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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hszában, 
Hiszek egy Isteni órók igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

A nemzeti munkaterv.
Gömbös Gyula nemzeti munkalervét az 

egész orszégfeszült érdeklődéssel várta. A minisz
terelnök eddig elhangzott beszédei egy csapásra 
megteremtették a bizalomnak, a  benne való 
hitnek azt az atmoszféráját, amelyben a  lelkek 
á ltala oly kívánatosnak jelzett koncentrációja 
ham arosan kialakulhat. Kunyhótól palotákig | 
mindenki megérezte, hogy valami más jön, mint 
eddig volt. Egy uj, egy friss szellem : a  meg
m ozdulásnak, az életnek termékeny politikája ; 
a  hosszú leépítés után felépítés. Eddigi megnyi
latkozásaiban is két csoportra osztotta a  minisz
terelnök a  kormány feladatait és teendőit a 
fontosság és sürgősség szempontjából. V annak 
kormányzati feladatok, amelyekkel azonnal fog
lalkozni kell, mert a  mai gazdasági helyzet, a 
sok baj. a  mindennapi gond gyors orvoslást 
igényel. Amit ez intézkedések körében meg kell 
és meg lehet tenni, azt Gömbös eddigi kijelen
téseiben körvonalozta és a kormány azok ke
resztülvitelét máris megkezdette ; leszállította a 
kamatot, gondoskodott az Ínségesek támogatá
sáról, folyamatba tette a gazdaadósságok ren
dezését, felhívást intézett a  m unkaadókhoz 
újabb munkaerők alkalm azása érdekében.

A kormányzati tevékenység második cso
portját azok a távolabbi célkitűzések alkotják.

amelyek az egész kormányzati munka össze
foglaló keretéül, mozgató rugójául és elvi a lap 
jaiul szolgálnak. Mert Gömbös Gyula a  mai 
keserves magyar élet ezernyi gondjainak-bajai- 
nak enyhítésében még nem látja kimerítve a 
kormányzat feladatait, hanem, a távolabbi nagy 
cél felé törekedve, mór most kijelöli az öncélú 
magyar nemzeti állam kiépítésének útjait és 
eszközeit. Ezeket a  távolabbi célkitűzéseket, 
megvalósításuknak irányelveit, építő politikájá
nak alapgondolatait és egész szellemét ismer
teti a  nemzeti munkaterv, amelyet most bocsá
tott az ország nyilyónossóga, a nemzet itélő- 
széke elé. Ez a  munkaterv egyenkint hordja 
össze a téglákat egy boldogabb jövő épületé
hez. M egmutatja az  utat, amelyen keresztül — 
bár keserves áldozatokkal, folytonos önmegta
gadással. megfeszített munkával — a  magyar 
nemzet eljuthat ez erkölcsi, a  lelki és az  anyagi 
m egújhodás áhított révébe.

A nemzeti munkaterv a nemzet minden 
polgárához, kicsinyhez és nagyhoz, szegényhez 
és gazdaghoz egyaránt szól. A benne lefektetett 
eszmék és célkitűzések megvalósítása a m a
gyar parlament feladata ugyan, de Gömbös 
Gyula arra törekszik, hogy a nemzeti m unka
terv nagy céljai és igazságai a nemzet közkin
csévé váljanak és azok megvalósitósóban min
den magyar testvér segítse és támogassa a kormá
nyát és a törvényhozást. Ez a törekvése való
sítja meg az  igaz. a szó nemes értelmében vett 
magyar demokráciát, amikor közvetlen és bel- 
sőséges kapcsolatot létesít önmaga és a magyar 
társadalom legszélesebb rétegeivel. És azzal, 
hogy a  nemzeti munkatervet az egész ország, 
a nép bírálata és megvitatása aló bocsátja, 
mindennél ékesebben bizonyítja, hogy kormány

A  főbíró emlékezetköve.
Irta Horváth Cyrill.

Néhány évvel ezelőtt egy kézzel iit könyv 
kerOll hozzám. Veszprémi vonatkozású könyvecske. 
A címe: .Öszve Szedett Régi Evangyéliumi His
tória... a melly Némelly régi írókból öszve szede- 
gettetelt, Frantzia nyelven ki adatott, most abból 
Magyarra fordittatott Meggyasszai Gyula János 
Tátri Prédikátor állal 1808-dik Esztendőben 18-a 
Apr.‘ Veszprémi vonatkozása viszont abban áll, 
hogy .néhai nemzetes, nemes és vitézlett Hollóst 
László úr, tekintetes nemes Veszprém vármegye 
nagy érdemű lőbirája elmaradott kegyes kesergő 
Özvegyének, tekintetes nemes Csúzi Zsuzsánna 
asszonynak' van dedikálva. Zsuzsánna asszony, 
úgylálszik, jámbor, tiszta éléül özvegy volt, leg
alább is erényei a szerzőt az istenfélő Zsuzsénnára 
emlékeztették. Viszont Meggyaszai Gyula János 
tiszleletes urat régi ismeretség kötelékei fűzték 
hozzá és a Hollósi-családhoz. Lakóhelyük föllehe- 
tőleg Szentgyőrgyön volt, mivelhogy a tiszleletes 
úr az ajánlásban nyomatékkai mulat rá, hogy ő 
volt az, akinek .am a tekele köre méltó Apollónia 
(el rontás) napján.. Szent Györgyön" szerencséje 
volt .amaz nagy útra már akkor drága lelki kin
csei! elkészített s Oszve rakott nagy érdemli urat, 
a tettes asszony egykori férjéi... egy s két elmél
kedésekkel a halál (élelmei ellen segítenie beteg
ágyában." Állítólag ugyanakkor fogamzott meg 
benne az a szándék is, hogy könyvet ir a íőbiró 
emlékezetére és Zsuzsánna asszony vigasztalására.

.Eltökéltem magamban, mind hogy ezen ezerek 
között tőlem kiváló különös tiszteletet érdemlett 
drága úri férfiúnak emlékezetkövet emeljek én i s ; 
mind hogy ennek halálával a Tettes Asszony szi
vére rohanó bánatok ellen néminemű erósitö vizet 
készlllsek. Úgy választottam ezen... frantzia köny- 
velskél a fordi'ásra."

A választás igen jellemzó a láci tiszleletes 
gondolkodására. A francia könyv éppen nem volt 
a régi harcias és türelmetlen leologus szellem 
terméke. Mindjárt az első fejezel azokat az ősi 
legendákat beszéli el, amelyek arról szólnak, ho
gyan áldotta meg az Isten Szent Joachim és felesége, 
Szent Anna húsz évig terméketlen házasságát Má
riával, aki .szentlélekkel teljes lön anyja méhélől 
fogva", és hogyan lesz a gyermek Isten anyjává. 
Csupa kedves, csodálatos dolog. A leánykát három 
éves korában Istennek ajánlják föl s leteszik a 
templom legalsó lépcsőjére. A gyermek legott ma. 
gátéi, minden segítség nélkül fölful a grádicsokon. 
Aztán tizenegy ével tölt a templomban. Minden 
nap angyalok hordanak neki eledelt. Mikor eléri 
a tizenkettedik évét, gondviselőt keresnek számára. 
A Dávid-véreben házasulandók közül kiki egy 
vesszői lesz az oltárra. Szent József vesszejére ga
lamb száll le az égből, ebből tudják meg, hogy a 
málkaságra József van Istentől kiválssztva. Aztán 
jönnek az evangéliumokból jól ismert események, 
föl Krisztus születéséig.

A következő kél fejezel a gyermek jézus 
csodatételeit sorolja fel. Jézus öt éves korában 
bárból verebeket csinál és megelevenili ökel. ‘Az 
esővizet fejfegja egy kis töltéssel. Odamegy egy

zati munkásságát a  magyar társadalom bizal
mának és együttérzésének kettős oszlopára kí
vánja felépíteni.

Éppen azért a nemzeti munkaterv abban 
a  percben, am elyben Gömbös Gyula országgá 
röpíti, nem többé az ő egyéni politikai programja, 
hanem a nemzet jövendő m unkájának alkot
mánya. A magvető, a keresztény világnézet és 
erkölcs talajába ülteti el eszméinek, nagy aka
rásának csirá it; a  megművelés fáradságos mun
kájába minden magyart beállít osztály-, fele
kezeli-, rangbeli különbség nélkül.A nagy'elgon- 
dolás sikeréhez az kell, hogy a nemzeti m un
katerv minden magyarnak vérévé váljék. Mert 
csakfaz egész ország vállvelelt erőfeszilése vezet
het ki a sivár jelenből, egy boldogabb jövőbe, (a.)

A  miniszterelnök fölhí
vása a munkaadókhoz. 

