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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában.
Hiszek egy isteni Őrök igazságban,
Hiszek Magyarország feltám adásában. Ámen.

T a lp r a  kell á lln u n k .
Gaál Göszfon, a  független kisgazdapárt 

vezére m ér jó idő óta arra az álláspontra he
lyezkedett, hogy a magyar állam a  jelenlegi 
viszonyok mellett ötszáz miliő pengőnél nagyobb 
költségvetést nem bir el és éppen ezért szük
séges a költségvetésnek erre a nívóra való le
szállítása. Mi a m agunk részéről nem tartjuk 
valószínűnek, hogy ilyen apodiktikusan lehetne 
előre meghatározni egy állam évi büdzsének 
végösszegét, mert a költségvetésnek alkalm az
kodni kell az ország teherbíró képességéhez s ! 
előre pontosan sohasem  lehet megmondani, 
hogy az ország gazdasági struktúrájában milyen 
változások fognak bekövetkezni.

Ha tehát ezt az ötszáz miliós határt nem 
is fogadhatjuk el minden fenntartás és kritika 
nélkül, annyit meg kell állapítanunk, hogy ma 
a  csökkenő költségvetések korszakában élünk. 
Mikor Károlyi miniszterelnök elfoglalta hivata
lát, rögtön jelezte, hogy legfőbb feladaténak a 
gazdasági és pénzügyi egyensúly helyreéllitását 
tekinti, s ennek érdekében igenis áldozatokat 
fog követelni az ország minden rétegétől.

Alig pár napja lépett hivatalába az uj 
pénzügyminiszter. Korányi Frigyes báró, aki 
most legutóbb az egyik előkelő budapesti napi
lap hasábjain tett olyan nyilatkozatot, amelyből 
megállapíthatjuk, hogy mit tart a legfontosabb 
végrehajtandó feladatnak. Korányi nyilatkozata 
simul a miniszterelnök korábban tett kijelenté

seihez. Megállapítja, hogy ma a közterhek a 
nemzeti jövedelem harminc százalékát nyelik 
el, ami elviselhetetlenül sok. Arra nem lehet 
spekulálni, hogy tovább emeltük a közterheket 
s igy a költségvetés további jelentékeny csök
kentése lehet az egyedüli ut, amelyen biztosít
hatjuk az állam pénzügyi egyensúlyét. A ma
gyar közvéleménynek meg kell érteni, hogy az 
általános világgazdasági összeomlás Magyar- 
országot sem hagyhatta érintetlenül s ma több, 
mint liz esztendei megfeszített munka utón, 
külső okok és befolyások folytán odajutottunk, 
hogy szinte újból fel kell építeni M agyarország 
állami életét, alkalmazkodva azokkoz a  kény
szerű keretekhez, amelyeket a szükségszerűség 
szab meg. A nemzeti közvéleménynek nem 
lehet közömbös az. hogy a nagy cél meg- 
valósithatósa érdekében támogatja-e azokat, 
akik nehéz körülmények között rakják le egy 
szükebb, de legalább biztosított állami lét alap
jait. Korányi Frigyes báró érzi azt az erőt, amit 
a  közvélemény támogatósa jelent.

Azt az  időpontot, amely ennek a nehezebb 
periódusnak a végét jelenti majd, m ához két 
esztendőben jelölte meg, mert reményünk van 
arra, hogy az állami kiadósok kétesztendős te
kintélyes leszállítása elegendő lesz ahhoz, hogy 
minél kedvezőbb helyzet álljon elő. Nem sza
bad figyelmen kívül hagyni az országnak azt 
sem, hogy külföldi hitelezőink éppen a napokban 
mondottak le egy évre jogos követeléseikről, s 
igy elvárhatják állami szervezetünk tényezői
től azt, hogy ök is belássák a  kiadósok kor
látozásának szükségességét s komoly megértést 
tanúsítsanak a  nemzet életérdekeivel szemben. 
Nem lehetünk mi magunk a nemzet gyilkosai, 
amikor a  külföldiek belemennek a moratóri
umba. s nem mutathatunk kevesebb hazasze
retetei éppen a mi saját ügyünkkel szemben, 
mint amennyi belátást tapasztalunk a külföldi,

tőlünk végeredményben teljesen idegen hite
lezőinktől.

A fő cél, amit az uj pénzügyminiszter 
maga elé tűzött, az állami kiadások összhangba 
hozása a nép teherviselőképességeivel Nem lé
nyeges és tulajdonképen csak részletkérdés, 
hogy a  kiadások törlésénél melyik tétel marad 
meg és melyik esik áldozatul a  kényszerintéz
kedésnek. mert ezeknek a  fájdalmas, de elkerül
hetetlen áldozatoknak az  utján eljutunk oda, 
hogy a világkrizis s vele a  magyar gazdasági 
krízis legnehezebb korszakát szerencsésen meg- 
usszuk. Ez megér minden áldozatot, mert a 
nemzet jövőjét s további fejlődésének alapjait 
jelentik. (s.)

A főispán a reményt hirdette
újévi válaszában.

A tisztviselőknek érezni s  a  közönségbe á t
plántálni kell — mondotta. — Újévi tisztel

gések a notabilitásoknál.
Újév napján, ahogyan ez eddig is szokásban 

volt, a vármegye tisztikara megjelent dr. Kenessty 
Pongrác, vármegyénk közszeretetben álló főispánja 
előtt, akinek dr. Horváth Lajos alispán a tőle meg
szokott ékesszólással tolmácsolta a tisztviselői kar, 
úgyszintén a várm. számvevőség, államép, hivatal 
stb. együttes üdvözletét Meleg sztreteltel köszön
tötte a főispánt, mint aki a megyei tisztviselők so
rából jutott közjogi méltóságába s aki egy évvel ez
előtti súlyos betegségéből szerencsésen kigyógyult. 
Majd.'rámutatott, hogy a világgazdasági válság okozta 
súlyos megpróbáltatások további fokozott és kitaitó 
munkára kötelezik elsősorban a közigazgatási tiszt
viselőket, és ők legjobb tudással, teljes erővel vég-

Tél.
Irta Bállá Dezső.

December eleje volt.
A Sirály-Örs rövid délutáni kirándu'ásra 

ment ki a hegyek közé Ilyenkor télen gyorsan 
esteledik, hamar elmúlott a jókedvvel eltöltött dél
után. A korai szUrkUlet rábotull már az erdő fáira. 
Az első hő fehérje világitolt ki a félhomályból.

A Sirályok őrsvezetője ósszesipolta Örsét:
— Térjünk a mai Összejövetelünk, e kis dél- 

u'áni sé'ánk komcly témájára. Beszéljük meg, mit 
csináljunk az Örs Összegyűjtött pénzével ? Mennyi 
pénzünk is van Laci ?

— Ninca egészen 20 P-őnk. De még ka
punk ezen a héten, úgy, hogy meglesz annyi.

— Abban már megegyeztünk, hogy egy sze
gényt keresünk, akinek valami hasznosat veszünk 
az Örs meglakaritctt pénzén. Csináljunk valakinek 
jó Katácsonyl Most már csak az a kérdés: ki le
gyen az a szegény ember és mit vegyünk neki? 
Ezt kellene most megbeszélnünk.

Laci, a Sirályok segédOrsvezelője felelt az 
Őrsvezetőnek:

— Éppen ezt a dolgot a legnehezebb eldön
tenünk, hogy kinek és mii. Meri vigyáznunk kell, 
nehogy olyant ajándékozzunk meg csekély aján
dékunkkal, aki nem méltó erre.

— Van valamelyileknek jó ötlete?

Előjöttek az Örs tagjai különböző indítványok
kal. De nem tudlak megegyezni a megoldásban. 
Amit az egyik indítványozott, a másik kifogásolta 
súlyos ellenvetéssel

Mikor I Üsző t, hogy egyelőre eredményte
len a vita, az Őrsvezető félbeszakította őket.

— Függesszük fel egy időre ezt a témát. 
Látom, most nem tudunk megegyezni. Indulunk 
haza! Fiuk valami jó nótába kezdjünk, előbb ha
zaérünk.

Megindul! az Örs a hegyről lefelé. Megszó
lalt a nóta. A Sirályok hangja harsogott át a téli 
erdő némaságán. Vig nótaszó töltötte meg a csen
des téti szürkületet.

A lejtős utat vékony, fagyos hóréteg borította. 
Helyenkint fekete follokban sötéledetf ki a főid a 
vékony hóréleg alól Síkos volt az ut.

A Sirályok jókedvűen, énekelve mentek a 
síkos utón lefelé. A vig énekszót egyszerre az őrs
vezető Öles kiállása szakitolta félbe:

— Állj!
Elhalgalott az ének. Mozdulatlanul álll az 

egész őrs. Lajos hallgatózva figyelt a meredek 
hegyoldalon lefelé. A várakorás csendje ült az 
esti szürkülelbe borult tájra.

Alulról a mélyből gyenge, elhaló hangú nyö
szörgés hallatszott.

