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A szegények angyala.
Nagybányai vitéz Horthy Mik- 

lósné, a  korm ányzó felesége, tiz 
esztendővel ezelőtt fogadta nemes 
szivébe, vette tenyerére az elha
gyottaknak, felnőtteknek és kicsi
nyeknek. anyáknak  és gyermekek
nek gondját és bánatét. Akkor kapta 
a  néptől, a  névtelenektől, akiknek 
letörölte könnyét, a  legszebb, leg- 
tündöklőbb címet: „a m agyar anyák 
édesany ja ..."

Mint a  fehér galam b száll borús 
egünk ala tt és a  nyom ában remény 
kél. Elcsitulnak, megenyhülnek a 
szivek. Zengzetes, kérő szavával be
kopogtat a  szivek ajtaján ; kér azok
nak, akik Tőle kérnék, — senki 
m ástól — egyedül csak Tőle vár
já k  a segítséget. Sugaras szemével 
körültekint a  legelső m agyar Asz- 
szony és rám utat azokra, akik ver
gődnek. ott is sírnak, ahol senki 
sem  látja őket.

Tiz esztendővel ezelőtt-•• Akkor 
indította meg m agasztos akcióját a 
korm ányzóné... Amikor minden 
m agyar beteljesedni érezte végzetes 
sorait a  költőnek: „És a sirt, hol 
nem zet sülyed el, népek veszik kö
r ü l . .  És az em berek milióinak sze
m ében gyászkönny ü l..."  Nem, nem 
sirattak bennünket gyászkönnyek- 
k e l... Bosszúvágy és kegyetlenség 
á s ta  a  sirt a  m agyarnak... A köny- 
nyeink visszahulltak ránk és oda
hulltak a  korm ényzóné jóságos szi
vére.. • Vállalta a könnyeket és adott 
helyébe vigasztalást, meleg ruhát a 
didergőknek, meleg cipőt a  mezte
len lábunknak, puha kenyeret az 
éhezőknek  és a  szeretet lángját gyúj
totta ki a  sötét, hideg, rideg ott
ho n o k b an ... Hányszor — és hány

szor járja meg a  korményzóné az 
égi utat, amelyikről megírta a  költő ; 
„Messze van az  ég és mégis el le
het oda érni — egypár csizmécs- 
k á v a l ."

Tiz év óta dolgozik szakadatlan 
a kormányzóné és fáradhatatlanul 
készíti ismét elő az idei télre a  jó
ság áldozatos m unkáját. Közeled
nek a  fagyos napok - . A korm ány
zóné áldott keze kopogtat a szivek 
ajtaján. Emlékezzetek meg mind
azokról, akik remegve gondolnak 
a rra : mi lesz a  télen ?

Felhívás a m agyar társadalomhoz!
Immár egy évtizeden át kértem minden ősszel a magyar társa

dalom  segítségét nyom orúságban és Ínségben szenvedő testvéreink 
tám ogatására. Tettem ezt azért, mert úgy éreztem, hogy hazánk ne
héz sorsában és a gazdasági leromlottság súlyos megpróbáltatásai 
között senki sem mehet el közönnyel mások nyomora mellett, hanem  
a  megértő szeretet erejével mindnyájunknak össze kell fogni, hogy 
azokat, akiket a  sors csapásai a  legerősebben sújtottak, segítő kéz
zel felemeljük.

Örömmel tapasztaltam , hogy felhívásomat a  magyar társada
lom önzetlen része egyre fokozottabb mértékben karolta fel és se
gélyakcióm iránt megnyilvánult bizalom évről-évre több és több 
szenvedő családnak nyújtott enyhítő vigasztalást. H álás szívvel 
mondok ezért őszinte köszönetét a  sok nemesszivü, áldozatkész 
adakozónak.

A nehéz tél küszöbén ismét bizalommal fordulok mindenkihez 
és remélem, hogy segitőkezüket kinyújtják azok is, akik eddig kö
zönnyel fordultak el a  szenvedők nyomorától. Ha mindazok, akik 
bármily keveset is még áldozni képesek az Ínségesek szenvedései
nek enyhítésére, minden előítélet és elfogultság nélkül áldozatos 
szívvel eleget tesznek hivó szavam nak, úgy az egyenkénti kevés 
áldozattal is sokezer könnyező m agyar anyát, árvát, beteget, rokkantat 
és ínségest tudunk a mai elesettségükből az eljövendő szebb magyar 
jövő felé keresztül segíteni.

Arra kérem tehát a  magyar társadalm at, vegye észre a  körülötte 
szaporodó Ínségeseket és nyomorgókat s ne feledkezzen meg róluk 
most. amikor segélyakciómat újból megindítom. Adja újabb bizonysá
gát áldozatkészségének és tám ogassa anyagi erejéhez mérten akár 
pénzzel, akár természetbeni adom ánnyal akciómat, amelyből szem é
lyes irányításom mellett és önfeláldozóan munkálkodó munkatársaim  
közreműködésével (minden adminisztrációs költség felmerülése nélkül) 
minden fillér a  leginkább rászorultakhoz fog jutni.

H orthy  M iklósné.
*

A kormányzóné őfőméltósága a  vidéken, igy Veszprémmegyében 
is, a  főispánt bízta meg inségakciójának lebonyolításával.

Színek az őszből.
— Vesztróczy Rimpek Jenőnek. —

A falevelek dalolva hullnak, 
virágszirmokat hántol a dér, 
hűvös hajnalok ködbe borulnak.
Letarlódnak a fakoronák, 
a nap tüze bágyadt, beteges, 
lebben árnyéktalan utakon át.
Csupa kékes a szürke hegyoldal, 
csupa szürke az azuros ég, 
csupa szüret a föld... csupa borda).
Csupa ősz... tán már holnapra havaz, 
de repülve elszalad a tél 
t  csöndesen újra kihajt a tavasz.
De ha derével halkan, ravaszon 
besuhan az ősz a szivembe,
— sose jön többé, sose, tavaszom.

8zalay Károly.

A mese.
Irta dabo lczt F ek e te  Lászlóné. 

Még kisgyerekkorában lebukott a 
lépcsőről, gurult vagy tizenkét fo
kot. Mikor leért a pincébe, felállt és 
visszamosolygolt az ijedt cselédségre.

Az anyja ott sirt, jajgatott kö- 
rülOtle, simogatta kékre duzzadt fe
jecskéjét s mikor ágyba fektették, 
mindig arra ébredt, hogy csókol
gatják.

Ilyenkor, julalomkép mosolygoit, 
mert egyébbel nem tudott megör
vendeztetni senkit, mindig aludni 
kellett. Nagyon sokat kellett aludni. 
Alig tudta addig ia nyitva tartani 
szemecskéjét, mig ránevetett valakire.

Mikor elmúlt a nagy álmosság, 
már vissza is neveltek rá, csak az 
volt a rossz, hogy mindig kérdez
gették, nem fáj-e valamije. Mintha 
azt az ember csak úgy eltudná hall
gatni. Bőséges gyerekgőggel nézett 
a nagyokra, de nem rontotta el ked
vüket, szelíden felelgeteft

— Nem, nem fáj semmim.
— Meséljetek valamit ennek a 

gyereknek, — mondta egyszer az 
apja, — valamit, ami leköti az ér- 
deklődését, nem tudom nézni ezt az 
örökös, néma mosolygást.

Azt tudta a gyerek, hogy az ajlő 
kissé nehezen csukódik, háromszor 
is le kell nyomni a kilincset, mire 
eltalálja valaki, de azért mégis ijed
ten riadt fel, mikor az apja úgy be

vágta maga után, hogy csak úgy 
reszkettek az ablakok is.

Azt is látta, hogy az anyja elő
veszi zsebkendőjét és a szemét törli. 
Sir. Ránevetelt. Erre az odament 
hozzá és megcsókolta.

— Anyuka mesél neked kisfiam. 
Idehallgass.

Odahallgalott, mert jó kis fiú 
volt és tudta, hogy azzal örömet sze
rez anyukának. Fejecskéjét is a keze 
alá igazitotla, mikor simogatást érzett 
rajta. Ne kelljen messzire nyújtani 
anyu kezét, hátha fáradt. Szegény I

— Egyszer volt, hol nem volt, 
volt egy gyönyörű kis szőke királyfi. 
Csupa fodor volt a haja és nevelő 
kék volt a szeme. Piros kis szája 
pedig egész nap csacsogott. Hol volt, 
hol nem volt, egyszer a szőke kis 
királyfi elment hazulról...

Csengettek. A szobalány bejött 
anyukáért és a kisfiú egyedül ma
radt. Anyuka ugyan megígérte, hogy 
mindjárt küldi Zsuzsa nénit, az foly
tatni lógja a mesél. Zsuzsa néni 
sokára jött, de azért nem kiabált, 
nem volt nyughatatlan, mert a szóké 
királyfira gondolt. Hova ia mehetett. 
Zsuzsa néninek igen érdes keze

A béke utasai.
Egy jó szomszéd többet ér száz 

rokonnál, — mondja a magyar köz
mondás, de mikor olyan szomszé
dokkal vagyunk körülvéve, akiknek 
legfőbb törekvése arra irányul, hogy 
minden vonatkozásban bénítsák fej
lődésünket s ha lehetne, még a le
vegőt is elszívnák előlünk, barátok 
után kell néznünk, s ha vannak ro
konaink, azokkal fel kell vennünk az 
érintkezés fonalát. Ma, amikor Eu
rópa minden népe földrengéses te
rületen jár s napról-napra jobban bo
nyolódik a külpolitikai helyzet, nem 
állhatunk izoláltan a Duna-meden- 
céjében, már csak azért sem, mert 
panaszunk van és bajba jutottunk. 
Ebből a helyzetünkből a magunk 
erejére támaszkodva bajosan kerül
hetünk ki, mert annyira össze van
nak fonódva az érdekek, a győztes 
államok annyira őrzik jobb helyze
tük hadállásait, úgy politikai, mint 
gazdasági vonatkozásokban, hogy a 
magyar nemzetnek elkerülhetetlenül 
támasztékokra van szüksége.

Mindenekelőtt fontos szempont 
diktálja azt, hogy megismertessük 
céljainkat s mi is felismerjük a kü
lönböző külföldi erőviszonyok Össze
függéseit. Mindehhez szervesen kap
csolódnak mindazok altünetek, ame
lyek gazdasági téren mutatkoznak 8 
mintegy követelményei egy nagy be
tegségnek, melynek csirái ragályként 
árasztják el úgyszólván az egész vi
lágot.

