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Nagyasszonya, nemes szive sugallatára, az idén 
is segíteni kiván azokon a szerencsétleneken, akik 
önhibájukon kivül, világkatasztrófák áldozataként, 
az elkövetkező tél borzalmas megpróbáltatásainak 
rém ek tlébe. Hogy azonban ezt megtehesse, a 
keiesztény emberszerelet tllenmondást nem. tűrő

mt legével kopogtat a szivek ajtaján, pénzbeli vagy 
természetbeni adakozásra szólítva fel azokat, akik
nek az Isten megadta a lehetőséget, hogy könyö
rületesek legyenek szenvedő embertársaikhoz. A 
A Főméltóságu Asszonynak egyszerűségében is 
megragadó fölhívása, amelynek bizonyára meglesz 
a kívánt és reméli eredménye, igy szél:

Felhívás % magyar társadalomhoz.
Miután segélyakciómnak az elmúl! évek

ben eléri eredményeiből meggyőződtem arról, 
hogy az akcióm iránt megnyilvánult bizalom 
mily nagy mértékben enyhítette az Ínségben 
sínylődő szegények szenvedését, elhatározlam, 
hogy akciómat rem csak folytatni fogom, de a 
még folyton súlyosbodó gazdasági viszonyokra 
vsló tekintettel a  m ár eddig elért kereteken túl 
is fejleszteni törekszem, hogy a nyomor által 
ütött sebekre még több gyógyírt nyújthassak.

Mielőtt azonban egy újabb adakozásra kér
ném fel a  magyar társadalmat, szivem egész 
melegével mondok a segélyezett szegények ne
vében is köszönetét m indazoknak a  nemesszivü 
adakozóknak, akik adom ányaikkal az elmúlt 
tél nyom orának leküzdését elősegitetlék. Szük
ségét érzem annak, hogy nyilvános elszámo
lással tájékoztassam az egész közönséget arról, 
hogy a társadalom nagy megértése, mellyel 
felhívásomat fogadta, és elismerésreméltó áldo
zatkészsége. mellyel emberbaráli kötelességének 
tett eleget, mi módon és mennyire mozdította 
elő az  ínségeseknek az elmúlt tél súlyos nél
külözésein való átsegítését. Gyűjtésem eredmé
nye 531.790 pengő 12 fillér és majdnem hasonló I 
értékű természetbeni adom ány volt. Ebből sze- j 
mélyesen kiutaltam 217.813.64 P-t. Pénzsegély
ben részesült a személyesen kiutalt és a fel
használt többi összegből 8.939 egyén, illetve [ 
csalód és 63 intézet. Ezenkívül a  székesfőváros 
szervei utján élelmiszer segélyben 12 ezer 552 
csalód, tüzelősegélyben 64.128 csalód, ruhase
gélyben 4.002 csalód. A sörgyárak által adott
100.000 és más helyről felajánlott 260 ingyen 
ebédből 13 ezer 26 egyént részesitettem. Ter
mészetbeni segélyben 120.184 egyén, illetve 
család. Az 1931—32. évben segélyben részesült 
összesen 129 ezer 123 egyén, illetve csalód és 
63 intézet.

A természetben befolyt adományokból a 
ruházati cikkeket főleg a  Vöröskereszt Egylet 
szociális szakosztálya, az iskolanövéri intéz
mény és a Szociális Misszió által, az élelmiszer 
és tüzelőanyagot a székesfővárosnak erre a 
célra kiválóan bevált szervei utján oszttattam 
ki. Ezenkívül ugyanezen adományokból ruhá
zati és részben élelmiszer segélyben részesí
tettem több árvahózat. az Országos Stefánia 
Szövetséget, aggok és szegények menhelyeit 
és  az egyházak szegényeit. A természetbeni 
adom ányok minőség szerinti elosztásának ki
m utatását és a segélyakciómnak a vidéken, a 
megyék és városok főispánjai utján elért ered
ményeit. terjedelmességük, illetőleg az adom á
nyok sokfélesége és nagy szám a miatt, itt 
nem részletezhetem.

Akciómból segélyben kizárólag csak az arra 
rászorult és érdemes szegények részesültek.

Kivizsgálatlanul soha senkinek sem nyújtottam 
segélyt, Minden egyes esetben előzetes pontos 
és körültekintő környezettanulmányt végeztet
tem. Ilymódon vált lehetővé az is. hogy a 
kérvényezők legnagyobb részénél a segítséget 
oly irányban adhattam , amelyben a  legna
gyobb szükséget szenvedték. Amint az elszá
molásomból kitűnik, az akcióval kapcsolatos 
mindennemű munkát egyetlen fillér adminiszt
rációs költség nélkül végeztettem. Hogy pe
dig ezt megtehettem, köszönöm néhány szo
ciális intézmény áldozatkész hölgytagjainak, kik 
a legmesszebbmenő önfeláldozással és teljes 
önzetlenséggel végzik szabad idejükben a  sok 
fáradságot igénylő munkát.

Krisztus király- és katolikus 
sajtóünnepségok Veszprémben.

A veszprémi róm. katolikus egyházközség az 
idén Krisztus kiiá'y ünnepét fényes keretek között 
ünnepelte meg s ait összekapcsolta a katolikus 
sajtó propagálására rendezett ünnepséggel. A mű
soros katolikus sajtó-est múlt szombaton vacsora 
elölt folyt le a Petőfi-szinházban, amelyet egészen 
megtöltő t a közönség. Ott vo!t dr. Rótt Nándor 
megyéspüspök is, a székeskáptilan tagjai, vala
mint a katólikus társadalom színe-java.

A .Pápai himnusz" eléneklése u'án dr. Jd- 
nosy József törvényszéki tanácselnök, az egyház- 
község világi elnöke mondott igen emelkedett szel 
lemü és gondolalgazdag megnyitót, amelyben han
goztatta, hogy meg kell teremteni a katolikus köz
véleményt.

— A magyar katolikus ember — mondotta 
többek között — bármennyire éli is a maga po
zitív hitéletét, nincs kellően tájékozva arról, hogy 
a modern élet nagy kérdéseiben mi tulajdonképen 
a katolikus vélemény, amelyet neki vallania és 
követnie kell, hogy az egyház szelleme szerint 
cselekedhessek. S miután igy az egyes embernek 
nincs határozott katolikus véleménye, katolikus 
közvélemény sem alakulhat ki, aminek hiányában 
azután a katolikus közügyek és érdekek sorsa is 
igen gyakran az egyház ellenségei állal mestersé
gesen életrekeltett és kialakított ellentétes irányú 
törekvéseknek és mozgalmaknak esik áldozatul. — A 
továbbiakban rámutatott, hogy a katolikus köz
vélemény megteremtésére legalkalmasabb eszköz a 
sajtó és kritikát gyakorolt a keresztény világné
zetiéi és hazafias érzéssel szembenálló, u. n. 
„destruktív" sajtót támogató katolikusok fölött, vé
gül az est szereplőit üdvözölte.

A nagy ovációval fogadott, szép beköszöntő 
után Bangha Béla jézustársasági atya, a Központi 
Sajtóvállalat egykori lelkes megszervezője mondott

Több százezer ínséges szorongó aggódá
sát. amellyel a közelgő tél szenvedéseinek meg
könnyítését várja, mélyen átérezve, kérem azo
kat. akiknek módjukban van a  segítés, járulja
nak hozzá adom ányaikkal gyűjtésemhez. És 
amidőn a magyar társadalom áldozatkészsége 
trónti teljes bizalommal indítom ismét útnak 
segélytkérő felhívásomat, hiszem, hogy min
denki átérzi a sürgős segítés szükségességét és 
ugyanazzal a megértéssel fog az  Ínség enyhí
tését célzó munkám tám ogatósára sietni, mint 
azt eddig is tette. A legkisebb adom ányt is 
meleg köszöneltel fogadom, ne gondolja senki, 
hogy kis összeget nem érdem es elküldeni, mert 
a  sok kis összeg összetéve, többszáz család 
nyomorának enyhítésére lesz alkalmas.

Bízom benne, hogy felhívásom a magyar 
társadalom  melegen érző szivében bőven termő 
talajra fog találni és a bekövetkezendő nehéz 
télen ismét nagyon sok szárnyaszegett és hitét 
veszteit szegény csalódnak tudjuk visszaadni 
a  jobb jövőbe vetett bizalmát.

H orthy MiklÓ8né.
*

A vidékieknek az akcióba való bekapcsolása 
végett a Főméltóságu Asszony a gyűjtés és a se 
gélyek kios2tisánzk lebonyolítására a vármegyék 
és városok főispánjait kérte föl.

| hosszabb propagandabeszédet a katolikus sajtó 
fölkarolása érdekében. Krisztus királyságának gon
dolatából kiindulva, a Középkortól kezdve vissza
pillantást vetett az egyházellenes törekvésekre, majd 
át érve a mai viszonyokra, sokszor humoros ha
sonlatokkal fejtegette a katolikus sajtó fontos szük
ségességét. Erélyesen ostorozta azokat az öntu
datlan katolikusokat, akik a destruktív sajtó olva
sása állal lelkűket akaratlanul is megmételyezik, 
végül a filléres „Uj Nemzedék" pártolását és ter
jesztését ajánlotta viharosan tapsoló hallgatóinak 
figyelmébe.

Ugyancsak a katolikus sajtót propagáló, szin
tén nagy tetszéstől kisért beszédet mondott Lend- 
vai István iró, az „Uj Nemzedék" főmunkatársa, 
aki meg az ellenséges sajtó leplezett taktikájára 
mutatott reá, amit nem ebből, hanem csakis a 
katolikus sajtóból lehet megismerni.

