szél.'Elhatározta a választ
mány, hogy — amint már jeleztük 
— december 6.-tól 10.-ig karácsonyi 
vásárt rendez, a szegénysorsu isko
lásgyermekek felruházátára. A kör 
elnöksége már most kéri a város 
jóakaró közönségét, hogy jótékony- 
célú akcióját úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag támogatni szíveskedjék. Ez
után még a pénztáros és a könyvtá
ros tették meg jelentésüket s az 
utóbbi szerint a tagok közül sokan 
már hónapokkal ezelölt kivitt köny
veket nem vitték vissza. Az elnök
ség ezúton kéri az illetőket, hogy a 
könyveket a heti könyvtári napon 
(csütörtök d. u. 5 órától) okvetlen 
szolgáltassák be, mert ellenkező eset
ben kénytelen lesz szigorú rendsza
bályhoz nyúlni.

5 k g r , z s iz s ik m e n te s ,
óriásszoraü lencsét

3  p e n g ő é rt,
őszi rózsabnrgonyát

q -k é n t 5  p e n g ő é rt,
Wolthman burgonyát

q -k é n t 4  p e n g ő é rt  
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dr. Óvári Ferenc
nemesvámosi gazdasága.

— N yilvános au to m a ta  te le 
font ak a rn ak  V eszprém ben. A sop
roni potaigazgazgatóság kiküldötte 
a veszprémi postafönökséggel érte
kezletet tartott csütörtökön Veszprém 
városnak nyilvános automata telefon- 
állomással való felszereléséről. A ter
vezet szerint két ilyen állomást léte
sítenének és pedig az egyiket a Ju
tási úti kislakásoknál, ahol tűzrendé
szed szempontból a legszükségesebb
nek bizonyul, a másodikat pedig a 
Szabadság-téren.

— D ohányzó lesz a  sz ín h áz 
ban . Dr. Btrky Miklós polgármester 
elhatározta, hogy a Petöfi-szinház 
emeleti folyosóján a vetítő helyiség
ben egy dohányzót fog létesíteni, hogy 
a színházlátogató közönség ne legyen 
kénytelen a téli időben az utcára, 
vagy a páholyok szintén nyitott tera
szára dohányozni kimenni. Ezenkí
vül a színházban villany vészlámpák 
lesznek az eddigi olajmécsesek helyett. 
A polgármester modernizáló szándé
káról csak elismeréssel szólhatunk.

— L eesett a  lé trá ró l. Pápáról 
jelentik: Waldmann József 5 éves 
nagyteveli fiúcska játékból felmászott 
a létrára, de leesett és balkarja eltörött.

— T áncm ula tság . A Veszpémi 
Róm. Kát Legényegylet október 15 -én 
(vasárnap) este 8 órakor rendezi ujo- 
nan átalakítóit helyiségeiben első, 
tánccal egybekö,ött családi estjét.

— Felborult a  m o to rkerék 
p á rra l. Juhász Ferenc peremartoni 
kőműves motorkerékpárján Pétre igye
kezett. Útközben egy marhacsordát 
akart kikerülni és felborult. Kórházba 
szállították.

— Szerencsétlen  esés. Pápán 
Weisz Sándor 13 éves tanuló a? ut
cán esett el olyan szerencsétlenül, 
hogy bal alkarja eltörött.