— Valaki leeselt itt az utről — állapította 
meg Lajos.

— Én is hallottam énekközben a sikoltást, 
szóli kOzbe Öcsi.

— Menjünk óvatosan le a hang irányában.
Lassan ereszkedünk le a meredek, sikos hegy

oldalon. Alig 10—15 lépétnyire az ul alatt, egy 
8zárazlevelü bokor tövében feküdi egy kopott ru
hájú öregasszony. A fiuk mindjárt ott termettek.

Egy cserkész hamar megállapította, mi történt: 
bokorba kapaszkodott meg, máskülönben leesett 
volna a mélységbe. Lajos hamar talpra állította.

— Ne féljen nénike, nincs semmi komoly 
baja, csak megijedt egy kicsit. Fáj valamije?

— A lábamat ütöttem meg fiatal ur.
— Mi majd hazakisérjük nénit, mert egye

dül bajosan jutna haza ezen a sikos utón.
— Igazán megköszönöm az urfiaknak, ha 

segítenek. Én ilyen szegény ember vagyok, akinek 
az erdőre kell fáéit járnia, hogy ne fagyjon meg 
a hidegben. Bizony nem ilyen öregasszonynak 
való ez már, mint én vagyok.

— Hát nincs senkije a néninek, aki gond
ját viselje?

— Nincs bizony kedves urfiak. Volt kél fiam, 
de mind a keltő elveszelt a háborúban. Isién nyu. 
gosztalja őkel. Egyedül vagyok már 14 eszlendeje. 
Nem keresek annyit, hogy fára is jutna. Innen 
viszek haza egy kis fát, hogy ne vigyen meg az 
Isten hidege, akkor, amikor nem kapok napszámot.

— Ne búsuljon néni, a fáját is hazavisszük 
amit Összegyűjtőit.

Az egyik fiú már fel is fogla a kis rőzse- 
köteget, ami az öregasszony mellett feküdt. Nem



2. (XXXiV. LVII — I. szám.) VESZPRcMVARMEGYE 1932. január 10.

zik is ezt ama szilárd meggyőződésben, hogy a 
főispán bBIo vezetése melleit buzgalmuk nem ma
radhat sikertelen.

henessey Pongrác főispán bensőségteljesen 
mondott köszönetét az üdvözlésért és szeretettel
jesen viszonozta a jókívánságokat. Reménységgel 
kell lennünk — mondotta — az ujes. ttndő iránt, 
mert ma sötét éjszakában vagyunk és az éjszaka 
után el kell érkezni a virradatnak. Ezt a remény
séget df kell érezni minden köztisztviselőnek, sőt 
azt át kell ültetni a közönség leikébe Is, s azt ál
landóan táplálni és ébrentartaniok kell. Meg van 
győződve, hogy a vármegye tisztviselői át vannak 
hatva a magasztos eszméktől, azokat megélt k s 
ahogyan eddig is minden, a legsúlyosabb körül
mények kOzőtt is megtették a kötél tsségüket a ha
zával és nemzettel szemben, úgy meg fogják lenni 
azt ezután is, bármily nehezek legyenek is a vi
szonyok.

Az egybegyűltek lelkesen megéljenezték a 
főispánt, akinek még, dr. Berky Miklós polgármes
ter vezetésével, a városi tisztikar, a többi hatósá

gok vezetői és nagyszámú tisztelője fejezte ki új
évi szerencsekivánatait.

Ugyancsak ünnepies újévi UdvOzifs tészese 
volt dr. Rótt Nándor megyétpüspOk, aki előtt 
Kránitz Kálmán félsz, püspök nagyprépost vezetí
zével a székeskáptalan tagjai, a központi papság 
tisztelgett, a tisztelők nagy száma pedig a kitelt 
ivén fejezte ki jókívánságait. Ezenkívül a székes- 
káptalan tigjait, dr. Övári Ferenc felsőházi tagot, 
a itlrálydijas Veszprémi Dalegyesület szeretett el
nökéi : Csajághy Ká-oly kúriai bírót, s a polgári 
és katonai hivatalok és intézmények főnökeit ré- 
sitet'ék nagyszámú újévi szerencsekivánatbsn.

Pápáról jelentik: Dr. Antal Oéza dunántúli 
református püspököt az ujesztendő alkalmából 
Pápa város előkelőségei, testül tek és intízmények 
felkeres és rezidenciájában, hogy előtte jókivána- 
laiknak kifejezést adjanak. A püspök szeretelre- 
mé sían fogadta a küldct ségeket, s azok vezetőit 
ünnepi ebédte látta magánál
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gatóinak és segítőtársainak, elsősorsan a zirci apát- 
urnák.

Holitscher Káról/ igy fejezte be nagy figye
lemmel hallgatott és élénk helyesléssel kisért be
szédét :

— A régi időben a Bakony az utonállók ha
zája volt. Én is útonálló akarok lenni: u jába 
akarok állani minden polgárnak a szeretet, a meg
élt is, a tanácsadó, az is’ápolis szavául és tsiti
vel. A részemről és polgártársaim részéről meg
nyilvánuló jóakarat és áldozatkészség fogja majd 
meghozni az epedve várt boldogabb jövőt.

Az egybegyüU választók a beszéd u á l  hosz- 
szasan, lelkesen ünnepe tik  szeretett képviselőjüket.

Városi közgyűlések.
Ahogyan legutóbb röviden jeleztük, december 

30 án dél útin Veszprém város képviselőtestülete 
rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen a polgár- 
mester távol étében Rosos Ká c l/  h. polgármester 
elnökölt. Kegyelites szavakkal parentálta el dr. 
Spitzer Mór ügyvédit a képviselőtestület érdem
dús, munkás tagját, akinek emlékéi ind t/ányára 
jegyzőkönyvileg örökít.* ték meg. Napirend elölt 
dr. Kiss E»nő a hősi szobor sürgős megvalósítása 
ügyében interpel ált, mivel erre a c Ira már jelen
tős összeg gyűlt egybe és a mai kusza helyzetben 
nem lehel tudni, hogy a jövőben megleli*t-e a 
meglevő pénzből ezt a kérdést oldani. A közgyű
lés elfogadta az együites bizottságok ama javasla
tát, hogy a városi pénzek 40 °/o a a Veszprémi 
Takarékpénztárban, 3 0%  a az Egyházmegyei Ala
pítványi Pénztírban, 25 %  a a Veszprémmegyei 
Takarekpémtirban, 5 %  a pedig a Veszprém és 
Vidéke H tilszövetkezctóén nyerjenek elhelyezést. 
Elfogadták a legtöbb állami adót fizetők 1932. évi 
névjegyzékét és módosították a vágó- és husszemle- 
dijakról alkotott szabályrendeletet. Több kisebb 
béileli- és adás-vevési szerződés letárgyalása útin  
a Veszprémi Ipartestület kérelmére elhatározik, 
hogy az iparos székház céljára megszavazott 20 000 
P-Ő8 segély helyett átengedik a régi iparostanonc- 
iskoli Vár-u ca 1. számú épületét, hogy végre ez 
az égetően sürgős kérdés, az iparosszálló kérdésé
vel együtt, megoldást nyerjen.

Pápáról jelentik: Pápa város képviselőle1 tü- 
lete december 30.-án rendkívüli közgyűlést tartott. 
Az elnöklő dr. Uzonyi Kálmán h. polgármester be
jelentette, hogy dr. Lá'ár Andort, Pápa város ki
váló szülőik t, az Orsz. Testnevelési Tanács elnö
kévé nevezték ki. Dr. Konkoly-Thege Sándort, a 
helybeli levente egyesület elnökét a Tettn. Tanács 
aranyéremmel tüntette ki, dr. Weszely Tibor és 
Szabadhegyi Elemér földbirtokosok pedig a köz- 
gazdasági téren szerzett érdemeikéit gazd. főtaná
csosokká neveztettek ki. A közgyűlés örömét fe
jezte ki. Jelentette az elnök, hogy a tisztviselők 
és üzemi alkalmazottak fizetése és lakbére az újabb 
miniszteri rendelet értelmében csökkentetett s hogy 
a városi nyugdíjasok ügyét átrevideálták és mind
össze caesély korrekció történt. A városi bérházak 
lakói közül többen lakbérelengedési kérelemmel for
dultak a közgyűléshez, amely kiküldött egy négytagú

H o lits ch e r K á ro ly  beszá m o ló ja  Z irc e n .
Csak olyan tOmOr, összetartó nemzeti p ír t  képviselheti a : ország érdekeit, mint az egységes
párt — mondotta. — A demokrácia nem lehet jogcím az ország újabb fölbontására. — 

Krisztusi szociális szeretet krII a kérdések megoldásához.
Zlrcről jelentik: Holitscher Károly gazdasági 

főtanácsos, a zirci kerültt népszerű képviselője, 
vasárnap délelőtt beszámolót larlotl Zircen, a Kai. 
Legényegylel nagy Ürmében, amely zsúfolásig meg
leli választópolgárokkal, sőt a szomszédos terem
ben is sokan szorongtik.