A két beszéd között Petry Kató, az Opera- 
ház művésznője az „Aida" és a „Pillangókisasz- 
szony" operákból az áriát, majd később N oseda: 
„Piros rózsa", Környey: „Alkonyaikor" ésM ayer: 
„Párbeszéd" c. müveit énekelte gyönyörűen, külö
nösen a pianisszimóiban leheletszerű finomsággal, 
Kocsuba Elemér gyógyszerész melegen simuló 
zongorak'séretével, és a megismétlődő tapsorkánra 
ráadásokat is adott. Winkler István Sándor Dénes 
„Örök rotációs" c. hatásos versét szavalta el ki
váló készséggel, végül Serdk József kanonok plé
bános, az egyházközség elnöke mondott lendületes 
zárószavakat Az estély végén a közönség a „Him
nusz"- t énekelte el.

Vasárnap, Krisztus király ünnepén reggel 9 
órakor ünnepi szentmise volt a zsúfolásig megtelt 
székesegyházban s azt a Gaal Gasztom temetésén 
volt megyéspüspök helyett Krdnitz Kálmán félsz, 
püspök, nagyprépost pontifikálta. Mise alatt az 
Árpádházi Boldog Margit Vegyeskar és az elemi 
iskolások 160 tagú énekkara a „De Angelis" gre
gorián-misét adta elő. A szenlbeszédet P. Bangha 
Béla mondta és Krisztus királyságának jelentősé
gét fejtegette az egyéni, társadalmi és állami élet-



2. (XXXiV. LV11 — 44. szám.) VESZPRcMVARMEGYE 1932. november 6.

Z O N G O R Á J Á T
c s a k  o tt  vegye, ahol a c ég  é v t iz e 
d e s  fe n n á llá s a  annak minőségéi 

g a r a n tá l ja ,
200 darabból álló ráktáram, mélyen le
szállított áraim, legjobb minőségű gyárt

mányaim minden igényt feltétlen kielégítenek. 
K ed vező  f iz e té s i  fe lté te le k .  
P ia n in ó k . H a rm ó n iu m o k . 289 

n y n u  1 I aranykoszoi us mester, Magyarország leg- 
1/Cili Hl HL nagyobb zongoraüzeme, Budapest, Vili., 
Rákóczi ut 19. télemelet. 45 éve s  c ég .

ben. A katedrá'is fél 12 órás szentmiséjének érté
kes zenei része volt Petty Kató éneke és Orsolya 
Mária veszprémi hegedümüvésznő kimagasló játéka, 
Kecskés Lajos karnagy és Kocsuba Elemér kitűnő 
orgonakiséret ível.

D. u. 3 órakor a Kát. Körben a helybeli ka
tolikus szervezetek tartoltak é'tekezletet a sajtó
propaganda módozatairól s azon Strecke Ernő 
bpesti hi tanár, Marsovszky Ivor, a Közp. Sajti
vállalat lapjainak politikai adminisztrá rátora és 
Serdk József kanonok plébános jelöl'ék meg a kö
vetendő irányt, de még mások is fölszólallak. 5 
órakor pedig a Krisztus király tiszteletére rende
zett körmenet vonult le a várból, amelyet a már 
hazaérkezeit Rótt Nándor megyespüspök vezetett. 
Az urnapi körmenetnél is díszesebb összetételű 
körmenet útvonalán valamennyi ház ablaka ki volt 
világítva és a lélekemelőén szép látványt fokozta, 
amikor a hívők sokasága letérdel! az Oltáriszent- 
ség előtt. A körmentt visszatérése után, a pűspüki 
palota erkélyéről, Strecke Ernő mondot megragadó 
erejű szentbeszédet. A körmenet idejére a várat 
reflektorral kivilágitatták.

Iiaczkó Dezső halála.
Laczkó Dezső c. tankerületi főigazgatónak, 

a Veszprémvármegyei Muzeum igazgat áj nak mű t 
pénteken hajnalban bekövetkezett hirtelen halála 
mély gyászba borította a magyar tudományos körö
ket. Fájdalmas veszteség érte a tudományt a mar
káns alakú muzeum-igazgató elhunytával, mert a 
megboldogul igen nagy természettudós vo.’t, aki
nek haláláig nagy szorgalommal végzett munkál
kodása sok értékes anyaggal gazdagította a ma
gyar kultúrát.

Laczkó Dezső, ahogyan már megírtuk, 1860- 
ban Trencsénben született, középiskoláit olt és 
Kecskémé en, az egyetemet Bpesten végezte. A 
piarista rendbe 1877-ben lépett s áldozópappá

1883 bán szentelték. Privigyén, Debrecenben és 
Kecskeméten volt tanár, majd 1888 tói Veszprém 
ben, ahol 1912 tői 18-ig házfőnök és főgimn. igaz
gató is volt. 1922 ben ment nyugalomba. Örökös 
búvárkodó hajlama ö-ztönzésére 1902-ben részt- 
vett a Décsy féle k'ukúzusi expedícióban. Irodalmi 
működését fő'eg a geológia tudományában fejtette 
ki, emelett nagyértékü ősrégészeti tanulmányai is 
voltak. Öná’ló nagyobb munkája a .Balaton Mo
nográfiájáéban jelent meg és külön kötetben ki
adta a „Veszprém és környékének geológiája" 
című müvét A geológia terén — azonkívül, 
hogy kimerítően földolgozta a Bakony nagy rékzét,
— kiválóan értékes felfedezése a veszprémi Jeru- 
Tsálemhegyen talált fogas teknősbéka vol: (Piac:*:• 
oelys Placodonti) volt. Ösrégészeti eredméiyei kö
zött a legéitékesebbek a Sá^várott talált ősember- 
nyomok, amelyek — eddig példátlanul — tisztin 
löszben fordulnak elő, a rénszarvas és ősló csont
jainak maradványaival. Mindkét kiváló kutatási 
eredményét szakkönyvtárban, az utóbbit pedig a 
muzeum évi jelentésében is ismertette. Nagyszerű 
geológiai munkájának emlékére néhai Lóczy Lajos, 
i Balaton nagynevű kutatója, akihez a megboldo 
gu’tat hosszú éveken át munkatársi viszony és a 
legmelegebb barátság fűzte, egyik Veszprém vidé 
kén isméit kövületet az ő nevéről „Megalodus 
Laczkói“-nek nevezte el. Erre a meghitt ba-átságra, 
de egyúttal a megboldogultra is jellemző, hogy 
ezévben Lajos-napját, Lóczy Lajos csa’á ija  köré
ben; elhunyt neves barátja emlékének szentelte.

A vármegyei múzeumnak megalapítása óla 
vezetője és lelkes szervezője volt, kiváló tudóstár- 
sávál és barátjával: Rhé Gyula igazgató-őrrel 
együtt, aki most a hűséges kartárs és igaz barát 
kegyeletei szereidével rendezgeti a Laczkó Dezsőre 
vonatkozó emlékeket. Kettőjük szaktudásának, nagy 
ambíciójának és ernyedetlen munkásságának az 
eredménye, hogy nagyértékü múzeumunk ma az 
ország egyik legmagasabb színvonalú kullu.inté
zete. Ez volt a megboldogult tartózkodási helye s 
még a rossz idő sem tartotta soha vissza, hogy 
oda naponkint be ne ballagjon. De azért arra is 
szakított időt, hogy a város közügyeibe, mint képvise
lőtestületi tag, beleszóljon és barátai körében is 
megforduljon. Ilyenkor megérdemelt szeretettel vet
ték körül — sokan közülük volt tanítványai, akik 
szigorú, de igazságos tanárukra emlékeztek benne
— „Dezső bácsi" t, az odaadószivü jóbarátot. Tu-
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dományos érdemeiért a kormányzó 1925-ben a 
cimz. tanker. főigazgató címmel tüntette ki.

Az országos gyásznak, ami a megrendítő 
halálest.t nyomában fakad’, a legelsők között Hómon 
Bálint vá lás és ’-özokt. miniszter sietett kifejezést 
adni Rhé Gyulához intízet táviratából, amely igy 
hangzott: „Méyaéges megiLetődéssel értesültem 
Laczkó Dezső őm 1 óságának, a veszprémi uiuze* 
um kiváló igazgatójának elhunytéról és átérzem 
azt a nagy csapást, amely elvesztésével a magyar 
tudományos világot és a közéletet é te. Szeretett mun
katársam emlékét kegyele tel őrzöm meg, fogadjátok, 
kérlek, nagy gyászotokban meleg részvétemet." Ezen 
kivül a tudomány ér közélet számos kitűnősége fe
jezte ki részben a piarista rendháznak, részben a mú
zeumnak a részvé ét A szombaton d ílu tá i végbe
ment temetésén is impozánsan nyilatkozott meg a 
részvét s a piaristi templomban történt besze re 
lésen, illetőleg a gyásszertar'áson, — amiket dr. 
Simon György prelituskanonok végzett, — ott vol
tak dr. Rótt Nándor megyé^püspök, Krdnitz Kál
mán félsz, püspök, nagyp-épost al a székeskápta
lan tagjai, dr. Kenessey Pongrác főispánnal, dr. 
Horváth Lajos alispánnal és dr. Berky Miklós 
polgármesterrel az é ükön az állami, vármegyei 
és városi hivatalok képviselői, az elemi- és közép
iskolák tanárai és növendékei síb és képviseltették 
magukat Márton Lajossal, a Magyar Nemzeti Mu 
zeum régészeti osztályának igizgatójával — aki 
meleghangú búcsúztatót is mondott — a kultusz- 
miniszter, a Nemzeti Muzeum, az Orsz. Gyfijte- 
ményegyetem, a Régészeti Társulit, továbbá a 
Közgyűjteményi Felügyelőség, a Szent István Aka
démia, a Földrajzi Társaság, a Földtani Intézet 
(az utóbbi Lóczy Lajos egyel tirár, igazgatóval, aki 
családja nevében búcsúzó t az elhmyttól), amelyek
nek a megboldogult tagja, v-lamint az Osztrák 
Földtani Társulat, amelynek levelező tigja vo'l. A 
koporsót a piaristák sírboltjában tették örök nyu
galomra, s elhelyezték a koszorúk özönét, amelyek 
között voltak a vármegye és a város közönségének 
szép koszorúi.

