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

Ámen.

A megoldott feladat.
„ Azzal a  tudattal jöllem haza. hoRy felada

tomat megoldottam**, — mondotta Gömbös Gyula 
annak a  küldöttségnek, am elynek élén Ráday Ge
deon gróf a  nem zetnevében megköszönténminisz 
terelnöknek azt az odaadó, hazafias, lelkes és 
eredm ényes munkát, amelyet Olaszországban 
az  ország javára végzett. Rövid, tömör szavak 
ezek, de önérzetesek és mégis szerények, jel
lemzők Gömbös Gyulára, aki a  tettek embere. 
Nagy eredmény van mégis ebben a két rövid 
szóban: „feladatomat megoldottam". Mert hiszen 
a  feladat, amit a  miniszterelnök olaszországi utjá- 
val maga elé tűzött, nagy horderejű volt, — ezt 
mindannyian éreztük. Elsősorban háláját ment 
kifejezni Gömbös Gyula a magyar nemzet ne
vében annak a nemzetnek, amely a vesztett 
háború után legelőször állt pusztán az igazság
tól vezéreltetve mellénk. Ez a  feladat könnyű 
volt, mert lélekből fakadt, mert a magyar em
ber tulajdonsága a hála és nem eoik nehezére 
a  „köszönöm".

De Gömbös utjának egyéb reálpolitikai 
céljai is voltak. Kimélyiteni az olasz-magyar 
barátságot, megbeszélni a politikai és gazda
sági világhelyzet kérdéseit és szorosabbá tenni 
mindkét orszáR javára a  kölcsönös gazdasági 
kapcsolatokat. És ha Gömbös Gyula, ismerve jel
lemét. útja után kijelenti, hogy a m aga elé tű
zött feladatokat megoldotta, úgy bízva tekinthet 
a z  egész ország az olasz ut kedvező követ
kezményei elé.

Felelőt szerkesztő: 
Ifj. Matkovich László.

De a jövőben észlelendő eredményeken 
kívül máris van egy olyan eredmény, amelynek 
jelentőségét nem szabad lebecsülni. Jóformán 
az egész világ felfigyelt az olasz és a  magyar 
miniszterelnök római tárgyalásaira. A külföldi 
sajtót olvasva, örömmel és büszkén látjuk, hogy 
a  megcsonkított kis Magyarország politikai súlya 
egyáltalában nem áll arányban területi nagysá
gával. Még a  kisantant lapjai is hangsúlyozzák, 
hogy M agyarország miniszterelnökét királyok
nak, uralkodóknak kijáró tisztelettel és pompá
val fogadta Olaszország. A nagy Olaszország 
lángeszű miniszterelnöke egyenrangú félként 
tárgyalt a  kis M agyarország miniszterelnökével.

Ez a  rendkívüli, majdnem szokatlan meg- 
tisztelés elsősorban a  magyar nemzetnek szólt, 
de ugyanakkor szólt annak az embernek is, aki 
a  magyar nemzetet odakint képviselte, nemcsak 
miniszterelnöki rangjánál fogva, hanem  a  ma
gyar nép egyöntetű bizalma folytán is. Ahogy 
Gömbös Gyula m on d ta : ő odakint nem egy 
magyar ember volt, de nyolcmilió magyar em 
ber képviselője. Ez az érzés, a mögötte felsora
kozott szeretet és bizalom tudata adott Gömbös 
Gyulának erőt ahhoz, hogy önérzetesen és sze
retettel képviselje a  magyar érdekeket és hogy 
megoldja a m aga elé tűzött feladatot. Újabb 
példa ez arra, hogy milyen erőt ad  az igazi 
nemzeti összefogás, a magyar szivek együte
mű összedobbanása a nemzet nagy céljai érdé 
kében.

A magyar miniszterelnök hazajövet, a  ha
tárt átlépve, azt az önérzetet érezte, amely a 
becsületesen elvégzett munka nyomában jár. A 
magyar nemzet pedig boldogan érezi, hogy újra 
megtalálta azt a  vezért, akinek a szavai, cseleke
detei, céljai mindenben fedik a nemzet érzéseit, 
akaratát és reményeit. A nemzetnek és miniszter- 
elnökének ebből a  harmóniájából csak újabb és 
újabb siker fakadhat, amely sikernekelső nagyje
lentőségű megnyilvánulása az  olasz ut. (s.)

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Veszprém, Füredi-telep 11. (Telefon 66)

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

Rótt Nándor megyéspüspök ki
tüntetésének ünnepics átadása.
Kenessey Pongrác  főispán nyú jto tta  á t neki 

az I. osztályú m agyar é rdem keresz te t.
Szükebb körű, de bensőségteljes ünnepség 

keretében, csütörtökön d. u. fél 1 órakor adta át 
dr. Kenessey Pongrác főispán az I. oszt. magyar 
érdemkeresztet dr. Rótt Nándor megyéspüspöknek, 
aki palo'ája nagy fogadótermében jelent meg a 
kormányzói kitüntetés ünnepies á ’vételére. Az ün
nepségre hivatalosak voltak a székeskáptilan tag
jai, a polgári hatóságok vezet5i, a teológia é3 a 
püspöki szemináriumok tanári kara és növendékei, 
a piarista és ferences rendházak vezetői stb.

A terembe lépésekor lelkesen megéljenzett 
egyházfőhöz Kenessey Pongrác főispán igen szép 
és finomérzésü üdvözlőszavakat intézett. Hangoz
tatta, hogy közéleti tevékenysége bármely oldaláról 
is nézzék a püspököt: akár mint az egyházmegye 
tudós és bölcs vezéiéi, a vármegye mindig meg
értő örökös tagját, a társadalmi életnek nehéz idők
ben i8 kipróbált vezérét, vagy mint a jótékonyság 
apostolát, személye kimagasló példa embertársai 
élő t. Majd igy folytatta :

— A m. kir. kormány csak hálás nagymől- 
tóságodnak eddigi működéséért és bízik abban, 
hogy nehéz, nemzetmentő és megtartó munkájában 
számíthat nagyméltófágod nagyértékü támogatá
sára. Nagyméltóságod püspöki működése össze
esik Magyarország legnehezebb és legszerencsét
lenebb idejével. Az egyházmegye kormányzásának 
átvétele a világháború véres idejében töitént, jöttek 
utána a Károlyi- éa kommunista forradalmak, az 
ország megcsonkítása és a telkekre mindjobban 
ráülő gazdasági válságok hosszú sora. Aki ezek
ben az időkben nemzete, hazája, vallása iránt tar
tozó kötelességének eleget tudott tenni, valóban 
megérdemli, hogy mindnyájan tiszteljük és szeres
sük 8 hogy őt a legfelsőbo helyen értékeljék. Én

A  főbíró emlékezetköve.
Irta Horváth Cyrill. 4

A táci tiszteletes nem ilyen szigorú. Neki 
épp úgy tetszik a mesékben, hogy (ha jól értem) 
a Megváltó alakját közelebb hozzák a földhöz és 
nem burkolják misztikus fenségbe. „Szelíd olvasó! 
Én ezeket azért fordítottam, hogy ha más is, én 
meg vallom, benne gyönyörűséget találtam. Bcnnek 
olyan ninlsen, mellyel többet tulajdonítanának a 
Jézusnak, mintsem ötét illetnék és igy Babonára 
vezetnék az embert."