A viharos ováció kOzben szólásra emelkedett 
képviselő a világvá'ságból indult ki s mivel — 
mini mondo ta — ma nem időszerű a mull meddő 
krilizálfsa, hanem minden erejével azon van, hogy 
otl segítsen, ahol tud, mindenekelőtt megokol a, 
miért tagja az egységes pá inak, hololt nem volt 
hivatalos I lóit s a választói bizalma hivla el a 
képvisel őt égre, amire mindig büszke lesz.

— A mai súlyos időkben — úgymond — 
csakis egy tömör, összetartó, nagy nemzeti pár! 
végezhet eredményes munkát az ország érdekében. 
Ha tudna olyan pártot, amtly nemzeti és keresz
tény alapon a nemzet cgytttmes, reális ér átfogó 
gazdasági és kulturális érdekeit jobban szolgálná, 
ő is annak munkásául szegődnék. De most nem 
tartaná helyesnek a zászlót áruló módja'a elhagyni, 
a lülyedő hajóról, mini a patkány, elmenekülni. 
Az ellenzéki pártok kőzOtt sem talál ilyen nagy, 
dOnló alakulatot, ezeknél inkább az egyéni érdekek 
akarnak utal törni és a halalmi kérdés az irányadó. 
Eme csoportok frázisokkal igyekeznek a zavarosban 
halászni, amilyen a közvéleménybe beledobod tit
kos választójog is. A mai nehéz idók egyetlen ke
mény parancsa, hogy mindenki segít re az orszá 
got súlyos gazdasági helyzetéből kiemelni s nem 
játszhatjuk meg ismét a 18—19 ee évek végzetes 
játékát, aminek Nagy-Magyarorezág rettenetjs pusz
tulása az ára. A demokrácia nem lehel jelszó az 
ország újabb fölbomtasztására és rabkenyérre szo
rítására, amit most is nyögünk. A titkos választó
jognak is megjön az ideje, de mosl csak a lelkek 
háború-,igát korbácsolnánk föl ennek a kérdésnek

volt sok az, de ketten mindjárt Összesúglak, hogy 
amig kiérnek az erdőből, gyűjtenek még hozzá.

S a Sirályok az Öreg nénikével megindullak 
a város felé... Sötét ette volt már, mikor egy kis 
roskadozó ház elé érlek. A nénit bevezették, Jancsi 
befutott a kis kályhába, lerakták a most már szép 
köt éggé megnövekedett róztéi és elbúcsúztak. A 
nénike nem gyózOlt eléggé hálálkodni, hogy haza- 
kisérték.

Kint a kapuban Laci szólal! meg:
— Most már tudjuk, hogy kinek adjuk az 

Örs karácsonyi ajándékát
— Igen fiuk I Zsebpénzünkből még néhány 

fillérrel kiegészítjük az Örs szereletajándékát s en
nek a szegény néninek veszünk rajta tüzelőiét ka
rácsonyi ajándékul. Ugye, ez lesz a legjobb, fiuk ? 
— mondtr az őrsvezető a Sirályoknak.

— Igen I Nagyon jó lesz I — lelkesedlek a 
Sirályok.

Lajos, az Őrsvezetőjük, magában hál rimát 
mondott, hogy ilyen kiváló megoldási találtak.

Lélekben gazdagodva térlek meleg otthonukba 
a Sirályok.

(ö)

a kavargalásával. Valóságos öngyilkosig vclna a 
demagógia léha fegyverével Űzni veszélyes játékot.

Ezu'án kitért azokra a híresztelésekre, hogy 
az egységespárt kebelében klikkek vannak 8 hata
lomra törnek, ét kijelent ette, nagyobb katasztrófát 
elképzelni sem tudna, mini azt, hogy akkor, amikor 
benn és künn egységesen kell megvédeni az érde
keinket, a kormányzópártot munkájában gátolni 
akarnák Az egységespárl u. n. „érdektelenek" 
csoporljához is csak olyan é.t lemben érzi magát 
tartozónak, ha az érvényt akar szerezni az érd k 
nélküli, tisztességes, Onze len munkának, ami az ó 
programja is, és nem akkor, ha csak a löllorgalát 
volna a törekvése.

A lovábbiak során az álláshrlmorárről szóllctt 
és kijelentette, hogy ezt a kérdést sem szabad rek
lámként kezelni. Az olyan ál'árhalrnozásotrnak, 
amik az adófizetésből sorakoznak, ahol az állam 
kasszájából húrnak nagy és többszörös fizetése
ket, meg kell szünniök. Diszlingválni kell azonban, 
hogy az egyéni törekvést, tudást és é vényesülésl 
le ne törjék. Ez rettenetes veszedelem lenne az 
országra és nagyban a tőkeképződésre is. amire 
az országnak szociális szempontból szüksége van. 
18—19 példája erre is megtrnit Akkor nekiestek 
a földnek s az eredmény, hogy ma a föld nem 
ks II senkinek s csak az műveli meg nagy áldozattal, 
a haza megmentésére, akinek a leikéhez hozzánőtt.

A t sztviseiő- és nyugdijkérdésrői szélva reá 
mutató t, hogy az állam 900 miliós költségvetésé
ből 52 "Itt esik a tisztviselő' és nyugdíjfizetésekre, 
amit az ország nem bir el. Ez azonban nem azl 
jelenli, hogy a tisztviselőket, akik már föl ildoz'ák 
magukat az inf áció idején, ki kell pusztítani. Olyan 
megöldá-t kell ta'átni, hogy mindenki egyformán 
vegye ki a részit az áldozatkészségből s ha az 
adók jobban befolyhatnak é t a gazdasági helyzet 
megjavul, lehelövé válik ez.

Ezután hangsúlyozta, habár a kormánnyal 
szemban függeilennek tartja magái, szintén csak 
frázisnak kell tekintenie azl az állítást, hogy „nincs 
gazdasági program". A legnagyobb gazdasági 
program ma a pénz dllandáságának megőrzése, 
meri öngyilkosság lenne az infláció. 1900 miliő 
gengővtl tartozun < a külföldnek s ha a pengő 
kicsi! is esnék, adósságaink nagy ménekben meg- 
növekedrétek. A transzfermoratórium is a pengőt 
védi, amelyben a külföldnek a bizalma nagyobb, 
mini a miénk.

Szőllotl még a magas kamatról, amiből csak 
a nagybankoknak van haszna, de sok sok ezer 
kisgazda és velük az ország katasztrófába kerülhet. 
Krisztus ssociális szerelele kell iáé, — úgymond 
— amely egyenlő mértéket diktál a bajok cívise
ié ében és orvod fsában. Sürgette tov iiba  a köz
terhek leszállítását. Az ország mezőgazdasági ter
melése 1300 miliő, kiadásaink 1900 miitóra rúgnak, 
600 miliő lehál az évi különbözet, amit csak né
hány évig bírhatunk.

Végül a helyi ügyekről emlékezeti meg s rá
mutatott, hogy a mostoha körülmények melleit ia 
siketült kerülete és választópolgárai érdekeit elő
mozdítani, amiéit hálás köszönetét mondott támo-
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bizottságot, hogy a váro3 lakbérszerződéseit nézze 
át s a bérek felemeléséről vagy leazállitásáról te
gyen javaslatot. Dr. Hirsch Jenő azt a  kérelmét, 
hogy lakásából már február 1. én kiköltözhessek, 
csak akkor teljesitik, ha megfelelő lakót állít maga 
helyett. Fölhatalmazták a h. polgármestert, hogy 
Németh Pál borbélynak a városháza épületében 
megüresedett üzlethelyiséget évi 600 P-ért kiad
hassa. Nagy vita fejlődött ki a színház és mozi 
helyének a kijelölésénél. Dr. Fehér Dezső a vil
lanytelep gépházának és akkumulátor-telepének 
mozivá ideiglenes átalakít érát indítványozta, dr. 
Kőrös Endre pedig a színház mozinak a tókerti 
színháztéren fölépítését kívánta. Böhm Samu, Ruip 
Jenő, Fischer Gyula és vitéz Draskóczy István az 
előbbi, Fdbidn Károly, Jilke Ferenc és dr. Adorján 
Gyula az utóbbi indítvány mellett foglaltak állást. 
Schneider Géza a napirendről levételt ajánlót a, dr. 
Sulyok Dezső harmadik helyül a Vojta féle telket 
hozta szóba. Dr. Scheiber Jenő és Domonkos Géza 
pedig — az utóbbi a tüzesma'om helyét ajánlotta 
— azt indítványozták, hogy a szóbahozott 4 - 5  
helyre vonatkozólag készíttessen a város költség- 
vetéseket s azokat terjessze a legközelebbi köz
gyűlés elé. Az alsóvárosi gazdák felebbezése foly
tán a Somlói-ui déli részének kiárko'á-á ól elte
kintenek Végül a városi pénzek elhelyezéséről in
tézkedtek.