A  főbíró emlékezetköve.
Irta Horváth Cyrill. 2

Uj csoda: egy napon Jézus — már hetedik 
esztendejében — az utcán együtt játszik a többi 
gyerekkel. A porból különféle állatokat formálnak 
és Jézus megeleveníti az állatokat. Eiért az embe
rek varázslónak tartják s élt 1 ják gyermekeiket a 
vele való bará'kozástól. Más alkalommal bemegy 
egy selyemfestő boltjába. 0 1 a fazékba valami 
festék kotyvad. Se szó, se beszéd, belehányja a 
selymeket. A festő kétségbe van esve: neki minden 
darab selymet más más színűre kellett volna fes
tenie. Végre kiszedik a selymet a fazékból. Akkor 
látják, hogy minden darabnak olyan a színe, ami
lyenre a mester eredetileg festeni akarta.

Más. Heródes király megbízta Szent Józsefet, 
hogy a királyi palota bizonyos helyiségébe, oda 
pontosan beillő trónszéket csiráljon. Mikor két 
esztendő múlva elkészült a szék, kitűnt, hogy min
denfelől kisebb Ct ujjnyival, mint lennie kellene. 
Sebaj, Jézus megragadta a szék egyik felét József 
a másikat. És addig húzták, hogy a kijelölt helyet 
pontosan betöltő te. Történt, hogy Jézus bujócskát 
játszott a gyerekekkel Behunyta a szemét és várt, 
mig amazok elbújtak. Akkor elindu t a keresésökre. 
Beszólt egy házba. Onnét az asszony azt felelte, 
hogy nem látott semmiféle gyereket.

— Hát azok micsodák, amiket látsz a ke
mencében ?

Felelt az asszony:
— Háromesztendős kecskék.
Jézus bekiáltott a kemencébe :
— Akkor hát gyertek ki kecskéim pásztor- 

tokhoz !

A gyerekek ebben a pillanatban kecskékké 
változtak és ugrándozva, mekegve bújtak elő a ke
mencéből.

Az asszony megrémült, elkezdett rimánkodni:
— Uram, a te szent szerelmedre, változtasd 

vissza a gyerekeket, a te szolgáidat, régi mivoltukra.
Jézus megszánta. Odaszólt a kecskéknek:
— Gyerekek, gyertek játszani i
És a kecskék abban a szempilllantásban 

visszaváltoztak gyerekekké.
Utóbb egy gyermeket megmart egy mérges 

kígyó. Jézus bekiáltott a kigyólyukba, előparan
csolta a bestiát és kiszivaita a sebből a mérget. 
Ez a megmart fiú volt az a kananeai Simon, akiről 
mint Krisztus tanítványáról van emlékezet Má é 
evangéliumában.

Történt ismét más alkalommal, hogy Jézu3 
Jakabbal, Szent József fiával, fát szedegetett az er
dőben. Jakabot megcsípte egy mérges vipera. Jézus 
azonnal odament hozzá, rálehelt a csípés helyére 
és Jakab legott meggyógyult.

Valami Zeünen nevű gyereket egyik társa le
lökte a hintáról. Zeünen meghalt, a gyerekek el
szaladtak, egyedül Jézus maradt a helyszínen. Zeü- 
nen apja Jézusra fogti, hogy okozója volt a sze
rencsétlenségnek. Jézus a halott fejéhez lépett és 
felkiáltott! Zeünen, Zeünen, mondd meg, ki taszí
tott le a hintáról? És a halott rögtön megszólalt, 
hogy más valaki okozta a leestél.

Egyszer Mária vízért küldte a kútra. Jézus 
megmerhette korsóját, de ez ahogy felfelé húzta, 
kettészakadt. Jézus se volt rest, hirtelen leterhelte 
a keszkenőjét és a vicét abban vitte haza édes
anyjának...

A negyedik és egyben utolsó fejezet újból 
visszatér az első témájához, a Joachim és Anna 
szép történetéhez, Mária felajánlásához, nevelésé
hez és mátkaságához. Aztán elkíséri az eseménye

ket a betlehemi kisdedek megöléséig. De nemcsak 
több tárgyat öl 1 fel, hanem, ami a fő, előadásá
ban is sokkal részletezőbb és köl.őibb az első fe
jezetnél. Különösen szép, hangulatos a magtalan 
házaspárnak, kivált a borosíyánfán fészkelő vere
beket néző Annának busongása és gyermek után 
való sóvárgása. Mária terhessége a főpapnak is 
tudomására esik, s mind a Szent Szűr, mind Jó
zsef próbavizet iszik ártatlansága bebizonyítására. 
Mikor Betlehembe indulnak, József megnyergeli 
a szamarat, felülteti rá Máriát, mega pedig két 
fiával, Simonnal és Józseffel a szamár előtt ballag. 
Egyszer az utón megszólal Mária és kéri Józsefet, 
hogy vegye le őt a szamárról, mivel fájdalmakat 
érez. József szót fogad, de szorongva kérdezi: 
Hova vigye a pusztaságban ? Szerencsére ta
lálnak egy barlangot. József bábáért fül Betle
hembe. Éppen szembetalálkozik egy asszonnyal. 
Viszi a barlanghoz: akkorra a gyermek már ott 
szopik anyja keblén és a helyiséget csodás fé
nyesség tölti be. Az asszony elmegy, összeakad 
Saloméval, a bábával Elmondja neki, hogy a bar
langban egy leány szűzen szült. A bába felpalten: 
„Él az Ú r! nem hiszem, mig meg nem vizsgáltam". 
De alighogy bement, már is jajgatva jön kifelé: 
„Oh én hitetlen! Miért kísértettem meg az élő 
Istent! Jaj nékem! Mert ég a kezem, mint a tűz 
és elszakad tőlem*.

Aztán jönnek a keleti bölcsek és Heródes 
rendeletéi. Mária az ökrök jászolába rejli gyerme
két. Erzsébet a hegyekbe menekül fiával, Jánossal. 
Azonban hiába néz menedék után. Kétségbeesésé
ben a hegyek Istenéhez fohászkodik segítségért. 
Abban a pillanatban megnyílik a hegy és János meg 
van mentve. A gaz Heródes hiába keresteti. Maga 
az édesapja, Zakariás főpap se fudja, mi lelt gyer
kével. A zsarnok nem hisz szavának és megöleti 
a főpapot. (Folyt, köv.)
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22 éven felüli nők!
36 éven felüli férfiak!

A k a rn a k -e  m indig  f ia ta lo k ,  
e g é s z s é g e s e k  m a r a d n i?

Igyanak minden reggel a csodálatos halásu, világ
szerte isméit természetes „M1R A” glaubersós gyógy
vízből, étkezés elótl fél vizespohárral. A vérkerin
gést szabályozza, frissít Ildit, az emésztést rend
ben iaitja. Biztos és természetes fogyasztószer. 
Kérdezze meg orvosát, igaz-e, hogy e vízzel sok
féle betegségnek elejét veszik. Mindenhol árusítják 

literes Üvegekben. 335
A „MIRA“ keserüvizet, mely 7 decis üvegekben 
kerül forgalomba, csak egyszer próbálják ki azok, 
akiknek hashajlóra van szükségük. Alig egy óra 
alatt g0rc8mentesen hajt, kellemes izü. Az orvos- 
tudományi megállapítás szerint a legtöbb termé
szetes glaubersó t  vízben van, miéit is nemcsak 

hajt, hanem gyógyít is. Kapható mindenütt I

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni OrOk Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

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

gyéspüspOk hosszabb tartózkodásra székhelyéről 
elutazóit. — Dr. Kenessey Pongrác, vármegyénk 
főispánja tegnap pénteken, hivatalos ügyekben, 
Bpeslre utazóit.

— Adomány. Boldog emlékezetű Laczkó 
Dezsd koszorújára a Veszprémben lakó volt tanít
ványai által gyűjtött Összeg maradványa: 18 P, a 
gimnáziumi diákmenza javára fordittatott.

— A Muzeum kOszOnete. Laczkó DezsO 
múzeumi igazgató elhunytéval sokan a múzeum
ban fejezték ki részvétüket. Mivel a vezetőségnek 
nem áll módjában ezekre külOn-külön válaszolni, 
ezúton fejezi ki hálás köszönetét. Ugyancsak kö
szönetét fejezi ki azon üzlet ulajdonosok részére is, 
akik a város mélységes gyászát a (emelés alatt 
üzletüknek bezárásával Öregbítenék.

— Képviselők névnapja. Tegnap pénteken 
volt Károly-napja, amely alkalommal kerületükből 
a jóbarálok és tisztelők sokasága kereste fül sze- 
rencsekivánataival vármegyénk két illusztris egy
ségespárti képviselőjét: dr. Schandl Károly r.y. 
államtitkár, devecseii és Holitscher Károly gazd. 
főtanácsos, zirci képviselőt.