Gömbös Gyula miniszterelnök és 
Kánya Kálmán külügyminiszter ro
kon nemzetekhez utaztak, török és 
bulgár testvéreinkhez. Ez az ut szer
vesen kapcsolódik Gömbös Gyula 
előző külpolitikai útjaihoz: Rómá
hoz, Berlinhez, Bécshez és Kánya 
Kálmán párizsi látogatásához. Ezt a

volt, de arra sem szólt rá a kisfiú, 
hogy ne cirógassa az arcát, csak 
titokban keményre feszitette bőrét, 
hogy ne fájjon.

— Egyszer volf, hol nem volt, 
galambom, — mondta Zsuzsa néni,— 
még az Óperenciás tengeren is fül 
volt, volt egyszer egy királyfi. De
rék, rendes királyfi volt az, mint a 
többi, csak az az egy hibája fájt 
apjának, anyjának, hogy olyan feje 
volt, mint a disznónak... Borzasztó 
orra, nagy tapsi fülei...

Valaki kiáltozott Zsuzsa néni 
után, ki kellett menni neki is. Újra 
egyedül maradt. Agyában összekeve
redett a két mese. Szőke királyfi, 
disznóiéjü királyfi... Vájjon egy mese 
a kettő? Gondolkodott.

— Rossz lehet, ha valakinek 
disznófeje van és azt kell mondani, 
hogy röf, röf, röf, máskülönben pe
dig, szép kis királygyerek. Vagy 
mindegy az?  Hátha neki is! Brr! 
Apuka mindig haragos, pedig ő mo
solyog rá. Ma is az ajtót... Anyuka 
is elmegy hamar tőle, Zsuzsa néneis.

Hátán hideg futkosott és kis ke
zével félve végigtapogatta arcát. Ar
cáról átcsúszott a fülére.
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Hosszú ilet, jókedv, 
Mindnyájunknak vágya, Az

m i  l i t y i d !
gyógyvíz

E  vágyak forrása.
Igm áitd i M isk a .

sorozatot Ankara és Szófia egé
szítik ki.

Fontos é3 nehéz időkben zajlik 
le az ankarai és szófiai látogatás, 
akkor, amikor Európa még mindig 
Németországnak a Népszövetség ke
beléből való kilépésének hatlsa alatt 
áll. Aggodalom, tanácstalanság s 
nem minden ok nélkül való riado- 
zás jellemzi ezeket a napokat. Bitran 
állíthatjuk, hogy minden nép, amely 
érezte a világháború borzalmait, 
őszintén béke után sóvárog. Mégis 
olyan gyujtóanyagokat tartanak a 
nemzetközi kérdések fókuszaiban, 
amelyek komoly veszélyeztetői a béke 
szellemének. A leszerelés kérdését 
csak igazságos alapon lehet megol
dani. Hogyan kívánhat valaki is ko
moly megbéklést ellenfelétől, ha azt 
másodrangu félnek degradálva, lea
lázó megoldásokba kényszeríti ! Az 
ilyen alapon létrejött béke soha 
őszinte nem lehet s a népek életéből 
a mérgező anyagot véglegesen ki
irtani nem képes.

Magyarország a jelenlegi európai 
helyzetben nem veszíti el higgadtsá
gát, nyugodt figyelője az események
nek s folytatja őszinte törekvéseit. 
Ezt a célt szolgálja az amerikai és 
szófiai ut is. Kormányférfiaink rokon- 
érzelmű nemzetekkel udvariassági lá
togatás keretében megbeszélik azokat 
a kérdéseket, amelyek bennünket kö
zösen érdekelnek. Hogy milyen szel
lemben fog lezajlani ez a megbeszélés, 
már arra is választ tudunk adni. Fel 
tétlenül a béke szellemében és a béke 
eszméinek szem előtt való tartásával. 
Kiviláglik ez Gömbös Gyula nyilat 
kozatából, amelyet elutazása pillana
tában a pályaudvaron tett. Ez a nyi
latkozás önérzetes, bölcs és kifejezi 
a magyar nemzet őszinte érzésvilá
gát. „Ne legyenek első és másod
rangu nemzetek és ne legyenek 
megalázott nemzetek sem — mon
dotta Gömbös Gyula —. Magyaror
szág külpolitikai kérdéseinek egyik 
fontos feladata, hogy a leszerelés

— Nem hosszú, — súgta magá
nak. — De hátha, hátha csak akkor, 
mikor nevetek valakire?!

kérdésében elérjük egyenjogúságun
kat és biztonságunkat

Amikor a világ összes népeinek 
lelkében a béke utáni vágyakozás él, 
a vezető tényezőknek, amelyek a 
nemzetközi tárgyalások irányát szab
ják, nem szabad egy hajszálnyira sem 
éltérniök attól a szellemtől, amit meg
követel a tiszta emberiség és a népek 
összedobbanó békevágya. Mert nem 
a népek acsarkodnak egymás ellen 
s nem a nem a népek akarják egy
más sorsát megnehezíteni. A vezető 
körök lelkiismeretes munkáján mú
lik, hogy kiegyenlítődjék már egyszer 
a világháború átla! felkavart érzelmek 
háborgása s épüljön fel valóban a 
béke temploma, abban a szellemben, 
ahogyen azt Gömbös Gyula nagyon 
helyesen vázolta, s akkor nem kell 
rettegni egyetlen nemzetnek sem attól, 
hogy a másik az ő halálára tör. Az 
ankarai és szófai útról Gömbös Gyula 
ismét hoz egy csomó téglát a béke 
templomához, amely munkát meg kell 
becsülni nemcsak megcsufolt hazánk 
nyolcmilió magyarjának, de a tor- 
zsalkodó világ hatalmasainak is.

V árosi közgyűlés 
Pápán.

Pápáról jelentik: Pápa város 
képviselőtestülete szerdán dé után 
rendkívüli közgyűlést tartott. Hamulh 
János elnöklő polgármester meleg 
szavakkal elparenlálta dr. Tólh Jó
zsef, dr. Kende Ádám és Horváth 
József városi képviselőket, akiknek 
érdemeit jegyzőkönyvbe iktatták. Majd 
részletes beszámolói tartott a múlt 
évi inségakcióról, s levonván annak 
tanulságait, általános helyesléssel fo
gadott programot adott a folyó évi 
inségakciót illetőleg. Dr. Tömör Jenő 
aljegyző az inségakció költségvetését 
ismertette, amelynek adatait legutóbb 
mi is ismertettük. A tárgysorozat to
vábbi folyamán méltó figyelemben 
részesült a polgármester útépítési

A szoba másik végén felfedezett 
egy tükröt. Felmászott rá, lábacskái 
remegtek, gyomrában émelygést ér
zett. Arca lázas volt és piros tüzű ró. 
zfák égtek rajta. Megfogta a tükör 
lapját, magához szorította, belenézett, 
közvetlen közelből. Tejszinü köd eresz
kedett eléje, nem látta magát. A tü
kör megingott és nagy csatlanással rá
esett a kisfiúra. Zuhanás közben be
levágta valamibe a fejét, nagyon fájt 
Felakart kelni a tükör üvegjei közül 
iszonyodott, hogy vért látott. De 
eszébe jutott újra a mese. Megtapo
gatta arcát megint, kezére nézett, az 
is véres volt, mint az üvegek. Aí 
émelygés már a fejében kavargót!.

— Disznófej, disznófej, röf, röf... 
Nem baj, úgy kellett neki.

És kegyetlen, gyerekes daccal az 
üveg közé dobta magát. Aztán csend 
lelt körülötte.

programja, amelynek nyitányául a 
két legelhanyagoltabb u ta t: a űyőri- 
és Veszprémi-utat már most újra
építik. A hirdetési szabályrendeletet 
egyhangúlag elfogadták. Keresztes 
Józsefné volt óvónőnek 200 P vég
kielégítést szavaztak meg. Nagy La
jos fizetéses tűzoltót 30 évi hűséges 
szolgálat után nyugdíjazták. Kiss 
Mária számtisztnek három havi be
tegszabadságot adtak. Tóth József 
helyébe Antal Qyula, dr. Kende Adám 
helyébe dr. Baranyay Ferenc soros 
póttagok nyertek behívást a képvi
selőtestületbe. Örömmel vették tudo
másul, hogy a Dunántúli Huskiviteli 
Rt. megkezdette működéséi s heten- 
kint 60 darab sertést dolgoz fel. 
Végül egy illetőségi ügyet intéztek el.

H Í R E K .
A R ev íz ió s  L ig a  a  cseh  

jo g ta la n s á g o k  e lle n .
A Magyar Revíziós Liga október

22.-én, holnap vasárnap az egész 
országban tiltikozó gyűléseket ren
dez a csehek magyarüldOzére ellen. 
A Magyar Revíziós Liga veszprémi 
szervezete ugyancsak holnap, vasár
nap d. e. 11 órakor a vármegyeház 
kistermében választmányi ülést tart, 
amelyre dr. Kenessey Pongrác főis
pán, mint elnök hívta meg a választ
mányi tagokat, de mindenkit szíve
sen vár és lát. A választmányi ülés 
tárgysorozatán a következő ponlok 
szerepelnek: I. A Revíziós Liga egy 
évi munkájának ismertetése. 2. In
dítvány a cseh jogtalanságok ellen 
való tiltakozás tárgyában. 3 Herczeg 
Ferenc üdvözlése 70 születésnapja 
alkalmából. — Reméljük, hogy a tilta
kozó gyűlésen Veszprém város ha
zafias közönsége nagy számmal fog 
megjelenni s erre kérünk is minden
kit, hogy a magyar testvéreink ül
dözése ellen fölemelt szavunk impo
záns és méltóságteljes legyen.

— Szem élyi h ír . Dr. Kenessey 
Pongrác, vármegyénk főispánja, csü
törtökön délután Szfehérvárott volt, 
ahol Veszprém és Fejér vármegyé
ket érdeklő közös ügyben tanács
kozott.

— R ótt N ándor megyéspQspök
R óm ában, Dr. Rótt Nándor megyés
püspök, dr. Pfeiffet János szentszéki 
jegyző kiséreiében Rómába utazott, 
ahol a pápánál az .ad  limine. ká
noni látogatását teszi meg.