— T ead é lu tán  az  a lm ád i Szt. 
Im re tem plom  ja v á ra . Balatonal
mádiból jelentik : Majbó Gábor cuk
rász és vendéglős okt. 1.-én igen 
látogatott s jól sikerült teadélulánt 
rendezett. A tea három süteménnyel 
70 fillér volt. A tiszta jövedelem, 
amely a templomnak kiszolgáltatott, 
50 P-t tett ki 8 emez összeghez a 
következők járultak hozzá : Buzetzky 
Béláné, Hübner Béla, Bukovits Ká- 
Károly, Varga Elek, Kopár István 
60—60 fillérrel, Primusz Béla, dr. 
Zolnay Gyuláné, Pokorni ezredesné, 
dr. Óvári Ferencné, Vass Dezső, dr. 
Horváth Gyuláné, Olasz Imréné, Nize- 
linczky Ferencné, Szőke Bálint, Stel- 
ker József, Fejes Ödönné, Bátori et 
compani, Pongrácz Andor, Vadász 
Béla, Alföldi Dezsőné, Jordán Ala
jos, Váczi Sándor, Knazovitzky Béla, 
dr. Bedi Áronné, özv. Schranz Sán- 
dorné, Csikász Dezsőné, özv. Kuko- 
relly Károlyné, Sebesta 1 — 1 P-vel, 
Szerencsés Lajos, Mayer Tivadar, 
Vuchetich Györgyné, Pausch Rafael 
és Kerényi Andor 2—2 P-vel, Mé
száros fényképész 3 P-vel. Majbó 
Gábor ügyes rendezéséért és fárado- 
zásáért, nemkülönben a kegyes ada
kozóknak és fogyasztóknak hálás kö
szönetét fejezi ki a róm. kát. egyház- 
község elötjárósága.
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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
Székesfehérvár, Kossuth-n. 6. 

Veszprémi megbízott szívességből
SC H LÖ O L,
Rohonczy-tér 1. sz. 74

Olcsó! G arantáltI Diskrét!

— K özism ert az A spirin-tab-
le tták  fájdalomcsillapító hatása, min
den meghűléses megbetegedésnél. 
De nem mindenki tudja, hogy ha
misítványok is vannak forgalomban. 
Hogy magunkat káros utóhatásoktól 
megóvjuk, ügyeljünk a „Bayeru cso
magolásra (a zöld szalaggal), mert 
csak ebben kerülnek forgalomba az 
eredeti tabletták.

— T a lá ltak  Veszprémben, szept. 
26-án  a cirkuszban, 1 drb. zsebken
dőt. Igazolt tulajdonosa a rendőr- 
kapitányságnál átveheti.

— E lü tö tte  a  k erékpárra l. Mar
tini János veszprémi lakos motor- 
kerékpárjával a Komakut-tér erős 
kanyarulatánál a kerékpárján vele 
szembe jövő László Lajos mészáros 
tanoncot elütötte, aki jobb kezén sú
lyos sérülést szenvedett. Mentőink 
a helybeli kórházba szállították.

— A la b d a rú g á s  á ldozata . A 
MOVE-sportpályán futbal-mérkőzés 
közben Slavonlts Károly veszprémi 
kőmüves-s. összerugás következtében 
jobb alsó lábszártörést szenvedett. 
Elsősegélyben részesítés után a men
tők a kórházba szállították.

— LugkO oldatot ivott. Mór 
Istvánná Litéren, családi okok miatt, 
öngyilkos szándékból lugkőoldattal 
megmérgezte magát. Mentőink a 
helybeli kórházba szállították.

— B etörés. Hétfőnk éjjel ismeret
len tettesek Siófokon betörtekfía/ds Pé
ter bőrkereskedésébe és onnét nagy- 
értékű bőrárut és kéiz cipőt vittek 
el. A nyomozás megindult.