H Í R E K .
— Személyi hírek. Dr. Rótt Nándor me- 

gyéspüspök hétfőn a Zsófia Gyermekszanatórium 
Egyesület igazgatóválasztmányi ülésére Bpestre 
utazik, ahonnan csak a hét végén érkezik haza. 
— Dr. Kenessey Rongrác főispán a múlt szomba
ton hivatalos ügyekben Pápán járt. — Dr. Horváth 
Lajos alispán, dr. Békeffy Ferenc főispáni titkár 
kíséretében, a múlt csütörtökön hivatal vizsgálatot 
tartott Veszprém városnál.

— Püspöki tanácsosok . A veszprémi rne 
gyéspüspük, szerzett érdemeikért, dr. Pfeiffer János 
szentszéki jegyzőt é3 dr. Swartz Róbert szertartót 
püspöki tanácsosokká nevezte ki. — Mindkét ki
tüntetett udvari pap a püspöki könyv'ár és levél
tár rendezése terén szerzett megbecsülhetetlen ér
demeket.

— Egyházi hirek. A veszpiémi megyés
püspök Vass János altalai káplánt megbízta a felső- 
iszkázi plébánia ideiglenes vezetésével. Gulyás 
József káplánt Csurgóról Kaposvá'ra, Szokcl László 
káplánt pedig Pacsáról Csurgóra hasonló minő. 
ségben áthelyezte.

— A hűség  ju ta lm a Pápáról jelentik: A 
földmivelési miniszter Csete János gazd. munkás
nak, aki a nemesszalóki ősi Szalóky-család szol
gálatában majdnem 40 éve hűségesen szolgál,

FODO R F E R E N C
K Ö N Y V K E R E S K E D É S E

V E S Z P R É M .

ü z l e t i  k ö n y v e it ,  
nyom tatványait, 

Író s ze re it, p a p írá ru it

Öeak a legjobb anyagot dolgozom fel. 
C sá k  elsőrendű kivitelt szállítok. 

Mágia jutányos árakat számitok.

elismerő oklevelet és 100 P t adományozott, s a 
kitüntetéseket dr. Jerfy József, a pápai járás fő- 
szolgabirája Karácsony másodnapján Ünnepélyes 
keretek közölt nyújtotta át. Emelkedett szavakkal 
méltatta a kitüntetett becsületességét és hűségét, 
majd a jutalmazás erkölcsi jelentőségét s üdvözölte 
az ünnepeltet, akit ezután Mihály Sándor gazd. 
felügyelő, mint a hűséges ragaszkodás, Szalóky 
Lajos földbirtokost pedig, mint a munkásaival em
berségesen bánó magyar földesur mintaképét kö
szöntötte. Végül Illés Sándor nemesszalóki jegyző I 
az elöljáróság és képviselőtestület nevében mon- j 
dotl lendületes beszédet Az öreg hűséges munkás 
meghatotian m ondat köszönetét.

— Lelkészm eghivás. A veszprémi refor- | 
mátus egyházmegyébe tartozó balatonarácsi ref. 
egyházközség a halálozás folyt ín megüresedett 
lelkészi állást Bakos Lajos, jelenleg Utrechtben 
külföldi tanulmányait folytató segédlelkésszel meg
hívás utján kívánja betölteni.

— Előfizetési fölhívás. Az uj esztendővel 
uj előfizetési negyedbe lépett a Veszprémvdrmegye. 
Tisztelnttel kérjük azokat a kedves olvasóinkat, 
akik eddig is megéitö jóakarattal támogaiták la
punkat, hogy a mai számunkhoz mellékelt pósta- 
takarékpénztári befizető lapon az előfizetésüket mi
előbb megújítani s az esetleges hátralékukat is ki
egyenlíteni szíveskedjenek. A megnehezült gazda
sági viszonyok között a régebbi hátralékok meg
fizetését részletekben is elfogadjuk, viszont kérünk 
mindenkit, hogy ugyanerre a súlyos helyzetre való 
tekintettel, ne kívánják tőlünk, hogy lapunkat tar- 
tozásuk kiegyenlítése nélkül továbbra is küldjük 
címükre, mert azt nem is teljesithetnők. Ahogyan 
eddig is tettük, ezután is szeretnénk a hátraléko
saink számláját, az illetőkre való tekintettel, diszkré
ten kezelni s azéit nyílt levelezőlapon most sem 
közöljük velük a tartozás összegét, hiszen körül
belül úgyis mindenki tudja, ki mennyivel tartozjk. 
De kívánságukra készséggel megírjuk nekik. Aki 
azonban már beküldte az előfizetést vagy hátralé
kot és tévedésből mégis kapna befizetési lapot, 
tekintse azt tárgytalannak. A kiadóhivatal.

— A várpalo ta i és  a jka i bánvák  a  sze
gényeknek. A Várpalotai „Unio“ Bányatelepek 
— vármegyénk főispánjának fölhívására — Veszp
rém város, az Ajkai Kőszénbánya Rt. pedig Pápa vá
ros szegényei részére 1-1 vágón szenet ajándékozott.

— 250.000 pengőbe kerü lt a legnagyobb 
és színtiszta magyar film, a „Hyppolit, a lakdju 
amely pénteken, szombaton és vasárnap kerül be
mutatásra a Hungária mozgóképszínházban. Hires 
magyar szereplők egész so ra : Csortos Gyula, Ka- 
bos Gyula, Jávor Pál, Góth Sándor stb. stb. Ma
gyar iró, magyar beszéd, magyar muzsika. Az 
általános érdeklődésre való tekintettel ajánlatos a 
jegyeket előre biztosítani. Rendes helyárak.

— T aláltak  Veszprémben, 22.-én az utcán 
egy eltölt arany gyűrűt, 23.-án 2 zsák korpát, 
26.-án 1 nagy kendőt. Igazolt tulajdonosaik a rend
őrségen átvehetik.

— Nagy Péter klr. közjegyző halála.
Dr. szomolyai Nagy Péter kormányfőtanácsos, 
veszprémi kir. közjegyző, január 5.-én, életének
72., boldog házasságának 42. évében, rövid szen
vedés után elhunyt. A váratlan halál híre futó
tűzként terjedt el a városban, ahol az első meg
döbbenés után őszinte, nagy részvétet keltett. A 
megboldogult ugyanis, aki tiz évvel ezelőtt nyerte 
el a veszprémi kőzjegyzőséget, nagy műveltségével, 
ami különösen a történelem terén volt kiemelkedő, 
és a közügyek iránt tanúsított nagy érdeklődésével 
osztatlan tiszteletnek és megbecsülésnek részesévé 
vált és a bizalom csakhamar megfelelő szerephez 
juttatta. így a veszprémi ref. egyháznak tanács- 
birája, Veszprémvármegye törvényhat. bizottságá
nak és Veszprém város képviselőtestületének tagja 
volt, a Veszprémi Takarékpénztárnak ig. tagjává 
választották s több éven át a Veszprémvármegyei 
Tűzoltó Szövetség elnöki tisztét is érdemes mun
kássággal töltötte be. Izzó magyar hazafisága és 
ebből folyó politikai meggyőződése a helybeli egy
séges párt oszlopos tagjai közé sorolta, képviselő
választások alkalmával pedig többlzben a válasz, 
tísi elnökség pártokon fölül álló, tárgyilagos tiszt
ségét ruháztak teá, s előhaladott kora ellenére teljes 
szellemi és testi frisseséggel f lelt meg minden 
föladatának. Halála nagy vesztesége a közéletnek. 
Végtisztessége 6.-án délután impozáns részvét 
mellett ment végbe. A gyászháznál Demjin Márton 
ref. esp.-lelkész mondott imát* a sírnál pedig Afo- 
kár János s.-lelkész búcsúbeszédet. A temetésen 
megjelent nagyszámú közönség toraiban ott voltak
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dr. Kenessey Pongrác főispán, dr. Horváth Lajos 
alispán, dr. Cseresnyés József e. ü. főtanácsos, a 
veszprémi ref. egyház gondnoka, Csajdghy Károly 
kúriai biró, a törvényszék elnöke, a .bíróság, ügy
védi kar képviseletei stb.

— Áthelyezés a  já rásb iróságnál. Az igaz
ságügyminiszter Piánk Mihály betétszerkesztő díj - 
nokot Egerből Veszprémbe helyezte hasonló 
minőségben.

— Ügyvédi hir. Dr. Schreiner Károly és 
dr. Priegl László veszprémi ügyvédek folyó évtől 
kezdve dr. Schreiner Károly eddigi helyiségében 
(Rákóczy-u'ca 7. sz.) közös irodát folytatnak.

Dr. Bodor György ügyvéd irodáját Veszprém
ben, Gizella tér 1. sz. alatt megnyitotta.

— Postagalam bok  bejelentése. A vesz
prémi rendőrkapitányságot vezető rendőrtanácsos 
felhívja a város területén lakó mindazon galamb- 
tenyésztőket, akik póstagalambokat tartanak, vagy 
tenyésztenek, hogy ezt január 20.-ig bezárólag hi
vatalinak (I. em. 18 ajtó) d. e. 10—12 óra kö
zött (vasárnap és ünnepnap kivételével) különbeni 
következmények terhe alatt feltétlenül jelentsék be.