— T em plom m egáldás. A de- 
vecseri plébániához tartozó Koion- 
tár leányegyház buzgó katolikus hí
vei szinte erőiket felülmúló anyagi 
áldozattal újjáépítették régi templo- j 
mukat, amelyet a megyéspüspök

dőlt. Leventék és fehérruhás lányok 
sorfala közölt vonult a plébános a 
templom előtt felállított díszkapuhoz, 
ahol az egyházközség világi elnöke 
üdvözölte és mondott köszönetét a 
fáradhatatlan anyagi és erkölcsi tá
mogatásért, amellyel a hiveket tem
plomuk újjáépítéséhez segítette. A 
plébános a templommegáldás után 
szentbeszédet és szentmisét mondott, 
amely alatt a kolonlári egyházköz
ség kicsije-nagyja megáldozotl. Se
bestyén József segédlelkész mondotta 
a második misét, ami után a hívek 
a plébánost ének- és zeneszóval 
kísérték a lakáság.

— K orm ányzói e lism erés. A 
kormányzó, a kultuszminiszter elő
terjesztésére, megengedte, hogy Szo- 
kolszky Rezső ny. veszprémi kir. tan- 
felügyelőnek, a népoktatás terén ki
fejlett buzgó és eredményes mun
kásságáért, elismerését tudtul adják. 
A legmagasabb helyről jöti elisme
rés méltó jutalma egy kiváló peda
gógus-vezető hosszas, eredményes, 
hazafias munkálkodásának és az vár
megyénkben örömteljes visszhangra 
talált.

— Eljegyzés. Holitscher Károly 
országgyűlési kégviselő, földbirtokos 
l .*jnyát, M agdit eljegyezte dr. Hollós 
Pál, a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank cégjegyzője, Hollós Ödön, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ügy
vezető igazgatójának fia.

— A gyerm ekm enhely  u j ig a z 
g a tó ja . A belügyminiszter dr. Csd- 
goly Sándor gyermekorvost, a Stefá
nia Szövetrég kaposvári védőintéze
tének volt főorvosát a veszprémi áll. 
gyermekmenhely igazgató-főorvosává 
nevezte ki. Az uj igazgató november 
L én foglalja el hivatalát.

— Gróf Jankovich-B ésán  E n d - 
rén é  h a lá la . Legutóbb lapunk már 
a gépben nyomás alatt volt, amikor 
megtudtuk a megrendítő hirt, hogy 
gróf Jankovich-Bésán Endréné szül. 
Szentkereszthy Johanna bárónő, hosz- 
szas szenvedés u'án október 13.-án 
elhunyt Öreglakon. A megboldogult 
áldott jószivü, fenkölt lelkületű főúri 
hölgy volt, akiben a nép legegysze
rűbb gyermekei odaadó, melegszívű 
pártfogójukra talállak. Megalapította 
és saját költségén fenntartotta a pá- 
pateszéri földműves iskolát, a gici 
háztartási iskolát és a buzsáki szövő
iskolát, amelyek sok egyszerű em 
bernek megad'ák a kenyérkereséshez 
szükséges tudást. Ezenkívül a Vesz
prémi Olláregyesület, a pápai Mun
kásnő Egyesület és még több más 
intézmény élvezte a grófnő nemes, 
áldozatos buzgóságát, amit mint ve
zető, vagy lelkes tag fejtett ki. Ha
lála széles körökben őszinte, mély

mcguizcisauui Hiasz rvnsios plébános 
áldott meg, akit a falu végén az 
ajkacsingervölgyi bányászok fúvós- 
zenekara a pápai himnusszal foga-

részvétet keltett s a  16. án öreglakon 
végbement temetésén három várme
gye közönségéből egybesereglett óri
ási közönség kisérte megilletődötten

Az elism erten legjobb minőségű,
könnyen égő, szagtalan

dorogi szén, brikett,
továb b á  h a za i és kü lfö ld i koksz
napi, legjutányosabb árban megrendel
hető és állandóan kapható a -----------------
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Képes nagyárjegyzék ingyen.

koporsóját a családi sírbolthoz. A 
gyászszertartást gróf Mikes János 
szombathelyi megyéspüspök végezte 
nagy papi segédlettel, a veszprémi 
megyéspüspök képviseletében dr. 
Kis György szemináriumi igazgató, 
Pápáról Németh János apátplébános 
vettek részt a végtisztességen. A nagy
számú részvétnyilatkozat között első
nek érkezett meg a kormányzó táv
irata az elhunyt férjéhez, gróf Jan- 
kovich-Bésdn Endre országgy. kép
viselőhöz, akin kívül még f ia : Ele
mér, ennek neje, kis unokája s elő
kelő rokonság gyászolja a megbol
dogultat.

— O któber 22.-én, vasá rnap , 
gyerekek! érkezik Hüvelyk Matyi és 
Kincses Bácsi Gyermekprimadonnái
val a Petőfl-szinházba. Ott legyetek 1

— N évnapok. Krdnitz Kálmán 
felszentelt püspököt, a veszprémi 
székeskáptalan 94 éves nagyprépost
ját pénteki névünnepe alkalmából a 
főpásztor, az egyházmegye papsága, 
a társadalom előkelőségei és a tisz
telők nagy száma a szeretet meleg
ségével vették körül, amiért az ősz 
főpap meghatottan mondott köszö
netét. — Ugyancsak meleg névnapi 
szerencsekivánatokban volt része dr. 
óvári Ferencnek, a vármegyei tör
vényhatóság köztiszteletben álló fel
sőházi tagjának, aki azonban sajná
latos gyengélkedése folytán e napot 
Almádiban töl’ötte. 11 kereste fel 
szeretetteljes üdvözlésével a Piarista 
Diákszövetség is, amelynek elnöke.

— S zere te tvendégség . A vesz
prémi református N3- és Leányegye
sületek ezévi szeretetvendégségüket 
november 4. és 5. én rendezik a 
városi iparostanoncotthon (népkony
ha) helyiségeiben s arra a város min
den lakóját szeretettel meghívják.

— E vangélikus fe lügyelövá- 
lasz tás. A kertai ev. gyülekezet 
Szabó Károly celldömölki állomás- 
főnököt választotta meg felügyelőjéül. 
Az uj felügyelőt Ihász Mihály helyi 
lelkész vasárnap ünnepies keretek 
között iktatta be hivatalába.

— H ivatalv izsgálatok . Dr. Ke- 
nessey Pongrác, vármegyénk főis
pánja, dr. Horváth Lajos alispánnal 
együtt kedden és szerdán Veszprém 
városnál hivatalvizsgálatot tartott. — 
Rácz Ernő kir. főügyész hétfőn meg
kezdte a rendes évi hivatal vizsgála
tot a veszprémi ügyészségnél. A fő-

5  k g r . z s iz s ik  m entes ,
ó r iá s s z e n i i i  len c sé t

3 p e n g ő é rt,
őszi ró z s a b u rg o n y á t  

q -k é n t 5  p en g ő ért,
W o ltk m a n  burgonyát

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

agyészt itt időzéte alkalmival a 
megyéspüBpBk Útja vendégül. — 
Csajághy Károly kir. kúriai bíró, a 
veszprémi türvényizék elnöke, e héten 
Zircen a járásbíróságnál tartóit hi- 
vatalvizagálalot.

— A veszprém i MANSz köz
gyűlése . A veszprémi MANSz, amely 
dr. Kenessey Pongrácné föispánné 
nagy agilitásu elnöknó vezetése alatt 
eddig is igen szép eredményeket tu 
dóit fölmutatni, az ósz beálltával újra 
akcióba lép. A lelkes magyar asz- 
szony, az elnöknö most azon fára
dozik, hogy a szegény gyermekek 
részére már a tavasszal elhatározott 
fehérneműt elkészítsék éa Kará
csonyra megörvendeztessék vele a 
kicsinyeket és — a kis Jézust. Is
merve a MANSz urhölgyeinek nagy 
lelkesedését, amivel eddig is támo
gatok fáradhatatlan elnöknöjükel, 
bizonyára most is sokan és öröm
mel fognak vá lalkozni a jótékony 
munkára és a sok ügyes kézből ha
marosan kikerülnek majd az apró 
ingecskék, azoknyácskák stb. — A 
MANSz ezenkívül más tervekkel is 
foglalkozik, amit tegnap, pénteken 
már választmányi ülésen tárgyaltak, 
jövó pénteken pedig közgyűlés elé 
kerül, amelyre vonatkozólag a követ
kezők közlésére kérettünk fü l:

Meghívó az 1933. okt. 27.-én, 
pénteken d u 5 órakor a veszprémi 
MANSz székházéban tartandó rend
kívüli közgyűlésre. Tárgysorozat: 1. 
A székház renoválására benyújtott 
köllségvetés elfogadása és a reno
váláshoz szükséges pénzösszeg meg
szerzése. 2. A Szilveszter-esti kaszi
nói összejövetel megbeszélése. 3 Uj 
lagok felvétele. 4. Esetleges indítvá
nyok. Veszprém, 1933. október 19. 
Kenessey Pongrácné, elnök.

— 1 9 3 4 -re  h á t i,  n a p i,  f a l i ,  .1 6 -  
j .g y z é a i  n a p tá r a k ,  Ü gyvéd) h a tá r 
id ő  n a p ló k  m á r  k a p h a tó k  FODOR 
FERENC k ő n y v k a r s a k a d á á á b a a ,  
V e s z p r é m .

— A pápai ref. főiskola e m 
lékünnepe. Most van százötven éve 
annak, hogy a több, mint négyszáz
éves pápai református főiskola, har 
mincéves számkivetés után, a közeli 
Adásztevel községből visszatérhetett 
székhelyére. Ennek megünneplésére 
az intézel tanári kara és ifjúsága 
vasárnap délután Adásztevelre ment, 
hogy lerója háláját a vendéglátó 
község iránt. A leveli református 
templom előli Böröczky Dezső fő
jegyző fogadta a megjelenteket, majd 
Szakáll Ernő lelkész vezetésével fel
keresték a régi iskola helyét. Utána 
ünnepély volt, amelyen dr. Tóth 
Endre teológiai akadémiai igazgató 
ismeitelte a számkivetés alatti is
kola eleiét.