— Sok az  adó h átra lék . Váro
sunk adózó közönségének hátra'éka 
aggasztó mértékben szaporodik, ami 
a  város háztirtásának egyensúlyát is 
megingással fenyegeti. A város ve
zetősége tudatában van annak, hogy 
a mai nehéz gazdasági viszonyok 
között az adófizetési kötelezettség 
teljesítése súlyosabb feladat, mint a 
jobb időkben volt, azonban bízik 
abban, hogy az adófizető közönség 
is belátja, hogy a közjövedelmek nem 
fizetése miatt a közönség is még kel
lemetlenebb helyzetbe kerülhet. Úgy 
a kincstár, mint a város érdekében 
nagyobb erőfeszítés szükséges ezen 
polgári kötelesség teljesítésében. El
sősorban következik, hogy ha a vá
rosi közegek eljárására nem fejt ki 
a közönség nagyobb fizető készsé
get, az adóbehajtásokra állami köze- 
gek lesznek klküldve, ami a közön
ségnek jelentős megterhelésével fog 
járni. A városi adóhivatal ezúton is 
felhívja a hátralékosokat, hogy tar
tozásaikat minden erejük megfeszí
tésével igyekezzenek sürgősen ren
dezni. Adótartozásának összegét az 
adóivekből mindenki ismeri. A har
madik negyedévi és előbbi hátralék 
azonnal befizetendő, a negyedik év
negyed pedig legkésőbb november 
hó 15.-ig. Amig ennek elmulasztása 
legsúlyosabb következményekkel jár, 
addig a teljes fizetés kamattérítés 
kedvezményében részésül. Városladó- 
htvatal.

— A vonta tóha jó ... művészi 
fénykép díszíti a Magyar Lányok cím
lapját hangulatos vers kíséretében. 
Október 6 ának emlékét idézi a ve
zetőcikk. Herczeg Ferenc emlékezései- 
séből közöl a magyar leányifjuság 
népszerű lapja, amelybe Oazlaí Ve
rona bájos elbeszélése, Ruzitska Má
ria érdekes útleírása Finnországról, S. 
Bokor Malvin és Ego ifjúsági regé 
nyei stb vannak. Az „O thonunk- c. 
melléklet csupa asszonyi ügyesség, és 
gyakorlati tanács. Szívesen kükl díj
talan mutatváiyszámot a kiadóhiva
tal: Bpest, VI. And'ássy ut 16. Elő
fizetés negyedévre 4 P.

— L eg ú ja b b  k o ttá 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 z e r e z h e t f ik  FODOR 
FERENC k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n .

— A mozi m űsora. Ma, szom
baton (14 ) fél 7 és 9, vasárnap (15 ) 
4, fé! 7 é? 9 órakor: „A mélióságos 
pincér.“ {Nőnél a pénz nem szám it!) 
zenés vígjáték 10 felvonásban. Fő
szereplők: H.rmann Thimig, Char- 
lolte Ander és Ida Wüst. A tévédé 
sek vigjátékának is nevezhetnek a fil
met. Egy Gróf nevű igazgatóról azt 
hiszik, hogy igazi gróf, majd, hogy 
pincér, a hölgyről pedig, hogy elő
kelő amerikai, holott csak komorna. 
Ez a zűrzavar sok vidámsággal telíti 
a filmet, amelynek nagyszerű férfi-fő
szereplője a kedvelt Hírmann Thi 
mig. É dekes kiegészítő műsor és 
MagyarVilághiradó. — Szerdán (18.) 
fél 7 és 9, csütörtökön (19)4 , fél 7 és 
9 órakor, filléres előadásokban, a 
Vatikán monumentális filmje: nZa- 
rándok-ut a Szentatyához.u I. rész: 
„Róma az örök város.- II. rész: „A 
pápa és a Vatikán.- Az I. részben 
a^Colosseum, Fórum Romanum, Sa- 
turnus temploma, a Capitolium stb. 
bemutatása. A II. részben, amelyhez 
az előszót Serédi Jusztinján bíboros 
hercegprímás mondja, csodás ele
venséggel tárulnak elő a Vatikán ha
talmas ünnepségei, a világhírű gyűj
temények, a Szent Pétét-templom, a 
pápai kertek, a gyönyörű f.eskók, a 
pápai testőrség és gárdák ünnepi fel
vonulásai, stb. stb. Aki még nem volt 
Rómában, az fillérekéit egy zarán
dokúnál felérő é.ményben részesül, 
ha megnézi ezt a lebilincselően gyö
nyörű filmet. A tanintézetek 1 toga- 
tói részére külön ifjúsági előadások 
lesznek.