XXVII. M. kir. Osztálysorsjáték.

Főnyeremény:

ötszázezer pengő
4. osztály h ú zá s a i

január hó 12. és 13.-án.

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém. 127
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—■ A Keresztény Tisztviselőnők tombo
lája. A Keresztény Tisztviselőnők Veszprémi Egye
sülete Vízkeresztkor tombolaestét rendezett a Kát. 
Körben. Hogy mikép sikerült, arról beszólni is 
fölösleges s elég ha annyit mondunk, hogy Sci- 
piadts Iréné, az egyesület végtelen agilitásu elnök
nője rendezte, akinek gyakorlott kezében minden 
fényesen sikerül. Volt sokféle kedves szórakozás, 
jókedv, és nagy közönség, amelyet az a szeretet 
vonz, amit Iréné néni tanúsít mindenki iránt, s az 
egyesületnek mindenkor nemes célja, ami eme 
tombola mögött is meghúzódott.

— A Piarista Diákszövetség összejöve
telei. A Veszprémi Piarista Diákszövetség januári 
összejövetel ít 13. ári, szerdán este rendezi a gim
náziumi diákmenzán. — A múlt szombaton 30 főis
kolás tagjának rendezett a szövetség ozsonnás 
összejövetelt s azon több szövetségi ügyet s a fő
iskolásokat érdeklő kérdést beszéltek meg. Az 
osztatlan örömmel fogadott összejövetel sikerétől 
vezettetve, a szövetség még egyet rendez az egye
temi szünidő alatt, jan. 30. án, szombaton délután, 
amelyre már most szeretettel meghívja az ifjúságot.

— MOVE-tea. A Move Veszprémi Sport 
Egyesület kedden igen jól sikerült teaestét ren
dezett a Kát. Kör helyiségben. A teaestén a nagy 
számban egybegyült fiatalság a késő éjjeli órákig 
vigan táncolt a kitűnő cigányzenekar muzsikájára. 
Itt emlitjük meg, hogy a MOVE vezetősége a 
közeljövőben egy álarcos teaestét rendez, amely 
iránt már most nagy az érdeklődés.

— Előadás a Kereskedelmi Kaszinóban. 
Moőr Jenő, a bpe&ti Keresk. és Iparkamara vezető 
titkára január 9.-én, ma szombaton este 9 órakor 
„Divat és korszellem* címmel előadást tart a Ke
reskedelmi Kaszinóban, a helybeli Izraelita Nőegy
let urhölgyei által rendezet! jótékonyéilu tea kere
tében. Belépődíj nincs, csupán a tea árát kell 
megfizetni.

— Bankett-m egváltás. A veszprémi pósta- 
hivatal személyzete Nagy István póstafelügyelő, az 
ui főnök tiszteletére tervezett társasvacsorát az 
ünnepelt főnök kérésére megváltotta és e címen 
34 P t juttatott a városi szegényakció javára. A 
nemes elhatározás a hivatalfőnök és a hivatal 
személyzetének a nehéz idők szociális problémái 
iránt való dicséretes és követésre méltó megérté
sének tanúbizonysága.

— Lázasan tanulnak a jámboréra ké
szülő magyar cserkészek idegen nyelveket.
Főként az angol nyelv tanulása ajánlatos, mert 
magából Angliából is sokan jönnek, de a más 
országokból jövő cserkészek jó része is beszél 
majd angolul.

— Műsoros teaestélyek a Kát. Legény- 
egyletben. A Veszprémi Róm. Kát. Legényegylet, 
saját nagytermében, jan. 3.*án, 17.-én, és febr. 
7.-én este 8 órakor műsoros teaestélyt rendez. 
A lánczenét Árvái József cigányzenekara szol
gáltatja.

— K e r e s k e d e lm i ,  ü g y v é d i  é s  i r o d a i  n y o m 
ta tv á n y o k a t  l e g s z e b b e n  é s  l e g g y o r s a b b a n  k é 
s z í t  F o d o r  F e r e n c  k ö n y v n y o m d á ja ,  V e s z p r é m .  
T e s s é k  p r ó b a r e n d e lé s t  t e n n i .

— A veszprémi Chevra Kadisa szen t
egylet 150 éves jubileum a. Szép ünnepséget 
rendezett a veszprémi izr. hitközség kebelében 
míiküdő „Chevra Kadisa" temetkezési és jótékony 
szentegylel fennállásának 150 éves jubileuma al
kalmával. Délelőit az izraelita hitközség vezetősége, 
élén dr. Kán Lajos főrabbival, kivonult az izraelita 
temetőben s ott az egyesület elhunyt tagjai fölött 
kegyeletes imát mondottak. Az ünnepség délután az 
izr. templomban folytatódott, ahol Hűn Lajos fő
rabbi szárnyaló, hazafias érzésű szónoklatában em
lékezett meg az egyesület alapítóiról és elöljáróiról. 
Rltter Lőrinc székesegyházi karnagy pedig az is
tentisztelet alatt kiváló orgona játékával emelte az 
ünnepség fényét. Az istentiszteletet a hitközség dísz
termébe díszközgyűlés követte, amit, ugyancsak 
Ritter Lőrinc harmonium kísérete mellet*, a nem
zeti „Hiszekegy" eléneklésével nyitottak meg. Majd 
Tauszig Miksa, az egyesület h. elnöke lendületes 
beszéd kíséretében ismertette az egyesület hivatá
sát és magasztos célját. Utánna dr. Kiin Lajos 
felolvasta az egyesület kiváló gonddal megszer
kesztett krónikáját s abban felemlítette az egyesület
nek a világháborúban tanúsított áldásos működé
sét is. Hirschfeld Béla h. elnök az izr. hitközség, 
dr. Steiner Andor az izr. ifjúság nevében üdvözölte 
a jubiláns egyesüktet, Varga Samu egyesületi tit
kár pedig a testvéregyesületektől érkezett üdvözle
teket ismertette. A szép jubileumi ünnepély a fő
rabbi zárószavával és a Himnusznál ért véget.

— A várpalotai Evangélikus Nő- és Le
ányegyesületek műsoros estje. Várpalotáról je
lentik: Kitünően sikerült műsoros estet rendeztek 
a „Jószerencse" olvasókör dísztermében a Várpa
lotai Nő- és Leányegyesületek, Karácsony második 
napján. Az egyesületek ez alkalommal Szigligeti 
„Liliomfi" c. vígjátékét adták elő igen sikerültén, 
a mintegy 600 főnyi közönség viharos ünneplése 
közben. Az egyes szerepeket Szaip Juliska, Bede- 
nicz Rózsi, Timár Ili, Pölöskey Lajos, Rózsa György, 
Benkő Béla, Kárász János, Mórocz Kálmán, Bús 
József, Tóth István adták elő igen ügyes alakítás
sal, pompás összetanult-ággal. A kiváló rendezés
ért a dicséret Benkő Bélát és Váradi Jenőt illeti 
meg, akik szorgalmas fáradozásának köszönhető 
a rendkivüli nagy siker. Előadás után a fiatalság 
táncra perdüli. Jelzett egyesületek vezetősége ez
úton mond hálás köszönetét Blázsek Károly bánya
telepi üzemvezetőnek az előadói terem, Kovács 
Gyula és Rátz Lajos lővőiskolai tiszthelyetteseknek 
a színfalak átengedésééit, valamint mindazoknak, 
akik bármi módon hozzájárultak az előadás er
kölcsi és anyagi sikeréhez.

— Arcképleleplező ünnepély. A Cserháti 
Társaskör január 10.-én, vasárnap d. e. három
negyed 11 órakor tartja a kör helyiségében volt 
elnöke és jelenlegi elnöke arcképének leleplezési 
ünnepélyét, amelyre ezúton is szeretettel meghívja 
a kör tagjait és jóbarátait az elnökség.

— Halálra roncsolták a vonat ütközői. 
Várpalotáról jelentik: Márton Piroska várpalotai 
munkáslány több társával az állomáson az üres 
vagonokba rakodott, két mozgó kocsi közé került, 
melyek a szerencsétlen lány fejét oly súlyosan 
összeroncsolták, hogy sérüléseibe rövidesen belehalt.

— Az Iparos Kör kulturestje. A veszprémi 
Iparos-kör jan. 17.-én, vasárnap este 8 órakor 
saját helyiségében (vitéz Bakonyi-veedéglő eme
let) rendezi harmadik kutlur-estjét, „A szociális 
kérdésekről" előadást tart dr. Gludovácz József 
szemináriumi lelkiigazgató. Belépődíj nincs. Rész
letes műsor legközelebb. Elnökség.

— A várpalotai frontharcosok műsoros 
estéje. Várpalotáról jelentik : Az Országos Front
harcos Szövetség várpalotai tagjai január 16.-án 
jótékonycélu műsoros estét rendeznek s annak 
védnökei a várpalotai és a környékbeli notaoili- 
tások lesznek.