„ S z a p o r íts á k  a  m u n k a a lk a lm a 
k a t, n ö ve ljek  a lk a lm a z o tta ik  

s zá m á t*1 — m o n d ja  a  fö lh ívás .
Bptströl jelentik . Gömbös Gyula miniszter

elnök fölhívást intézett a munkaadókhoz. A mi
niszterelnök utalt a belügyminiszter állal elrendelt 
inségadóra, ami az Ínségesek megsegítésére szol
gál, majd fölhívásában többek között ezeket mon
dotta :

— Arra kérem a munkaadókat, hogy haza
fias, emberbaráti lélekkel s egyben saját jól felfo
gott érdekükben is szaporítsák a munkaalkalmakat. 
Aki munkát ad, az élelet teremt. Munkát adni an
nak, aki tud munkát adni, nemcsak emberbaráti

fiú, elrontja a töltést és kiereszti a vizet. Jézus 
fölindul és legott halállal bünteti érte. Más alka
lommal futtában hátára ugrik valamelyik gyerek, 
ennek is rögtön halállal fizet. A nép Józsefhez tó
dul : Milyen fiad van neked ? József szemrehányást 
tesz Jézusnak. Ez azzal felel, hogy vádolói .m ind 
örök büntetéssel fognak lakolni", és menten vak
ságot bocsát reájuk. .József pedig látván eme lel
teit, megfogd Jézus fülét és megszórná". Nemso
kára iskolába adják Zakeus mesterhez. És csodák 
csodája: minden tanítás nélkül azonnal telmondja 
az egész ABC-I. Sőt felnyitva a könyvet, még ő 
tart belőle oklalást Zakeusnak a próféciákról.

A következő szakasz elsősorban az egyiptomi 
menekülés közben történi eseményekkel foglalkozik. 
Egy városban a szent család érkezlére leomlott a 
bálvány és mind semmivé lettek a hamis istenek. 
A rablók elfutottak előlük. Jézus ruhadarabjai érin
tése, a víz, amelyben ruháit mosták, vagy őt ma
gát fürösztötték, sorra gyógyítják a betegeket: né
mát, bélpoklosokal, ördöngösöket. Egy ifjat a bű
bájosok öszvérré varázsoltak, Jézust az öszvérre 
ültetik és az állat rögtön visszaváltozik emberré. 
Három esztendő múltával visszalérnek Zsidóor
szágba. Mária ismét számos nyavalyást meggyógyít 
Jézus fürdóvizével és ruhadarabjaival. Egy ördön- 
gős gyereket Jézus mellé ültetnek; a sátán azon
nal kimegy belőle, de közben az ördöngős meg
üti Jézus oldatát. Később ebből a fiúból lesz az 
Üdvöziló árulója, Judás, a Megválló oldalát pedig 
ugyanezen a helyen verik állal a zsidók, ahol azt az 
ördöngős megütötte,

(Folyt köv.)
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cselekedet, de nemzetgazdasági kötelesség is. Ko
moly szóval hívok föl minden munkaadót, hogy 
tehetségéhez mérten megfelelő mértékben növelje 
alkalmazottai — tisztviselői, munkásai, napszámo
sai, cselédei — számát, még akkor is, ha ez a 
haszon átmeneti csökkenésével, vagy a saját élet
körülményeinek megszükitéiével jár, mert sokkal 
bölcsebb dolog a haszon egy részéről lemondani, 
szerényebben élni, mint a szociális nyomorúság

M E R T  i a M1RA keserűviz teljesen görcstöl men
tesen hat, ize kellemes, színe fehér, ára a legolcsóbb. 
55 perc alatt hajt.

A M IR A  glaubersós gyógyvíz S ts z S rS a e n  n a 
g y o b b  gyó g ye re jO , m in t  a  k a r la b a d i v iz ,
nem kell külön sót hozzáadni. Kaphatók : gyógy
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.

kiéleződése következtében az ország gazdasági 
teherviselőképességéi a megpróbáltatások elé ál 
litani. Bízom abban, hogy a munkaadók megértik 
szándékomat és önként, készséggel tesznek eleget 
felhívásomnak. A munkaadóknak meg kell érteniök, 
hogy a magyar nemzet egyetlen sorsközösséget a l
kot, amelybe minden testvér beletartozik, azok is, 
akiket az idők mostohasága megfosztott az élei 
és munka feltételeitől.

nem fizetik az adójukat, olyanok sem, akikben 
pedig a fizetési képesség megvan. Minthogy az 
ilyen tűrhetetlen állapotok mellett az államháztar
tás egyensúlya nem biztosítható, a legerélyesebb 
eszközöket kell az ilyen adóhátralékosokkal szem
ben alkalmazni.

A rendelet főleg a nagy adóhátralékok be
hajtását szorgalmazza és ennek érdekében minden 
törvényes eszközt igénybe vesz. Kimondja, hogy 
1000 P t meghaladó adótartozás megfizetésére a 
hatóságok hat hétnél hosszabb haladékot nem ad
hatnak, kivételes esetekben azonban helye van a 
részletfizetési kedvezménynek. Kitűzött árverések 
csak akkor függeszthetők föl, ha az adózó tarto
zásának legalább 2 0 %  át kifizeti. Késedelmes és 
pontatlan fizető kedvezményeket nem kaphat. Kü
lönösen nagy súlyt vet a rendelet az 5000 P-t 
meghaladó adótartozások behajtására és úgy intéz
kedik, hogy az ilyen tartozások legerélyesebb be
hajtását állandóan ellenőrizteti.

Képviselőink kerületeikben,
Schandl Károly, Holitscher Károly és Ángyán

A  Gömbös-kormány nemzeti munkaterve
M u n k áss ág á t a  m a g y a r tá rs a d a lo m  b iz a lm á ra  és e g y ü tté rz é s é re  

k ív án ja  ép íten i — m o n d ja  a  m in is z te re ln ö k .
Budapestről jelentik: A Gömbös-kormány 

szerdán nyilvánosságra hozta az egész ország által 
várva-várt, 95 pontból álló nemzeti munkatervét 
amelynek bevezetőjében Gömbös Gyula miniszter- 
elnök haagsulyozza, hogy egész elkövetkező kor
mányzati munkásságát a magyar társadalom bizal
mának és együttérzésének kettős oszlopára kívánja 
fölépíteni, s azért kéri, hogy munkájában őt és 
kormányát minden magyar testvér pártra, osztályra 
és felekezetre való különbség nélkül támogassa. A 
nemzeti munkaterv kategóriánkint a következő 
tizenkét csoportra oszlik:

I. Bel- és külpolitika. Legfőbb föladat az 
öncélú nemzeti állam kiépítése. Kifelé biztositani 
kell Magyarországnak azt a szerepet, amit múltjá
nál, helyzeténél és kultúrájánál fogva megérdemel. 
Küzdelem az igazságos revízióért.

II. Alkotmány és közigazgatás. A választó
jog reformja a titkosság alapján, a nemzeti érdek 
megóvásával, hogy az országgyűlés a nemzeti köz
vélemény hü tükre legyen. O csó, gyors, népszerű 
és felelősségteljes közigazgatás. A tisztviselői fe
gyelmi jog reformja és a tisztviselői pragmatika 
megalkotása. Az illetmény és nyugdíj rendezése. 
Az ifjúság jövőjének biztosítása. A kisebb állások 
szaporítása. A túltengő negyobb állások leépítése, 
az álláshalmozások megszüntető ;e, az összeférhe
tetlenség szigorú alkalmazása. Az egyéni szabad
ság biztosítása, egyesületi ős gyülekezési jog sza
bályozása, sajtószabadság, de valamennyi nemzeti 
szellemben. A társadalmi egyesületek összevonása.

III. Az állam i pénzügyek. A pengő stabi
litásának biztosítása, az aranystandard fönntartása, 
az állam pénzügyi egyensúlyának helyreállítása,

Í R Á S B A N  É S  K É P B E N  
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egyszerű adózás, a belső tőkeképződés erősítése, 
a külföldi adósságok rendezése.

IV. Igazságügy. Gyors és olcsó igazság
szolgáltatás. A család, vallás, hztóságok és had
sereg védelmének fokozása.

V. Termelés! politika. A magántulajdon 
sérthetetlenségének és a kapitalizmus elvének meg
tartása. A gazdasági vérkeringés megindítása. Uj 
termelési ágak teremtése. A kisebb és közép eg
zisztenciák szaporítása. Az érdekképviseletek kiépí
tése. A munkaközvetítés reformja, a munkanélkü
liség leküzdése, nem segélyekkel, hanem munka- 
alkalmak utján.

VI. Mezőgazdasági és birtokpolitika. A me
zőgazdasági szakoktatás fejlesztése, egészséges tele
pítési akció. A hitbizom&ny bizonyos reformja. A 
falu érdekeinek előtérbe való helyezése. Az OKH 
működési körének tágítása, a kisbirtokosok hitel
ügyeinek bevonásával.

VII. Iparpolitika. A hazai nyersanyagot föl
dolgozó ipar támogatása. A nagy- é ta  kisipar har
monikus együttműködése. A háziipar fejlesztése. 
A kaitclek irányítása.

Vili. Kereskedelem és közlekedés. A ke
reskedelem egészséges támogatása. A termelő és 
fogyasztó közönség harmóniája. A külföldi piacok 
szervezése. Az export és import központi irányí
tása. A vasút, posta és tá/iró tirifájáiak a ter
melés szolgálatosa való á'litása. A lígiforgalom 
kiépítése. A vizierők gazdaságos kihasználása.