Meg is kapta érte a magáét. Egy teológus 
atyafia, Kecskeméti Zsigmond, ugyancsak kemény 
deák distichonokat irt a munkájáról. A dislicho- 
nok a könyv végén olvashatók lés hevenyészett 
magyar fordításban a kővetkező ékes megjegyzé
seket tartalmazzák:

Tudós és tudatlan mind könyvet irkáinak.
Lásd, hogy irt szerzője ennek az irkának 
Tudós, okos fővel, vagy pedig butául ?
— Nem telhetett ilyen, csak hülye baráttul.
Érett, józan elme senki se hirlelle,
Hogy a gyermek Jézust József fötképelte;
Higyje, aki hiszi, a bolond, a kába,
Hogy József a Jézus fülét ráncigálta.
A Szűz Máriáról is vaj’ ki hirdette,
Hogy bűn nélkül történt világra jövete ?

Vájjon Máriának csodáiról ki szól?
Vagy kitói hallottál József fiairól ?
Főben járó nagy bűn hazudni ilyeket. 
Sőt jó, ha elmédből az is ki nem reked : 
Mózes. Illés, Jézus böjtölt negyven napig, 
De már Joákimról ez nem találtatik.
Ha gyermek az Isten, tettei se mások, 
Apját, anyját érik tőle korholások; 
Máriáiul Jézus barlangban születik,
Ez is csak hazug könyvben emlittetik. 
...óvakodjál védeni e veszélyes firkát! 
Küldjed a fenébe százszorosán inkább! 
Tartsa meg a mételyt Gallia magának, 
Nincsen reá szüksége jámbor Hunniának. 
Avatatlan szerzők, menjetek pokolba, 
Nem illik a farkas a szelíd akolba. 
Tudni olyanokat tudós tudatlanság, 
Amiket tudni tilt az örök igazság.
Oh vaksági Emberek hiú kívánsága, 
Kinek igázság a Postell bolondsága, 
Krisztus'isten-voltát bántják effélével;
De vesszen a tévhit is sötét fejével,
Mely fényes századunk boritná homállyal 
S gúnyt uz az Istenből az ostobasággal.

Ki az írás ellen újakat koholni 
Nem félt, az írásnak szerzője volt holmi 
Cégéres Postellus, nagy effabrikátor; 
Verje meg az Isten az életben bátor I 
Rójfa meg e földön halandó testében, 
Hogy Udvözülhessen majdan a lelkében.

Szerkesztő, fordító, ha hallgatott volna,
(Mit könyve nem mutat:) bölcs maradott volna.

Szegény Meggyaszai Gyula Jánosnak igy 
köszönték meg, hogy az irodalmat a két apokrif 
irat fordításával gyarapitot'a. Fordító készségét szóra 
se méltatták. Nem is nagyon érdemelte. Nagy becsü- 
lője volt a magyar nyelvnek. Bántotta, hogy sokan 
szűknek, pallérozatlannak kiabálták az idegen nyel
vekhez képest; holott mindent ki lehet vele illendő- 
képen fejezni. Aztán „melyik nyelven való kimon
dás hat bé mélyebben, mint a Magyar Nyelven? 
Ha kérni kell, könyörögni kell, fenyegetni kell, inteni 
kell, átkozni kell, káromkodni kell, biztatni kell, hol 
keli az Ég alatt hathatósabb ki mondás, mint lehet 
ezeket előadni a Migyar Nyelven?" De csak be
csülte a nyelvet, bánni nem tudott vele. A stílu
sán nem érzik a Kazinczyék lendülete, a szépségre 
való törekvés. Csuzi Zsuzsanna tekintetes asszony, 
aki már bizonyosan ismerte Himfyt és talán az 
Urániát is olvasta, nem sok élvezetet találhatott az 
előadásában.

Egyébként semmit se tudok róla. A Sziny- 
yei féle „Magyar írók élete és művei" említ egy 
hasonló nevű ref. prédikátort, aki Bájon, Szabolcsmc- 
gyében lelkészkedett és két prédikációt bocsátott 
közre,egyet 1765 ben, egyet 1786-ban; d eabá ji 
Patay-család, régi örökös és hiv szolgája" Meggya- 
szaynak írja magát. Lehet azonban, hogy mégis egy 
személy volt a táci tiszteletessel. (Vége.)
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ünneplem nagyméltóságodban a minden irányban 
kipróbált hazafit, egyházának, megyéjének hivatott 
vezérét 8 a megértő és bölcs embert.

A főispán ezután az egybegyűltek zugó taps
orkánja közben a főpáutor nyakába akasztott! a 
csillogó érdemrendet.

Rótt Nándor válaszéban hálájá* fejezte ki az 
államfőnek a magas kitüntetés adományozásáért s 
kifejezést adott annak a jóleső érzésnek, amit an
nak elnyerése benne kiváltott Ez az érzés — úgy
mond — nem emberi hiúságból fakad nála, ha- 
nem az államfő iránt szivében élő őszinte, mély 
szeretetből és ragaszkodásból. A megyéspüspököt 
szavai végeztével hosszasan, melegen ünnepelték.

Ünnepség után a püspök ebédre látta ven
dégül az egyhízi és vi'ági hatóságok fejeit s az 
ebéd alatt igen lelkeshangu fölköszöntőtt mondott 
Magy rország kormányzóját. A megyéspüspököt 
pedig kedves szavakkal a főispán köszöntette föl.

A  MANSz műsoros 
estélye.