— Postaaitisztek teaestélye. A veszprémi 
postaaltisztek jan. 10.-én, vasárnap este 8 órakor 
saját helyiségükben (Angyal-vendéglő) teaestélyt 
rendeznek s arra vendégeket is szívesen lát a 
vezetőség.

— Kulturest a Petőfi Körben. A kör jan. 
10. én vasárnap este 7 órakor saját helyiségében 
műsoros estélyt rendez. Előadást tait vitéz Mol
nár János adóhivatali főnök „Az adófizető polgá
rok jogai és kötelességei" címmel. A kör tagjait 
és vendégeket szeretettel meghívja az elnökség.

— A „Hadirokkant Jelvény" igénylése. 
A kormányzó ur őfőméltósága „Hadirokkant Jel
vény"-1 alapított, amelynek alapszabályait illetőleg 
a népjóléti miniszter adott ki végrehajtási utasítást, 
8 ezt most Veszprém város polgármestere ezúton 
hozza tudomására az itteni hadirokkantaknak. Ezek 
szerint a Hadirokkant Jelvényre a nem hivatásos 
állományból származó olyan hadirokkantak (tiszti, 
altiszti, legénységi állományúak, önálló iparosok 
stb.) tarthatnak igényt, akiknek keresetképessége 
legalább 25 %-al csökkent, a Sebesülési Éremnek, 
vagy a Háborús Emlékéremnek már tulajdonosai, 
és akiknél kizáró okok nem forognak fönn. Akik
nek sebesülési vagy háborús emlékérmeik még 
nincsenek, ezeknek legalább valamelyikét szerezzék 
be. Jelentkezhetnek olyanok is, akik önhibájukon 
kívül a jelzett érmek elnyeréséhez szükséges kö
rülményeket sem tudják igazolni, és igényjogosul
tak azok is, akik rokkantjáradékukról korábban 
lemondottak és végkielégittették. Jelzett érmek leg
alább egyike igazolványának fölmutatása mel
lett jelentkezni lehet Veszprém város árvaszékénél 
(városház, földsz. 13—14. sz. helyiség) a vezeték
nevek következő sorrendjében : A—F betűvel kez
dődő nevüek január 11.-én, G—K betűsek 12. én, 
L -N y  13.-án, O - S  14.-én, S z - Z  15.-én, min
dennap d. u. 6—8 óra között. Akik vidéken tar
tózkodnak s csak vasár- és ünnepnap térnek 
haza, tekintet nélkül nevük kezdőbetűire, január 
17. én, akik pedig az érmek egyikének beszerzé
sére hivattak föl, szintén nevükre való tekintet 
nélkül, február 14. és 21..én d. e. 10—12 óra 
közölt jelentkezhetnek. Február 21.-e után már 
nem lehet jelentkezni.

— Dugulás és aranyeres bántalmak|
gyomor és bélzavarok, máj- és lépduzzadás, hát- 
és derékfájás ellen a természetadta „Ferenc Jó
zsef" keserűviz, naponkint többször bevéve, hat
hatós segítséget nyújt. Tudományos megfigyelések 
beigazolták, hogy a Ferenc József viz alhasi 
megbetegedesek eseteiben gyorsan és mindig eny
hén hat. A Ferenc József keserűviz gyógyszertárak
ban, drogériákban és füszerüzletekben kapható. i

— Halálozás. Széli Árpád ny. máv. műsz. 
segédtiszt, a IV. o. polg. hadiérdemkereszt tulaj
donosa, életének 67., boldog házasságának 38. 
évében, hosszú betegségben, a halotti szentségek 
fölvétele után dec. 30.-án elhunyt Sárvárott. A 
megboldogult hosszabb ideig Veszprémben telje
sített szolgálatot föllebbvalóinak teljes megelégé- 
désére és övéinek melegen szerető családtagja 
volt. Temetése jan. 1.-én Sárvárott ment végbe, 
Halá'át özvegye: szül. Holló Katalin, leányai: 
Katus és Piroska, testvére és kiterjedt rokonság 
gyászolja.

— Közjegyzői iroda megnyitása. Dr. Pulay 
József kir. közjegyzőhelyettes, akit a szombat- 
helyi kir. közjegyzői kamara az elhalálozás foly
tán megüresedett veszprémi kir. közjegyzői állásra 
annak betöltéséig helyettesül kirendelt, működését 
folyó hó 8.-án megkezdette, aminek folytán a 
veszprémi kir. közjegyzői iroda ismét a jogkereső 
közönség rendelkezésére áll. 12

— Megújított közbiztonsági rendeletek. A 
veszprémi vezető rendőrtanácsos a város belterüle
tén levő közforgalmi útvonalokon való ródlizás, kor
csolyázás és labdarúgás megtiltásáról, a nyilvános 
előadások, mulatságok tűzrendészed felügyeletéről, a 
kapuk nyitvatariásának idejéről, a Séd folyóban 
való fürdés megtiltásáról, a sportversenyek enge
délyezésének feltételeiről, valamint a gépjármüvek 
bejelentéséről szóló rendeletet a kerületi főkapi ány- 
ság felhatalmazása alapján ez évre is hatályba 
helyezte.

— B arbadostó l Jamaikáig mindenki 
Gödöllőn lesz. A jámboréra egyre folynak a je
lentkezések és az érdeklődések. Jellemző, hogy a 
Magyar Cserkésszövet-ég kapott már jelentkezést 
Barbados szigetéről (Nyugatindia) és Jamaikából 
is. Természetesen a Barbados és Jamaika között 
elterülő egész világból is egyre jönnek jelentkezé
sek, szép számmal. Bár mindenütt nyomasztó a 
gazdasági helyzet, mégis az eddigi jelentések sze
rint Angliából és gyarmataiból 2500 an, Japánból 
20.-an, Sziámból 15.-en, Ausztriából 1000 en, Ju
goszláviából 300-an, Svédországból 500-an, Finn
országból 200-an, Luxemburgból 50 en, Hollandi
ából 100-an jelentették be már eddig is részvéte
lüket. Természetesen ez még csak előzetes jelent
kezés, éppen azért hiányzanak még a többi ál
lamok, amelyek mind jelentékeny számmal képvi
seltetik magukat a jámborén.

— A mozi műsora. Budapesttel egyidőben 
kerül bemutatásra a legkitűnőbb, színtiszta magyar 
film : „Hyppolit, a lakáj". Pesti emberek pesti tör
ténete. Magyar beszéd, magyar szereplők, magyar 
muzsika. írták : Nóti Károly és Zágon István. Ze
néjét szerzetté : Eisemann Mihály. Rendezte: Szé
kely István. Szereplők: Csortos Gyula, Kabos 
Gyula, Haraszti Mici, Jávor Pál, Góth Sándor, 
Gózon Gyula, Szenes Ernő. A film  nemcsak a 
magyar filmek közül emelkedik ki, de a legnagyobb 
külföldi filmeket is messze túlszárnyalja. A bemu
tató díszelőadás pénteken (8 ) este fél 9 órakor 
lesz. További előadások szombaton (9.) 6 és fél 9,

B IG  BEN BOY
3 1 csöves kontinensvevő rá d ió ,

dynamikus hangszóróvá].
A dobskálán az állom ások pontos  
nevükkel fe lírva  jelentkeznek

360 állomással beosztva.
A  gép á ra  260 P.

Megtekinthető és kapható 8—20 havi 
részletre
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vasárnap (10.) 3, 5. 7 é l 9 órakor. Az óriási ér
deklődéire való tekintettel ajánlatos a jegyekről 
Idejében gondoskodni. —  JBvö szerdin és csülör- 
tókón (13 és 14.) .A meglépett lobogó* hazafias 
irrendeta szkeccs, 3 film- ér 3 színpadi részben. 
Irta és zenéjét szerzetle E'délyi Mihály, a „Mit 
susog a fehér akác* szerzóje. A színpadi té ízben 
személyesen felifpnek Szánó Manci, Mikó László 
é i S á tó János. Eredeti magvar, hangulatos ének
és táncs.ánok. Kiegéizitó műior. Az előadások 
kezdete szerdán: d u 4 és est: fé 9, csQISrtikőn 
este 6 és fél 9 órakor.

— Köszónetnyilvánitás. A városi kórház 
b .t:gei ré zére a karácsonyi ünnepekre a követ 
kezö adotrányok érkeztek: dr. Rótt Nándor me- 
gyéiptlspök 15 kg. dió és 2 drb. fenyőfa, a vesz
prémi székeskáptilan 3 drb. fenyőfa, Velty Mik
lós 1 doboz cukorka, 1 doboz keksz és 5 kg. dió, 
Albrecht Hugó 2 doboz cukorka és Kelemen Imre 
10 P. Az adományokért ezúton mond hálás kö
szönetét a kórhái vezetősége.