IX. Hitelpolitika. Az uzsora letörése. A hi
tel olcsóbbá létele. A mezőgazdasági termelési hi
tel, valamint a közép- és kisipari hitel meg
könnyítése.

X. Kultúrpolitika. Nemzeti kultúra. A fele
kezeti béke biztosítása. O’csó iskolaszer és tan
könyv. A népművelés és testnevelés átszervezése, 
a középiskola reformja.

XI. Nemzeti védelem. A honvédség fejlesz
tése. A hadirokkantak és frontharcosok támogatása.

XII. Népegészségügy. A falu közegészség- 
ügyének fölkarolása. A gyermek-, anya- és cse- 
csemővédelem erős kiépítése. Orvosi kamara lé. 
tesitáse.

A munkaterv azzal végződik, hogy azt mie
lőbb meg akarja valósítani a kormány.

Behajtják a nagy adóhátralékokat.
Ezer pengőn felül hat hét a legtöbb haladék, 
az ötezer pengőnél nagyobb adóhátralékokat 

állandóan ellenőrzik.
Budapestről jelentik: A pénzügyminiszter 

rendeletet adott ki, amelyben az adóhatóságokat 
az adóhátralékok eredményesebb behajtására uta
sítja. Az utóbbi időkben — mondja a rendelet, — 
azt tapasztalhatni, hogy a gazdasági viszonyok 
folytán megcsökkent fizetési képesség mellett az 
adófizetési készség is eltűnőben van, nagyon sokan

Béla beszámolói.
Devecserből jelenük: Dr. Schandl Károly ny. 

államtitkár, a devecseri kerület képviselője vasár
nap Nagyalásony, majd Dabrony községeket ke
reste föl s mindkét helyen a megváltozott politi
kai helyzetről tájékoztatta választóit. Azután meg
hallgatta kívánságukat és panaszaikat, hogy azt a 
jóakaratu és eredményes tevékenységet, amit a 
falusi lakossá? érdekében általában, de kerülete 
javáért különösen eddig is eredményesen kifejtett, 
e két község hasznára is fordiihassa. A választók 
megérdemelt, nagy szeretettel vették körül és ra
gaszkodásukról biztosították nagynevű képviselő
jüket.

Zircről jelentik: Holitscher Károly gazd. fő
tanácsos, a zirci kerület egységespárti képviselője 
most meg'átogatta H álta községet, amely őszi 
beszámoló kőrútjából még hítramaradt. Mintegy 
másfél órás beszédben ismertette válisztói előtt a 
politikai és gazdasági helyzetet és nyomatékosan 
hangsúlyozta a magyar mezőgazdaság mindenek
előtt való telpraállitásának sürgős szükségességét, 
amire a megfelelő módokat is megjelölte. A be
számoló előtt Sokoray Bálint evangélikus lelkész 
üdvözölte Zirc szeretett képviselőjét s a beszéd 
után is ő mondott, a község lakossága nevében, 
bizalomnyilvánitó hálás köszönetét. Ezután a lel
kesen ünnepelt képviselő az egyesek kérelmeit vette 
előjegyzésbe.

Pápáról jelenük : Dr. Ángyán Béla ny. állam
titkár, a pápai kerület képviselője a múlt hét 
szombatján Pápára érkezeit, ahol több látogatást 
tett, majd választói ké é«:é( hallgatta meg. Vasár
nap a kerül et községeit kereste föl s itt is politi
kai és magán megbeszéléseket folytatott választói
val, akik éppúgy, mint Pápán, a legmelegebb bi
zalommal és legőszintább szeretettel fogadták jó
akaró képviselőjüket. Amint értesülünk, a pápai 
képviselő ma, szombaton újra Pápára érkezik, 
hogy folytassa választóival az érintkezést.
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H Í R E K .
— Személyi hírek. Dr. Rótt Nándor me

gyéspüspök csütörtökön Keszthelyen résztvett az 
ottani Ranolder-intézet 50 éves jubileumán, ami
kor főpapi misét, majd ünnepi beszédet mondott. 
A főpásztor ma Balatonboglárra utazott, ahol Qaai 
Gaszlon képviselőnek, a független kisgazdapárt el
hunyt vezérének temetésén a gyász-szertartást 
végzi. — D. Kopt Béla evangélikus püspök va
sárnap Kőszegen hat teológust szentelt ünnepé
lyesen lelkésszé. Hétfőn pedig a Protestáns Iro
dalmi Társaság békéscsabai reformáció emlékün
nepén fog előadást tartani. — Dr. Kenessey Pong
rác, vármegyénk főispánja kedden, hivatalos ügyek
ben, Bpesten volt. — Pierre De Lőttre belgiumi 
jezsuita atya, a párizsi „La Croix* belső munka
társa, az ismert magyarbarát publicista néhány 
napig a zirci monostor vendége volt.

— A ciszterci rend káptalanja. Zlrcről 
jelentik: A zirci cisztercita rend dr. Hetner Adolf 
apát elnöklése alatt október 28. és 29. napjain 
tartja évi rendes káptalanját, amelynek tagjai a 
rendi elöljárók, a gimnáziumok igazgatói, jószág- 
kormányzói és a rendi kiküldöttek. A káptalanon 
fontos rendi, tanügyi és egyházi ügyeket tár
gyalnak le.

— Weszely Tibor főlgyógyult hosszú 
betegségéből. Dr. Weszely Tibor gazd. főtaná
csos, Veszprémvármegye törvényhatóságának felső
házi tagja influenzából eredő mellhártyagyulladá- 
son ment át. Amint értesülünk, a betegség szeren
csésen lefolyt és Weszely Tibor teljesen meggyó
gyulva hagyhatta el a betegágyát, nagyszámú ba
rátjának és tisztelőinek őBzinte örömére.

— Tisza István halálának évfordulója. 
Bpestről jelentik: A Tisza István Társaskör, az 
Országos Tisza István Emlékbizottsággal együtte
sen, Tisza István gróf halálának évfordulóján, ok
tóber 31.-én d. u. 6 órakor a Tisza István Társas
kör helyiségében (V., Dorottya-utca 14) emlékün
nepélyt rendez. A kegyeletes emlékünnepélyen meg
nyitó beszédet Beöthy László v. b. t. t. mond, az 
emlékbeszédet pedig Hegedűs Kálmán országgyű
lési képviselő tartja. A Társaskör a tagokon kívül 
vendégeket is szívesen lát.

— Krisztus-király és katolikus sajtóQn 
népségek. A veszprémi róm. kát. egyházközség 
vezetősége összeállította a kétnapos Krisztus király 
és katolikus! sajióünnepségének részletes program
ját, amely a következő: Október 29.-én, szom
baton este 6 órakor a Petőfi-szinházban Katolikus 
Sajtoünnepély. Műsor: 1. „Pápai himnusz", énekli 
a közönség. 2. Megnyitó beszédet mond dr. Jánosi 
József törvényszéki tanácselnök, az egyházközség 
világi elnöke. 3. P. Bangha Béla Jézustársasági 
atya előadása. 4 a) Verdi: Ária az „Aida" c. ope
rából; b) Puccini: Ária a „Pillangókisasszony" c. 
operából, énekli Petry Kató, a m. kir. Operaház 
tagja, zongorán kiséri Kocsuba Elemér. 5. Sándor 
Dénes: „Örök rotációs", szavalja Winkler István. 
6. Lendvai István iró előadása. 7. a) Noseda: 
„Piros rózsa"; b) Környey: „Alkonyatko *; c) 
M ayer: „Párbeszéd", énekli Petry Kató. 8. Zárszó. 
9. Himnusz. Az ünnepélyt pontosan kezdik, belé
pődíj nincs. Mfisormegváltó önkéntes adományt 
köszönettel fogadnak. Október 30.- dn, vasárnap 
d. c. 9 órakor a székesegyházban dr. Rótt Nándor 
Ftegyéspüspök ünnepi mirét pontifikái, ami alatt 
ez A-pádházi B. Margit Vegyeskai és a fiú elemi 
iskolák 160 tagú énekkara a „De angelis" c. gre
gorián misét énekli. A szentbeszédet P. Bangha 
Béla mondja. D. e. fél 12 ó. a székesegyházban 
a szokásos olvasott szentmise alatt Petry Kató 
operaénekcsnő és Orsolya Mária hegedüművésznő 
szerepelnek, Kecskés Lajos és Kocsuba Elemér 
orgonakiséretével. D. u. 3 ó . : a Kát. Kör nagy
termében az egyházközség értekezlete a katolikus 
sajtó pártolása és terjesztése módozatairól Előadók 
Strecke Ernő bpesti hittanár és Lendvai István. D. 
u. 5 ó . : Krisztus-király tiszteletére Rótt Nándor 
püspök vezetésével könyörgő körmenet indul a 
székesegyházból a Vár-utca, Rákóczi-lér és Rákó
czi-utcán át a Városház-térig és vissza. A szenthá
romság-szobornál rövid ájtatosság és szentbeszéd, 
amelyet Strecke Ernő mond. Végül az O.tári- 
szentséggel áldás. Kérik a körmenet útvonalán la
kókat és háztulajdonosokat, hogy ablakaikat gyer
tyákkal kivilágítani szíveskedjenek. Kedvezőtlen 
idő esetén a körmenet elmarad s a szentbeszéd és 
ájtatosság 5 órakor a székesegyházban lesz.