KÖZGAZDASÁG
* A Veszprémi Já rás i M ező

gazd aság i B izottság közgyűlése 
A Veszprémi J Írási Mezőgazdasági 
Bizottság műit pénteken Vértesi Ká
roly elnöklése alatt tartó ta őszi köz
gyűlésé', amelyen a bizottság tagjai 
nagy számban jelentek meg. A köz
gyűlés Veszprém város uj vásári 
helypénzdijszabásával foglalkozott és 
megállapította, hogy a leszállítóit díj
tételek még mindig nem álinak arány
ban a piaci árakkal éa úgy a ter
melő, mint pedig a fogyasztó érdeke 
a dijak további leszállítását kívánja. 
A közgyűlés a veszprémi járásban 
1934. évre több fedeztetési állomás 
felállítását tartja szükségesnek, vé
gül az elnökség a búzavetőmag csá
vázásira és a mezei pocok irtására 
hivta fel a gazdaközönség figyelmét.

* A Szarvasm arhatenyésztö  
Egyesület rendkívüli közgyűlése. 
Meghívó. A Veízprémvármegyei Szar- 
vasmarhalenyészlő Egyesület 1933. 
évi október hó 27.-én, pénteken d. e. 
11 órakor Veszprémben, a Vármegyei 
Gazdasági Egyesület tanácstermében 
rendkívüli közgyűlést tart, melyre a 
tagokat tisztelettel meghívom és ké
rem, hogy az ügy fontosságára való 
tekinteltel feltétlenül megjelenni szí
veskedjenek. Tárgysorozat: I. A lej

rendelet végrehajtása tárgyában ál
lásfoglalás. 2 Tejgazdasági bizott
sági tagok választása. Veszprém, 
1933. évi október hó 10.-én. Halmi 
Nándor s. k., alelnök.

* Ipartestü le ti taggyű lés. A
Veszprémi Ipartestület oki. 15.-én, va
sárnap d. e. 11 órai kezdettel tag
gyűlést larl. Tárgysorozat: I. Az 
ipartestületi székház felavatásának 
ismertetése. 2 Az iparteslület által 
rendezendó karácsonyi vásár meg
szervezése. 2. A kézmflvesiparosok- 
nak a közszállitásokban való foko
zottabb részesítése. 4. Az iparlestü- 
let kebelében alakított kisipari szö
vetkezel eddigi működéséről jelen
tés. 5. Az iparteslület tagjai részére 
á látni kölcsön szerzése. A gyűlésen 
megjelennek Pintér József, az Orsi. 
Közp. Légé ryegyesület elnöke és 
Serók József kanonokplébános, akik 
a lestülel felkérésére a lárgysorozal 
több pontjához hozzászólnak.

* Csak tisz tán  kezelt búzát 
szállítsunk külföldre. A M. Kir. 
Külkereskedelmi Hivatal bevezette a 
külföldre kerüld búza minóségi ellen
őrzését s e célból a külföldre szál
lító felel kötelezte arra, hogy a ki
szállításra kerülő búzából hozzá min
tát küldjön be. Az eddigi beérkezett 
minták vizsgálata alapján megállapí
tana a Külkereskedelmi Hivatal, hogy 
igen sok esetben erősen keverékes, 
roalálatlan, sőt üszkös búza kerül 
szállításra. A Veszprémvármegyei 
Gazdasági Egyesület — hogy a 
Külkereskedelmi Hivatalnak a ma
gyar búza hírnevének előmozdítására 
irányuló munkáját támogassa — fel
hívja a gazdatírsadalom figyelmét, 
hogy a búza számlásánál, — külö
nösen akkor, ha tudomása van, hogy 
a számlás külföldre történik, — a 
tisztaság és az áru kezelése tekinte
tében járjon el a legnagyobb lelki
ismeretességgel. Annii is inkább, 
mert kétségtelen, hogy éppen most, 
amikor a kivileli lehetőségek szerint 
a vidéken különböző magasságú bú
zaárak vannak érvényben, a jól ke
zelt, tiszta és egészséges búzának ez a 
minősége az árban is kifejezésre fog 
julni. Különösen fontos, hogy a kis
termelők ne vigyenek rostálatlan és 
szemetes árut a piacra, mert az ilyen 
kisebb szemetes léteteket kereske
delmi export-csokra egyáltalán nem, 
vagy csak költséges manipulációk 
után használhatják s ez az egyik 
oka, hogy a kistermelők olyan ritkán 
jutnak az előnyösebb exportárakhoz.