— Kertész J. Tódor újra a Szervita té
ren I A szolid hagyományairól közismert régi pa
tinás cég uj üzletel nyitóit a Szervita-tér 4. szám 
alatt, hol olcsón beszerzett nagy raktárából nagy 
téli vásárt rendez. 338

— G yászünnepély a  tem etőben. Minden
szentek ünnepin újra benépesült Veszprém alsó
városi sirkertje és mindenki sietett a hOsi sirok 
emlékkereszljéhez, hogy imádságával lerójja a hálás 
kegyelet adóiál a hösök iránt. Az idén ismét a 
királydijas Veszprémi Dalegyesület rendezte a 
gyászünncf ’.lyt, amelyen — az eddigi szokás sze
dni — megjelentek az egyházak és halóságok kép
viselői, a honvédtisztikar, a társadalmi egyesüle
tek, az iskolák, cserkészek, leventék s a város 
társadalmának minden rangú tényezője, élükön dr. 
Kenessty Pongrác főispánnal, Az Uunepséget a há
rom helybeli dalárda Osszkara, Gaal Sándor ki
rálydijas karigazgató vezetésével, a „Hiszekegy*- 
gyel ny itod  meg, majd dr. V/éber Pál kanonok 
mondott magasan szárnyaló ünnepi beszédet. Ami
kor — mondotta — elz-.rár.dokolunk szeretteink 
sírjához, az áhitat és hála érmésével kell megállá
siunk hőseink sirdombjánál, és rendíthetetlen hittel 
kell imái rebegnünk érettük, akik vérehullásának 
köszönhetjük, hogy most mi szihad hazában va
gyunk. A könnyekig meghaló, szép emlékbeszéd 
után az összkar Gaal—Mózner: .Hősök emléke” 
c. dalt énekelte el, majd a hősi kereszt Unnepies 
megkoszorúzása következet!. Végül a .Himnusz* 
csendült föl az egyesült dalárdák ajkairól.

Kenessey P o n g rác  m a ra d  
V e s zp ré m v á rm e g y e  fő is p á n ja .

A kormányváltozással kapcsolatban, a főis- 
páni karnak régi szokás szerint történt lemondá
sával egyidejűleg, dr. Kenessey Pongiác, várme
gyénk főispánja is a Gömbös-kormány rendelke
zésére bocsátotta állását. Habár minden valósz' 
nüsége megvolt, — mert az ellenkezőjére semrr' 
ok sem forgott fönn, — hogy az uj kormány to
vábbra is refleklát Kenessey Pongrác működésére, 
mégis egyes fővárosi lapok tendenciózus, kósza 
híresztelésével szemben szükségesnek tartjuk le
szögezni, hogy a Gömbös-kormány bizalma is 
Veszprimmegye főispánt szikének betöltésénél Ke
nessey Pongrác tránt nyilvánult meg s így ő ma
rad továbbra is a főispánunk. Erről levélbeli értesí
tést is kapott dr. vitéz Keresztes Fischcr Ferenc 
belügyminisztertől, aki hangoztatja, hogy Kenessey 
Pongrác értékes szolgálataira úgy politikai, mint 
közigazgatási kormányzati szempontból súlyt vet 
és ezért a kormány nevében arra kéri, hogy tiszt
ségét továbbra is tartsa meg és a reá há-uló, fe
le] ősségi. Ijes nagy munkában hathatós támoga
tásával legyen segítségére. — Amidőn ezt öröm
mel közöljük, abban a tudatban tesszük, hogy 
vármegyénk közönségének is nagy örömet oko
zunk vele, mert éppen a kormány általános tet
széssel fogadott nemzeti munkatervének megvaló
sításánál van szükség olyan férfiúra, mint Ke
nessey Pongrác, aki ebben a vármegyében min
denkit ismer, 8 akit — ezt bátran átütjük — min
denki szeret, tisztel és becsül.

S ch and l K á ro ly  a g a zd á k  ked 
vezm ényes  k a m a tfiz e té s é é r t.
Egy évvel meghosszabbították a gazdi- 

moratóriumot.
Bpeströl jelentik: A 33-as országos bizottság 

a múlt szombaton tárgyalta többek között a gazda- 
tartozásokra vonatkozó kormányrendeletei, amely
nek hatálya ezév október 31.-én lejárt. A bizotlság 
egyhangúlag elfogadta a kormánynak azt a javas
latát, hogy a moratórium további egy tere meg- 
hosszabbittassik s így 1933. október 1.-ig újabb 
árverés sem tűzhető ki.

A bizottságban fölszólalt dr. Schandl Károly 
ny. áltamlitkár, a devecseri kerület képviselője is 
és hangoztatta, hogy a rendelettervezetben haladást 
lát. Különösen kelyesli, hogy a költségek szapo
rodását megakadályozták. Az átmeneti megoldás
nak addig kell tartania, amíg a piaci árak meg
felelően emelkednek és a rövidlejáratu kölcsönök 
olcsóbb törleszléses kölcsönökké alakíthatók át 
De csak akkor lesz ez is célravezető, ha o'csóbb 
kamatlábat tudnak biztosítani. Javasolja, hogy az 
eladósodott gazdák részire kedvezményes kamatot 
biztosítsanak. — A felszólalást és javaslatot nagy 
tetszéssel fogadták.

— A reformáció emlékünnepe. Az idén 
méltó és lélekemelő ünnepség keretében ülte meg 
a két veszprémi protestáns egyház a reformáció 
emlékünnep!!. Hétfőn délelőtt mindkét templom
ban urvacsorás istentisztelet volt, amelyeken Ma
kár János ref. segédlelkész és Hering János evan
gélikus lelkész igehirdetés közben emlékezlek meg 
az évforduló jelentőségéről. Délután pedig a két 
egyház közös ünnepélyt rendezett a református 
templomban, amelynek nagyszámú közönsége so
raiban olt voltak dr. Kenessey Pongrác főispán, 
dr. Horváth Lajos alispán, Csajághy Károly kúriai 
bíró, a veszprémi ref. egyházmegye, dr. Cseresnyés 
József egészségügyi főtanácsos, a veszprémi ref. 
egyház gondnoka, dr. Zauner Róbert p. U. taná
csos, gyülekezeti felügyelő vezetésével az evangé
likus egyház tisztikara és presbitériuma stb. A .Te 
benned bízunk” kezdetű dice'ret után Demjén 
Márton ny. esperes mondott szépséges, áhilatos 
imát. Az ünnepi beszédet Boda József ref. hitok
tató-lelkész mondotta és szárnyaló szavakkal fej
tegette a reformáció lényegét, ami annak a pozitív 
hitnek a szivekben való meggyökeresitése, hogy 
az ember csak Isten kegyelméből, egyedül Krisztus 
megváltó közvetítésével szerezheti meg az elérhető 
legnagyobb boldogságot: az örök üdvösséget. A 
reformáció — mondottá — „.őst is folyik s annak 
hívei, a lelkek megtartásáért folytatott magasztos 
küzdelmükben, amelyben testvérként tekintenek 
minden keresztényt, nem érnek reá a felekezelies- 
kedés kakasviadalaira. Htring János ev. lelkész 

| pedig a reformációnak a világi életben való át

alakító hatásaira mutatott reá emelkedett szellemű 
magyarázatában. Az ünnepély műsorát, a beszédek 
között, dr. Riczné Havas Annus hegedUművésznö- 
nek, dr. Rácz Gyula melegérzésfl, jeles orgonaki- 
séretével, művérzi tudással és szépséggel előadott 
hegedüszámai (Godard: „Berceuse” és Raft: 
.Cavatina”), valamint dr. Agyagássy Elek törvény- 
széki bírónak kiválóan interpretált nagyhatású sza
valata (Szilágyi S : .A kazánfűtő”) töltötték ki. A 
.Himnusz”, majd az .Erős vár a mi Istenünk* 
kezdetű Luther-ének két versszakának eléneklésé- 
vel végződöd a szép ünnepség.

Pápáról jelentik: A pápai protestáns egyhá
zak is megünnepelték a reformáció évfordulóját. 
Az evangélikus templomban Schöck Gyula lelkész 
tarlóit prédikációi. Majd vallásos estély volt a 
templomban, amelyen vitéz Draskóczy István gyü
lekezeti felügyelő méltatta Luther Márton fellépé
sének jelentőségét. A református templomban O ’é 
Sándor lelkész prédikált, az esti templomi ünne 
pílyen pedig dr. Tóth Endre főisk. igazgató tar
tott előadást a reformációról. A nőnevelő intézet 
délelőtt tartott ünnepélyén az emlékbeszédet Vargha 
Gyula vallástanár tartotta. Mindhárom ünnepélyen 
szavaalatok, ének- és zeneszámok emel ék még az 
ünnepi hangulatot.

— A MANSz jótékonycélu e stjének  m ű
sora. A dr. kenessey Pongrácné főispánná elnök
sége alatt á lő Magyar Asszonyok Nemzeti Szö- 
vatsége veszprémi csoportjának november 12,-i, 
vacsorával kapcsolatos, jótékonycélu műsoros estje 
belépésre és vacsorára is jogosító műsorának el
helyezését már megkezdték a MANSz hölgytagjai 
s az eddig megnyilvánult nagy érdeklődés után 
Ítélve, a jótékony est fényesen fog sikerülni. A 
vacsorái megelőző műsoros előadásnak, amely a 
Nemzed Kaszinó nagytermében pontosan fél 7 
órakor kezdődik, részletes műsora a következő: 
1. Dr. Gulheil Jenő: Proióg, előadja Major Ist
vánná. 2. a) G odard: .Adagio pathetique, b) 
Wienawsky: .M azurka”, hegedűn előadja Szabó

Arany- és ezüst-

legmagasabb árban vásárol

Szűcs Ede Bankháza
rr klr. oszMIysorsjáték lőárusitó helye 

Veszprém.
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ALSÓ TEKERES.
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N e m e s ite tt g yü m ö lc s fá ka t, 
d ís z c s e rjé k e t, ró z s á k a t,  

s o rfá k a t s z á llít
és azok fajazonosságáért felelősséget 

vállal.