— Nagy Emil ta rto tt e lőadást Angliáról. —

Ahogyan a Veszprémvármegyé-ben legutóbb 
előre megjövendöltük, a Magyar Asszonyok Nem
zeti Szövetsége veszprémi csoportjának múlt szom
baton este lezajlott műsoros estélye a veszprémi 
társadalmi élet őszi évadjának legfényesebbike 
volt. A Nemzeti Kaszinó nagytermében, ahol a 
műsor lefolyt, mintegy 300 főnyi közönség szó 
rongott s még a megnyitott szomszédos terembe 
is bőven jutott érdeklődő. A jelenvollak soraiban 
otl volt a társadalom szine-java, s nem volna 
elég terünk azoknak a notabitilásoknak a fölsoro
lására, akik az egyházak, vármegyei és állami hi
vatalok, katonaság stb. részéről az estélyen meg
jelentek. Itt volt a hajmáskéri és jutási tisztikar s 
vidékről is többen. Az érkezőket, a MANSz urhöl- 
gyeinek társaságában, dr. Kenessey Pongrácné főis
pánná, mint az egyesület elnöknójefogadtilekötelező 
kedvességgel s ugyancsak ö fogadta az est illuszt
ris előadó]á', dr. Nagy Emil volt igazságügymi
nisztert is, akit, amikor dr. Kenessey Pongrác és 
családtagjai kiséretiben a terembe belépett, az 
egybegyűltek lelkesen megéljeneztek. A műsort dr. 
Gutheil Jenő róm. kát. teol. tanárnak szellemes 
prológusa vezette be, amelyet Majomé Békeffy 
Panni adott elő kitűnő poentirozással. Interpreiá 
dójában érvényesült minden szellemi sziporka, 
amit a jeles szerző az est derűjének fölébreszté- 
sére szánt. A kitűnő előadás fokozta a protóg 
humoros-szatirikus eszmemenetének hatását és 
nagy mértékben hozzájárult ahhoz a (elcsattanó 
lelkes Ünnepléshez, amiben aztán a közönség kö
zött ült szerzőt is részesítették. Szabii Sándor tábla- 
birónak és Roskovelz Józsefnének, Veszprém eme 
két műkedvelő művészének hegedű-zongora duettja 
most is azt a magas műélvezetet nyújtotta, ami a 
már sokszor élvezett, de mindig változatosán újabb 
szépet és érdekeset nyújtott együttesüknek is az 
eredménye volt. Most Godard „Adagio pat t que“- 
jának és Wieniawazky „Mazurká'-jának szépsé
gei hangzottak föl briliáns tehnikáju ujjaik alatt. 
A kirátydijas Veszprémi Dalegyesület is brillírozott 
két művésziesen előadói! számmal. Farkas Nán
dor „Imá*-ja és Környey Bélának „Alkonyai
kor* c. műve volt a gyönyörű harmóniájával ható 
zenei élmény, amiben országos neva dalárdánk, 
Gaal Sándor karigazgaló nagyszerű vezénylése 
melleit, az estély közönségének lelkét megfűrösz- 
tötle.

A műsoros est fénypontja s egyúttal utolsó 
száma mégis Nagy Emil volt igazságUgyminiszter- 
nek „Én és Anglia* címmel tartott elóadása volt. 
A feszült várakozás lelkes tapsviharban robbant 
ki, amikor az előkeló vendégszereplőnek a régi jó 
tábtabirákra emlékeztetó alakja a pódiumon meg
jelent és sokszo.jsar., legtöbbször nagy derültség 
nyomán u,,a lölhangzott, valahányszor egy-egy jó-

izü részlet következeit a mosolygós arcú kegyelmes 
ur kedves csevegésében. A szellemes megjegyzé
sekkel, tréfákkal és adomákkal fűszerezett előadást 
annak elmondásával kezdte, hogyan tanult meg 
angolul. Aztán rátéri az angol viazonyokra s ké
pet nyújtott arról, hogy az angoloknál mennyire a 
közérdek alá rendelik a magánérdekeket. A kevés 
törvényt ez a közszellem helyettesíti. Ismertette a 
király alkotmányjogilag kevés, de társadalmilag 
annál nagyobb hatalmát, egyes in'éimények és er
kölcsi testületek lérlhetetlen önkormányzatát, majd 
azt a nagy demokratikus rendszert, amely szerint 
az angol arisztokrácia, más országokban „mesali- 
áns*-nak nevezeti házasságok révén, rokonságban 
van az egész angol néppel, és ezért ott a lordok 
házának megszüntetésére senki sem gondol s a 
szélsőséges baloldali szervezetek sem bírnak érvé
nyesülni. Szóllolt a nők széleskörű politikai jogai 
ról és befolyásáról, nagy szabadságjogaikról és 
különösen a nőkről szóló résznél gyakran meg
nevettette közönségét, amikor az ottani látogatá
sokról, vendéglátásról, köszönésről stb. mondott 
el, megtörtént esetekkel illusztrálva, bájos apró
ságokat. Em ikéinek gazdag tárházából csak úgy 
ontotta a derűsnél derűsebb följegyzésekel és tör
téneteket és talán még tovább is csevegett volna, j 
ha közben el nem készül a vacsora. Ezokból 
azonban mégis csak abba kellett hagynia a mind
végig élvezetes ér lebilincselő előadást, amiért — 
éppúgy, mint az est többi szereplőinek — a főispánná 
mondod meleg köszönetét, az egybegyűltek pedig 
hosszasan, viharosan ünnepelték.

Műsor után, a résztvevők számának szapo
rodása mellet', vadhús vacsora kövelkezett a Ko
rona-vendéglő valamennyi éttermében, amihez a 
főispánná gondos buzgalma a vadat — tekintettel 
a jótékonycélra — ingyen szerezte meg, Stefa- 
novszky Jenő vendéglős konyhája pedig finoman 
állítatta elő. így a MANSz-estély nemcsak erköl
csileg, hanem anyagilag is fényesen sikerült, ami
ből az érdem oroszlánrésze a föispánnéé, akinek 
osztatlan tisztelettől övezett, előkelő személye és 
ódádé, a MANSz többi urhölgyeivel veraenyrekelő 
lelkes, dicséretes fáradozása biztosította az estély 
látogatottságát és pártfogását Vacsora után a fia
talság, kitűnő hangulatban, láncra kerekedett.

•  «
A MANSz ezúton mond hálás ksözönetet 

mindazoknak, akik estélye sikeréhez jótékony ado-
ps -  M illió k  k e d v e lik  és fo g y a sz tjá k
Ílü5 a  k itü n ó  iz ú  B lo k m a tt’
l ' f  c u k o r k á t

Mogklméll magát  
am után mátoktól. Ha oalóeti B l o k m a l t o t  
kár ét  cmak orodwtl cmo magban fogadja ol.

mányukkal hozájárulni szívesek voltak a akik a 
kővetkezők: dr. Rótt Nándor 1 drb. szarvas és 
10 P Jegymegváltás, Székeskáplatan 10 drb. nyúl, 
gróf Festet cs Sándor 4 drb. nyúl és 50 P, Nirnsee 
Pál 1 drb. szarvas, Bibó Dénes 4 drb. nyúl, dr. Jókay- 
Ihász Miklós 2 drb. nyúl és 4 P. Holiticher Ká
roly 8 P, özv. VéCBey Tamásné 10 P, dr. Iklódy- 
Szabó János 10 P, Karlovitr Adolfné és a pápaiak 
20 P, Welty Miklós 1 drb. sajt, Sándor József 5 
P, Hunkár Andor 4 P, dr. Schandl Károly 4 P, 
özv. dr. Magyar Károtyné 4 P, dr. B dik  Sándor 
4 P, Walla Ferenc 4 P, Watla Tibor 4 P, Uccás 
Károly 4 P, Matherny Ödön ezredes 20 P, dr. Szei- 
berling Rezső 5 P, dr. Kenessey Pongrác 12 P, 
Roskovetz József 2 P, Major Utvánné 3 P. Pósa 
Endre 500 drb. meghívót készített díjtalanul. Tészta 
megváltás cimén 1 P őt fizettek: Szeifart Vilmoané, 
dr. Bélák imréné, Kukorelly Nándorné, dr. ‘Cse
resnyés Józsefné. dr. Csiba Mőrné, Schneider Vil- 
mosné, Kálmán Istvánná,Jankovics Ferencné, Sis- 
mándy Ferenc, vitéz Durkó Sándor, dr. Rhédey 
Antalné, Bokrossy Jenöné, Márföldy Aladárné, Ho- 
moky Béláné. Malomsoky Jánosné, özv. Fogthűy 
Miklósné, ifj. Matkovich Lászlóné, Puskás Apolló
nia, Kövess Margit, Schandl Ilona, dr. Zauner 
Róbertné, vitée Székely Jánosné, Csajághy Károly-