Lapnyomás elét! vettük a megdöbbentő, futó
tűzként elterjedt hírt, hogy Laczkó Dezső c. tan
kerületi főigazgató, a Veszpiémvárm. Muzeum igaz
gatója pénteken hajnalban, a halotti szentségek 
főivé ele után, szivhüdés következtében meghalt. 
A nyomdatehnika — mivel a lap formái már ké
szen állnak — most nem engedi meg, hogy bő
vebben és érdeme szerint foglalkozzunk a nagy 
halott személyével. Addig is azonban, amig ez 
lehetővé válik, le kelt szögeznünk, hogy a meg
boldogult kimagasló egyénisége volt a magyar 
kultúrának, s elhunyta nemcsak a piarista rendnek 
és a vármegyei múzeumnak, amelynek egyik meg
teremtője volt, — hanem a magyar tndományos 
világnak is pótolhatatlan vesztesége.

Laczkó Dezső 1860-ban született, a piarista 
rendbe 1877-ben lépett, néhtny évig Kecskeméten 
és Debrecenben tanított, majd 1877-től állandóan 
Veszprémben tartózkodott. Itt, mint kiváló geoló
gus, a földrajznak, fizikának, áll itt annak stb. volt 
tanítványai áltat is melegen szeretett tanára, majd 
1912 töt 1918 ig házfőnök és igazgató Ezután 
nyugalomba ment és csak szeretett múzeumának 
élt, amelynek országos hírnévre emeléséé:!, az uj 
múzeumépület ünnepies fölavatásával kapcsolatban, 
kapta a kormányzótól a főigazgatói címet.

Halála osztatlan, nagy részvétet kelt várme
gye, sőt országszeit:, mert mint tudóst és embert 
egyaránt mélységes tisztelet és szzretet övezte 
körül Temetése a piarista templomból, ahol föl
ravatalozták, ma, szombaton d. u. 4 órakor lesz, 
8 ugyanitt mondják ma reggel 8 órakor a gyász
misét lelkiüdvéért.

— Gyászünnepély n hősök sírjánál. Nov.
1.-én, Mindenszentek napján, d. u. fél 4 órai kez
dettel, az alsóvárosi temetőben a hősök emlékke
resztjénél rendezi a királydijas Veszprémi Dalegye
sület az évenkint szokásos gyászünnepségét, melyre 
meghívta a hatóságokat és helyi társadalmi egye
sületeket is. A három veszprémi dalárda a Városi 
Zeneiskolától zászlóik alatt vonul fel a temetőbe. 
Az ünnepség sorrendje a következő: I. „Hiszek
egy", énekli a dalárdák ősszkara, Gaal Sándor ki- 
lálydijas karnagy vezetésével. 2. Ünnepi beszédet 
mond dr. Wéber Pál kanonok. 3. Gaal—Mózner: 
„Hősök emléke", előadja a királydijas Veszprémi 
Dalegyesület 4. Koszorúk elhelyezése. 3. „Him
nusz", összkarban éneklik s helybeli dalárdák.

— A retormáció emlékünnepe. Ahogyan 
már közöltük, október 31.-én a reformáció emlék
ünnepét a két veszprémi protestáns egyház közö
sen ünnepli meg. Délelőtt mindkét templomban 
kulön-külön ünnepi istentisztelet lesz úrvacsora- 
oszlással, d. u. 5 órakor pedig a református és 
evangélikus gyülekezetek a ref. templomban közös 
reformációi emlékünnepet tartanak a köve kező 
műsorral: Kezdő ének : „Tebenned bíztunk eleitől 
fogva". Imádkozik Demjén Márton ref. lelkész. 
Hegedűszólót játszik dr. Ráczné Havas Annus he- 
gedüművésznó. Ünnepi beszédet mond Boda Jó
zsef hitoktatólelkész. Szaval dr. Agyagássy Elek 
törvsz. bíró. Hegedűszólót játszik dr. Ráczné Ha
vas Annus. Bibliát magyaráz és imádkozik Hering 
János ev. lelkész. Záró ének: „Erős vár a mi Is
tenünk".

— Szeretetvendégség. A Veszprémi Ref. 
Nő- és Leányegyesületek szokásos évi szerelet- 
vendégségüket november 19. és 20. napjain ren
dezik a ref. egyház tanácstermében, amelyre a 
város közönségét szerelttel meghívja az elnökség.

— Antal Géza református püspök és 
Császár Elemér egyetemi tanár Arany János
ról. Pápáról jelentik : A pápai Jókai Kör vasárnap 
tartott évadnyitó ülését Arany János emlékének 
szentelte, születésének 100. évfordulója alkalmából. 
A református nőnevelö-intézet zsúfolt dísztermében 
dr. Antal Géza püspök, a kör illusztris elnöke 
mondott szárnyaló megnyitó beszédei, ism e rn e  
Arany János költészetének sajátosságait, aminek 
egyik különlegessége csípős szatírája volt. Több 
szatirikus költeményének citálásával hangos derült
séget kellett az élénken figyelő közönség soraiban, 
amely meleg tapsokkal rótta le háláját a kiváló 
előadó iránt. Csernussák Olga kitűnő stilusu zon
gorajátéka után Győr Sándor főiskolai szénior sza
valt három Arany-költeményt, amelyek közül kü
lönösen a „Velszi bárdok*-kal értjei nagy sikert.

í I q lé rh* tétlen

Ezután következett az est kimagasló eseménye, dr. 
Császár Elemér egyet, tanárnak előadása Arany 
Jánosról. A hivatott esziétikus gondos elmélyedé
sével bírálta Arany Jinos költészetit, hangsúlyozta 
annak óriási hatását a ma irodalmára is. A főis
kolai énekkar öt dalt mutatott be, amelyek szöve
gét és részben zenéjét is Arany János szerezte. 
A magas nívójú estély fényes sikerrel végződött.

— Esperes! kinevezés. A veszprémi me
gyéspüspök Diagovits István ugodi h. esperest, 
aki most mondotta ezüstmiséjét, esperessé ne
vezte ki.

— A katolikus egyházközség tanács
ülése. A veszprémi róm. kát egyházközség, dr. 
Jánosi József világi elnök elnöklésével hétfőn ülést 
tartott, aminek tárgyát az egyházközség anyagi 
vonatkozású ügyei, valamint a sajtógyűlés és Krisz
tus-király ünnep részleteinek megbeszélése képezte.

— Evangélikus presbiteri gyűlés. A vesz
prémi ev. egyház presbitériuma október 30-án, 
vasárnap d. e. 11 órakor ütést tart, aminek egyik 
fontos tárgya a reformáció emlékünnepének elő
késztése lesz. — Itt emlitjük meg, hogy ugyan
csak vasárnap d. e. 11 órakor az Ev. Nőegylet 
és az Ev. Leányegylel is tartanak üléseket az is
kolában.

— Nagy Emil volt igazságügymlniszter 
e lőadása a MANSz jótékonycélu estéjén.
Megírtuk, hogy a Magyar Asszonyok Nemzeti Szö
vetségének Veszprémi Csoportja, élén dr. Kenessey 
Pongrácné főispánnéval, mint elnöknővel, novem
ber 12 -én jótékonycélu, műsorral kapcsolatos va
csorát rendez. A műsoros előadás este fél 7 óra
kor a Nemzeti Kaszinó nagytermében kezdődik, 
s annak kimagasló eseménye lesz dr. Nagy Emil 
volt igazságügyminiszler előadása, akinek ország
szerte ismert, mindig szellemes és lebilincselő 
előadásmodora veszprémi szereplése alkalmával in 
nagy és mekg érdeklődést vált ki. A rendkívül 
ügyesen és tapintatos rövidséggel összeállított mű-

Arany- és ezüst-
pénzeket

Kényszerkölcsönt
legmagasabb árban vásárol

Szűcs Ede Bankháza
m. klr. osztálysorsjáték fóárusitó helye 

Veszprém.
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sor a következő: 1. Prolőg, irta dr. Qutheil Jenő 
róm. kai. leol. tanár, előadja Major Istvánná. 2. 
Hegedűn játszik Szabó Sándor táblabiró, zongo
rán kíséri Roskovetz Józsefné. 3. A királydijas 
Veszprémi DNegyi ület énekszámokat ad eló Gaal 
Sándor karigazgaló vezetésével. 4. „Én és Anglia* 
címmel előadást tart dr. Nagy Emil volt igazság- 
flgyminiszter. A műsornak, amely egyszersmind 
belépőjegy is és érte a vacsora is kiszolgállatik, 
ára 2 P s hapható Pósa Endre könyvkereskedő 
sében. Az ünnepség jövödelmét a MANSz lé i 
háziipari tanfolyamának céljaira fordítja.