* O rszágos barom fi, háziipari, 
gyüm ölcs és bork iállítás Szfehér- 
váro tt. A Felsődunánlul Mezóg. Ka
mara támogatásával és közreműkö
désével, Anna kir. hercegasszony, dr. 
Kdllay Miklós földművelőn és Hómon 
Bálint vallás és közoktatásügyi mi
niszterek fővédnöksége, a Felsődu- 
nánluli Baromfitenyésztő Egyesületek 
Szövetsége és a Fehérmegyei és Szé-

Az én talpam Okmatalp’ 
Kevés pénzért soká tart:

Ezt kérje!

kesfehévár városi Baromfi, Házinyul 
és Galamblenyésztő Egyesület, a Nő
egyletek Magyar munkát védő Szövet
ségével karöltve Szfehérvárotl okt. 2 1., 
22., 23. napjain országos jellegű ba
romfi-, galamb-, házinyul-, házi
ipari-, iparművészen-, gyümölcs- és 
borkiállítást rendez borkóslolóval.

IRODALOM MŰVÉSZET
(Az Uj Idők elbeszéléspályá

zata.) Herczeg Ferenc szépirodalmi 
hetilapjának a nyáron hirdetell elbe
széléspályázatára 1468 pályamű ér
kezett s a lap most megsezdle a leg
jobbnak ítélt elbeszélések közlését Az 
Uj Idők előfizetői szavazás utján fog
ják eldönteni, hogy melyik elbeszélés 
tetszett nekik legjobban. Amelyik a 
legtöbb szavazatot kapja, azt 50 P 
honoráriumon kivül 400 P első díj
jal jutalmazzák. Az elbeszélések Íróit 
caak a szavazás után nevezik meg. Az 
első elbeszé és cim e: „A gyerek.” Az 
Uj Idők gazdag szépirodalmi részé
ből kiemeljük még Harsányi Zsolt és 
S. Bokor Malvin regényfolytatásait, 
O. Henry, Aszlányi Károly, Illy Já
nos humoros elbeszéléseit, Temesváry 
Kriszta, Karkecz László, Varságh Já
nos szép verseit. Dr. Richard Gold- 
schmiedt berlini egyetemi tanár ta-

■ I  Az elism erten legjobb minőségű,
■I könnyen égő, szagtalan

dorogi szén, brikett,
to v á b b á  h aza i és külföld i koksz
napi, legjutányosabb árban megrendel
hető és állandóan kapható a -----------------
V es zp rém m eg y e i Á ru fo rg a lm i és 
K e r e s l t e d -  R é s zv én y tá rsa sá g n á l
Szánt Im re-tér 7. (Buzap iao). Tele fon  144.
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nulmányban fejtegeti, hogy mi lesz 
az emberből milió év múlva. Moór 
Mária a .Szülők iskolája* c. cikkso
rozatban az ideges gyermekről irt ta
nulságos cikket. A „Kevés pénzből 
jó! élni, tanulni, szórakozni* s a nép
szerű rovatok teszik változatossá az 
U j IdŐk-ei. A kiadóhivatal: Bpest, 
VI. Andrássy-ut 16. bárkinek mutat
ványszámot küld. Előfizetése negyed
évre 6 40 P, egyes szám 50 fillér.