A k ö n y v ir o d a lo m  ú jd o n s á g a i
már a megjelenés napján 
—  k a p h a tó k  mmmmm 

FODOR FERENC könyvkereskedésében.

z o N G O R A J A T
c s a k  o tt  vegye, ahol a c ég  éw tiss - 
d a s  fe n n á llá s a  annak minőségét

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 vezd  f iz e té s i  fe l té te le k .

ftl?HM JU aranykoszorusmester, Magyarország leg- 
1 /Em ulnL  nagyobb zongoraüzeme, Budapest, Vili., 
Rákóczi ut 19. félemelet. 4 5  é v e e  c é g .

né, Hegedűs Jánosné, dr. Ózári Ferencné, Ozv.fdr. 
Véghely Kflmánné. özv. Angeli Mártonná, id. Cso- 
may Kálmánné. özv. dr. Komjáthy Lászlóné, Gaál 
Lajosné, Radeczky Károtyné, Mutter Vilmosné, dr. 
Wallner Ernőné, Bernálh Józsefné, Tóth Anna, 
Kaptay Antalné, Rineay Péterné, Sándor fatvánné, 
Velty Miklósné, Velly Istvánné, Kovács Gyuláné, 
dr. S-’ász Ferencné, dr. Moldoványi Jenöné, dr. 
Takács Lajosné, ifj. dr. Takács László, dr. László 
Jánosné, Szabó Ernöné, ifj. Csomay Kálmán, dr. 
Porubszky Elemérné, vitéz Legény Béláné, Schön- 
eigner Imréné, dr. Wallner Emilné, Solymossy 
Gyuláné, dr. Ko.áts Lászlóné, dr. Horvá h La
josné, dr. Karsay Sándorné, özv. Krebsz Tivadarné, 
dr. Kenessey Pongrácné.

H Í R E K .
S o hand l K á ro ly  a  k e rü le té b e n .

Devecserből jelentik: Dr. Schandl Károly ny. 
államtitkár, a kerül.t országgyűlési képviselője leg
utóbb Adorjánháza és Dabrony községekben tai.ott 
beszámolót. A gazdasági kérdések ismertetése után 
azt fejtegeit:, hogy a miniszterelnök lendületes 
tettereje biztosíték arra, hogy sikerül a nemzetet 
egységbe forrasztani, hogy a külföldi javulásba a 
mi országunk is bekapcsolódhassák. A népszerű 
képviselőt választói nagy figyelemmel hallgatták 
és megérdemelt, meleg szeretettel ünnepelték. 
Schandl Károly ezután az egyesek kívánságát és 
panaszait hallgatta meg.

— O ttó-m ise. Oltó királyfinak november 20.-i, 
vasárnapi születésnapján hálaadó istentisztelet tesz a 
veszprémi székesegyházban s arra — eddigi szokás 
szerint — a hatóságokat is meghívták.

— Egyházi h írek . A veszprémi megyés- 
püspök Gulyás József murakereszturi éa Gelencsér 
János bakonyszombathelyi káplánokat kölcsönösen 
áthelyezte. — A dunántúli református püspök Árvay 
Gábor adorjánhátai és Horváth Péter kispiriti ta
nítókat igazgató tanítókká nevezte ki. — A dunán
túli evangélikus püspök Mohácsy László missziós 
lelkészt Kölesdre adminisztrátornak, Pölöskey Mik
lóst Csöglére segédlelkésznek rendelte ki.

— Uj várm egyei és  közigazgatási gya 
kornokok. A vármegye főispánja dr. Takács Lász
lót és dr. Katona Istvánt a vármegyéhez díjtalan 
közigazgatási gyakornokokká nevezte ki. Az alis
pán az elsőt Veszprémbe, az alispáni hivatalhoz, 
az utóbbit a devecseri főszolgabirósághoz oszlottá 
be szotgálattételre.

— A volt tanfelügyelő búcsúztatása . A
Veszprémvárm. Áll. TanitóegyesUlel csütörtökön 
délelőtt a vá'osház nagytermében díszközgyűlést 
tartott, amelyen megjeleni Kránitz Kálmán félsz, 
püspök, nagypréposttal a széseskáptslan több tagje 
dr. Kenessey Pongrác főispánnal, dr. Horváth Lajos 
alispánnal az élükön az állami és vá-megyei|hivata 
lók főnökei, illetve dr. Berky Miklós polgármester, 
az egyházak lelkészei, tinilói, stb. A díszközgyű
lést, miután a kirátydijas Veszprémi Daiegyesület 
elénekelte a „Hiszekegy“-el, Gyarmathy Kálmán 
katolikus igazgató-1 initó, elnök nyitotta meg és 
melegérzésü, szép szavakkal búcsúzott Szokolszky 
Rezső volt tanfelügyelőtől, a vármegyei tanítóság 
szeretett „vezér*-étól, s méltatta azokat a hervad- 
hatsitin érdemeket, amiket egy évtizedes illeni 
tinfelügyetösége alatt a népnevetésnek hazafias és 
vallásetkőlcsi szellemben való irányítása, fejlesz
tése s a tanítóság ügyének szeretetteljes fölkaio- 
lása áltat szerzett. Majd bizalommal üdvözölte az 
uj tanfelügyelőt. Dr. Lukcsics József egyet, tanár, 
apálkanonok, mint a veszprémi katolikus egyház
megye tanielügyelője köszöntötte emelkedett szel
lemben a távozó állami kollégái s egyúttal a me-
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gyéspflspök legmelegebb üdvözletét és elismerést 
tolmácsolta. Ezután a (Obbi Udvüzlés következett. 
Serák József kanonok-plébános a veszprémi kato
likus egyházközség, D tm jin  Márton esperes-lelkész 
a református egyház, Hering János lelkész az evan
gélikus egyház, dr. Kun Lajos fOrabbi az izraelita 
hitközség, Csajdghy Károly kúriai bíró, mint a ki- 
rálydijas Veszprémi Dalegyesület elnöke ennek, 
dr. Berky Miklós polgármester a város, Huber Já
nos, Makay Zoltán és Gálos Gyula ig. tanítók a 
katolikus, református és evangélikus egyházm. 
tanítóegyesületek bucsutluvOz'etít tolmácsolták, a 
királydijas dalárda pedig szépségesen elénekelte 
kedvenc da lá t: („Késő ósz van“) a mélyen meghatóit 
Szokolszky Rezsónek, aki hálás szavakkal mondott 
a meleg ünneplésért kOszOnelet. Valamennyi szónok 
egyúttal köszöntötte Kehrtr Károlyt, az uj tanfelü
gyelőt is, aki végül szintén elismerését fejezte ki 
elődének és munkájához kérle a tanítóság odaadó 
támogatását. A .Hiszekegy“-gyel zárult a szép 
ünnepség, ami u'án társasebéd volt a Koronában 
számos pohárköszOntóvel.