— A gim názium  Szent Imrc-űnnepélye. 
A  veszprémi kegyesrendi gimnázium, amint már 
jelentettük, november 5. én, jövö szombaton d. u. 
fél 6 órakor a Petőfi-szinházban Szent Imre her
ceg tiszteidére ünnepélyt rendez, amely alkalom
mal színre kerül .Veszprém virága" c. 3 főlvoná- 
8 0 s színmű. Gyula diák .Szent Imre ünnepén* c. 
prológusát szavalja Antal Géza VIII. o. tanuló. A
11. fölvonást a Veszprémi Piarista Diákszövetség 
tagjai és hozzátartozóik játsszák A II. fölvenás előtt 
Gaal Sándor: .Ének Szent Imréhez*, a III. főlvo- 
rá3 elölt .Ah, hol vagy magyarok* c. énekeket 
előadja a gimnázium énekkara. A II. fölvonásban 
szereplő zene regéjéi Major István irta s ő is ki
séri. jegyek válthatók Fekele Gyula kereskedésé
ben. A tiszta jövödelmet a főiskolai piarista diák
otthon javára fordítják s ezért fölülfizelésekel kö
szönettel fogadnak.

— Tanítók tisztelgése az uj tanfelügyelő 
előtt. Kehttr Károly, az uj kir. tanfelügyelő el
foglalta hivatalát. A veszprémi tanítók Gyarmaty 
Kálmán róm. kát. igazgztó-lanitó vezetésével kül- 
döltségileg tiszteleglek az uj tanfelügyelő előtt és 
üdvözölték hivatalbalépése alkalmából.

— Hősi emlékmű fölavatása. Nagyvi- 
zsonyból jelentik : Mencshely községben október 
30.-án, vasárnap lesz a hősi halottak emlékművé
nek ünnepélyes fölavatása, amikor az ünnepi 
avatóbeszédet Fenyves Ede evangélikus lelkész 
fogja mondani. Az ünnepség gazdag programot 
ölel föl.

— Halálozás. A levelek őszi hullásának 
idején az Élet fájáról is lehullott egy fiatal levél, 
miután már esztendők óta hervadt, noha a nap 
sugarainak tüzét is felülmúló melegség, a minden 
áldozatra kész anyai szív forró szeretde áradt reá. 
Talán éppen ennek, a veleszenvedésben is önfel
áldozó, fölmagasztosull anyai érzésnek az ereje 
telte ennyi ideig is képessé a gyilkos betegséggel 
való küzdelemre a derék, jó és kedves kis Csákány 
Sanyit, aki tiszta jellemével, idealizmusával nem
csak rokonai, de mindenki szereletét megszerezte. 
Fiatalon, 26 éves korában ragadta el őt a halál, 
miután hosszasan megkinozta, aminek folytán á 
vasútnál kezdeti pályáját is — ahol tiszt volt — 
félbe kellett szakítania. Nagyon sokat szenvedett 
azjártatlan lelkű ifjú, de a szenvedés, a keresztény 
hit szerint, az örök üdvösség záloga. Ebben a 
hitben találjanak vigasztalást özv. Csákány Sándorné 
szül. szoboszlai Ricz Jolán, a sebzett szivü édes
anya és nehéz napjaiban hűséges támaszai, leány
kái : Lucy és Etelka, valamint a szezető rokonság. A 
boldogult koporsójátimély megillelődéssel, őszinte, 
nagy részvéttel 26.-án délután kisél le utolsó út
jára a gyászolok sokasága. A gyásszertarlásl 
Demjén Márton ref. lelkész végezte, a sírnál Boda 
József hitokt. lelkész és, a Ref. Ifj. Egyesület ne
vében, M akit János s. lelkész mondtak búcsúz
tatót.

Kormányrendelet az inségadóról
— Veszprémben és Pápán a kereseti adó után 

két százalék az adókulcs. —
Bpestről jelentik: A belügyminiszter az ínség- 

akció födözésére elrendelte az egyszeri inségjáru- 
lék kivetését. A kiadott rendelet a következőképen 
intézkedik: Az inségakciós kiadások födözésére 
egyszeri inségjáruiákot kell kivetni 1. a jövedelmi 
adó, 2. a kereseti adó, 3. az általános kereseti 
adó után. Az inségjárulék alapja az 1931. évi tiszta 
jövedelem a jövedelmi adónál és a társulati adó
nál. Az adókulcs a jövedelmi adó és a társulati 
adó után 20% . Az általános kereseti adó után 
városonkinl állapítja meg az adókulcsot a rendelet, 
és pedig Veszprémben és P ip in  2  °/a-ban. Az adót 
a városi adóhivatal veti ki. Az inségadó november 
15.-én válik esedékessé és három részletben, de
cember 15. én, január 15.-én és február 15.-én 
fizetendő, kamatmentesen.

Más adónemekre adott fizetési kedvezmények 
az inségadójátulékra nem vonatkoznak. — Azok 
a vásosok, amelyek inségakciós kiadásaik födözé- 
séről az inségjárulék kivetése nélkül is tudnak 
gondoskodni, a belügyminisztertől az inségjárulék 
alól fölmentést kérhetnek. Amelyek pedig kisebb 
inségjá-ulék kivetésével is tudnak költségeikről 
gondoskodni, a járulék kulcsának leszillitisdt 
kérhetik.

— A veszprémi Inségenyhltő mozgalom 
megindítása. Csütörtökön délután tartotta Vesz
prém város szegényügyi bizottsága első ülését a 
városház tanácstermében, amelyen a nagyszámú 
hölgyközönségen kívül dr. Kenessey Pongrác fő
ispán és neje, dr. Lukcsics József egyet, tanár, 
apát és Séták József plébános-kanonokok, dr. Csiba 
Mór min. tanácsos, pénzügyigazgató és számos 
közéleti előkelőség is megjelent. Dr. Betky Miklós 
polgármester megnyitójában bejelentette, hogy a 
kormány az inségakció sikeres lebonyolításában 
közreműködők részére elismerését fogja tudtul adni. 
majd a tavalyi inségakció vezetőinek, dr. Tekeres 
Lajosnak é; Doma Pálnak a főispán által adományo-

o t e ö n
AZ EMBER ELETE.
HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE

zott elismerő okiratot adta át, amiéri a kitüntetet
lek nevében dr. Tekeres Lajos aljegyző mondott 
köszönetét. Ezután Tekeres Lajos olvasta fel az 
idei inségakció lebonyolilására vonatkozó javasla
tot, melynek intenciója, a kormány szándékaival 
egyezőleg az, hogy rz munkaképes egyének csak 
munka utján kaphassanak segélyt. A szakszerűen 
és a pénzügyi helyzethez képest összeállított ter
vezetből kiderült, hogy az akció lebonyolítására 
e télen 87.090 P szükséges, aminek fedezete a 
tavalyi maradvány, az uj inségjárulékadó, a városi 
és a.kormány hozzájárulása lesz. Az akció veze
tésével annak buzgó és lelkiismeretes végzőit, új
ból Tekeres Lajost és Doma Pált bizla meg a bi
zottság. Az inségakció lebonyolítása a mullévi ke
retek között történik meg. Végül bejelentette a 
polgármester, hogy dr. Rolt Nándor megyéspüs- 
pök az akció céljára 20 vagon tűzifát ajándékozott, 
amit hálásan vettek tudomásul. Ezu'án a tervezet 
egyes pontjait tárgyalták le nagy részletességgel, 
aminek során dr. kenessey Pongiác főispán kérte

Jó mellékkereset a sszámira faiskolai képviselet. 
323 K o la u ch  fa iis k o la , S z e g e d .
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a város vezetőségét, hogy az uj inségadót teljesen 
vegye a város igénybe, mert ha ezt nem tenné, 
akkor nem számíthatna a kormány hozzájárulására. 
A tervezethez még Séták József és dr. Karsay Sán
dor szólallak hozzá, majd úgy határoztak, hogy a 
népkonyhái november 19.-én, az inségmunkát pe
dig már hétfőn megindítják. Az inségmunka nap
száma 1 '50 P, a szellemi szükségmunka napidija 
pedig L50 és 2 P lesz.

— Ezűstmennyegző. Devecserből jelentik: 
Lajos Ignác m. kir. állampénztári főtanácsos, a de- 
vecseri m. kir. adóhivatal.főnöke és neje: Somogyi 
Rózsa, múlt szombaton szükebb családi körben 
ünnepelték házasságuk 25 éves fordulóját. Az egy- 
begyült családtagok meleg szeretettel övezlék kö
rül a társadalomban is őszinte tiszteletnek és sze
retetnek örvendő jubiláns házaspárt.

— Kegyeleti staféta. A Veszprémi Levente 
Egyesület, a világháborúban cleseti hőseink iránt 
érzett és soha el nem muió kegyelete jeléül, a ka
tonaság, az összes helybeli sport-egyesületek és 
és iskolák bevonásával november hő 1.-én kegye
leti staféta-futó versenyt rendez. Indítás a „ N a g y i 
tól és pedig széniorok részére 11 órakor, a junio
rok részére 11,30-kor. Cél: a Plosszer-sétány vé
gén a csendőrségi laktanyánál. Érdeklődőket szí
vesen Iái a rendezőség.