K é r je  a  le g ú ja b b  á r je g y z é k e t .
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Sándor, zongorán kiféri Roskovelz Józsefné. 3. A 
királydijas Veszprémi Dalegyesület énekszámai, ve
zényel Gaal Sándor karigazgafó. 4. „En és Ang
lia* címmel előadást tart dr. Nagy Emil voltjigaz- 
8ágügyminis2ter.

— A gimnázium Szent Imre szinelőadása
ma szombaton d. u. ponlosan fél 6 kor kezdődik 
a színházban. Jegyek Fekete Gy. kereskedésében 
kaphatók. Vasárnap d. u. 4 órakor az előadást 
megismétlik 50 filléres földszinti ülőhelyekkel.

— Tizkarátos briliáns a libában. Egy 
békési tanyai lakos libákat vilt fel Bpestre, az egyik 
eladott libát felvágták s egy tizkarátos briliánst 
találtak benne. A drágakő Tolnai Világlapja egyik 
oldalába volt csomagolva.

— H alálozás. Lőwy Béláné szül. Tauszig 
Fánika november 2.-án, életének 76., boldog há
zasságának 35. évében, rövid szenvedés után el
hunyt Veszprémben. A megboldogult melegszívű, 
jótékony uriasszony volt, aki, mint az Izraelita Nő
egyletnek hosszabb ideig elnöke, a Veszprémi Jó
tékony Nőegyletnek pegig haláláig pénztárosatok 
szegény könnyét iparkodott letörölni. Halála szé
les körökben őszinte részvétet keltett s ez a 3.-án 
délután végbement temetésén is meleg érzéssel 
nyilatkozott meg. Férjén kívül testvére és kiterjedt 
rokonság gyászolja.

— M egszűnt a Balatonon a hajózás. Sió
fokról jelentik: A Bilatoni Hajózási r. t ,a z  utas- 
forgalom csökkenésére való tekinietttl, vasárnaptól, 
kezdve az összes hajőjáratokat beszüntette.

— A Polgári DalegyesDIet dijavató dal
estje. A Veszprémi Polgári Dalegyesület novem
ber 6.-án, vasárnap este 9 órakor a Korona szálló 
nagytermében a szfehérvári dalosversenyen elnyert 
II. csoport 1. diját (ezüst plakett) fölavató dalos
estet rendez, amelyre pártoló tagjait is meghívta

— T e rm é s z e 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.

— Frontharcosok  szervezkedése. A veszp
rémi körzetvezelö hosszabb fölhívást küldött be 
lapu-knak, amelyet azonban helyszűke miatt egész 
terjedelmében nem közölhetünk. A fölhívásban 
hangoztatja, hogy az Országos Frontharcos Szö
vetség az egyetlen szervezel, amely a frontharco. 
sok érdekeit komolyan fölkarolja és ma már a 
frontharcos kérdés kormányprogram lett. Gömbös 
Gyula miniszterelnök ugyanis 16 000 bajtárs előtt 
kijelentette, hogy alkotmányos utón készülőben 
van a frontharcos törvény, amely megnyugtatja a 
frontharcosokat, hogy a hozott áldozataikat végre 
14 év után elismerik és méltányolják. A fölhívás 
felszólítja végül a bajtársakat, hogy a hívó szózatra 
okvetlenül jelentkezzenek. A legközelebbi bajtársi 
Összejövetel nov. 5.-én, szombaton este 8 órakor 
lesz a városház nagytermében, amelyre saját és 
kOzös érdekben okvetlenül várják a bajlársakal.

Pápa város mozi ügye.
Pápáról jelentik: Hélfón Pápa város képvi

selőtestülete, dr. Uzonyl Kálmán h. polgármester 
elnöklése alatt, közgyűlést tartott, amelynek egyet
len pontja a mozi-színház építési ügye volt. Napi
rend elölt a h. polgármester bejelenti tte, hogy 
Gömbös Gyulát, dr. Lázár;Andor igazságügyminisz
tert, Pápa város szülöttét, valamint [dr. Darányi 
Kálmánt, a II. fiz. osztályba való előléptetése al
kalmából, továbbá dr. Rótt Nándor veszprémi me- 
gyéspüspökötj az i. oszt. érdemkereszttel történt 
kitüntetése, valamint Csajághy Károly törvényszéki 
elnököt tízéves jubileuma alkalmából a város ne
vében üdvözölte, amit éljenzéssel vetlek tudomá
sul. Bejelentette még, hogy Gyurálz püspök emlék
szobrára a város nevében koszorút helyeztek, majd 
elparentálla Szűcs Gyula h. anyakönyvvezetöt, aki
nek érdemeit jegyzőkönyvben megörökítették s a 
gyászoló család|ához részvéliratot intéznek.

Ezután a A. polgármester részletesen ismertette 
a mozi-színház építésének ügyét. A Kunt Testvé
rek építőmesterek ajánlatot nyújtottak be, amely 
szerint a villanytelep használaton kívül helyezett 
géph zát és kazánházát, mintegy 35.000 P össze
gen a mozi céljaira teljesen megfelően átépítik, s 
az esetleg hiányzó összeget a sajátjukból meghi
telezik. Az á'épiíésre fedezetül szolgálnak a bérlet- 
gyűjtésből befolyó összegek és más felhasználható 
összegek, amelyek mintegy 14.500 P nek felelnek 
meg. A munkálatok egy részét házilag, illetőleg 
szükségmunkával fogják elvégeztetni. Dr. Sulyok 
Dezső, a pénzügyi bizottság előadója vi'ágos ok
fejtéssel reámutatott, hogy ezidőszerint kivihető
nek egyedül ez a terv mutalkozik, ha ezt nem 
fogadnák el, akkor tovább folyhatnak a meddő 
viták afelett, hogy a mozit hol épillessék meg. 
Ajánlo'ta érért, hogy a polgármester javaalatát egy
hangúlag fogadják el, ami Jitek Ferenc, Szűcs 
Dezső felszólalásai és Mátét Sándor mozi-igazgató 
felvilágosítása u'án, névszerinti szavazással meg 
is történt. Egyúttal kimondták a birtokon kivüti 
fellebbezést és másnap már az építkezést meg is 
kezdték, s ha az időjárás megengedi, december
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derekára már az uj mozi-szinház átadható lesz 
rengette:érének. Ezzel a közgyűlés a régóta húzódó, 
vitás moziügy végére pontot telt. Az üggyel ösz- 
szefüggöen ugyancsak egyhangúlag elfogadták dr. 
Fehér Dezsőnek azt az indilványát, hogy a köz
gyűlés küldöttségileg keresse fel gróf Esterházy 
Tamást, s a grófi-ut melletti gzümölcsös kertekből 
kérje olyan területsáv átengedéséi, amely a baromfi
piaccal egyvonalban haladna és a mozi bejáraiéi 
a grófi-ut felől is lehetővé tenné.

— Csupa mosolygó jókedv annak a re
génynek a kezdete, amely iélegzelelállitó kalando
kon ál tisztit meg kél ifjú lelkel az önhittség és 
féktelenség hibáitól. Megjelent a Milliók Könyve, 
ára 20 fillér. Kapható mindenült. Állandóan ke
resztrejtvény értékes dijakkal. Nagy rejlvényolim- 
piász.

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

— Bérelt autóbuszok után díjvissza
térítést ad a posta. A veszprémi poslafó- 
nökség közli, hogy a m. kir. posta autóbusz 
üzeme a jövőben egy-egy naptári év folyamán na. 
gyobb mértékben igénybevett bérelt kocsik u'án 
díjvisszatérítést ad. Évi 1000 kilométert meghaladó 
igénybevételnél 5 % , 2000 kilométeren felül pe
dig 10 °/o a visszatérítés összege.

Jó mellékkereset ^számára faiskolai képviselet.) 
K o la u c h  fa is k o la ,  S z e g e d .

— Fej-, váll- és ágyékrheumánál, ideg-
fájásoknál, szaggatásnál és zsábánál a természetes 
„Ferenc József" keserüviz rendkívül hasznos 
háziszer, mely kora reggel egy pohárral bevéve, 
az emésztőcsatornát jól kitisztítja. Egyetemi kli
nikákon szerzett tapasztalatok tanúsítják, hogy a 
valódi Ferenc József-viz gyors és biztos hatású, 
kitűnő gyomor- és béltisztitó szer. A Ferenc Jó 
zsef keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban 
és füszerüzletekben kapható. 1

— Cserkész gyűlés. Pápáról jelentik: A IV. 
cserkészkerület, amelynek Szfehérvár a székhelye, 
vasárnap tartotta é/es rendes közgyűlését Pápán. 
A közgyű'éal Havranek József társelnök, fejérme- 
gyei alispán vezette, akinek megnyílója után Saly 
József kerületi; főtitkár terjesztene elő évi jelenté
sét, amely a mai nehéz viszonyok között is ör
vendetes jelenségekről srámol be. Majd a pénztá
ros jelentését vették tudomásul, igy az 1932. évi költ
ségvetési is. Ezu'án dr. Major Dezső országos fő
titkár mondott nagy beszédet, amelyben különösen 
a jövő nyári gödöllői világ-jámboré jelentőségével 
foglalkozott s felhívta a cserkész csapatok vezető
ségét, hassanak oda, hogy a jámborén a magyar 
cserkészek régi hírnevükhöz [méltóan megállják a 
helyüket és minél több külföldi barátot szerezze
nek, amivel szolgálatot tesznek a magyar integri 
lás ügyének is. Á közgyűlést közebéd követte a 
Központi Szállóban, majd cserkésztiszli gyü'ést tar
tottak. A gyűlésen részlvettek a szfehérvári, vesz
prémi, győri, tatai, bicskei és pápai cserkészcsa
patok kiküldöttei.