— Adományok a veszprémi inségakciórs. 
A városi Szegényügyi Bízót rág közli: Az ínség- 
akció részére újabban a következő adományok 
étkeztek' Készpénzt adtak: Halmi Nándor gazd. 
főfelüggalő az akc ó minden hónapjá a 6, Laczkó 
Dezső c tanker. főigazgató 50, a veszprémi pós- 
tahivatal szem l/zete társasvacsora megté it és cí
mén 34, a Kereszt'ny Tisztviselőnők Egyesülete 
20 P t. Élelmi cikkeket adtak Karácsonyra : Farkas 
és Koréin Bankház 100 egyelnek eb íd ; Csekő 
Béla 1 kg. m ák; Kelemen Imre 2 kg. mák, 2 kg 
cuko t; Magyar Köztiszlv. Fogy. Srövetkezete 2 kg. 
mák, I kg. cukor, Pollák Vilmos fél kg. mák; 
Kecskés Imre I kg. m ák; Reininger Sándor 1 kg. 
mák, fél kg cukor; Korai Adolf 1 kg. mák, fél 
kf! cukor; Weisz H. Mórné fél kg. m ák; Polilzer 
Miksa 1 kg. mák, fél kg. cukor; Bokrossy Ferenc 
3  kg. mák, 3 kg. cukor; Barna Gáboiné 1 kg. 
m ák ; Radovics litván 50 kg. m arhahús; Ley Jó
zsef 2 kg. kolbász ; Pá kay Ferenc 2 kolbász : 
László Dezső 2 kg. m arhahús; Kiss Vince 10 kg 
marhahús, 10 kg. sertéshús; Kohn Miklós 2 kg. 
marhahús ; Weltner Pál 1 kg. marhahús. — Ruha- 
nemüeket adtak: Botár Béla \árm. árvaszéki ülnök 
1 drb. télikabát; Hiidekker Lászlá urad. főszán- 
vevő 1 drb. télikabát, 3 drb. féifi kabát, 1 drb. 
zubbony, 1 mel ény, 2 drb. nadrág. Azonkívül 
Tromler Károly vendéglős Karácsony napján 10 
hadirokkantnak adó t ebédet. — Az adományokért 
ezúton mond hálás köszönet t a Szegényügyi Bi
zottság.

— E le g é n *  f é r f i  é e  n ő i  l e v é l p a p í r o k  ó r i 
á s i  v á l a s z t é k b a n  k a p h a tó k  F o d o r  F e r e n c  p a -  
p i r á r u h á z á b a n  V e s z p r é m .

— Jelentkezni kell a  18. évet betöltött 
egyéneknek. Homoky Béla veszprémi vezető 
rendőr tanácsos felhívja az 1914 ben született 18 
ével betölti t egyéneket (férfiakat és nőket), hogy 
január 23 -ig, a rendőrségen 8 filléréit kapható 
bejelentőlapokon, magukat a rendőrkapi'ányságon 
jelentsék be. A bejelentésen kitölrölt adatokért a 
bejelentett egyén és annak szállásadója vagy csa
ládfője egyaránt felelősek. Végül felhívja a rendőr- 
tanácsos mindazokat, akik a múlt év folyamán 
magukat, vagy lakás.á'loztatásukat nem jelentették 
be, hogy ezt szigorú bűnt.tis terhe alatt azonnal 
pótolják.

— Agyontótte magát. Pápáról jelentik: 
Andreska István marcaliéi kisbiró, dec. 28.-án 
estefelé a községi irodában, levente fegyverrel 
szivenlö.te (magát s azonnal meghalt. Teliének 
oka ismeretlen.

— Veszprém  város virilisei. A város leg
utóbbi közgyűlése a legtöbb ál’ami adófizető (viri- 
lis) képviselőtestületi tagok 1932. évi névjegyzé
kéi a következőkép állapította meg : Rendes tagok: 
dr. Rótt Nándor, dr. Rosenberg Jenő, dr. Köves 
Jenő, Lőwi Béla, dr. Wolf Lajos, dr. Cseresnyés 
József, dr. Szommer Imre, dr. Spilzer József, 
Hamburger Sándor, Pósa Endre, Pécsy Márton, 
Velty Miklós, id. Békeffy Irtván, dr. Radványi 
Viktor, dr. Wallner Emil, dr. Óvári Ferenc, dr. 
Lukcsics József, Kránitz Kálmán, Kauzli Dezső, 
dr. Simon György, özv. Rothauser Zsigmondné, 
Strausz Antal, dr. Wéber Pár. Boncz József, dr. 
Kiss Ernő, Csomay Kálmán, Serák József, Dvor- 
szky József, Fodor Ferenc, dr. Moldoványi Jenő. 
Póttagok: Ozv. Breuer Antalné, özv. Angeli Már
tonná, vitéz Bakonyi Andor, Márföldy Aladár, özv. 
Csomay Jánosné, Politzer Miksa, dr. Csholnoky 
Ferenc, Szenes Béla, Czermák Lipót, Stern Fulöp, 
Steiner Viktor, Matulka Fülöp.

Anyakönyv.
Születés: Pfening Lajos kocsis és Wéber Júlia leá- 

Erzsébet Mária r. k. Horváth Mihály lóápoló és Illedits 
Józefa leánya Magdolna r. k. Starosolsky Sándor kir. 
tszéki joggyakornok és Benkö Irma fia Ottó Sándor r. k. 
— Hornung Ignác máv. pályamunkas és Takács Mária fia 
Ignác r. k. — Haizer János napsz. és Schnelbach Erzsé
bet fia Ferenc r. k. — Stefán József honv törzsörm. és 
Tujner Julianna leánya Julianna r. k. — Tor János áll. 
gyermektnenhelyi ellenőr és Gaál Jolán fia Imre Zoltán 
ref. — Makai Imre fin. napsz. és Takács Julianna fia 
György r. k.

Halálozás Geiszt József 64 é., r. k. — Csőgör János 
5 h., ref. — Tóth Rozália 6 h., r. k. Vági Zigmond 
14 n., r. k. -  Dr. Nagy Péter m. kir. kormányfötanácsos, 
kir. közjegyző, 71 é., ref. — Kiss Dala Margit 5 h., r. k.

Házasság : Vér József honv. őrmester és Horváth 
Piroska r. k.

KÖZGAZDASÁG.
* A Felsődunántuli Gazdakamara elnök

ségének megerősítése. Győrtől jtlentik: Amint 
már közöl ük, a Felsődunántuli Mezőg. Kamara 
novemberi tisztuj t i  közgyűlésén elnökké újra 
Gróf Khuen-Hédemvy Károly felsőházi tagot, al 
elnökökké: Holltscber Károly gazd. főtanácsos, orsz. 
gyűl. képviselőt, dr. Szauter Ferenc győri polgár- 
mestert, szentmá-toni Radó Lajos felsőházi trgot 
és sokorópátkai Szabó István volt minisztert vá
lasztatta meg. A földmivelési miniszter most a 
választásokat jóváh igyta, il előleg az elnököt és a lel - 
nököket tisztségükben megerősítette.

* Tizenötödikéig kell bejelenteni a te 
nyészállatokat az országos mezőgazdasági 
kiállításra. Bpestről jelentik: Az OMGE rrá cius 
hó 17—21. napjain rendezendő 44. országos me
zőgazdasági kiállítás gerince ismét a ténye szál lat - 
kiá'litis lesz, amrlyben a legjelesebb tenyésztők 
fognak szerepelni gondosan kiválogatott áll itaikkal. 
A szarvasmarhák, ser esek, juhok és baromfiak 
csoportjain kívül a lókiállitás kiegészitésképen ér
dekes lovasmutatványok és szép fogatok bemuta
tása is lesz, amit ki fog egészíteni a díjazó t álla
tok elővezetése. Az áll. mezőg. kisérletügyi és szak
oktatási intézetek ismét bemutatják ériékes oktató 
gyűjteményeiket. A tenyés. állatok bejelentési határ
ideje január 15. A többi kiállítási csoportban feb 
ruár 1 tg fogadja el a bejelentéseket a rendezőség 
(Bpett, IX, Köít-lek-u'ca 8 ) , amely bármely kér
désben készséggel ad felvilágosi ást és kívánatra 
megküldi a bejelenti lapokat.

Lestrapált lábaknak
j ó t é t e m é n y
meleg lábfiirdö,

melyben előzőleg egy evő
kanálnyi

SZENT RÓKUS LÁBSÓT
felold. 2

IRODALOM.
(Herczeg F é r  ne minden Írása irodalmi 

esem én y ) Az Uj Idők első száma kezdi közölni 
a nagy iró uj, korszerű, hosszabb elbeszélését. A 
másik regényt is magyar iró iita: Zilahy Lsjos, uj 
s izzóan aktuális t imája a világ mai életéről szól. 
Nemcsak a mai magyar élet, hanem Európáé és 
Amerikáé is feliárui dőltünk. Herczeg Ferenc 
szépirodalmi hetilapjának újévi számában találjuk 
Beke Manó tanulmányát Bólyay Farkas nagy mü
véről, a százéves Tentamenrfl. A szépirodalmi 
részből Siép Ernő, Su ányi Miklós, Komáromi Já
nos iiá^ait emeljük ki és a szegedi nagy költőnek, 
Juhász Gyulának gyönyörű versét. Lalin epigram
mák, Vásárhelyi László cikke, Rose Fiint novellája, 
Veiliine verse, Tarnay Alajos finom dala, színházi 
k ép sa  népszerű rovatok teszik váltizafossá az Uj 
tdők-e\. A kiadóhivala!: Bpest, VI, Andrássy-ut 16. 
bá'kinek küld mutatványszámot. Előfizet is negyed
évre 6'40 P.