— Reform átus leánynap. Pápáról jelentik: 
A Ref. Leányegyesület vasárnap szép sikerű leány
napot rendezett. Fazekas Mihály püspöki titkár 
gondolatgazdag előadása után Győr Sándor ref.
s.- lelkész szép szavalata következett. Adorján Anci 
bájos magánjeienetével, Zimbd  István Vili. gim
nazista magyar dalok éneklésével aratott sikert, a 
főiskolai kis zenekar kísérete melleit. Utolsó szám 
volt a „Kire mosolygott ?“ c. egyfelvonásos víg
játék, amelynek Polgár IIcs, Győrdeák Márta, 
Tóth Erzsi, Somogyi Irén, Kovács Dániel, Szabó 
Árpád, Nádasdy Gábor és Tóth Kálmán voltak az 
ügyes szereplői.

— Az egyensúlyozás csodája. Egy híres 
magyar artista, aki Ntw Yorkban a felhőkarcolók 
tetején produkálja magát, egy amerikai újságíró
nak elmondta, hogy előbb elméletben dolgozta ki 
mutatványát, sokáig tanulmányozta Tolnai Világ- 
lexikonét és csak azután próbálta ki gyakorlatban 
A népszerű lexikon minden adata megbízható volt-

— Megkezdődött a veszprémlinségakció.
Veszprém város inségenyhilő mozgalma, amint azt 
már jelentettük, megkezdődött. Az inségmunkákat 
a hatóság folytatólagosan adja ki és csoportonkint 
hivja be munkára a munkanélkülieket. A városi 
népkonyha vasárnap nyílik meg s a főzést ezidén 
is a különböző nőegyesületek tagjai fogják vé
gezni. A Szent Vince Otthon gyermekebédeltetése 
pedig a jOvő héten, hétfőn veszi kezdetét.

— Evangélikus leányok szerete tvendég- 
sége . Pápáról jelentik: Vasárnap Pápán az Ev. 
Leányegyesület szeretttvendégséget rendezel! a gyü
lekezeti tanácsietemben. Dr. Tóth Endre teol. akad. 
tanár a nagyszámú hallgatóságnak a pápai gyüle
kezetnek ama küzdelmét ismertette, amit 200 éve, 
a Rákőczi-féle szabadságharc után kellett az akkori 
nemesi telkükért, imaházukérl és lelki vezetőikért 
harcolniok. A kitűnő előadás keretéi képezték 
Schőck Gyula lelkész szívélyes megnyitója, a temp
lomi vegyeskar népdalegyvelege, Molnár Etelka és 
Ihász Mariska pompás magyar lánca, Molnár Mar
git jeles szavalata, Ágoston József kiváló hegedű- 
játéka, Bojsza Eszti és Csányi Piroska kedves pá
ros jelenete és Mórocz Piroska gyünyörü zongora
játéka. A szereplők valamennyien szép munkát 
végezlek. A rendezésben fáradhatatlanul közremű
ködtek a leányegylet tagjai, Kakas Irén tanítónő 
vezetésével.

— Emléket állítanak Laczkó Dezsőnek.
Boldogemlékü Laczkó Dezső múzeumi igazgató 
halála után Rhi Gyu'a múzeumi igazgatóőr a saj
tóban, majd dr. Porubszky Elemér várm. főjegyző 
a Piarista Diákszövetség ülésén indítványt tett, 
hogy ajkiváló udós emlékét méltó formában, esetleg 
szoborral örökítse meg a kegyelet Ennek a gon
dolatnak fölkarolása céljából dr. Kenessey Pongrác 
főispán egy szükebbkörü értekezletet hivott össze, 
amelynek tagjai, a két indítványozón kívül, Kránitz 
Kálmán, dr. Simon György, dr. Lukcsics József, 
dr. Horvá h Lajos, Csajághy Károly, dr. Csiba Mór, 
dr. Szeiberling Rezső. dr. Berky Miklós, dr. Karsay 
Sándor, Gombos Antal, dr. Gutheil Jenő, dr. Szűcs 
Imre és Bokrossy Jenő voltak. Az egybegyűltek az 
emlékmű megvalósítását egyhangúlag szükséges
nek jelentették ki, majd előkészítő bizottsággá ala
kultak át, amely a cél megvalósítása érdekében 
állandó permanenciában marad és a szükséghez 
képest kiegészíti magát. Az ügyvezetésre Rhé 
Gyulát, a jegyzői teendőkre dr. Porubszky Ele
mért kérték föl. A muzeum igazgatósága felkéri 
Laczkó Dezső barátait, tisztelőit és tanítványait, hogy

az elhunyt emlékének kegyeleles és méltó megörö
kítésére szánt önkéntes adományaikat. Laczkó Dezső 
alap■ megjelöléssel a múzeum igazgatóságához 
szíveskedjenek beküldeni. Eddigi adakozók: Rády 
Andor 50, Ring István 1, Róna Sándor 20, Oergő 
Imre (Bpest) 5, Steidl Antal 5, Veszprémi és Me
gyei Takarékpénztár 100 P, összesen 181 P, amely 
összeg takarékpénztárban elhelyezést nyert.

— .M en eti Irányi..." E t a régi, de mégis 
a fülünkbe csengő jelige inditolta el vasárnap a 
régi harcos tábort az iparostanonc iskolába, ahol 
a frontharcos jellegei igazoló űrlapok kitöltése fo
lyik. Ezúttal is felhívjuk a bajtársak figyelmét, 
november hó minden vasárnapján d. e. 9 —12 ig 
szeretettel várjuk a régi hadosztopokat a megfár- 
gult okmányokkal, hogy a szervezés fáradságos 
munkáját minél sikeresebben végezhessük. Egy jó 
öreg fénykép is akad a háznál, ha már újra nem 
is lelik, hozzátok el magatokkal, mert az Orszá
gos Szövetség által kiállított igazolványok arcképe
sek. Minden nemzet frontharcosai büszkék arra, 
hogy a nagy időknek legendái szereplői lehetek, 
miért tagadnánk meg a bajtársi közösségei, mi 
magyar frontharcosok, amikor az Országos Szövet
ségünk fáradságot nem ismerő munkája nyomán 
a frontharcosok jogos problémái megoldás előtt 
á lanak. Tehát Bajtirsak, mégegyszer .Menet I 
Irányi...* minden vasárnap várunk benneteket az 
iparostanonciskolában. Körzetszervező.