— Betörtek a trafikba. Ajkától jelentik: 
Ajkán az elmúlt héten Ozv. Csöngetné Balogh Róza 
hadiözvegy dohánytőzsdéjét feltörték s mintegy 159 
P értékű dohányárut elvittek. A csendőrség nyomoz.

— K e r e s k e d e lm i,  Ü gyvédi óo  i r o d a i  n y o m 
ta tv á n y o k a t  le g s z e b b e n  é e  le g g y o rs a b b a n  ká
s á it  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 a z p ró m .  
T e s s é k  p r ó b a r e n d e lé a t  te n n i.

— „A vörös pillangó",^, regény Írója Dénes 
Gizella, aki eddig csak finom, mély tanulmányra 
valló történelmi regényeivel lépett az olvasóközön
ség elé. Most a Nyíl olvasói számára hangulatos, 
cselekményben gazdag, mai miliőben játszó re
gényt irt, amelynek Pécs, ez a hangulatos, szép, 
régi város a szintere. Olvasóink figyelmébe ajánl
juk a szép regényt.

— Elítéltek egy notórius betörőt. Októ
ber 28.-án a szombathelyi lörvényszék 3 évi do
loghátra ítélte Ehtenfeld István újpesti szövősegé
det, aki végiglopkodta a Dunántúl valamennyi iz
raelita templomát, Veszprémben pedig házigazdá
jától, Pállfy Istvántól lopott el egy aranyórát és egy 
aranyláncot.

— Balta a gyerm ek kezében. Ajkáról je
lentik: Kovács Mariska 3 éves ajkai gyerek ját
szadozott pajtásaival és egy favagó baltával a kis 
Simon lány a kezére ütött olyan szerencsétlenül, 
hogy a balkeze két középső ujját csapta le az 
éles szerszámmal. Dr. Kaulsch Jenő körorvos vette 
ápolásba.

— Döntö fontosságú kezdeményezés a 
a hazai gyümölcstermesztés fellendítése ér
dekében. A szakszerű gyümölcsfalelepités propa
gálása céljából a Gyümölcstermelők Orsz. Egye
sülete és a Magyar Faiskolai Szövetség szoros 
együtt nüködésben állapodott meg. Elsősorban a 
faisko' i szövetség kötelékébe tartozó faiskolákból 
szállítandó facsemeték árai nyertek megálfapitást. 
Ezek az olcsó csemeteárak képezik az első na- 
gyobbszabásu kedvezményt, amit a Gyümölcster
melők Orsz. Egyesülete tagjainak nyújt. Értesülé
sünk szerint az elsőosztályu, közepestörzsü fa
csemeték kedvezményes áta 40—60 fillér között 
mozog. Egyébként a Gyümölcstermelők Országos 
Egyesülete egy igen hasznoB utasítást is adott ki 
gyümölcsfák ültetésére nézve, amely az egyesület
nél (Bpest, VI., Andrássy-ut 8 )  díjmentesen kap
ható.

Gyom
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újból megnyitotta
üzletét.

A z o lc s ó n  b e s z e rz e tt  nagy
rak tá rtaz ism ere te sfén y es karácsonyi
vásáron, m á r  n o v em b e r hó l-tő l
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Árjegyzéket az idén nem adunk ki, levélben
a legnagyobb készséggel szolgálunk részletes

ajánlattal kedves és tisztelt vevőinknek.

— K egyeleti stafé ta . Kedden délelőtt nagy
számú és előkelő közönség érdeklődése mellett, 
amelynek sorában dr. Kenes3ey Pongrác főispán is 
megjelent, futották le a Veszprémi Levente Egye
sület rendezésében az évenkint szokásos kegyeleti 
stafétát, amelynek végcéljt a hősök emlékoszlopa 
volt. A staféta eredménye a következő: Szenior 
csoportban 1. Move VSE, 2. Honvédség, 3. Pénz
ügyőrség, 4. VTC Ifjúsági csoportban 1. Főgim
názium, 2. Honvéd altisztképző, 3. Felsőkereske
delmi, 4. Leventék.

— A Veszprém i P ia ris ta  D iákszövetség
nov. 9.-én, szerdán este a diákmenzán, tagössze- 
jövetelt tart, melyen megemlékezik Laczkó Dezső
ről. Előtte 7 órakor választmányi ülés lesz.

— Az Ajkai D alárda  elnöke és karnagya.
Ajkáról jelentik: Az Ajkai Üveggyári Dalárda a 
napokban tiltotta tisztújító közgyűlését, amelyen 
egyhangú lelkesedéssel elnökké dr. Gönczy Tiha- 
mért, az üveggyár egyik vezető főtiszt viselőjét vá
lasztották meg. Karnagy Németh Lo.ánd lett, aki
nek szakavatott vezetésével már sok sikeres ered
ményre tekinthetnek vissza.

— T alá ltak  Veszprémben, október 29.-én 
az utcán egy pénztárcát, kisebb összeggel. Igazolt 
tulajdonosa a rendőrségen átveheti.

— A szegény  em ber to lvaja  Ajkáról je
lentik : Az ajkai uradalom sommásai közül Varga 
Jánosnak zsebéből 86 P t kiloptak és igy a sze
gény ember egész nyári és őszi keresete elveszett. 
A csendőrség erélyesen nyomozza a lelketlen tolvajt.

— Vegyen ö n  is ré szt a  B lokm alt rek 
lám -pályáza tban  ! 600 pengő jutalom a 3 leg
jobb pályamű beküldőjének. A pá'yázat feltételei a 
Blokmaltot árusító helyeken kaphatók. 336

— Tüzoltógyűlés. A Veszprémvármegyei 
Tűzoltó Szövetség november 13.-án d. e. 9 óra
kor a vármegyeház kistermében, választmányi ülést 
tart a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki meg
nyitó. 2. A vármegyei rüzrendészeti állás szer
vezése. 3. Az 1932. évi 78.199. VI. B. M. számú 
leirat tárgyalása. 4. Az Orsz. Tűzoltó Szövetség 
felhivásának tárgyalása. 5. A „Tűzvédelem" c. l3p 
szerkesztőségének kérelme. 6. Az üresedésben 
levő járási tüzr, felügyelői állásra ajánlás. 7. Indít
ványok.

— Postaaltisz tek  d isznó toros vacsorája . 
A veszprémi postaaltisztek november 6.-án, hol
nap vasárnap este az Angyal vendéglőben levő 
helyiségükben disznótoros vacsorát rendeznek, 
melyen vendégeket is szívesen látnak.

— Féltékenységében  öngyilkos lett. Enyin- 
gen Brucker Károly 57 éves földmives fiatal fele
sége iránt érzett féltékenységében egy konykakés- 
sel szivenszutta magát. Azonnal meghalt.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (5 ) este 
fél 7 és 9, vasárnap (6 )  d. u. 4, fél 7 és 9 óra
kor a Metró-filmgyár hallatlanul értékes és komoly 
filmje: „Fiacskám". A legnemesebb és legmélyebb 
emberi érzést világítja meg: az anyai szeretetet. 
Egy sorsüldörötf, szerencsétlen asszony kálváriás 
életének szomorú állomásai vonulnak el előttünk. 
Főszerepét Helen Hayes alakítja. Partnere Lewis 
otone. Kiegészítő műsorként — az előző falraga

szon hirdetett kisérőműsor hel/elt — egy nagy
sikerű sláger: „A sátán völgye", különösen érde
kes vadnyugati történet. Izgalom, hősiesség, bravúr, 
romantika, szép tájak. Előzőleg hangos Magyar 
Vrlághiradó. — Szerdán (9.) este fél 7 és 9, csü
törtökön (10) d. u. 4 és este 9 órakor filléres 
előadásban: „A férjem barátnője", házassági ko 
média 9 felvonásban. Főszereplők: Ralph Arthur 
Roberts, Lucie Englisch, Fritz Schulz és Paul 
Hörb'ger. Előzőleg vígjáték kiegészítő.

KÖZGAZDASÁG.
* Befejezték a  szüretet. Galamb István, a 

veszprémi sző’észeti kerület felügyelőjének leg
utóbbi jelentése szerint a szüret legnagyobbrészt 
már megtörtént. Azokban a szőlőkben azonban, 
ahol a szílretelést a fellépett rothadás nem annyira 
siettette, de meg ahol inkább a minőségre dolgoz
nak (uradalmak), ott a szüretet csak a múlt héten 
kezdték meg. A termés mennyiség tekintetében 
sok helyen vissza esett, ugyannyira, hogy közepe
sen aluli volt a hozam. A visszaesés moly ká^ok- 
bfl eredő beszáradás, fürtrothadás és bogyőhullás 
alakjában mutatkozol A szüretet mu.-t minőség 
tekint tében jó. A korábbi szüretelések 16—20, a 
későbbiek 20—24 klosterneuburgl cukorfokot mu
tatnak, a mostani szürete'é; ennél magasabb fokot 
is meghalad. A holdankinii átagtermés az elíia- 
nyago’tibb  szőlőkben 5 —8 h'., a jobban mű/élt 
szőlőkben 12 — 16—20 hl volt. A tavalyi borkész- 
1 tik sok hel/en kifogytak, csakis régebbi ó-bor 
készlet:k talá hatók. Az ó-bor árában változás 
nincs, a must és uj-bor ára még kialakulatlan. A 
mustok irá t az érdeklődés fokozódik.