— E lnökváltozás a  veszprém i 
fron tharcos  főosztálynál. Az Otsz. 
Frontharcos Szövetség Veszprémi 
Főosztálya vasárnap délelőtt a vá
rosház tanácstermében rendkívüli 
közgyűlést tartott, amelynek főtárgya 
a lemondott elnök helyeit uj elnök 
választása volt. A közgyűlést Stotl 
Ferenc, a HONSz veszprémi fiókjá
nak elnöke, mint a frontharcos fő
osztály társelnöke vezette és meg
nyitójában ismertette dr. Karsay Sán
dor járásbirósági elnöknek, a főosz
tály eddigi elnökének lemondő leve
lét. Szép szavakkal méltatta a távozó 
elnök érdemeli, különösen kiemelve 
azt, hogy az ő nevéhez fűződik a 
veszprémi főosztály megalakítása. 
Majd indítványára a közgyűlés lelkes 
közfelkiáltásssl vitéz Kolossvdry Lász
ló ny. honvédezredest választolta meg 
a főosztály elnökévé, aki mint katona, 
mint a várm. testnevelési felügye
lőség vezetője, kiváló képességeivel 
és izzó hazafiságával, úri gondolko
zásával eddig is osztatlan tiszteletet

á t szereletet biztosított maga részére, 
l  akinek működéséhez éppen ezért 
uj tisztségében is sok reményt fűz
nek. Karsay Sándor lemondott el. 
nököt pedig egyhangúlag a főosztály 
tiszteletbeli elnökévé választolták meg. 
Vitéz Kolossvdry László elnöki szék
foglalójában megköszönte sz iránta 
megnyilvánult bizalmat és lendületes 
szavakkal vázolta a frontharcos szer
vezkedés fontosságát, hazafias céljait 
s hangsúlyozta az összetartái fon
tosságát, aminek külső kifejezése- 
képen adott alkalmakkor a fronthar
cos-ruha viselését is kőtelezőnek 
tartja. A nagy tetszéssel iogadolt 
székfoglaló után dr. Karsay Sándor 
köszönte meg tb. elnökké választá
sát, majd indítványára a közgyűlés 
egyhangúlag elhatározta, hogy a 
veszprémi Hősök Szobra kérdésében 
teljesen szonositja magái a 31-es 
BajtársiSzövetség álláspontjával. Még 
elhatározták, hogy a hősök sírjánál 
november 1. én rendezni szokott em
lékünnepélyen ezentúl a frontharco
sok féizérci is fog egy kiküldött 
beszédet mondani s az idei gyász- 
ünnepélyre szónokul Markos Jenő 
polg. isk. tanárt, a frontharcos fő
osztály vezetőlisztjél jelölték ki.

— Iskolaavatás. A bakonyla- 
mási evangélikus egyházközség va
sárnap ünnepelte uj iskolájának föl
avatását. Az iskola fölavatását, amely
nek részleteiről — sajnos — nem 
kaptunk értesítést, Takács Elek, a 
veszprémi evangélikus egyházmegye 
esperese végezte.

— 500 P -t kap tak  egy sze ren 
csétlenül já r t  föm olnár h á tra m a 
rad o tta l. Bősze Pál hahóti (Zala m ) 
főmolnárt munka közben halá'os bal
eset érte. Az elhunyt életbiztosítás
sal kapcsolatosan előfizetője volt 
Tolnai Vildglapjd-mk és ezért az 
özvegy, aki három árvával támasz 
nélkül maradt, 500 P készpénzt ka
póit a lap kiadóhivatalától. Mindenki, 
aki 3 84 P-vel negyedévre előfizet 
Tolnai Világlapjai-ra, egy életbizto
sítási kötvényt kap.

— A P ia ris ta  D iákszövetség  
közgyűlése. A Veszprémi Piarista Di 
szövetség vasárnap délelőtt a gim
názium dísztermében tartotta éves 
közgyűlését. Megelőzőleg a piaristák 
templomában dr. Simon György prel. 
kanonok szentmisét mondott, majd a 
gimnázium hősi halottainak emlék
tábláját koszoruztákmeg. Itt dr. Kunlzl 
Ernő zirci ügyvéd mondott rövid, 
szépséges emlékbeszédel, amelynek 
végén a revizió szükségességére mu
tatóit reá lelkes, hazafias szavakkal. 
A közgyűlési — amelyen megjelen
tek Krdnitz Kálmán telsz, püspök- 
nagyprépost, dr. Kenessey Pongrác 
főispán, dr. Simon György prelátus- 
kanonok, dr. Iklódy-Szabó János 
kincsl. főtanácsos stb. — dr. Totlh 
Béla várm. főügyész, a szövetség al- 
elnöke nyitotta meg a betegsége miatt 
távolmaradt dr. Óvári Ferenc elnök 
helyett és rámutatott, hogy amíg az 
országban egészségtelenül elszapo- 
todolt sok egyesület alakulása az erők 
szétbontásához vezetett, a Diákszö
vetség céljának megfelelően dolgozik 
és teljesítene kötelességét úgy tagjai 
körében a piarista szellem ápolása, 
mint az ifjúság erkölcsi vezetése és 
anyagi támogatása terén. Ezután Steldl 
József keresk. isk. tanár mondott 
gyönyörűen fölépített,gondolatgazdag 
emlékbeszédet néhai Nyilassy Károly 
volt piarista tanárról. Életrajzi ada 
tainak ismertetése után, mint történet, 
és földrajztanárnak kiváló munkás
ságát, az ifjúság iránt való nagy 
szeretetél és főleg lángoló hazafisí- 
gát hangsúlyozta. Kiemelte nagyszerű 
beszédeit, amelyek közül a „Magyar 
királyok koronázásához kötött fölté-

M. Kir. Osztálysorsjáték

2. osztály
Húzás: november 18.ét21.-én

Sziics Ede Bankháza
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telek története* nyomtatásban is meg
jelent, továbbá a koronázás 25 évet 
és a 49 es szabadságharc félszáza
dos jubileumán mondott hatalmas 
beszédeit. A Piarista D ákszövetség 
egybegyült tagjai a nagyhatású, szép 
emlékbeszédet viharosan megtapsol
ták. Dr. Szűcs Imre kegyesrendi ta
nár, a Diákszövetség főtitkára a gon
dosan összeállított évi jelentést ter
jesztette elő és felolvasta Óvári el
nöknek névnapi üdvözlésére adott 
köszönő levelét. Üdvözölte a meg
jelent notibilitisokat és vidéki tago
kat stb , majd egységyre, összetar
tásra buzdított, amivti példát adnak 
az ifjúságnak is. Kegveletesen meg- 
elmékezett a szövetség halottairól: 
Laczkó Dezsőről, Zalay Mihá'yról és 
Mezriczky Károlyról, továbbá Sze> 
gess Mihály, Tolnai Imre, Szimoni- 
desz István és Vincze József piarista 
tanárokról és üdvözölte a kitüntetett 
szövetségi tagokat: Kránitz Kálmánt, 
dr. Simon Györgyöt, dr. Csolnoky 
Ferencet, dr. Cseresnyés Józsefet és 
Palotay Józsefet Jelentést tett az 
anyagi helyzetről s egy másik gyű
lésen elfoglalt pénztáros helyett elő. 
Erjesztette a zárószámadást és költ
ségvetést, amiket egyhangúlag elfo
gadtak s a felmentést megadták. Ezek 
során a közgyűlés a felszaporodott 
tagdijhátralákoknak pénzbeszedő ut
ján való behajtását mondta ki. Végül 
Totth Bé’a elnök mondott köszöne
tét Steidl Józsefnek az emlékbeszéd
ért és Szűcs Imrének a lelkes és 
lelkiismeretes ügyvitélért.

— A V eszprém i K atolikus Le
gényegylet ünnepi esté je . A Vesz
prémi Róm. Kát. Legényegylet va
sárnap este bensőséges családi ün
nepet rendezett, amelynek keretében 
a sekrestyeigazgatóvá kinevezett Há
rulsz Albin lemondott egyházi elnök 
helyére beiktatták Bugledich [ános 
karkáplánt, egyúttal pedig az ujan 
és szépen renovált egyleti nagyter
met avatták föl. A zsúfolt teremben 
lefolyt ünnepségen megjelentek dr. 
Kenessey Pongrác főispán, dr. Simon 
György prelátuskanonok, dr. Berky 
Miklós polgármester és Pintér József, 
a Kát. Legényegyletek országos egy-

idingmenfetitővel, hosg
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házi elnöke ie, akiket megnyitójában 
Séták József kanonok-plébános üd- 
vözölt* Dr. Wiber Pál oldalkanonok 
ismertette ezután a megyéspüspök 
fölmentő és kinevező levelét. A tá
vozó egyházi elnök buzgó és ered
ményes működését méltatta s külö
nösen kiemelte azt a serény tevé
kenységet, amit a nagyterem restau
rálása terén kifejtett. Majd az uj 
egyh. elnökhöz volt buzdító szava. 
Ezután Pinlir József országos elnök 
mondott szárnyaló beszédet, amely
nek elején szintén üdvözölte a meg
jelent fóispánt és polgármestert. Han
goztatta az iparos ifjúság minél te
vékenyebben való fölkarolásának 
szükségét, valamint az egység nél
külözhetetlenségét és hálás szavakkal 
emlékezett meg Gömbös Gyula mi
niszterelnökről, aki kilátásba helyezte, 
hogy ha a TESz által rendezendő 
Nemzeti Munkahéten a Kai. Legény- 
egyletek ifjúsága is részt vesz, a 
megfelelő dijat személyesen fogja az 
ifjaknak átadni. Ezután a veszprémi 
egyesület ételének elindításához föl
ajánlotta szolgálatait az egyházi elnök 
és biztosította az iparos ifjúságot 
á :landó szeretetérőt és hathatós párt 
fogásáról. A viharos tetszéssel kisért 
beszéd után tánc következett.

— G y e r m e k já té k  u jd o n e á g o k  
ó r iá s i  v á la s z t é k b a n  r e n d k ív ü li  
j u tá n y o s  á r k o n  v á s á r o lh a t ó k  
FODOR FERENC k ö n y v k e r e s k e d é 
s é b e n ,  V e s z p r é m .