—  „Zoro és Huru a w eekend hősei* a 
mozi szombat-vasárnapi műsorán. Szerdán-csütör- 
tökön, filléres előadásban a nagy filmcsoda: „Tra
de: Horn."

— L elkészválasztás. Dr. Schlltt Gyula la- 
joBkom árom i evangélikus lelkészt a majosi gyüle
kezet választotta meg lelkipásztorául.

— Áthelyezés a MÁV-nál. A MÁV szom
bathelyi Uzletvezetősége Tóth Lajos tisztet Győr- 
szemeréről Ajkára helyezte hasonló minőségben.

— Ügyvédi h ir. Dr. Puskás István vesz
prémi ügyvéd irodáját november 15.-é:ől kezdve 
Kossuth Lajos-ulca 6. szám alól Gizella-tér 3. 
szám alá helyezte ét.

— K itüntete tt tűzoltók. A belügyminiszter 
a tűzoltás és mentés terén negyedszázadon át ki
fejtett érdemes tevékenység jutalmazására alapított 
diszérmet a pápai önkénles tűzoltóság kötelékébe 
tartozó dr. Weltner Sándor tisztiorvosnak, Csoknyay 
János elnöknek és Németh János rajvezetőnek ado
mányozta.

— Mezőgazdasági cselédek jutalmazása.
A földművelési miniszter ez évben is jutalomban 
kívánja részesíteni azokat a gazdasági cselédeket 
és munkásokat (kubikusokat), akik egy gazdánál 
hosszabb időn át, legalább 25 évig becsületes és 
hűséges ragaszkodásukkal erre érdemet szerezlek. 
Azok, akik e jutalom elnyerését remélik, illetve 
akinél ilyen cseléd van alkalmazásban, jelentsék 
be a lakhelyükre illetékes városi vagy községi 
elöljáróságnál.

— A Veszprémi Iparoskor kulturestélye. 
Amint már közöltük, november 20.-án, holnap va
sárnap esti 8 órakor rendezi a Veszprémi Iparos
kör ezidei első kulturesléjét, amely iránt nagy ér
deklődés nyilvánul meg. A kedvesnek és szórakoz
tatónak ígérkező est teljesen díjmentes, mert a 
rendezőség figyelme minden költség nélkül is első
rendű szórakoztatásban kivánja részesíteni az ér
deklődőket, akiket a köri tagokon kívül szeretettel 
hívnak. Műsorra kerül a már ismertetett előadóktól 
kar-ének, szavalat, előadás, szóló-én.k slb.

— A Veszprémi Polgári D alegyesület 
tisztikara. A Veszprémi Polg. Dalegyesület leg
utóbbi közgyűléséről szóló ludósilásunkból téve
désből kimaradi, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott Müller Oszkár háznagy-pénz
tárosnak, aki az egyesület érdekében annak meg
alapítása óla lelkes, odaadó tevékenységet fejt ki. 
Az egyesület uj tisztikara, amelyben néhány vál
tozás is történt, a következő: Tb. elnökök: Szabó 
Sándor és dr. Berky Miklós tb. tagok; elnök: dr. 
Sándorfi Kázmér; ügyv. atelnök: dr. Nagy László; 
karigazgató: Rhosóczy Rezső; művészeti Igazgató 
és társkarnagy: Kocsuba Elemér; ellenőr: Reinin- 
ger Imre; számvizsgálók: Koréin József, Förster 
Károly és Braun Ferenc ; titkár: Sinkay P á l; ház
nagy-pénztáros: Müller Oszkár; ügyész: dr.Nagy 
Béla; kottatárosok: Polhammer József és Schwarcz 
Károly; zászlótartó: Bujdosó Józsel. Választmány:

Magyar Királyi Államsorsjáték.

Főnyeremény:

negyvenezer
pengő.

Húzás: december hó 6.-án.

Egész so rs jeg y  P 3 -— 
Fél so rs jeg y  P  1*50

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém .

Arany István, Darvas József. Ehrenwald Péter, dr. 
Grünner László, Hirschfeld József, Kálmán István, 
Kecskés Lajoí, Kollár Adolf, Kiizmanits Gyula, 
Kulcsár Károly, ifj. Matkovich László, Pásztori 
Ferenc, Schalzler István; póttagok: Polonyi Vik
tor és Ehrenfeld Artúr.

— O lcsóbb le tt a  távbeszélő. A veszprémi 
póstafőnökség közli: A Veszprémtől 15 kilométerre 
fekvő helyekkel való forgalomban a távbeszélgeté
sek d iját 3 percenkint 80 fillérre szállították le. 
Ezeka helyiségek: Alsóörs, Balatonalmádi, B.-arács, 
Bfüred, Bfüredfürdő, Bkenese, Berhida, Csopak, 
Felsöörs, Füzfőfürdőtelep, Gyulafirától, Hajmás
kér, Hajmáskértábor, Herend, Nagyvázsony, Ne
mesvámos, Papkeszi, Szentgál, Szenlkirályszabadja,

Legújabb

rádiók
6 —12 havi ré s z le t r e  

b e s ze re zh e tő k

FODOR FERENC
könyv- és papirkereskedésében 
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Tólvázsony, Zirc. A poslafőnökség felhívja a kö- 
ztiniég figyelmét arra, hogy este 7 óidtól (egész 
éjjelen dl) reggel 8  érdig a rendes tarifának csak 
a felét számítja. Ez időben tehát egy 3 perces 
beszélgetés dija Bpestlel 1.15, Wienbe 2'35, a cseh
szlovák megszállott területekre 1 85 P, Szfehérvárra 
és Pápára 80, Zircre 40 fillér, Győrre és Szom
bathelyre 1-10 P. Ugyancsak olcsóbb lelt a tele
fon bevezetése is. Az eddigi 80 P helyeit most 
csak 48 P a belépési dij, ami kényelmes 6 —12 
havi részletekben fizelhetó.

— Népművelési előadás. Zircről jelentik : 
Dr. Markovits Bálint esperes-plébános, a Zirci 
Kát. Legényegylet nagytermében, nagyszámú ér
deklődő jelenlétében, hatásos beszédet taitott az 
.Egyház és a munkásság viszonyai"-rőt.

— É rdekes honfoglaláskori sirleletek. 
Rlié Gyula, a Veszprémvárm. Muzeum tudós h. 
igazgatója érdekes ásatásokat folytatotl a Sashegyen, 
ahol a honfoglalás idejében élt és a honfoglaló 
magyarok által már itt talált népeknek egyik sir- 
mezője terül el. Különösen szép ékszerek kerültek 
elő egy női sírból, amelynek ezüst függői eddig 
páratlanok a régészed irodalomban.

— A boldog békevilág aranyos mosolya, friss 
vidámsága, a katonaélet bájos romantikája ragyog 
Fa,kas Pál halhatatlan humoru regényében: .Egy 
önkéntes naplójáéban. Megjelent a Milliók Könyve 
legújabb száma, ára 20 fillér, kapható mindenüti. 
Állandó keresztrejtvény értékes dijakkal.