— P a p ír á r u k ,  í r ó -  é .  r a jz .x e r e k ,  fo tó 
c ik k ü k , r á d ió k  le g jo b b a n  b e s z e r e z h e tő k  F o 
d o r  F e re n c  k ö n y v - éo  p a p ir k e r e .k e d é s é b e n ,  
V e s z p ré m .

— A m oziban szombat-vasárnap németül 
beszélő dráma: A képviseli ur barátnője, novem
ber 1.-én, Mindenszentek napján (kivételesen csak 
két előadás fél 7 és 9 órakor) és november 3.-á,., 
csütörtökön d. u. 4 és este 9 kor filléres előadás
ban Hindu síremlék.

— A Polgári Dalegyesület közgyűlése.
A Veszprémi Polgári Dalegyesülel november 6.-án, 
vasárnap d. e. 11 órakor taitja a városház tanács
termében évi rendes közgyű'éiél, amelyre a test- 
véregyesületeket, pártoló és működő tagjait ezúton 
hívja meg az elnökség.

— Öngyilkos urileány. Devecserből jelentik: 
Döbbenetes hír száguldott végig hétfőn délelőtt 
Devecser u'cáin. A Devecserben és Veszprémben 
is ismert,feltűnő szépségű urileány: Korsch Teri 
17 éves hetedikes gimnazista Miskolcon, jelzett nap 
a hajnali órákban, szerelmi bánatában agyonlőtte 
magái.

— Találtak Veszprémben f. hó 24.-én az 
utcán egy nikkel karkötő ót át. Igazolt tulajdonosa 
a rendőrkapitányságon átveheli.

— Elveszett Veszprémben f. hó 24.-én a 
Deák Ferenc-, Buhim-, dr. Óváry- és Báthory- 
ulca útvonalon a városi javadalmi hivatal 2121 — 
2346. számig villanyszámlákat tartalmazó XI. sz. 
tömbje. Megtaláló a rendőrkapitányságon szol
gáltassa be.

— Bezárult a főzőtanfolyam. Gyakorlati
lag igen hasznos és értékes volt az a tanfolyam, 
amit a Mária Társulat rendezett az lrgalmasnővé- 
rek intézelében. A nemes törekvés és az a lelkes 
buzgalom, amit Mittner Emília, a társulat elnök- 
nője fejteit ki, valamint a tanfolyam látogatóinak 
szorgalma minden dicséretei megérdemel, 8 ennek 
adott kifejezést, nagyszámú közönség előtt, dr. Berky 
Miklós polgármester, amikor a tanfolyamot vasár
nap szép beszéddel bezárta. A záróünnepélyt he
lyes táncjelenet (Végh Manci és Viszkok Ibolya), 
élvezetes hegedűszóló (Orsolya Mária), egyveleg 
(Borjády Kató), énekes daljáték (Pintér Margit és 
Németh Karola) tették változatossá megérdemelten 
s viharosan ünnepelt szereplőkkel, és tea meg a 
büfé édesítették meg.
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Z O N G O R Á J Á T
c s a k  o t t  vegye, ahol a c ég  é v t iz e -  
d e s  fe n n á llá s a  annak minőségét 

g a r a n tá l ja f
200 darabból álló ráktáram, mélyen le- 

I  I  f  szállított áraim, legjobb minőségű gyárt
mányaim minden igényt feltétlen kielégítenek. 

K e d v e z d  f iz e té s i  fe lté te le k é  
P ia n in ó k . H a rm ó n iu m o k , 289

n ü n i f  1 T aranykoszorus mester, Magyarország leg- 
1/ EjII Hl HL nagyobb zongoraüzeme, Budapest, Vili., 
Rákóczi ut 19. félemelet. 45  é ve s  cég .

— Amikor arcszlne fakó, szGrkéssárga
és tekintete bágyadt, amikor szomorú, nyomott 
hangulat és nehéz álmok gyötrik, amikor epepan
gás, gyomorfájás, felfúvódás és fejnyomá3 kínozzák, 
olyankor tanácsos néhány napon át reggel éhgyo
morra 1 — 1 pohár természetes „Ferenc József" 
keserüvizet inni. Az orvosok azé t rendelik a Fe
renc József-vizet oly gyakran, mert ez sok esetben 
a rosszullét okát gyorsan megszünteti és az egész 
szervezetet felfrissíti. A Ferenc |ózsef keserűviz 
gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletek- 
ben kapható. 1

— Frontharcos Bajtársak! 120.000 beszer
vezett bajtárs hiv benneteket a közös táborba. Al
kotmányos utón megvalósulás előtt á l a külön 
„Frontharcos* * törvény, mely hivatva lesz 14 év 
méltánytalanságait enyhíteni. Jöjjetek el f. hó 29. én, 
szombaton teljes számban frontharcos értekezletre 
a Hungáriába. Külön meghívó nincs. Körzetszervező.

— A zirci keresztény épitőm unkások 
jubileumának epilógusa. Győrről jelentik: 
A győri törvényszék múlt pénteken ítélke
zett Szakacsis Árpád hírlapíró, a szociáldemok
rata épitőmunkások országos elnöke felett, akit a 
papi osztály elleni izgatással vádolt az ügyészség. 
A vádra az adott okot, hogy Szakacsis Zircen 
1930. júniusában az ottani épitőmunkások 25 éves 
jubileumi ünnepségén beszédében a következő ki
jelentést tette: „A gazdag papok a szószékről a 
béketürést hirdetik, ezt azonban nem cselekszik. 
Mért nem vesznek magukra szőrcsuhát és miért 
nem mennek ők is a szegény viskókba lakni.* Több 
tanú kihallgatása után, akik nagyobb részben a vád
lott ellen vallottak, a törvényszék izgatás bünte'tében 
mondta kiSzakasicsot bűnösnek és 6hónapi börtönre 
ítélte. Az ítéletet a vádhatóság és védelem is meg
fellebbezte. Ugyancsak akkor folytatták le Krausz 
Dezső ismert kommunista vezér bünperét is, aki 
a szóbanforgó zirci ünnepélyen a leventébe járás 
ellen állítólag izgatott. Ezt a vádat azonban a bíróság 
nem látta bizonyítottnak é3 Krauszt fölmentette.

— A fiatal Heinz Veldent tragikus félre
értés Bzakitja el esküvője napján ifjú menyasszonyá
tól, aki ezer veszélyen keresztül követi férje nyo
mát s végül kiharcolja mindkettőjüknek a boldog
ságot. Megjelent a Milliók Könyve, ára 20 fillér. 
Kapható mindenütt. Állandóan keresztrejtvény ér
tékes dijakkal. Nagy rejtvényolimpiász.

— Uj révhajó menetrend a Balatonon. 
Siófokról jelentik: A Balatoni Hajózási R. T. no
vember 1.-től kezdve a következő révhajó menet
rendet léptette életbe Tihany—Szántód között: Ti- 
hanyból i: 9 30, 16 00, Szántódról i : 1230, 18.00 
órakor. Menetidő 12 perc.

— K e re s k e d e lm i, Ü gyvédi é s  ir o d a i n y o m 
ta tv á n y o k a t le g s s e  b b e n  és  le g g y o rs 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 ré m .  
T e s s é k  p ró b a r e n d e lé s t  te n n i.

— Húsz évvel ezelőtt, 16 éves korában el
tűnt egy vidéki városból Nagy István gimnazista. 
Az anya néhány hónappal ezelőtt Tolnai Világlapja 
egy képében fiát vélte felismerni. Irt és rövidesen 
kiderült, hogy Stephen Qrant newyorki ékszerész 
az elveszett fiúval azonos, aki rövidesen hazalátogat.

— A vasút közlései. A veszprémi állomás- 
főnökség közli: November 1.-től Öskü megállóhe
lyen az 1817. sz. vonat 8 04-kor, az 1818. sz. vonat 
19.48-kor feltételesen megáll. Ugyanezen időtől a 
szfehérvár-celldömölki vonalon, Boba és Celldömölk 
állomások között Nemeskocs uj megállóhely nyílik 
meg, a megállóhelyen jegykiadás nincs, a felszálló 
utasok és az esetleg szállításra kerülő podgyászok 
a vonatban számoltatnak el. — Az állomásokon ki
függesztett hirdetményben felsorolt viszonylatokban 
október 29.-én, szombaton déli 12 órától október 
30. d. u. 16 óráig kiadott hétvégi menettérti je
gyekkel a viszautazást legkésőbb november 2.-án, 
szerdán déli 12 óráig kell befejezni.