(Iparm űvészeti (lakásd isz itési) 
ki Alii tás) nyilik meg október 13.-án 
a megyeháza nagytermében. A leg
szebb, remekbe készült függönyük, 
térítők és selyemnemüek stb. a leg
magasabb igényeknek is megfelelnek. 
Mivel csak három nap a kiállítás 
tartama, reméljük, hogy e szép anyag 
nagy része gazdára fog találni, annál 
is inkább, mivel csaknem önköltségi 
áron szerelné elhelyezni a fővárosi 
iparművésznő. A kiállítás nyitva d. e. 
9 —1-ig és d. u. 3—fél 7- ig.

(Járm er L ajos vak  zongora- 
m űvész veszprém i vendégszerep 
lése.) Veszprém úri társadalmának 
müvé8zlélekből fakadt, emberien meg
kapó élménye lesz Jármer Lajos 
zongoraművész, a bpesti Vakok Jó
zsef Nádor Kir. Orsz. Intézete vak- 
szülefésü zenetanárának november 
5.-én (vasárnáp) a kaszinó nagyter
mében rendezendő zongoraestje. Jár- 
mer Lajos, a magyar zenei életnek 
hatalmas sikereket aratott reprezen
tánsát Veszprém közönsége is már 
ismeri a rádióból, fővárosi önálló 
hangversenyei híréből s most köz
vetlenül fogja élvezni Veszprém úri 
társadalma a vak zongoraművész 
költőivé emelkedett lelkének csodá
latos zenei gazdagságát. Jármer Tho- 
mán István legkiválóbb taniványai 
sorából került ki páratlanul s nem
csak mesterének büszkesége, hanem 
a magyar zenekultúrának is. Alig 33 
éves és a legnagyobb klasszikusok: 
Beethoven, Chopin, Bach, Liszt, Verdi 
továbbá a magyar zeneköltők: Ko
dály, Dohnányi, Horváth ragyogó 
müveit valósággal megéli a zongorán 
felemelő, megrázó hatással. Vesz
prémi zongora-estjén ezeknek a ze
neköltőknek virtuóz- bravuit s dinami
kai művészetet megkövetelő darab
jait fogja játszani s kétségtelen, hogy 
Veszprém kulturközönségének szine- 
java ad találkozót Jármer Lajos zon-

Veszprém megyei város pol
gármesterétől.

10.916—1933. sz.

Pályázati hirdetmény.
Pályázatot hirdetek 17 öl

töny hivatalszolgai (tűzoltói) sö
tétkék posztóból készítendő
zubbony és  
pantallóra,

ezenkívül 25 pár, hátulvarrott 
borjubőrből készítendő n yel- 
ves c s iz m á ra . A pályázati 
határidő 1933. évi o k tó b e r  
hó 2 4 .-é n  d é li 12 ó ra ,  
amikorra is hivatalom iktatójába 
nyújtandók be a zárt ajánlatok. 

Veszprém, 1933. október 10.
Berky Miklós

302 polgármester.

Könyvnyom dái m u n k á t
—  - ■ le g s z e b b e n  ■■ 
l e g g y o r s a b b a n  k é s z í t
FODOR FERENC

könyvnyomdája. ■  Tegyen próbarendelésf.

Visszavonhatatlanul
megszűnik e hó végén az

A N G O L  R U H A Á R U H Á Z
v eszp rém i fiók ü zlete .

A h a tó s á g ila g  en ged élyezett

végkiárusítás
csak

1 4 n ap ig ta rt
m á r .