— A veszprémi kereskedők é9 Iparosok 
küldöttsége az Inségadó elengedését kérte a 
polgármestertől. A veszprémi kereskedők és ipa
rosok csütörtökön küldöttséggel jelenlek meg dr. 
Betky Miklós polgármesternél, akit arra kérlek, 
hogy a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel, 
— amidőn a kereskedők és iparosok a súlyos 
adóterheket már alig tudják fizetni, — ha lehet, 
séges, az ujan kivételt 40% -os inségadó', amely 
a kereseti adó 2 %-a, a város más jövedelmi for
rásaiból fedezze. Ezenkívül kéitév, ha már ilyen 
súlyos incégadót kell fizetniük, a városban na
ponkint ismétlődő é3 túlzásba menő koldulást 
szüntesse meg, valamint az idegen házaló utazó
kat a házalástól tiltsa el, mert ezek súlyos károkat 
okoznak az úgyis nehéz gondokkal küzdő iparo
soknak és kereskedőknek. Berky Miklós polgár- 
mester megértéssel fogadta a küldöttséget és ki
jelentette, ö tudja legjobban, hogy milyen nehéz 
helyzetben van az Ipar és kereskedelem, de ha 
az inségadó súlyos terhekkel is jár, remény van, 
liogy a népkonyha jövő héten való megnyitásával 
minden szegényt és Ínségest el tudnak majd látni 
és nem lesz a városban senki, aki éhezik. Az 
inségadó kivetését nem tudja még egy százalékkal 
sem csökkenteni, mert ezesttben a kormánytól erre 
a  célra adott összeget a város elveszítené, de azt 
meg tudja oldani, hogy a város szegényei el le
gyenek látva. Éppen ezért figyelmeztette a keres

kedőket és iparosokat, hogy a minden héten nagy 
csoportban megjelenő koldusoknak ne adjanak 
pénzbeli támogatást, mert ha már az inségadó!, 
amelyből a szegényeket ellátják, megfizetik, akkor 
nincs szükség arra, hogy egyesek állandó koldu
lással zaklassák a város közönségét. Hangoztatta 
még, hogy senki idegennek a városban házalási 
engedélyt nem ad, a város szükségleteit, bármilyen 
cikkben, lehetőleg a város minden iparosánál és 
kereskedőinél egyforma arányban szokta megren
delni, mert azok egyforma arányban viselik a vá
ros terheit. A küldöttségben résztvettek Kulcsár 
Károly, a Kereskedők Társulata elnöke, dr. Lengyel 
Jenő ügyész, Fekete Gyula, Sleiner Viktor és Fodor 
Ferenc, az iparosok részéről Hajda Gyula és Pása 
Endre.

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

— Németül is beszélő füszeressegéd el
helyezést keres. Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

— T alá ltak  Veszprémben november 4.-én, 
a piacon egy zsebkendőben pénzt. Igazolt tulajdo
nosa a rendőrségen átveheti.

— Szerkesztői üzenetek. Ó. P. A mencs- 
helyi hősi emlékműről multhéten küldött tudósí
tást köszönjük, de amire megérkezett, már más 
forrásból megvolt nekünk. A lendületes verset, ha 
tér és alkalom lesz rá, szívesen leközöljük. — De- 
vecserl tudósító. Az egyik hír a mulihéten már 
máshol megjelent. Frissen kérjük a híreket. — 
H. C. Sziklay János könyvének megrendelése iránt 
intézkedtünk, a kért lappéldányokat elküldetjük. 
Előre is köszönjük az ígért cikket. Mindig öröm
mel vesszük méltóságod kedves írásait. Sz. ]. A 
könyvedről bírálatot irt munkatársunk pontos cim e: 
Faltér Jenő bányamérnök, Várpalota. Sok üdvözlet I

Ö R Ö M
AZ EMBER ELETE.
HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE

•h e
— Megfulladt a dunyha alatt. Berhidán 

egy Tóth Ferenc nevű csecsemőt édesanyja duny
hájával takart le és a szerencséden kis gyermek 
a dunyha alatt megfu'Iadt. A gondatlan anya ellen 
eljárás indult.

— Bicskázás. Pápáról jelentik : Mórocz Ist
ván pápai péksegéd vasárnap éjjel együtt mulatott 
cimboráival az egyik vendéglőben, majd az ulcán 
összeveszlek s Móroczot alaposan összeszurkállák. 
Hét súlyos szúrása közül egy a tüdejét is érte.

— Műkedvelő szlnielöadás. Zircről jelen
tik : A Zirci Ktt. Legényegylet ifjúsága, az egye
sület nagytermében, vasárnap telt ház előtt kitűnő 
sikerrel szinrehozta a „Noszty fiú esete Tóth Ma
rival' c. vígjátékot.

— Elrejtette halott újszülöttjét. Horváth 
Anna mezölaki leánynak gyermeke születeti, aki 
rövid idő múlva meghalt. Hogy szégyenét leplezze, 
halott gyermekét elrejtelte a fa mögé, de később 
a csendőrnek önként előadta a hullát. A különös 
ügyben a nzomozás megindult.

— Agyonütötték a saját istállójában. 
Devecserbál jelentik: Bognár Márton 37 éves, nős 
kisszőlős! lakost a mull vasárnáp az istállójában 
agyonütve, holtan találták. A csendőtség nyomozza 
a gyilkost.

— Tűz. Pápáról jelentik: Kedden kora reg
gel koch Mihály kömives Lakis-utcai szalmatetős 
háza ismeretlen okból kigyulladt, s ámbár a tűz
oltók gyorsan megjelentek, teljesen leégett. A ház 
biztosítva volt. Gyanús, hogy pár héttel ezelőtt a 
ház mögötti épület égett le.

Pulykát
minden mennyiségben

vásárolunk.
Ajánlatokat mennyiség megjelölésével kérünk 
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— Elhízott egyéneknél a természetes .F e 
renc József*4 keserüvizkúra hatalmason e lm oz
dítja a bélműködést, a testet könnyeddé teszi 8 
tiszta fejet és nyugodt alvást teremt. Az orvosi 
szakirodalom kimutatja, hogy a Ferenc József- 
viz a máj és a végbél felé irányuló vértódulások- 
nál, valamint aranyérnél és prostatabajoknál is 
áldásos hatást fejt ki. A Ferenc József keserüviz 
gyógyszertárakban, drogériákban éa füszerüzletek- 
ben kapható. 1

— A bo r h a tása . Kenczler Gábor szent
királyszabadjai gazda a szőlőhegyben szüretelni 
segített, megittasodott és hazafelé menet a Malom
völgyben olyan szerencsétlenül esett egy vízmo
sásba, hogy koponyatörést szenvedett és meghalt