— Az erdészet és vadászat minden á g i
ban jártas, 35 éves, nőtlen, római katolikus, po
litikailag is teljesen megbízható erdész elmenne 
idősebb vagy beteges erdőtiszt mellé kisegítőnek 
vagy helyettesnek, önálló uradalmi erdészet szak
szerű vezeté3ét is vállalná. De elmenne halastó
gazdaságba, bármily faipari vagy fakereBkedelmi 
vállalathoz, esetleg elemisták vagy 1.—II. oszt. kö
zépiskolások mellé házitanitónak, bel- és külföldi 
utakra kísérőnek, magántitkárnak, palotagondnok
nak vagy bármily bizalmi állásba, mert, mint 
állásnélküli, kenyeret kíván keresni. Ezúton kéri a 
jószivü embereket, akik valahol ilyen á lásról tu
domással bírnak, juttassák kenyérkeresethez. Erdő- 
tiszt jeligéjű leveleket a kiadóhivatal továbbit. 331

— Csak kedden és pénteken közlekedik 
a  balonfüredi postaautóbusz. A veszprémi pos
tafőnökség közlése szerint a Veszprém— bfüredi 
post3autóbusz, november 1.-től március 31.-ig pró
baképen, ezentúl csak kedden és pénteken fog 
közlekedni.

— T erm é s ze tb e n i e llen szo l
g á lta tá s é r t adok zongoraórákat. Akadé
miai vizsgákra is előkészítek. Emmy Metzger, 
Veszprém, Toborzó-u. 8.

— Pénzfelvételi szolgálat m eghosszab
bítása  a  postán. A veszprémi postafőnökség közli, 
hogy október 30. án, vasárnap d. e. 8—11-ig ren
des pénzfölvételi szolgálatot tart és e2t 31.-én d. 
u. 17 óra helyett 18 órakor fejezi be.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (29.) 
este fél 7 és 9, vasárnap (30) d. u. 4, este fél 7 
és 9 őrekor: „A képviselő ur barátnője" németül 
beszélő dráma 9 felvonásban. A főszerepekben: 
Joan Crawford, Clarké Cable és Wallace Ford. 
Reriderte: Clarence Brown. Csak 16 éven felüli
eknek ! Remek üsszjáték, szellemes párbeszédek és 
néhány megható jelenet jellemzik a filmet. Kisérő 
műsor és hangos Magyar Világhiradó. — Kedden, 
Mindenszentek-napján (nov. 1.) kivételesen csak 
fél 7 és 9 órakor (a d. u. 4 órai előadás elmarad), 
csütörtökön (3.) d. u. 4 és e&te 9 órakor (Halottak 
napján, szerdán nincs előadás) filléres előadásban 
„Hindu síremlék", misztérium két részben. 1. rész: 
Tu;vilá* vándora. II. réiz: Esnapuri királytigris. 
Főszereplők: Olaf Föns, Mia May és Conrad Veidt. 
E hatalmas filmalkotás reprize a közönség érdek
lődését joggal keltheti fel. A Hindu síremlék ösz- 
szes előadásai — Mindenszentek napján is — fil
léres helyárakkal.

KÖZGAZDASÁG.
* Baikányi Kálmán előadása Veszprém

ben Igen elénk érdeklődés előzi meg Baikányi 
Kálmánnak, az OMKE központi igazgatójának vesz
prémi előadását, amit, a Veszprém és Vidéke Keres
kedőinek Társulata meghívására, a Kereskedelmi 
Kaszinó helyiségében, október 29.-én este 9 óra
kor tart. Az előadás tárgya — értesü ésünk 
szerint — a kereskedelem aktuális problémái és 
kilátásai.

* Gazdatiszt! gyűlés és gazdasági vita- 
előadások Győrött. Győrről jelentik: A Felső- 
durántuii Kerületi Gazdatiszti Kör mintegy 250 
gazdatiszt részvételével tartotta éves közgyűlését a 
városh z nagytermében. A közgyűlésen Székács 
Elemér, az OMGE alelnöke, ennek az egyesület
nek szolidaritását jelentette be, majd, mint az 
Orsz. Gizdatiszti Egyesület elnöke, közölte, hogy 
az uj földmiveiési miniszter, akivel érintkezésbe 
lépett, a legjobb indulattal van a gazdatisztek kí
vánságai iránt. Fabricius Endre, az OMGE h. igaz
gatója pedig reámtitatott, hogy 1927-ben már ké
szen voit a gazdatiszti törvény reformtervezete, 
aminek beterjesztését Schandl Károly indítványára 
egyhangúlag kérte a képviselőház, és csak a köz
bejött képviselőválasztások akadályozták meg azt. 
A tanácskozás során Bayer János, a Fejér-, Tolna-, 
Veszpremmegyei Kör elnöke a 30 év alatt beállott 
gazdasági és szociális eltolódásokat világította meg,

DINAMIKUS HANGSZÓRÓVAL
összeépített 3+1 csöves rádió.

majd többek között Frieke Emil, a Felsődunántuli 
Körzeti Mezőgazd. Hitelszövetkezet elnöke Schandl 
Károly megbízásából ennek hatékony támogatását 
ígérte, s a közgyűlés hálá3an emlékezett meg 
Devecser képviselőjének eddig is őszinte támoga
tásáról. Az egyhangúlag elfogadott határozati ja
vaslatot Miile Géza, a Felsődunántuli Mezőg. K a
mara ügyv. alelnöke okolta meg s annak értelmé
ben a gazdatiszt! törvény megreformálását, a kö
telező aggkori és rokkantsági nyugdíjbiztosítást, 
gazdatiszti kamara fölállítását és a minősítési tör
vény reformját kívánják. A közgyűlésből táviratilag 
üdvözölték Magyarország kormányzóját, Gömbös 
Gyula miniszterelnököt, Kállay Miklós földmiveiési 
minisztert és a parlament mindkét házát A köz
gyűlést ériékes vitaelőadások követték. Dr. Stel- 
nekker Ferenc „A gazdatiszti kör szerepe a közel
jövőben*, dr. Zaitschek Artúr „Az aktuális kérdé
sek a takarmányozás köréből* címmel, dr. Pápai 
Lajos, Pápa város főállatorvosa pedig a sertésbe- 
tegségek ellen való védekezésről tartott nagy tet
széssel fogadott előadást. Dr. Mohácsy Lajos ev. 
lelkész, maga is gyakorlati gazda pedig a magyar 
földmivelő nép érdekében emelt szót s azt sür
gette, hogy már az elemi iskolákban kezdjék szak
oktatással fölvértezni az egyszerű föld népét a 
mezőgazdasági világversenyben való küzdelemhez.

* Baromfitenyésztő Egyesület közgyű
lése. Meghívó. A Veszprém vármegyei Baromfite
nyésztő Egyesület f. é. novemter hó 6. án d. e. 
fél 11 órakor a Vármegyeház kistermében (I. em.) 
közgyűlést tart, amelyre az egyesület t. tagját 
tisztelettel meghívja és szives megjelenését kéri, 
Veszprém, 1932. október 28 , az elnökség. Tárgy- 
sorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tagsági és bel- 
kezelési ügyek. 3. Ügyvezető igazgató évi jelen
tése 1931—32. évről. 4. A számvizsgáló bizottság 
jelentése az évi eredmény és vagyonmérleg bemu
tatásával. 5. Az 1932—33. évi költségelőirányzat 
bemutatása. 6. A számvizsgáló bizottság 3 tagjá
nak megválasztása. 7. Indítványok, melyek a köz
gyűlést megelőzően 8 nappal előbb nyújtandók 
be Írásban az elnökséghez. A zárszámadás és mér
leg, az egyesület hivatalos helyiségében, a közgyű
lést 8 nappal megelőzően megtekinthetők.

fárasztó és nagy türelmet igényló napi munkájuk után szívesen pihennek 
meg tökéletesen reprodukált rádió-zene mellett. Rádióra ma már minden
kinek szüksége van. Próbálja meg a 3 + 1 lámpás, 7037-es Orion rádiói. 
300 Gyártja: ORION IZZÖLAMPAGYAR.



6. (XXXIV. LV1I.—43. szám) VESZPREMVARMEGYE 1932. október 30.

* A Gazdakamara a munkásokért. Győr
ről jelentik: A Felafldunántuli Mezig. Kamara 
munkásagyi azakoeztilya hétfőn tartolta közgyűlé
sét Mészáros István felsSházi tag elnOklésével, aki 
megnyitójában rámutatott, hogy tavasszal és nyá
ron a munkásoknak csak kis része volt állandóan 
foglalkoztatva, igy munkaalkalmat és téli kenye
ret kell részükre bizlositani. KOzOlte Kállay Miklós 
földművelési miniszter az OMKÁ-nak tett azt 
az ígéretét, hogy munkásprogramot fog kidolgoz
tatni, majd a munkások és törpebirtokosok kór
házi és ápolási költségeinek elengedésére telt ja
vaslatot. Németh Imre (Veszprém) fölpanaszolta, 
hogy a földművelési miniszternek azt a rendeletét, 
amely szerint elsósorban mindenütt helyi munká
sokat kell alkalmazni, nem tartják be, amiért dr. 
Ormdndy János gazd. főtanácsos, kamarai igazgató 
azt javasolta, hogy a rendelet végrehajtásánál az 
érdekképviseletek véleményét kérjék ki a közigaz
gatási hatóságok. Somogyi Ferenc osztályvezetó 
ismertette a genfi Nemzetközi Munkahivatal átira
tát a munkások Öregségi és rokkantsági slb. biz
tosításáról s a kamara válaszát. A tanácskozás so
rán Veszprémmegyébfll még Téhöly Imre (Bakony- 
szentlászló) szólalt föl s a földművelési miniszter 
cseléd- és munkáskitüntetési rendelete kapcsán 
rámutatott, hogy a szakosztály sok hűséges mezó- 
gazd. cselédet hozott kitüntetésre javaslatba.