— S zeptem ber hónap  eg ész 
ség i viszonyai. Dr. Bélák Imre, 
Veszprém vármegye főorvosa a közig, 
bizottságban beterjesztette a várme 
gye szeptember havi egészségi viszo
nyairól szóló jelentését. Az általános 
közegészségügyi állapotok, viszony
latban az augusztusihoz, változatla
nul kielégítőnek mondhatók, a műit 
év szeptemberéhez viszonyítva pedig 
lényegesen jobbak. Leggyakoribbak 
most is az emésztőszervek hurutos 
bántalmai voltak, de némileg emel
kedett a légzőszervek hurutos influ- 
enzaszerü megbetegedése is, gyak
ran kombinálódva lüszős mandula
lobbal. Járványos jelleggel csak a 
kanyaró lépett fel a hó végefelé Tót- 
vázsony községben, mig ettől elte- i 
kiütve szeptember is járványmentes 
volt. Számszerülegarertdzö betegségek 
a következőképen alakultak: emel
kedett: a vörheny (28—29), a ka
nyaró (11— 13), a hasihagymáz (12 ! 
— 19), a vérhas (0—1), a gyermek
ágyiláz (2—3), a tuberkulózis (2—3), 
a tetanusz (1—2) és az életmérgezés 
(2—3 ); csökkent: a roncsoló lorok- 
lob (2 8 -2 1 ), a hökhurut (21 — 19)

és a trahoma (2— 1). Az összmeg- 
betegedések száma 115 (110), az 
elhalálozásoké 8 (5) volt. (A záró
jelben lévő számok az augusztusi 
számadatokat mutatják). Örömmel 
állapítható meg, hogy — figyelemmel 
a múlt év hasonló időszakára — 
éppen a súlyosabb természetű fer
tőző betegségeknél lényeges javulás 
mutatkozik, igy a roncsoló toroklob
nál (55—21) és a hasihagymáznál 
(56— 19). A roncsoló toroklob ellen 
szeptemberben folytatták az anatoxin 
oltásokat, amelyek tavasszal — anyag
hiány miatt — még elmaradtak. A 
hasihagymáz megelőzésére pedig vég
rehajtás alatt áll a belügyminiszter 
vonatkozó rendeleté, amely a hasi
hagymáz - megbetegedések fokozot
tabb ellenőrzését és nyilvántartását, 
valamint a falusi lakásoknak is ár
nyékszékekkel való ellátását rendeli 
el. Egyben a vármegye területén, 
minden hasihagymázban megbete
gedett egyén, illetve hozzátartozója 
vagy ápolója, nyomatott utasítást 
kap a beteg ápolására, illetve a vé
dekezés módjára vonatkozólag, ame
lyet betartani — büntetés terhe mel
lett — köteles. Ebmarást 10 esetben 
jelentettek.

— A K irálydljas V eszprém i 
DalegyesDIet október 21.-én, szom
baton este 6 órakor a városház ta
nácstermében rendkívüli közgyűlést 
tart, amelyen az egyesület dalosait 
az Országos Dalos Szövetség kitün
teti. A Dalegyesület alapiló, pártoló 
tagjait és dalosbarátait e közgyűlésre 
ezúton hívja meg az elnökség.

— E lveszett sapka . A veszprémi 
rendőrkapitányság közli: F. év julius 
elején a Rózsa-u. — Palotai utón el
veszett egy drb. fekete posztó gim
náziumi tanulósapka, baloldalán egy 
arany zsinórral. Megtaláló a vesz
prémi rendőrkapitányságnál szolgál
tassa be.

— „Credou-gyűlés. A Vesz
prémi .Credo" Egyesület vasárnap 
tartott összejövetelével nyitotta meg 
évi gyűléseinek sorozatát. Havas Ja- 
kab v. elnök a nagyszámban meg
jelent kredisták nevében meleg sza
vakban üdvözölte a gyűlés illusztris 
szónokát, Pintér József pápai kama
rást és Horváth Szaléz cisztercita 
tanárt, a Zirci Legényegylet elnökét, 
mint vendéget. Majd a szónok Pin
tér József a hallgatóság éber fi
gyelme mellett számos gyakorlati 
példákkal illusztrálva másfélórán át 
ismertette az .Akció Katolika" célját. 
Különösen lelkűkre kötötte a credis- 
táknak az akciónak ápolását és ter
jesztését.

— PermaoencU a Katolikus 
Körben. A Veszprémi Róm. Kát. Kör 
legutóbb közölt választmányi ülésén 
elhatározfa, hogy a kör vezetősége 
minden hét csütörtökén d. u. 5 —7 
óráig éretekezletet tart, hogy a tagok 
ügyeikben közvetlenül fordulhassanak 
a vezetőséghez. Ugyanezidöben tag- 
belépés is bejelenthető.

— Evangélikus lljusigi teaest. 
Jól sikerűit közös teaestét rendezett 
vasárnap délután az ev. iskolában 
a Veszprémi Evangélikus Leány Egye
sület és a Veszprémi Ev. Keresz
tyén Ifjúsági Egyesület. Az ifjuság|tag- 
jai által ügyesen előadott tréfás szá
mok, valamint az utánna felszolgált 
Ízletes tea jó hangulatban tartották 
együtt az érdeklődő közönségei. Az 
est kitűnő megrendezésének érdeme 
Nötig Györgyi leányegyesületi el
nöknő buzgalmát dicséri.

— Egy a já n d ék  sikere . Az 
egész ország hölgyközönségének 
óhaja teljesült a Tündii ujjak kézi
munka újság most megindult nagy
arányú ajándék akciójával. Mindenki, 
aki a Tilndirujjak-rs (Bpesl, IV., Szer
vitádét 3 )  P  14 40 nel egész évre 
előfizet, nyomban megkaphatja art a 
négy párnahuzatot, amely Arany- 
Egyplre eiörajzolva, hátlappal együtt, 
gazdagítani fogja a hálószobát és a 
kelengyeszekrényt. A folyóirat kiadói 
most újabb meglepetéssel szolgálnak. 
A négy párnahuzathoz ugyanis min
denkinek még külön egy doboz MEZ- 
himzőfonalat is Ajándékoznak, Vál
tozatlanul P 14 40-ért küldik a folyó
iratot egész éven át és szolgáltatják 
ki az ajándékcsomagokat, vidékre kü
lön 40 fillér portóköltséget kérve.

— K ultu resté ly  a z  a lm ád i S zen t 
Im re-tem plom  ja v á ra . A Balatonal
mádi róm. kát. egyházközség a Szent 
Imre templom javára, a templom védő
szentjének napján, november 5.-én esti 
6 órakor Sebesta Erhardt szállodája 
összes helyiségeiben műsoros kultur- 
estélyt rendez, amelyet táncmulatság 
követ.

— A „Nyll“ regényujBág legújabb 
száma „Aki itt maradt" Dánielni 
Lengyel Laurától, ára 10 f.

— T a lá ltak  Veszprémben, okt. 
17.-én az utcán, egy rózsafüzért. Iga
zolt tulajdonos a rendőrkapitányság
nál átveheti.

— B etö rte  a  k irak a to t, m ert 
nem  k ap o tt m unkát. Lendvay La
jos 19 éves napszámos munka után 
járkált. Mivel több helyen elutasítot
ták, csákánnyal a vállán az Egyház- 
megyei Könyvkereskedéshez rohant 
és a kirakatüveget „Kenyeret és mun
kát adjatok" kiáltással betörte. Le
tartóztatták.

— Llzzie izig-vérig mai lány, aki 
bátran mosolyogva száll szembe a 
bajjal, gonddal s önerejéből, ügyes
ségével, kedvességével vívja ki bol
dogságát. M. Donovan regénye, „Fel a 
fejjell" megjelent a Milliók Könyve leg
újabb számaként, ára 20 fillér, kap
ható mindenütt.

— H arg ltav á ra lja  Je lképes 
Székelyközség szervezkedése. A
Csonkaország területén élő összes 
székelyekhez Hargitaváralja Jelképes 
Székelyközség szervező bizottsága, 
szózatot intéz, amelyben lelkes szé
kely öntudattal kéri fajlestvéreit, hogy 
lépjenek be a község lakói közé. A 
szózatot tartalmazó nyomtatványt az 
összes postahivatalok megkapják és 
a területükön lakó székelyeknek kéz
besítik. A község kötelékébe való 
felvételért 1 P letelepedési illetéket 
és évi 1 P adót kell fizetni. Akik 
október végéig a postahivataloktól 
sem juthatnának hozzá a felhíváshoz, 
snnak megküldését a szervező bizott
ság elnökétől, Dlmény Mózes ny. 
postafőigazgatótól (Bpest, II. Lánc
híd- u. 8.) kéthetik.

— M űsoros e s t  Devecserbil je
lentik: Az Alasz Miklós devecseri 
plébános vezeléiével megalakult Ak
ció Katolika keretében kitünően si
került műsoros estet rendeztek va
sárnap a katolikus egyesületek a 
zsúfolásig megteli kulturházban. A 
műsort a Kai. Leányklub kitűnő 
szavaiókórusának előadása nyitotta 
meg Márton Magda vezetésével. Majd 
a „Magyar ibolyák" c. irredenta 
színmű került sorra, amelynek min
den egyes szereplőjét dicséret illeti, 
mégis ki kell emelnünk Rosta Manci 
bájos alakilását, amely legjobban a 
4. felvonásban jutott érvényre, és 
Szili Gézát, aki szintén remekelt. A 
darab elsőrendű megrendezéséért 
Búzás Fetenc leventeoklalót illeti a 
dicséret.

— Két nő életének regényét Írja 
meg finoman, érdekesen Blagden. 
Edith és Marianna sorsát megköny- 
nyezi, megmosolyogja az olvasó, akit 
a sok történés hamarosan magával 
ragad ennél a regénynél. Megjelent 
a Milliók Könyve legújabb száma
ként, ára 20 fillér, kapható min
denütt.

— H ázuk fe lgyu jtá sáva l g y a 
n ú s ítan ak  h á ro m  g a zd á t. Badics 
János, Csengéi József és Csengéi Jó- 
zsefné nagyalásonyi lakosok háza 
még a múlt héten ismeretlen okból 
kigyulladt és több más házzal együtt 
elégelt. Az erélyes csendőri nyomo
zás folylán az a gyanú merült föl, 
hogy a gyujlogalók Badics János, 
Csengeri József és felesége voltak, 
akik állítólag saját házukon kivül 
más gazda házát is felgyújtották. A 
három gyanúsítottat letartóztatták és 
a veszprémi ügyészség fogházába 
szállították.

— Romlott étel ital,
Ha gyomrod elrontja,
Félpohár „Igmándi"
Gyorsan helyrehozza.
— ö n v éd elem b ő l ö lt — fel

m en te tték . Ruzsás László vaszari 
csizmadia a múlt év dec. 29. én 
összeveszett Széles Dávid vaszari 
földmivessei, aki zsebkésével leakarta 
szúrni. Ruzsás még idejében felka
pott egy dorongot és fejbevágta tá
madóját, aki belehalt sérülésébe. Ru- 
zsást a veszprémi törvényszék önvé
delem címén felmentette. A vádható
ság felebbezelt.