* Balkányi Kálmán OM KE-igazgató e lő 
adása. Dr. Balkányi Kálmán, az OMKE igazga
tója múlt szombaton este, a Veszprém és Vidéke 
Kereskedőinek Társulata meghívására, előadást tar
tott a h lybeli Kereskedelmi Kaszinóban. Az elő
adáson megjelentik dr. Kenessey Pongrác, várme
gyénk főispánja, dr. Horváth Lajos alispán, dr. 
Csiba Mór min. tanácsom, pénzügyigazgató, dr. 
Berky Miki ős polgármester, a posta- és állomás
főnökségek, a keresk iskola, a takarékpénztár stb. 
képviselői, valamint a kereskedők és iparosok 
nagy számban. Balkányi Ká'mán előadása kezde
tén hosszabban foglalkozott a napokban elhunyt

Anyakönyv.
Születés: Jáger József máv. fűtőházi munkás és 

Hanczvikl Erzsébet fia Ferenc r. k. Bakonyi Ferenc 
belügyin, számellenőr és Albrecht Edit leánya Györgyike 
Anna Zsuzsanna r. k. — Kiss Mária iia György r. k.

Halálozás Daubek íréi 9 h., r. k. Ihász István 
ny. kir. törvényszéki altiszt 84 é., r. k. — Laczkó Dezső 
ny. kegyesr. főgimn. tanár, cimz. tanker. kir. főigazgató, 
72 é., r k. -  Skrabák Irén 3 h , r. k. — Jelinkó József 
magánzó 52 é., r k. Nagy Magdolna 3 h., ref. — Deb- 
reczenyi Edit 12 h , r. k. — Sebestyén Károly 2 h., r. k.

Pataki Terézia 1 h., r. k. Csák |ános fm. napsz. 66 
é , r. k. Szalai Géza földm. napsz. 16 é., r. k. — Frick 
Mária Terézia 1 h., ref. Lőwy Béláné Tauszig Fáni 
magánzó 76 é., izr. Franciski Antal ny. máv. üzemi 
altiszt 61 é , cv.

Házasság: Gerstetner Lajos kereskedő izr. és Sala
mon Gizella izr. - Tóth Ubul asztalos r. k. és Hatházi 
Anna ref.

Veszp é n megyei város po’gármesterétől.

13 358-1932. szám.

V e rs e n y tá rg y a lá s i h ird e tés .
Nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek 

a  városi levéltár, Ira ttá r berendezési és  fel- 
szerelési m unkáira.

Felhívom mindazokat, akik e munka elnye
résére igényt tartanait, hogy szabályszerűen kiállí
tott, aláirt, lezárt és lepecsételt ajánlataikat .Aján
lat a városi levéltár, irattár berendezési és felsze
relési munkaira" felirattal ellátva, legkésébb 1932. 
évi novem ber hó 10.-én déli 12 óráig  adják 
be a polgármesteri hivatal iktatójába.

A munkára vonatkozó közelebbi feljogosítás 
a hivatalos órák alatt a városház I. emelet 5. sz. 
szobájában hapható meg.

Tájékozás céljából közlöm, hogy a munkára 
vonatkozó előirányzati végösszeg 2000 P.

Későn érkezett, vagy szabálytalanul kiállított 
ajánlatokat figyelembe nem veszek.

Veszprém, 1932. évi november 3.-án.
341 Dr. B erky 8. k., polgármester.

D IN A M IK U S  H A N G S Z Ó R Ó V A L
összeépített 3 I I .csöves rádió

Gaál Gaszton, a független kisgazdapárt vezérének 
személyével, kiemelte politikai és gazdasági tevé
kenységét és azt a veszteséget, ami ha'á'ával a ke
reskedőtársadalmat érte. Majd a Gömbös-kormány 
nemzeti munkatervével foglalkozott, amely elé nagy 
bizalommal tekint, azután rátért a kereskedelem 
sérelmeire és kívánságaira. A megoldás — mon
dotta — öt kérdésben csúcsosodik ki s ezek a 
magánkereskedelemnek egyenlőtlen konkurenciát 
támasztó hatósági üzemek megrendszabd'yorás", 
illetve azok egyrészének megszüntetése, a lulma- 
gas Uzletbérek és közterhek leszállítása, a helyes 
devizagazdálkodás, az exportnál a szakkereskede
lem érvényesülése és a külfölddel vaió szerződés- 
nélküli állapotok megszüntetése. Beszéde végén a 
kereskedötársadalmat szoros együttműködésre buz
dította. A nagy tetszéssel fogadott s viharos taps
sal jutalmazott érdekes előadásért, valamint a no- 
labilitások megjelenéséit! Kulcsár Károly a Ke
resk. Társulat elnöke mondott meleghangú kö
szönetét.

* BaromflklállltAs. Amint már jelentettük, 
a Veszprémvármegyei Baromfitenyésztő Egyesület 
november 5—7. napjain díjazással egybekötött 
baromfi-, nyúl- és galambkiállítást rendez Vesz
prémben, a volt Kötögyárban s arra, értesülésünk 
szerint, várakozáson felül érkeztek be szebbnél- 
szebbfajta állatok. A kiállítást Bikissy Jenő minisz
tert tanácsos nyitja meg. Bővebb tájékoztatót a 
falragaszok nyújtanak. Vasárnap d. e. fél 10 óra
kor az egyesület a vármegyeház kistermében köz
gyűlést tart Horváth István a Vasvárm. Gazd. Egye
sület h. titkára szakelőadásával. D. u. 3 órakor a 
moziban ingyenes vetiieltképes előadást rendez.

* A pápai Lloyd ötven éves jub ileum a. 
Pápáról jelentik: A pápai Lloyd fennállásának 
télszárados jubileumát ünnepelte vasárnap délután 
nagyszámú, előkelő közönség jelenlétében, a Pápai 
Takarékpénztár dísztermében. Willmann Ignác elnök 
megnyitója után Lusztig Sámuel, a társulat fótit 
kára tartolt ünnepi beszédet s vázclta azt a fontos 
közgazdasági tevékenységet, amit a társulat, sok
szor nehéz viszonyok közölt, 50 éven át kifejtett. 
Az üdvözlések során dr. Balkányi Kálmán, az OMKE 
igazgatója melegen üdvözölte a társulatot és annak 
illusztris tagját, dr. Antal Géza ref. püspököt, aki 
erre reminiszcenciákban gazdag beszéddel vála
szolt. Kiemelkedett uiég az üdvözlő beszédek kö
zül dr. Ángyán Béla ny. államtitkár, a pápai kerület 
képviselőjének beszéde, amelyben rámutatott a i 
ipar és kereskedelem mai nehéz helyzetéből kive
zető utakra. Vitéz Draskóczy István, mint elnök a 
Kaszinó, dr. Htrth Miklós a Belvárosi Kát.
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Legolcsóbb Szón
a kitűnő
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darabos szén.

Ára q-ként

3 60 P
Megrendelhető és kapható:

B okrossy  E le m e m é
szén- és'fakereskedésében. 

302 Kórház-utca I.

KOr, Hajnóczky Ferenc az ipaitestotet. Morvát 
István a győri Kereskedelmi és Iparkamara. 
Kulcsár Károly a Veszprém és Vidéke Kereskedők 
Társulata üdvözletét tolmácsolta. A gyűlésből Sán
dor Páll, az OMKE elnökét táviratilag üdvözölték. 
Végül dr. Weltner Sándor zárószavaiban köszöne
tét mondott mindazoknak, akik az ünnepély fényét 
megjelenésükkel emelték. Este a Schwarcz-féle 
étteremben társas.vacsora volt, amelyen többek 
között Magyar Bertalan, az OMKE alelnöke is be
szédet mondott a gazdasági válságról, annak okai
ról és orvoslásáról.

IRODALOM és M Ű V ÉSZET.
(A magyar irodalomban) több friss te

hetség tűnt fel. Ezek egyikének, O.bey Irénnek 
versét közli az Uj Iáik, amelyben egy másik fiatal 
tehetség, Dénes Gizella elbeszélését is olvashatjuk. 
A nagy magyar kiadóról, Wolfner Józsefről Her- 
czeg Ferenc, Lyka Károly, Csarhó Kálmán, Kosá- 
ryné Réz Lola és Farkas Imre visszaemlékezése
ket Írtak. Csathó Kálmán és Kosáryné Réz Lola más 
regényfolyta ásai mellett kiemeljük még Moly Ta
más lélektani problémával foglalkozó elbeszélését, 
Molnár Jenő humoros Írását, Váry Frigyes versét, 
Sebestyén Károly a Jo van Ammers-Küller holland 
Írónőről szóló tanulmányát. Művészi képreproduk
ciók, időszerű fényképek, ötletes fejlécek s a nép
szerű rovatok leszik változatossá Herczeg Ferenc 
szépirodalmi hetilapját. A kiadóhivatal: VI., András- 
sy-ut 16., bárkinek küld mutatványszámot. Előfi
zetés negyedévre 640  P, egyes szám 50 fill.