(Napkelet ) A Napkelet januári számának 
gazdag és vál ozatos taitilma ig éd é  annak, hogy 
Tormay Cecil magas színvonalú folyóirata ezévben 
is méltó lesz tízéves múltjához. Regényt Büky 
György kezd benne, a szép próza képviselői még 
Kacsó Sándor, Tamási Áron, Maderspach Viktor, 
Majthényi György és Török Sándor, verseket Sik 
Sándor, Nagy Emma, Gulyás Pál, M. Juhász Mar
git és Fa'u Tamás írtak. Az Elvek és Müvek, va
lamint a Szemle rovatok méltó kiegészítői a lap 
egész tn t Imának s ezekben Ijjas Antal, Joó Tibor, 
Vaj.hó László, Juhász Géza és mások nevével ta
r to zu n k . A Napkelet előfizetése negyedévre 6 50 
P, tisztviselőknek 4 50 P. Szerkeszt őség és kiadó- 
hivatal: Bpest, VII., Rózsa* u. 23.

(A Magyar Asszony.) A Magyar Asszony 
januári számának vezető cikkében Tormay Cecile 
szól a magyar asszonyokhoz. Közli az újság Fréd
iik Böők svéd akadémikusnak Tormay Cecilről 
Írott szép méltatását, Leffler Béla fordításában. 
Növel á', cikkeket, verseket ta'álunk az újévi szám
ban Szentmihalyiné Szabó Máriától, Márton Lajos
tól, Iváni Rellátál és másoktól A MANSz évzáró- 
gyűléséről szóló tudósításból azt a sok szociális 
munkát ismerjük meg, amit a magyar asszonyok 
szerte az országban végeznek. A lap rendes rova
tai is élénkek, érdekesek. Sok szép kép díszíti az 
asszonyok újságját, amelynek előfizetési ára egész 
évre 4 P. Megrendelhető Bpett, VII., Rózsa
utca 23. sz.

(Magyar Fürdőélet) címmel friss, eleven 
és szép kiállítású képes fo'yóirat kerü't forgalomba. 
Cé'ja a magyar fürdő* és üdülőhelyek megfelelő 
propagálása révén azokat a hazánk fiait, akik ed
dig a külföldi fürdőhelyeket látogatták, a magyar 
fürdőknek visszahódítani. A lap december 30.*i 
első száma komoly, szakszerű cikkekben, szép il
lusztrációkban, továbbá szórakoztató cikkekben 
gazdag. Az elsőrangú nyomdai kivitel a Stepha- 
neum munkáját dicséri. A szép kélszinnyomásu 
borítékkal ellátott lap mindenütt kapható.

Rádió részletfizetésre Fodornál!



VF-SZPRF-MVARMEGYE 1932. január 10.

Tőkebefektetésre k iv á ló a n  alkalmas, 
tisztán 10 °/o»ot jövedelm ező

emeletes négy ház
Veszprémben, a város kellő közepén, 

a legszebb helyen, 3

sza b a d  kézből eladó
Eltebbet: dr. Köves Jenő  vesiprémi ügyvédnél.

6. (XXXIV. LVII.— 1. szám.)

Saját term ésű, kitűnő

somlói boraimat
kim érem

lite re n k in t 60 f . -é r t
Utczas Károlyné szül. noszlopi Noszlopy Emma.

V e o sp rA m , K o s s u th  L s jo s  u t c a  21.
(özv. Rothauser Zsigmondné háza) az emeleten.

S za b a d s á g -té r 3 s z .
alatt, a város legforgalmasabb helyén 
levő N e u - f é le  divatáru kereskedés

k* 1932. m ájus l.-re .
Bővebbet Fodor könyvkereskedőnél. Veszprém

Hirdetés.
A Zirci Járási Takarékpénztár Rész

vénytársaság

segédkönyvelői
á llá sra

hirdet pályázatot. Feltételek. egy havi pró
baidő, 1000 P készpénzbiztositék, érettségi 
és eddigi működési bizonyítvány. Fizetés: 
havi 80 pengő.

A pályázati kérvények 1932. évi 
ja n u á r hó 20>ikának déli 12 ó rá 
já ig  nyújtandók be. Alkalmaztatás kezdő 
időpontja 1932. február 1.

Zirci Járási Takarékpénztár 
a Igazgatósága.

Veszprém megyei város polgármesterétől. 

16446—1931. sz.

Hirdetés.
Közhírré teszem, hogy a város terüle

tén haladó s vastarsókon elhelyezett 60  
e ze r voltos távvezeték oezlopai- 
nak, szigetelőinek vagy a veze
ték b á rm e ly  részének m egron 
gálása szigo rú an  tilos. A rongálást 
elkövetőinek nemcsak az okozott károkat 
kell megtérítenie, hanem a tettes a rongá
lásból esetleg származó balesetekért btin- 
vádilag is felelőssé lesz téve.

Veszprém, 1531. december 31.
D r. B e rky,

4 polgármester.

A legjobb

RÁDIÓ

díandatd

6-18 havi részletre 
le g jo b b a n
beszerezhető

FODOR
könyv- é s  paptrkereskedésében 

V E S Z P R É M .

217— 1931. vg. sz. 9241— 1931. Pk. ?z.

Árverési hirdetmény.
Dr. Goitein Sándor bpesli ügyvéd által kép

viselt Magyar O aj Vegyipar javára 56 P 06 f. tőke- 
követelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1930. évi 3741. sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő
től 1931. évi május hó 7.-én lefoglalt, 3820 P-re 
becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság 
fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20 § a alapján fent- 
irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók 
javára is, végrehajtást szenvedő lakásán: Bala
tonalmádiban, a Pannónia Otthonban leendő meg
tartására határidőül 1932. évi január hó 16. 
napjának délelőtt fél tizenkét ő órája tűzetik 
ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, vendéglői 
berendezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé
rőnek, esetleg a becsár 2/s é t is elfogom adni. 1000 
P-t meghaladó becsértékü ingónál a becsér ék 10 
°/o- át bánatpénzül kezeimhez, az árverés megkez
désekor, le kell fizetni.

Fe'hivom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból végrehajtató követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam 
írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1931. december 14.-én.

6 Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

5231— 1931. tk. szám.

Árverést hirdetmény-kivonat.
Dr. László János végrehajtatónak Pénzes 

István és neje végrehajtást szenvedők ellen indí
tott végrehajtási ügyében a t lekkönyvi hatórág 
a végrehajtató kérelme következtében elrendeli 
a végrehaj'ási árverést 138 P tőkekövetelés és jár. 
behajtása végett a veszprémi kir. járásbíróság te
rületén levő, Sóly községben fekvő, s a sólyi 15. 
sz. tjkvben A I. 2. sor, 462. hrsz. ingatlanra 
(káposztáskert belső rétekben) 10 P 92 f. kikiál
tási árban; a sólyi 110. sz. tjkvben A -f- 1. sorsz., 
648 hrsz. a. felvett ingatlanra (szőlő a szőlőhegy
ben) 843 P 96 f kikiáltási árban; a sólyi 284 sz. 
tjkvben A -f- 11. sor, 25. htsz. a. felvett ingat
lanra (ház-pásztoriak, 21. sz. a. udvarral) 700 P  
kikiáltási árban.

A tlkvi hatóság az árverésnek Sóly község
házánál megtartására 1932. évi {február hó 27. 
napjának d. e. 9 ó ráját tűzi ki és az árverá6i 
feltételeket az 1881 : LX t. c. 150. §-a alapján a 
következőkben ál'apitja m eg : Az árverés alá eső 
házingatlant a kikiá tási ár felénél s a többit két
harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 
(1908: XLI. t.-c. 26. § )

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

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt az általa 
Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: 
XLI. t. c. 25. §.)

Veszprém, 1931. évi julius. hó 20.
A kiadmány hiteléül: Dr. UngvAry s. k.

Heller s. k. kir. jb. alenök.
tlkvezető 9

Rádiók, Írógépek részletfizetésre Fodornál!

A VESZPRÉM V ÁR M EG Y E
Eredményesen hirdethet a

Veszprémvárniegyében.

Rádiók kívánatra  díjm ente
sen felszereltetnek  
bem utatás céljából

szerkesztősége és kiadóhivatala
Veszprém, Kosuth Lajos-utca 10, szám

alatt van. TelefonszAma 66.
Laptulajdonos a „Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat.nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.