— R e m in g to n  é s  R o y s l  Í r ó g é 
p e k  r é s z l e t f i z e t é s r e  k a p h a tó k  
FODOR FERENC k ö n y v k e r e s k e d é 
s é b e n ,  V e s z p r é m .

— A mozi m űso ra . Ma szom
baton (21) fél 7 és 9, és vasárnap 
(22 ) 4, fél 7 és 9 órakor Gustav 
Frőhlich és Nóra Gregor filmje: Ami
ről az asszonyok álmodnak. Ren
dezte Bolváry Géza. Kiegészítő: a 
bécsi katolikus nagygyűlés és Ma
gyar Világhiradó. Ezen előadásokon 
a filléres jegyek beválthatók. — 
Szerdán (25.) fél 7 és 9, csütörtö
kön (2 6 ) 4, fél 7 és 9 órakor, fil
léres helyárakkal, Lányok a viharban 
Főszereplők Theodor Loos és Karin 
Hardt. — E héttől kezdve csütörtö
kön három előadás: 4, fél 7 és 9 
órakor. Jövő pénteken (27.) este 9- 
kor Szivei: melódiája bemutatója, 
amelyre a filléres jegyek érvényesek.

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

F I S C H E R  é s  T Á R S A
Székesfehérvár, Kossuth-n 6.

Veszprémi megbízott szívességből
SCHLOGL,
Rohonczy-tér 1. sz. 74

Olcsó! G arantált! D iskrét!
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Gyümölcsfák, fenyők,
garantált fajták, folyton 
virágzó bokorrózaák leg
újabb áalegazebb színek
ben, olcsón beszerezhetők

g ró f N ád aad y  F e re n c
á lla m ila g  ellenőrzö tt 

nádasladányi kertészete 
faiskolájának lerakatában 
V e s z p r é m b e n

Szigethy József o. 34. szóm
alatt és a heti piacon 

Szent Imre-téren a Rendőrség e lő tt
Megrendelés eszközölhető a Kát. 
Népszövetség Megyei Irodájában, 
V e s z p r é m !  V á r  u t c a  I. a z .
Nagyobb megrendelés a helybeliek- 
3M nek házhoz szállítva.

IRODALOM MOlíÉSZET
(Egy magyar tu d ó s  felfedező 

ú t ja  D unán tú lon .) Két éve jelent 
meg a magyar könyvpiacon a D u
nántúl is  Kisalföld írásban is kép
ben című nsgysikerü munka elsó 
kötete, amelyben dr. Kogutowlcz Ká
roly, a szegedi egyetem tudós pro
fesszora megkezdte a Dunámul fel
fedezését — a magyarság számára. 
A neves szegedi professzor azóta is 
folytatta kutató munkásságát és en
nek eredményeképen tavasszal meg
jelenik a kOnyv második kötete. Bár 
ezideig még csak szakkörök tudtak 
arról, hogy Kogutowicz Károly fel
fedező munkája a befejezéshez köze
ledik, mégis olyan széleskörű érdek
lődés nyilvánul meg a munka iránt, 
hogy, az egyes dunántúli városok és 
a szegedi egyetem földrajzi intézeté 
nek kérésére, a kiváló tudós végig 
fogja járni újból a Dunántúl városait 
és népszerű előadásokban fogja is
mertetni kutatásainak meglepő ered
ményeit. Addig is, amig erre a tél 
folyamán sor kerülhet, minden érdek
lődésre készséggel válaszol a Ferenc 
József Tudományegyetem Földrajzi 
Intézete: Szeged, Zerge-u 19.

(H erczeg  F erenc  „Em lékezé
s e id r ő l)  Voinovich Géza értékes 
tanulmánya az U i Idők ben jelent 
meg, amelynek gazdag szépirodalmi 
részéből Szász Géza drámai és .Ba- 
bay József költői elbeszélését, Har- 
sányi Zsolt és Bokor Malvin finom 
regényeit, Bódás János és Horváth 
Imre őszi verseit emeljük ki. Matol- 
csy Andor elmés római naplója, 
Ebeczky György színházi cikke, Zsig- 
ray Julianna riportja a virágkiállítás
ról gazdagítják még az U j Időket, 
amelyet számos ötletes fejléc, aforiz
mák, művészi képek egész sora gaz
dagít. Az Uj Idők-nek ehhez a szá
mához 8 oldalas díjtalan kézimunka 
és divatmelléklet tartozik. A kiadó
hivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. 
bárkinek küld mutatványszámot. Elő
fizetés negyedévre 6 40 P, egyes 
szám 50 fillér.

(A Magyar Művészet) októberi 
számában, a Bécsből hazahozott ma
gyar műkincsek ismertetésének foly
tatásául, dr. Hoffmann Edith a gyö
nyörű miniatűrökkel ékesített kézira
tokat méltatja gazdagon illusztrált 
becses tanulmányában. Dr. Révészné- 
Alexander Magda bemutatja az ams- 
terdami Rijksmuzeum legújabb két 
szerzeményét, mindkettő Rembrandt- 
festmény. Dr. Bárány Istvánná a Pé
csett 1745—46-ban az oltani ferenc- 
rendi zárda részére Jani Lukács lai

kus fráter által készített remek sek
restyeszekrénnyel foglalkozik kitűnő 
reprodukciókkal ékes dolgozatában. 
A változatos tartalmú, dúsan illusz
trált füzetet külföldi kiállítások, mú
zeumok, művészeti események, a leg
újabb művészeti irodalom ismertetése 
zárja. A mélynyomásos képek százai
val díszített, kitűnő magyar folyóirat 
előfizetése leszállítóban negyedévre 
7 50 P. Illusztrált tájékoztatót szíve
sen küld a kiadóhivat i l : Bpest, VII., 
Erzsébet-körút 7.

(Nagy vágyakozással) tekintett 
az egyre növekvő olvasótábor A Ma
gyar Asszony uj szárra elé. És az 
október 15. i szám igazolja is ezt a 
várakozást. Hozza Tormay Cecil 
.Virágok városa" c. művének máso
dik, klasszikusan művészi folytatá
sát, Jaschik Álmos illusztrációjával. 
Tamási Áron tehetséges novellája, 
Harsányi Gréte üde regénye, M. Ju
hász Margit és Iváni Rella finom 
poézise alkotják a lap lírai részét. 
Az aranyos humoru Manitta néni ez- 
u'tal a bridge-szalonba vezet el. 
Színházi szemlét, bőségesen illusz
trált divatrovatot is közöl A Magyar 
Asszony és Jaschik Álmosné szép 
divatképei mellé hasznos tanácsokat 
is ad az elkészítésre. A többi rovat 
is gazdag. A lap megrendelhető: 
Bpett, VII, Rózsa-utca 23., ahol a 
szerkesztőség és kiadóhivatal van.

(Ú jra fe llobbant Veszprém  
tá rsada lm ának ) széles rétegében az 
a művészi láz, amely a régi hang
verseny szezonokban o y sok élveze
tet nyújtott Veszprém úri közön
ségének. Ezt a szép múltat vará
zsolja vissza Jármer Lajos vak zon
goraművész november 5.-én este 8 
órakor a kaszinó nagytermében ren
dezendő hangversenyével, amely múl
tat újra éive, még mélyebb nyomokat 
hagy bennünk .Jármer Lajosban nem
csak az abszolút ihlettel teljes művész, 
hanem a nemlátő ember bámulatos 
megnyilatkozása is tüneményes. Esért 
nem meglepő az érdeklődés és ké
szülődés a vak zongoraművész zon
goraestje iránt, amely a város mű
vészeti élete kimagasló eseményé
nek Ígérkezik. Jegy elővétel: Fodor 
Ferenc könyvkereskedésében, 2, 1 P 
és 60 filléres árban.

(K incses Bácsi M eseszínháza) 
a legédesebb zene a gyermekkacaj, 
a legtisztább lélek a gyermeké, a 
legnehezebb feladat a gyermek lel
két szép motívumokkal teliteni, szó
rakoztatva, jóra, szépre, erkölcsösre 
nevelni. Kincses Bácsi Meseszínháza 
ezt a célt tűzte programjába. Műso
rán a világirodalom klasszikus szép
ségű meséi szerepelnek. A szerep
lők egy-két gyermeklelkü művész és 
sok müvészlelkü gyermek. Vezetőjük 
Kincses László, a gyermekvilág ked
vence. A gyermek szivét-lelkét szó
rakoztatva, üde gyermekkacajt akar 
varázsolni Kincses Bácsi Meseszín
háza. Ehhez kéri Veszprém város 
intelligens közönségének támogatá
sát. A gyermekek boldog napja októ
ber 22.-én. vasárnap lesz, előadások 
fél 3, fél 5 és fél 7 órakor. Jegyek 
már válthatók a színház-felügyelő
nél és előadás napján d. e. 10 órá
tól a Petőfi-szinház pénztáránál. Hely
árak 20 fillértől 90 fillérig.

KÖZGAZDASÁG
* A O azdakam ara  tanács*

ülése. Győrről jelentik: A Felsődu- 
nántuli Mezőgazdasági Kamara fisz! 
tanácsülésén Khuen-H/detvdry Ká
roly gróf elnSk beszámolt arról az 
értekezletről, amelyet Kállay Miklós 
földművelésügyi miniszter október 
11 -én Vay László báró, Benyovszky 
Móric gróf, Lukács Béla és Hoyos 
Miksa gróf részvételével tarlóit a 
emelyen a kamarai elnOkók ismer
teitek a gazdatársadalom időszerű 
kívánságait. Utalt továbbá arra, hogy 
a városok vám-, helypénz- és ille- 
tíkdijszabásai nem állanak arány
ban a jelenlegi terményárakkal. A 
kamara ezután a gazdaadósságok 
rendezésének kérdését, a kartelek ár
politikáját, az adóhátralékok behaj
tását és a gabonaértékesítés kérdé
seit vitatta meg, majd kószOnetet 
mondott az elnöknek és Ormándy 
János igazgatónak a gazdaadósságok 
rendezése érdekében kifejtett mun
kásságukéit. A tanácsülés foglalko
zott a gabonaértékesítés! kérdéssel 
is, amely tárgyhoz Veszprémmegyé- 
bfll dr. Mohdcsy Lajos ev. lelkész 
(Marcaigergelyi) szólott hozzá.