Most vásároljon!
Ö nkö ltség i á ro n  a lu l  
fe d e z h e ti s z ü k s é g le té t

Kiváló tisztelettel

Aitmann Bernát.

goraestjén, mely a kaszinó életében 
is felejthetetlen marad. Ebben a tár
sadalmi és művészi összefogásban 
terebélyesedik Jármer Lajos magával 
ragadó művészete a külföld meghó
dítására. Jegyek előre válthatók Fodor 
Ferenc könyvkereskedésében: 2 és 
1 P, valamint 60 filléres árban.

Anyakönyv.
Születés: Molnár Ödön cipőfelsőrész- 

készittő és Ráva Ilona fia László Zoltán, 
r. k. — Zsiga Margit cseléd leánya Mar
git, r. k. — Halász Gusztáv napsz. és Hor
váth Róza fia János, r. k. — Kiss Lajos 
kőmüves-s. és H<>rnung Mária fia József, 
r. k. — Primmer Lajos szabó és Újhelyi 
Etelka leánya Piroska Terézia, r. k. — 
Kovács Imre napsz. és Szegletes Katalin 
leánya Rozália Vilma, r. k. — Kelemen 
József kocsis és Búza Erzsébet leánya 
Mária, ref. — Ruder Miklós gépkocsive
zető és Schmid Rozália fia Miklós, r. k.

Halálozás: Kutas Lajosné Fejes Erzsé
bet 39 é., r. k. — Molnár Julianna bejá
rónő, 70 é., ref.

Házasság: Nagy Sándor napsz. és Gu- 
rics Erzsébet, r. k. — Punczi Antal népz. 
és Sárzó Ilona, r. k.

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

Pápán a Kinizsi élvezetes, szép 
játék után 2 : 1 (0 :1 ) arányban győ
zött a multévi bajnok Szombathelyi 
Vasutas fölött. Az utóbbi időben 
gyengén szereplő Kinizsi átformá't 
csapata teljes mértékben rászolgált 
a győzelemre, s kis szerencsével na 
gyobb gólarányt is elérhetett volna. 
Gólszerzői: Bősze és Limperger. A 
Kinizsi minden játékosát dicséret il
leti lelkes játékáért. B iró: Koch.

Itthon a VTC—Move VSE mér
kőzés 1: l-es állásnál az ügyeletes 
rendőrtisztviselő beszüntette a m á
sodik félidő elején. A mérkőzés ma
ga erős iramban indult, az első per. 
cekben azonban egy sajnálatos össze
csapásnál a VTC Slavonits nevű já
tékosa a lábát törte. Ettől a sajná- 
látos esettől kezdve, a fanatikus pub
likum biztatására, a játékosok is oly 
erős iramban játszottak, hogy néha- 
néha bizony a meg nem engedett 
testi erejüket is igénybe vették, amit 
a gyenge kezű biró nem büntetve 
kellő eréllyel, a játék szépségének 
rovására ment. A mérkőzés beszün
tetésére vonatkozó rendőrségi ren
delkezést is a biró egy határozatlan 
ítélkezése váltotta ki. Biró: Féld- 
mann.

Fűzfőn a FAC 4 :3  (2 :1 )  arány
ban vett győzelmet a Szfehérvári 
ELŐRE II-ön. A mérkőzés végig ki
egyensúlyozott volt, ahol is az ELŐRE 
lelkesebben, Fűzfő célszeiübben, de 
kissé álmosan játszotta végig a mér- 
kőzést. Fűzfő gólszerzői: Serfőző (3) 
és Ács. B iró: Szír bek.

Siófokon az SFE ismét nagy, 7 :2  
(3 :1 )  gólarányban győzte le a Sz.- 
fehérvári ARAK-ot. A jóképességü 
ARAK kénytelen volt meghajolni a 
lelkes és gólratörő stófoki legénység 
előtt. Külünősen a csatársor volt ele
mében. B iró : Kamarell.