(Olasz vonatkozású számot adott A Ma
gyar Asszony) abból az alkalomból, hogy a 
MANSz egy halasi varrott csipkéből készült, szim
bolikus rajzu teriiőt ajándékozott Mussolininak s 
azt, Tormay Cecil vezetésével, küldött ég vitte Ró
mába. A lap Tormay Cecilnek két remek Írását 
hozza. Ámon Vilmosné vezércikket, Gerevich Tibor, 
Guilleaume Árpádné, özv. Nagy Lajosné, Meny- 
hárdt Irén, Csiky Jánosné cikkeket, az olasz Ada 
Negri és Boltlik Nóra versei leszik még érdekessé 
a füzetet. A címlap a halasi terítő másolat t hozza. 
A rovalok is érdekesek. Előfizetés egy évre 4 P. 
Megrendelhető: Bpest, V il, Rózsa-u. 23.

(Képklállitás Veszprém ben.) Mórotz Mik
lós várpalotai születésű festőművész, az Orsz. 
Magyar Képzőművészek Egyesületének tagja, aki
nek több fesltrényél a bpesti Műcsarnok is kiállí
totta. vasárnap képkiállitást nyitott Veszprémben, a 
városház tanácstermében. Kollekciójában a tájképek 
dominálnak, amelyek derűs-borongós hangulatuk
kal különösen megkapóak. Ezek közűi is a .Bent - 
dekhegyi sziklatömb", az .Aranyospatak*, a „Tísi 
római fürdő* s*a .Várpalotai falurészlet* azok, 
amelyek beszédes élethűségükkel, művészi kidol
gozásukkal elsőre szembeötlenek. De a többi táj
képe is, amelyek témái a veszprémi vár, Várpalota, 
Vörösberény, Jásd, Rákos stb. sziklás, lankás vagy 
homokos vidékei, avatott kéz alkotásai. Figurális 
festményei közül a .Krumplihámozó leány*, a 
„Tollfoszlás*, .Otthoni beszélgetés" stb. a mesler 
kiváló meglátisáról és szinelosztásáról tanúskod
nak. A szép képek ezenkívül olcsók is és valóban 
érdemesek a megvétel,e. A művész, aki már hosz- 
szabb időt töltött Veszprémben — amint értesü
lünk — a léire festöisko'ál akar ilt létesíteni s 
ezért tárlatán kiállította legrégibb itteni tanítványa: 
Breycr József képeit is, amelyek művészi érzéket 
eláruló tónusa szintén őszinte elismeri érdemel, 
A .Tési Prohászka-sétány*, a .Sédparii várrész
let*, a .Tési szélmalom*, az aranyosvölgyi és bu- 
datavai részletek valamennyi kedves kép. Ugyan
csak látható a kiállításon Tiray Antalnak, a mes
ter fiatalabb tanítványának nékány csinos képe is, 
amelyek eleven, fejlődésképes tehetségre vallanak. 
A kiállítás november 7.-én zárul.

(.Fehér orchideák*.) Amint már előző 
híradásainkban jelentettük, a Move VSE műked
velő gárdája november 13.-án este 8 órai kezdet
tel a Petöfí-szinházban szinrehozza a Fehér orchi- 
dedk-zti. Értesülésünk szerint a próbák javában 
folynak és minden valószínűség szerint a darab 
tikett fog aratni. Az előadás nyitányát maga a 
szerző: Ktszely Gyula, a Stúdió rendezője fogja 
vezényelni. Jegyek már most kaphatók a szerep
lőknél.

(Színészek Pápán) Pápáról jelentik: Szent- 
ivdnyt Béla Művész Színháza országos kőrútján 
szerdán Pápára érkezeit és négy estén át előadá
sokat tartotl a Griff-srá ló nagytermében. Műsoru

kon apróbb darabok szerepel ek, leginkább vigjá 
tékok. A közönség az érdemes társulttet szíp 
pártfogásban részesítette.

Vés >rém vármegye alispánja.
21343-1932. sz.

Pályázati hirdetés.
Pályázatot hirdetek a Veszprém megyei vá'os 

nyilvános jellegű kórházán:! lemondás folytán 
megüresede t

alorvosi állásra.
A pályázati kérvényeket 1932. évi novem 

ber hó 30. nap jának  déli 12 ó rá já ig  Veszprém 
vármegye alispáni hivata á ak iktatójába kell be 
nyújtani. A később érkező kérvényeket figyelembe 
nem veszem.

A pályázati kérvényhez mellékelni kell: 1. 
Születési anyakönyvi kivonatot. 2. Erkölcsi bizo
nyítványt, amely a forradalom és u. n. kommun 
ideje alatti magatartást is igazolja. 3. A pá'yázó ma
gyar állampolgárságát és családi áll rpo ál. 4 1876 
évi XIV. t. c. és az 1883. évi I. t c-ben  előirt 
képesítését 5. Eddigi alkalmazását igazoló okmá 
nyokat és 6. rövid éleileirást (curriculum vitae)

Olyan pályázók, akik már közhivatali alkal
mazásban állnak, hivatali főnökük, illetve a kato
nai szolgálatban állók elöljáró parancsnokságuk, 
a közszolgáimban nem állók pedig állandó lak
helyük törvényhatóságának első tisztviselője ú ján 
kötelesek pályázati kérvényüket a fenti határidőre 
hozzám eljuttatni.

Az alorvosi állás javadalmazása: az állami 
rendszerű XI. fizetési osztály 3. fokozatának meg
felelő kezdő fizetős, a kórházban természetbeni 
lakás, 1. osztályú élelmezés, fűtés, vi'ágitás, az 
élelmezésért azonban a beszerzési ár 50 (ötven) 
százalékának megfelelő térítést tartoznak fizetni. 
A kórházfenntartő város fenntartja magának a 
jogot, hogy mindazideig, mig a kórházban megfe
lelő lakást az alorvos részére nyújtani nem tud, 
a természetbeni lakás helyett az állami tisztvise
lőkre érvényes szabályok szerint megállapított la
káspénzt adja. Az alorvos alkalmazása két évre 
szól, de ez az idő a kinevező hatóság állal meg
hosszabbítható. Nyugdíjjogosultsága nincs. Csak 
nőtlenek pályázhatnak.

Az Állást a város (kórház) kívánságára azon
nal, legkésőbb a kinevezést követő hónap elsején 
kell elfoglalni.

Veszprém, 1932. évi október hó 31.-én.
Dr. Horváth

337 alispán.

K ö n y v n y o m d á i  m u n k á k a t  
g yo rsan , o lcsón, 
Íz lésesen  s z á llít

F O D O R  F E R E N C  könyvnyomdája Vesiprím

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

A VTC ihhon a szfvári DVE-vel játszott 
bajnoki mérkőzést 2 :1  (1 :0) arányban. A hazai kö
zönség állal buzdított VTC jóképességű ellenfelétől 
megérdemelten vette el az ériékes bajnoki ponto
kat. Hjtírlalan és mindent elsöprő lendülettel a 
mérkőzést végig irányította és kis szerencsével 
nagyobb gólaránnyal is győzhetett volna. Gólszer
zői: Szabó és Láng 11-ből. A VTC minden játé
kosa kielégített. Biró: Bőhm.

A Move VSE Győrött a DAC-cal játszott 
bajnoki mérkőzést és 2 : 1 (2 :0 ) arányban veresé
get szenvedett. A hagyományos balszerencsével 
küzdő MOVE az egyik pontot feltétlen megérde
melte volna, mezőnybeli mutatott játéka alapját* 
azonban, sajnos, mégis vesztesként kellett elhagynia 
Győrt. Gólszerzője Pintér. B iró : Slrasser.

A pápai Kinizsi ismét értékes, szép győze
lemmel szaporította babérai számát, amennyiben 
erős küzdelem útin  4 :3  (1 :1 ) arányban győzött 
a bajnokjelölt tatabányai SC fölött. A szívvel-lé
lekkel küzdő Kinizsi győzelme megérdemelt nagy
nevű ellenfelével szemben. Gólszerzői: Tarr (3) 
és Tóth I. A Kinizsiből minden játékos dicséretet 
érdemel. B iró : Parányi. (/. /.>

*
Vasárnapi program |A Move VSE-nek a soproni 

FC vei és a VTC nek Gyűrött a GyAC-cal kisor
sol! bajnoki mérkőzései a Nyugali Kerület váloga
tóit mérkőzésére való tekintettel elmaradnak.

Veszprém megyei város szégényflgyi bizottsága.

Hirdetés.
Ajánlatot kérek az inségakcióhoz szükséges 

lis z t, k e n y é r , b u rg o n ya , fű s z e r 
fé lé k , h ú s fé lé k  és s e r té s z s ír  s tb . 

k ü lö n fé le  é le lm ic ik k e k
számlására. Az árukat részben sz akció vezetősége
által megjelölendő helyre (népkonyhánál, ebédak
ciónál) felhasználáshoz kell szállítani, részben pe
dig a bizottság utalványa (jegye) ellenében az 
igényjogosultaknak közvellenül az üzletből ki
adni.

A számlásra vonatkozó részletes lájékoztaló 
a városházán (I. emelet, udvari szárny, kiadó hi
vatal) kapható.

Az ajánlatokat a polgármesteri hivatal iktató
jában legkésőbb november hó 12,-ének déli 12 
ó rá já ig  zári boriléknan kell beadni. Az ajánlatok 
közül a szabad választás jogát kikötöm, illetve 
fenntartom magamnak.

Veszprém, 1932. november 3.
34Ö Dr. Berky Miklós polgármester.

Eredményesen hirdethet a
V  eszprém vármegyében

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