* A várm egyei M ezőgazdasági 
B izottság kózgyülése. A Vesz- 
prémvárm. Mezőgazd. Bizottság ok
tóber 25.-én, szerdán d. e. 11 óra
kor, a Gazd. Egyesület helyiségében, 
Szabadhegy Elemér gazd. főtanácsos 
elnOktésével közgyűlést tart, a kö
vetkező tárgysorozattal: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Belkezelési ügyek. 3. 
A Dunántúli Huaserléskivileli Rt. 
pápai gyárának Uzembehelyezése és 
szerződése bacon exportálására. 4. 
BurgonyavetOgumö szükséglet fede
zése. 5. 2500 vagon lenmag terme
lésére Németországgal kötött szer
ződés. 6. Mezőgazdasági cselédek 
és munkások jutalmazása. 7. Eset
leges indítványok.

* A nyugatm agyarország i bur- 
gonyainség . Győrről jelentik: A 
Felsödunániúli Mezőgazdasági Ka
mara, Holllscher Károly a gazd. főta
nácsos, orsz. képviselő, a kamara al- 
clnőkének elnöklésével kerületi gyű
lési tarlóit, amelyen foglalkozott a 
nyugatmagyarországi burgonyainség 
leküzdésével, lakdch  Gyula, a Növény
termelési Hivatal igazgatója ismer- 
lelte a nyugatmagyarországi burgo
nyainség okál és a kormány tavaszi 
vetögumóakcióját, hangoztatva, hogy 
a kormány idejében kiván intézkedni 
a nyugalmagyarországi lakosság búr- 
gonyaszükségletének fedezéséről. Ez
után a gazdasági felügyelők, kSzlük 
Veszprémmcgyéből Mihdlyfy Ferenc, 
valamint Töpler Ernő, a Veszprém- 
várm. Gazd. Egyes, titkára beterjesz
tették a hivatalos termésadatokat és a 
szükséglet előrelátható mértékét. Mé
száros István felsőházi tag, az ÜMKA 
alelnSke az egyes járásokban tapasz
talt burgonyainaéget ismertette, amik 
folytán a veszprémmegyei zirci és 
devecseri járásokban is a földmun
kások és a zsellérek télire ellátatlanok. 
A rossz termés oka a kedvezőtlen 
időjárás, az aszály és a fertőzés. 
Veszprémmegyéböl hozzászóltak a 
kérdéshez Szávozd Rihárd gazd. fő
tanácsos (Weim-puszta), aki a bur-

Két szoba, konyha
és mellékhelyiségekből álló 

la k á s  «—

azonnal kiadó
F ejeavS Iqy -u tca  3 . 278
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Ezt kérje!

gonyahiányt a kisemberek szempont
jából égető szociális kérdésnek, a 
szeszgyári gazdaságok szempontjából 
egzisztenciális kérdésnek tartja; to
vábbá dr.Jőkay Ihász Miklós föld- 
biitokos (Lőrinte-puszta), aki a fajta
kérdést telte szóvá és Nikodim  Mi
hály kisgazda (Pápát eszér). Ezután 
egyhangúlag elfogadták Holilscher 
Károly határozati javaslatát, amely 
azt kívánja, hogy a vármegyék alis
pánjai sürgősen irattassák össze a 
községek által téli élelmezésre szük
séges és a tavaszi vetésekhez igé
nyeli burgonyaszükségletet. A vár
megyei gazdasági egyletek és felü
gyelőségek az igényléseket záros ha
táridőn belül lovábbilják a kamará
hoz, amely azokat felterjeszti a kor
mányhoz és az igénylést lehető
leg egy évi kamatmentes hitel, 
vagy természetbeni visszafizetés mel
lett intézi el. Az inségburgonyára a 
kormánytól ingyenes vasúti szállí
tást kérnek. Egyidejűleg összeírják 
az eladó burgonyafeleslegeket is, a 
vármegyéktől utvámelengedést kér
nek, a jövő évben pedig a minisz
teri szakemberek a helyszínen figye
lik a beteg burgonyavidékeket a fer
tőzés gyökeres kiküszöbölése érde
kében. Végül egyhangúlag állást fog
laltak a külföldi burgonyák beho
zatala ellen.

* Olcsó ruhaszóvetakcló , Aho
gyan legutóbb részletesen közöltük, 
a kormány kezdeményezésére komoly 
segítő akció indult meg, amelynek 
célja, hogy a lél beköszöntése előtt 
a szegényebb mezőgazdasági lakos
ságot jóminőségü, olcsó ruházati 
anyagokkal lássa el. Ily ruházati 
anyagok a bekecsszövet, nadrágszö
vet (úgynevezett strux) és fehér, va
lamint kék inganyag. Az akció si
kere érdekében, amint azt szintén 
megírtuk, dr. Kenvssey Pongrác, vár
megyénk főispánja lelkes tevékeny
ségei fejt ki, s az általa megtartott 
értekezlet után rendeletben ulasitotta 
a polgármestereket és főszolgabirá- 
kat, akik most szintén teljes agilitás
sal közreműködnek és készséggel tá-
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E setleg  b é rb e  is vehető .
Ugyanott egy- és kétstittfs asztal taksréktüzhe- 
lyek csinos kivitelben, elsőrendű erős anyag
ból készítve, ablak virágtartó-rácsok kiárusí

tás végett jutányos áron eladók. 
V e s z p r é m , J ó k a i M ór u tc a  II s x .

jékoztatják úgy az eladókat, mint a 
vevőkel és tárgyaIásokba bocsátkoz
nak szabóiparosokkal és kereskedők
kel. Azok a kereskedők és szövelke- 
zelek, akik bekapcsolódnak az ak
cióba, plakáttal jelzik az akciószővel 
eladását. A plakátokon az akciószö
vetek árat is láthatók, úgy, hogy a 
közönség a hirdetett áruk ára te
kintetében is teljes tájékozódást sze
rezhet. Az állami támogatás,nemkü
lönben a gyáripar és kereskedelem 
segítő munkája lehetővé teszik, hogy 
a ruhaakció keretén belül eladásra 
kerülő áruk a rendes piaci árakkal 
szemben 30 “/o-nál is olcsóbb árban 
adassanak el.

* Az OMKE e lőadása  Veszp
rém ben. A Veszprémi Kereskedők 
Társulata október 22.-én, vasárnap 
este fél 9 órakor a Kereskedelmi Ka
szinó nagytermében nagygyűlést tart, 
amelyen az OMKE részéről Nádor 
Jenő titkár fog előadást taitani a köz- 
gazdasági élet mai helyzetéről és a 
kereskedelem jövőjéről. Ismerted a 
kereskedőket érintő újabb törvényeket 
s egyéb tudnivalókat és foglalkozik 
a gazdasági élei várható fejleményei
vel. Ezenkívül dr. Wallner Ernő, a 
a keresk. tanonciskola igazgatója is 
előadást tart .A kereskedő modora 
éB a vevővel való bánásmód* címmel. 
Tekintettel arra, hogy a kereske
delem és ipar érdekei csaknem telje
sen azonosak, a Kereskedők Társulata 
az Ipartestük! vezetőségéi is meghívta 
és szívesen látja vendégül mindazo
kat, akik a kereskedelem és ipar sorsa 
iránt érdeklődnek.

* Novem ber I2.-én a v a tják  föl 
a Veszprém i IpartestH let szék
házá t. A Veszprémi Ipartestület va
sárnap délelőtt, dr. Nagy László vá
rosi főjegyző, mint iparhalósági biz
tos jelenlétében, Próder Károly eluök 
elnöklése alatt taggyűlést tartott. A 
nagy érdeklődés melleit lefolyt gyű
lésen megjelent Strák József kano
nokplébános és Pintér József, a Kai. 
Legényegyletek országos másodelnö
ke is, akikel az elnök üdvözölt. Az 
egybegyűltek Radovlcs Antal testületi 
jegyző előterjesztésére egyhangúlag 
elhatározták, hogy a város közönsé
gétől ajándékba kapóit s már meg
felelően restaurált ipartestületi szék
házat november 12.-én avatják föl 
ünnepélyesen. Elhatározták továbbá, 
hogy az ipaitestület december 3.-tól
23.-ig bezárólag, a székházban, Ipari 
katácsonyi vásárt rendez, aminek a 
célja eladási lehetőséget teremteni 
az iparosok részére s a gyáripari 
termékekkel szemben propagandát 
csinálni a kézműiparnak. Az országos 
központ megkeresésére az ipartes
tület tagjainak az országos közszálli- 
lásoknál való figyelembevétele céljá
ból az eddigieknél is fokozottabb 
tevékenységet fognak kifejteni. Az ipar- 
testület kebelében alakult Kisipari

Szövetkezet eddigi működését Serák 
József ismertette nagy érdeklődés 
mellett. A szövetkezetbe megalakulása 
óla tömegesen jelentkeznek az ipa
rosok s a szövetkezet, két nagy szak
mai csoportja részére, máris remél 
közszállitást elnyerni. Állást foglalt 
ezután a taggyűlés a kilátásba he
lyezett államsegély fölvétele érdeké
ben s megbízták az ipát testületet a 
tennivalókkal. Végül Pintér József 
mondott lelkeshangu beszédet az 
ipari lélek megteremléséről és annak 
kineveléséről s fejtegetései során, a 
Kisiparos Szövetkezetre térve, han
goztatta az iparosok együvé tartozá
sának szükségességét. A szép beszéd 
után percekig zúgott a tapsvihar.

* A Faluszövetség  d íjn y e rte 
sei. A Faluszövetség bfüredi kiállí
tásán Veszptémmegyéből a követke
zők nyertek dijakat: a mezőgazda- 
sági csoportban aranyérmet Bogdán 
Mátyás (Köveskut puszta) „Bánkuti* * 
1201. számú nemesített búzájával, 
nemesilelt kék mákjával és lófogu 
tengerijével; a borászati csoportban 
ezüstérmet dr. Iktódy-Szabó János 
(Felsőörs); a halászati csoportban 
ezüstérmet a Balatoni Halászati Rt. 
(Siófok).