Várpalotán az Uniónak a Péli 
KSE volt a vendége. A még pont- 
veszteság nélkül álló Uniótól a lel
kes és fanatikus fiatal péti csapat
nak sikerült az egyik pontot elhódí
tani. Eredmény 2 :2 .  (t. /.)

o V asárnapi labd aru g ó  p rog 
ram . A Kinizsi a SzSE-vel Szom
bathelyen, Fűzfő az ARAK-kal Sz- 
fehérvárott, a Move VSE a SzAK-al 
szintén Szfehérvárott, a szfehérvári 
ELŐRE II. a VTC-vel Veszprémben, 
a P  Vasutas a Kőszegi SE-vel Pá
pán és a pápai Petutzgyár a ZTE- 
vei Zalaegerszegen játszik bajnoki 
mérkőzést.

o C éllövészet. A Postás Spoit 
Egyesület veszprémi csopoitjának va
sárnap folyt le a MOVE-pályán igen 
szép sikerrel. A versenyen a követ
kező eredmények voltak. I. Tóth 
Lajos 108 ponttal, II. Erdősi István 
92, III. Pados József 91, IV. Varga 
Mihály 89, V. Kalmár Sándor 79, 
VI. Molnár József 75 ponttal.

Mezőkomdrómból jelentik : Vasár
nap rendezte a Péti Nitrogén Gyár 
Rt. Polg. Lövész Egyesület meghí
vásos-kispuska lövészversenyét. A 
remekszép őszi napon 6 vidéki PLE 
képviseltette magát, 5-ös csapattal, 
a versenyen, ezenkívül több egyesü
let küldte ki egyéni versenyre tag
jait. A verseny, amely szokatlanul 
nívósán volt megrendezve, minden 
résztvevő legteljesebb megelégedé
sére folyt le s megállapítható, hogy 
a pétihez hasonló barátságos előzé
kenység szinte újszerűnek mutatko
zik a lövész-sport terén. A csapatok 
5—5 taggal indultak s 5—5 lövést 
adtak le fekvő, térdelő és álló test
helyzetben, FÉG puskával. Ered
mény : csapatversenyben : 1. a Péli 
LE A. csapata 609 ponttal, 121.8 
átlaggal; 2. a Mezőkomáromi LE 583 
ponttal 116.3 á . ; 3. a Péti LE B. 
csapata 579 p., 115 8 á . ; 4. a Ná- 
dasdladányi LE 563 p . ; 5. a Nagy- j 
vázsonyi LE 506 ponttal. Egyéni ver
senyben : 25 versenyző közül: 1. 
Döbrentei Gábor (Nagyláng) 137, 2. 
Fischer István (Pét) 133, 3. Rácz 
Lajos (Mezőkomárom) 130 ponttal. 
Ezenkívül még dijaztatott a 4., 5., 
6., 7., 8 ,  9., és 10. helyezett.

A Veszprémi Ipartestület, Mint Ipar- 
hatóságtól.

1072— 1933. szám.

Pályázati hirdetmény.
A Veszprémi Ipartestület pályáza

tot hirdet az átutazó ip a ro s  seg éd ek  
e lh e lyezésére  és  szá llá sad ására . 
Bárki pályázhat, akinek erre megfe
lelő helyiség rendelkezésére á ll . Bő
vebb felvilágosítás az Ipartestük! hi
vatalos helyiségében nyerhető. Pályá
zati határidő 1933. évi o k tó b e r h ó  
31.-én  déli 12 ó ra , amikorra is az 
Iparlestü|et hivatalos helyiségébe 
(Vár-u. 1. sz.) nyújtandók be az 
ajánlatok.

Veszprém, 1933. október 6.
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45. V. 1933. sz.

Hirdetés.
Veszprém város rendőri bün

tető bírája által
elkobzott tárgyak
árverése fo ly ó  év i o k tó b e r  
hó 2 3 .-á n  d ó le lő tt  10 
ó r a k o r  a polgármesteri hi
vatal 4. számú szobájában fog 
megtartatni.

Veszprém, 1933. október 10.
Rosos Károly

301 r. b. biró.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a „Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat-