* Sok állat elkelt a  devecserl országos 
vásáron. Devecserból jelentik: A Devecserben hét
főn lezajlott országos állatvásár nagyon élénk volt. 
Felhajtottak 2500 drb. állatot és ebból a fele gaz
dát cserélt. A marhaárak feltűnően emelkedtek, 
aminek oka az volt, hogy három olasz kereskedO- 
csoport és egyes magyarországi urodalmak nagy
mennyiségben vásároltak.

* Virág- és gyDmSIcskiállltás. Pápáról je
lentik : A Pápai Ref. NOegylet három napos virág- 
és gyümölcskiállitást rendezett a Levente-Otthon
ban. Az ízléses kiállítást dr. Uzonyt Kálmán h. 
polgármester szép beszéddel vasárnap déleiéit nyi
totta meg. ElOzOleg a .Himnusz"-1, befejezésül a 
.Szózal*-ot intonálta a gramofon, a Budai Dalárda 
énekével. A kiállítást, titkára kíséretében, megte
kintette dr. Antal Géza református pűSjzOk is, aki 
elismeréssel szólott a művészi elrendezésről és a 
kiállított dolgok szépségéről. A kiállítás tekintélyes 
Összeget hozott a szegény gyermekek téli felruhá
zására.

* MezOgazdaságl traktorkezelOi tanfo
lyam. Az OMOE legközelebbi traktorkezelOi tan
folyama november 21.-én kezdődik a M. Kir. Ál
lami FelsOipariskolán (Bpesl, VIII., Népszinház-u. 
8.), b azon traktorkezelésen stb. kívül ismertetni 
fogják a cséplőgépek, a vetOmagtisztitó gépek ke
zelését is. A tanfolyam időtartama 20 nap, elmé
leti és gyakorlati oktatással, 8 hallgatója lehet 
minden 18. életévét betöltött egyén, aki sikeres 
vizsga után bizonyítványt kap. Jelentkezni levél
ben november 12.-ig kell az OMGE titkári hiva
talánál (Bpest, IX., Köztelek-u. 8 ), 15 P  behatási 
és tandíj egyidejű beküldésével. Bővebb felvilágo
sítást készséggel nyújt a Veszprémvármegyei Gaz
dasági Egyesület.

IRODALOM & M Ű V ÉSZET.
(Mussoliniról) irt könyvet Bállá Ignác, az 

Olaszországban éld kiváló magyar újságíró s an
nak emelkedett szellemű bevezetőjét Herczeg Fe
renc irta. Ezt kOzli az Uj Idők, amelynek gazdag 
szépirodalmi tartalmából kiemeljük Csathó Kálmán 
és Kosáryné Réz Lola regényeinek folytatását, Te- 
rescsényi GyOrgy elbeszélését, Kosztolányi Dezső 
Írását, Bódás János, Király Tibor és Kuti László 
verseit, Lyka Károly humoros művészeti cikkét. 
Ismeretterjesztő cikkek s a népszerű rovatok gaz
dagítják még az uricsaládok kedvelt hetilapját. A 
kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 16, bár
kinek küld mutatványszámot. Előfizetés negyed
évre 6'40 P, egyes szám 50 fillér.

(K épkiállitás.) Mirotz Miklós festőművész, 
az Orsz. Magyar Képzőművészek Egyesületének 
tagja és Breyer József püspöki tiszt, a jeles veszp
rémi amatőr-festő október 30,-tfll november 7.-ig 
újabb munkáikból képkiállitást rendeznek a város
ház tanácstermében. A kiállítás, amelynek megte
kintése díjtalan, reggel 9 töl 1-ig és d. u. 3—6-ig 
lesz nyitva.
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Hirdetmény.
Szilasbalhás nagyközség első, országos

állat- és kirakodó vására
1932. o k tó b e r 31.-én, hétfőn

lesz megtartva.
Szilasbalhás, 1932. okt. 25.

Csatáry József
334 főjegyző.

____ Románd község elöljáróságától.
1440—1932. *
Árverési hirdetmény.

Románd község elöljárósága a község 
tulajdonát képező

korcsmaépQSetel
f .  évi n o v em b e r hő 9 .-én  d. e. 10 
ő r a k a r  3 évre, 1933. évi január hó 1-től 
bérbeadja.

Árverési feltételek, a körjegyzői irodá
ban, a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Románd, 1932. október 20.
Máthé Antal s. k. Háhn Mátyás s. k.

körjegyző. 329 bíró.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

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

A~Move VSE itthon a pápai Kinizsivel játszott 
bajnoki mérkőzési és 2 :0  (0 :0 ) arányban veresé
get szenvedett. A határtalan balszerencsével küzdő 
MOVE a mérkőzés nagy részében fölényben volt, 
azonban mezőnybeli fölényét csatársoiának kapu
előtti határozatlansága és puhasága folytán nem 
tudta gólokra váltani. A MOVE csatársorának tag
jaiból hiányzik az az erő, amely egy mérkőzés 
megnyeréséhez szükséges. A közvetlen védelem 
és halfsor játéka, mérkőzésről-mérközésre, apróbb 
hibáktól eltekintve kielégítő, csatársora azonban 
meddő s igy mérkőzéseit egymásután veszíti el. Az 
egyébként jó játékerőt képviselő Kinizsi játéka 
csalódást keltett. Gólszerzője : Bolla (2). Biró: Fritz.

A VTC pedig Győrött a II. kér. SC-től szen- 
vendett hasonló 2 :0  (2 :0 )  arányú vereséget. Ez 
a mérkőzés is igazolta, hogy a futbalhoz a tudás 
mellett még egy adag .szerencse" is kell. A me
zőnybeli egyenrangú csapat közül Fortuna ked- 
veltje vitte el a babért. Egy-két játékos indiszpo- 
ponáltsága folytán is veszíthet mérkőzést az egyéb
ként jóképességü csapat is. Biró:Veér.

Másodosztályú csapataink közül Fűzfő szép 
győzelmet ért el a szfvári SZAK fölött, Serfőző 
(4) Preiner és Anda góljaival 6 :0  (1 :0 ) arány
ban. Bíró: Kamarell.

A pápai Perutzgyár otthonában szenvedett 
3 :0  (2 :0 )  arányú vereséget Kőszeg csapatától. 
B iró: Sirovecz.

*
Vasárnapi program. A VTC a szfvári DVE- 

vel Veszprémben, a Move VSE a DAC-cal Győ
rött, a Kinizsi a bajnokjelölt tatabányai SC-vel 
Pápán, míg a másodosztályú csapataink közül CBak 
az Unió a PSTE-vel Szfehérvárolt játszik bajnoki 
mérkőzést.

Anyakönyv.
Születés: Binder Károly máv. mozdonyv. és Szabó 

Irén fia Sándor László r. k. — Hortoványi János gépkocsiv. 
és Bundics Irma leánya Irma Mária r. k. — Dénes György 
géplakatos-s. és jaksics Julianna leánya Julianna r. k. — 
Tatai Ferenc v. tűzoltó és Dombay Ilona fia Ferenc Gyula 
r. k. Kozma Terézia cseléd leánya Katalin r. k. — 
Maurer Ferenc ács-s. és Csornai Mária fia János r. k. — 
Hergovits Gyula füszerkeresk. és Mészáros Irma fia Gyula 
Imre Péter r. k. — Maurer Mihály földm. és Kanczler Má
ria leánya Mária Terézia r. k. — Schwarcz Antal földm. 
és Lipp Mária leánya Erzsébet r. k. — Dóczi Antal máv. 
alt. és Rózsa Ilona fia Imre r. k. - Borbély János máv. 
mozdonyv és Kacziáner Teréz leánya Irén Mária ref. — 

Sarmon Árpád honv. őrm. és Husvéth Margit leánya 
Klára Margit Erzsébet r. k. — Farkas Béla népzenész és 
Vörös Terézia leánya Éva Rozália r. k.

Halálozás Punczi Antalné Nyári Terézia 32 é. r. k. 
— Szélesi Gézáné Korpáczi Lujza 73 é. r. k. — Bakai 
Ist/án edénykeresk. 83 é. r. k. — Csákány Sándor máv. 
tiszt 25 é. ref. — Lángi Sándor ny. adóhiv. altiszt 73 é. 
ref.

Házasság: Ssabados Gyula kocsis ref. és Brandstát- 
ter Mária r. k. Oblatt Miklós mészáros és hentes-s. é» 
Oblatt Magdolna izr.

Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat.