* G yenge a  kapások  te rm ése 
a  várm egyében. Halmi Nándor, a 
várni. kir. gazd. felügyelőség veze
tője a közigazgatási bizottság ülésén 
szeptember havától a következőket 
jelentette: A múlt hó elején mulat 
kozó szeles és hűvös időjárási ké
sőbb lassú felmelegedés váltotta fel, 
csapadék azonban kevés volt és vi- 
dékenkint nagyon megoszlott. Az őszi 
vetéseket kellő időben meglehetett 
kezdeni, a rozs vetése sok helyen 
befejezést is nyert, a búza vetése 
pedig folyamatban van. A vetések 
elég jól keltek, fejlődésükhöz azon
ban esőre volna szükség. A tengeri 
törése a rendesnél később kezdőd
hetett meg, mivel nagyon nehezen 1 
érik. A beérkezett becslési adatok I 
szerint vármegyei állagban 9.4 mm. I 
szemtermés várható kát. holdankint, 
ami közepesen aluli termésnek mond
ható. A burgonyatermés kilátásai még 
rosszabbak,' amennyiben a becslések 
szerint 36 mm. terméé várható kát. 
holdankint vármegyei állagban. A be
érkezett jelentések szerint leggyen
gébb a devecseri járás burgonyater
mése, ahol 15 mm. termés mutatko
zik. A cukor- és takarmányrépa fej
lődése sem volt kielégítő szeptem
berben. A cukorrépa szedését helyen- 
kint megkezdték. Az értékesítési és 
munkásviszonyokban változás nem 
volt.

ról, a magyar gyapoltermesztésről. Is
merteti, hogy milyen vidékre milyen 
gyümölcsfa való stb. A dúsan illuszt
rált két szaklapból a Növényvédelem 
kiadóhivatala (Bpest, V., Kossuth La- 
jos-tér 11 sz.) egy alkalommal díjta
lanul küld lapunkra való hivatkozás
sal mutatványszámot.

* É p ítő ipari tanfolyam  m este
rek  képzésére. A szolnoki M. Kir. 
ÁI. Fa és Fémipari Szakiskola építő
ipari téli tanfolyamát november 3.-án 
kezdi meg. A tanfolyam négy évfo
lyamra terjed, elvégzése a kőműves-, 
kőfaragó- és ácsme6terségre képesít. 
Jelentkezni lehel, levél utján is októ
ber végéig az intézet igazgatóságánál, 
ahol bővebb felvilágosítás is nyerhető.

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

A Kinizsi Szombathelyen a SzSE- 
től 4 :0  (2 :0 )  arányú vereséget szen
vedett. Az újonc Szombathelyi I. osz
tályú egyesület határtalan lelkes, gól- 
ratörő játékát a Kinizsi nem tudta á t
venni és hogy nagyobb gólarányú ve
reséget nem szenvedett, csak Tóth ka
pus önfeláldozó védésén múlott Rajta 
kivül csak Kelemen játékát illeti di
cséret. Biró: Parányi.

A VTC itthon a Szfehérvári 
ELŐRE II. ellen győzött 4 :0  (2 :0 ) 
arányban. A nagy gólarán) u győze
lem ellenére is a helyi csapat nem 
játszotta ki rendes formáját, mert 
ellenfele olyan gyenge játékot produ
kált, mintha a futbal játékot paró- 
dizálni akarta volna. Gólszerzők: 
Molnár (3) és Novák IV. Jók a gól
szerzőkön kivül Szukob és Farkas. 
B író: Fritz.

A

A Veszprémi Ipartestület, Mint Ipar- 
_____ _____ hatóságtól.

1072-1933. szám.

Pályázati hirdetmény.
A Veszprémi Ipartestillet pályáza

tot hirdet az átutazó ip a ro s  segédek  
elhe lyezésére  és  szá llásadására .
Bárki pályázhat, akinek erre megfe
lelő helyiség rendelkezésére áll. Bő
vebb felvilágosítás az Ipaitestület hi
vatalos helyiségében nyerhető. Pályá
zati határidő 1933. évi ok tó b er h ó  
3 1 -én  déli 12 ó ra , amikorra is az 
Ipartestü|et hivatalos helyiségébe 
(Vár-u. 1. sz.) nyújtandók be az 
ajánlatok.

Veszprém, 1933. október 6.
Az Ipartestü le ti e lö ljá ró sága

* Hogyan ü ltessük  a  gyümölcs
fáka t ? Erre a kérdésre ad feleletet a 
NBvényvédelem és Kertészet legújabb 
száma. Cikkeket közöl még a szőlő 
ültetésiről, a gyümölcsfakarbolineum 
alkalmazásáról, a mesterséges trágyá-

Anyakönyv.
Születés : Fazekas Ferenc napsz. és Glück 

Katalin fia Ferenc r. k. — Raposa József 
kovács és Sinkai Margit fia György István 
Pál r. k. — Hajdú Antal p. ü. szamellenór 
és Mojzes Julianna tia Antal r. k. — 
Schvarcz József szabó és Gombor Mária tia 
jános r. "  ”  - ■ -
J‘lános r. k. — Hosszú József napsz. és Pap 
Julianna leánya Magdolna Katalin ref. _  
Csatári Gábor tehénpásztor és Pajer Ágnes 
leánya halva született. — Pálffy Károly ke- 
reskedö-s. és Friedmann Margit leánya Ka 
talin Margit r. k. -  Muki István ács-s. és 
Kovács Erzsébet fia László r. k. — Qaal 
László malomellenör és Nagy Judit leánya 
Ildikó r. k.

Halálozás Singer D. Adolf vendéglős 
63 é., izr. -  Pataki László 1 h., ref -  
Fejér István magántisztv. 39 é., r. k — 
Miklós Mihály napsz. 75 é., r. k. Variu 
Gábor 2 h ,  r. k. — Bakanek András ko- 
vács-o. 72 é„ r. k. -  Özv. Király Jánosné 
Szolga Lídia 70 é., ref. -  Woznek Gyuláné 
Molnár Mária 29 t ,  r. k.

Házasság: Az elmúlt héten nem köttetett.
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprém benT

Move VSE Szfehérvárolt a 
SzAK-tól 3 :2  (2 :1 )  arányban vere
séget szenvedett. A bajnokság utolsó 
helyzetfje minden erejét megfeszítve 
küzdő t a tehnikásabb MOVE ellen 
és a kissé nehezen mozgó MOVE-vé- 
delem nem is tudta megakadályozni 
gólszerzési kísérletét. A MOVE gól
szerzői Tóth és Kindl. B iró: Borosa.

A FAC is vereséggel hagyta öli 
Szfehérvárt, amennyiben 3 :1 (0 :1 ) 
arányban vesztett az ARAK-al szem
ben. Ezt a mérkőzést is a iéleknél- 
kül, álmosan játszó fűzfői csapat csa
társora vesztette el. A vereség elle
nére is a fűzfői csapat védelmét illeti 
dicséret önfeláldozó játékáért. Gól
szerzője: Serfőző. Biró: dr. Nasitz.

A pápai Perutzgyár 3 :3  (1 :0 )  
arányú győzelemnek is beillő dön
tetlent ért el az otthonában játszó 
Zalaegerszegi TE fölött. A pápai csa
pat a listavezetővel szemben idegen, 
ben is megmutatta, hogy lelkes já
tékkal a kerület legerősebb csapa
tának is méltó ellenfele. Gólszerzője 
Vámos (3). Bitó Bőhm.

A Pápai Vasutas Pápán a Kő
szegi SE-IŐI 1:0  (0 :0 )  arányban 
vereséget szenvedett. A mezőnyben 
a helyi csapat egyenlő ellenfele volt 
Kőszegnek, kapuelőtti gótlövési kí
sérleteit azonban kém kisérte sze
rencse. Az egyforma játékerőt kép
viselő csapatok közül a szerencsé
sebb kerüli ki győztesként. Biró: 
Palkó. (i. i.)

o  V asárnapi labdarugó  p ro g 
ram . A Kinizsi a QyAC-cal Pápán, 
a PKSE a szfvári ARAK-kal Péten, 
a FAC a szfvári SzAK-kal Fűzfőn, 
az SE a bfüredi SC-vel Siófokon, 
a Move VSE a veretlen várpalotai 
Unio-val Veszprémben, az SE a Pá
pai Vasutassal Sárváron éB a szom
bathelyi Vasutas II. a pápai Perutz- 
gyárral Szombathelyen játszik baj
noki mérkőzésL

A veszprémi kir. (bíróság, mint telek
könyvi hatóság.

8642-1933 . tk. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Nemzeti Hitelintézet r. t  végre- 

hajtatónak özv. FUzfay Ernőné sz . 
Hajda Erzsébet és Kajái Dezső vég
rehajtást szenvedők ellen 790 P  tőke 
és jár. erejéig indított végrehajtást 
ügyében a telekkönyvi hatóság Weisz 
József divatáiukereskedő veszprémi 
lakos utóajánlata következtében 
újabb árverést rendel el 793 P  tőke
követelés és járulékai behajlása vé
gett, a veszprémi kir. járásbíróság 
területén levő, Veszprém megyei vá
rosban fekvő s a veszprémi 1389. 
sz. tlkvi betétben A f i .  sor, 4044. 
hrsz. a. felvett ingatlanból özv. Fflz- 
fay Ernőné sz. Hajda Erzsébet ne
vén áltó "7,,-ad részre (keit a felső
séd dűlőben) 105 P  27 f. kikiáltási 
árban ; a veszprémi 1390. sz. tlkvi 
betétben A f  I . sor, 3202. hrsz. a. 
felvett özv. Fűzfay Ernőné sz. Hajda 
Erzsébet nevén álló ingatlanra (ház 
Sigray-u. 2. sz. a., udvar és kert a 
beltelekben) 907 P 50 f. kikiáltási 
árban.

A tlkvi hatóság az árverésnek 
Veszprémben, a tlkvi hatóság hiva
talos helyiségében (Vár-u. I I .  sz. 
fdszt) megtartására 1933. évi novem
ber hé 7. napjának délelőtt 10 órá
ját tűzi ki és az árverési feltételeket 
a következőkben állapítja m eg :

Az árverés alá eső ingatlanokat 
a kikiáltási árnál alacsonyabb ár
ban eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
7o-át készpénzben vagy az 1881: 
LX. L c. 42. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképet, 
értékpapirosban a kiküldöttnél le
tenni, vagy a bánatpénznek előleges 
bírói letétbehelyezéséről kiállított le
iéli 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 kiegészileni.

Veszprém, 1933. szeptember 2.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. Dr. U ngváry  a.k. 
315 tlkwezetö. kir. jbirósági alel nők.

Írógépek részletre Fodornál t
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szerkesztősége és kiadóhivatala 

Veszprém, Füredi-telep II. sz. alatt van.
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