— „G entlem an Johnny". a becsületes szél
hámosban könnyedség, elegancia, leleményesség, 
stílus van, aki azonban különösebb bűncselekmé
nyeket nem követ el. Ez az érdekes figura a hőse 
a N yíl eheti regényének, amelyet sok kalandos 
történet szerzője: Pánczél Lajos, az ismert fiatal 
újságíró irt. Lendületes, fordulatos, könnyed és 
mégis izgalmas, kalandos történet.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (19.) 
este fél 7 és 9, vasárnap (20) d. u. 4, este fél 7 
és 9 órakor rég nem látott fitmkomikusaink kacag
tató filmje: „Zoro és Huru a weekend hősei", 
rendkívül mulatságos vígjáték 8 felvonásban. A 
film hősei sok újszerű epizódban gazdag kaland 
után részesei lesznek egy kis szerelmi történetnek. 
Kiegészítőül: Szőke Szakái kacagtató bohózata: 
.Nézd meg az anyjá‘. . . “. Mindkét film bő alkal
mat ad a kacagásra. Megelőzőleg hangos Magyar 
Világhiradó. — Szerdán (23.) este fél 7 és 9, csü
törtökön (24.) d. u. 4 és este fél 9 órakor, filléres 
előadásban, minden idők legnagyobb expediciós 
filmcsodája: .Trader Horn". A legnagyobb drá
mai élmény, a legtanulságosabb, a legérdekfeszi- 
tőbb történet, mely Afrika szivében játszódik le. 
Amint éltesülünk, e naptól kezdve a mozi vezető
sége nagy anyagi áldozatok árán ismét bevezeti a 
nagy népszerűségnek örvendő hang03 Fox Híradót.

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

VTC-SVSE 1 :0  (0 :0 ) Biró: Gránásay. A 
formában levő veszprémi csapat nagy Őrömet szer
zett híveinek azzal, hogy az eddig veretlen soproni 
csapatot sikerült kétvállra fektetni. A VTC hatal
mas lelkesedése elsöpörte ellenfele fulballtehniká- 
jál. A gélt a II. félidő 4. percében Láng rúgta 
szabadrúgásból, a mérkőzés végefelé azonban egy 
soproni játékos megrugla a VTC kapusát, amire 
úgy a pályái, mini a nézőtéren hatalmas botrány 
töri ki, amely teltlegességig fajult 8 a rendőrség
nek kellel közbelépni. Az ilyen jelenetek egyálta
lán nem alkalmasak a labdarugósport népszerű
sítésére.

Sz. Vasutas—Movc VSE 8 :0  (4 :0 )  Amilyen 
örömet kelteti it hon a VTC szép győzelme, éppen 
oly kiábránditólag hatott a MOVE hatalmas vere
ségéről szóló hír. A mérkőzés irányítását végig a 
szombathelyi csapat lattolta a kezében. Vezettek 
egy-két szép támadást a veszprémiek Is, de csa
társoruk gyenge, szétesó játékán meghiúsul! min
den eredményesség. A MOVE-ból, a sok gól elle
nére a védelem emelkedett ki. Slorch jól bárskodolt.

T Í J  r w j f g - f c  száraz, aprított, Q  Q A  O  n  k a p h a t 6 k1 U  W j \ X házhoz szállítva f  |  ^ fűrészelve o r  SZÁLAI MÓR
Legjobb minőségű hazai szenek j2?b 5Sí 1.
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P. Kinizsi—DVE 3 :0  (2 :0 )  A mindjobban 
fejlődő Kinizsi szép és értékes győzelemmel zárta 
le az őszi szezont. A jó képességű DVE nem tu
dott ellenálni hatalmas iramának éa lelkesedé;élek 
a igy kénytelen volt a győzelmet ellenfelének át
engedni. Qóllövők: Tarr és Kalmár (2). Kiváltak 
a Kinizsiből: Tóth II., Kalmár és Tarr. Schwaitz 
jó  bíró volt.

A veszprémi gimnázium és pápai ref. kollé
gium barátságos és igen szép veszprémi mérkő
zése 4 :1  (0 :0 )  eredménnyel végződött a gm ná- 
zisták javára. Biró: Bujlás. (I. / )

KÖZGAZDASÁG.
S c h a n d l K á ro ly  a s zö ve tke ze tek  

jö v ő jé rő l.
Bpestről jelentik: A Magyarországi Szövet

kezetek Szövetsége a multhéten tartotta közgyű é- 
sét az OMGE nagytermében s azon megjelent 
éédllay Miklós foldmivelési miniszter is, aki na
gyobb beszédet mondott.

A szövetség évi jelentésénél dr. Schandl Ká
roly nyug. államtitkár, az OKH alelnök-vezérigaz- 
gatója, a devecseri kerület képviselője szólalt fel 
s rámutatott arra, hogy a Népszövetség által életre- 
hivott internacionális szövetkezeti bizottság, amely
nek magyar részről tagja, a magyar agrárszövet
kezetek értékesítő munkáját állítja követendő példa
képen a tObbi országok szövetkezetei elé. A köz
gazdasági reakció nem fogja tudni megállítani a 
gazdasági haladást. A jövő az egész világon a 
szövetkezeteké. A szövetkezeti táborba tartozó öt- 
milió magyar polgár nem kedve, eket, hanem 
egyenlő elbánást, igazságot és megoecsUlést kö
vetel a magyar szövetkezeti mozgalom számára. 
Nem a szövetkezetek vették igénybe az á lam se
gítő tevékenységéi, hanem megfordítva: a szövet
kezetek álltak az állam rendelkezésére, amikor ezt 
az Otmíliő magyar embert az á lam a termelés és 
fogyasztás terén erőhOz akarta juttatni. Ha Ma
gyarország tetlerős miniszterelnöke a szövetkezeti 
mozgalom kifejlesztését is zászlajára iita, ezzel

csak arról tett tanúságot, hogy Ismeri az idők 
szavát és nemcsak a trianoni nemzetnek, hanem 
annak a nagy Magyarországnak akar a vezére
lenni, amely Trianonnal együtt a közgazdasági 
reakciót is a második ezredév üde levegőjével 
váltja fOl. A miniszterelnökkel átbeszélte a közel 
jöv' szövetkezeti programját, amelyben bízvást 
bizhatik az az ötmilió magyar, aki a szövetkezés
től várja a szebb és jobb jövőt. — Az illusztris szó
nok fejtegetéseit nagy tetszés kisérte.

Pipáról jelentik: Az OKH kötelékébe tar
tozó pápai és környéki hitelszövetkezetek vezetői 
a pápai Levente O thonban értekezletet tartottak, 
amelyen többek között dr. Schandl Károly ny. 
államtitkár, országgyűlési képviselő, az OKH elnök
igazgatója tartott nagy tetszéssel fogadott elő
adást a szövetkezetek föladatáról és céljáról. Ri- 
mut'.totl a mai súlyos helyzetből való kibontako
zás lehetőségére s megjelőlie etéren a szövetke
zetek tennivalóit. Dr. Illek József szólalt méz föl 
Pápáról.

* Változás az a jka i üveggyár vezetésé
ben. Ajkától jelentik: Az utóbbi hónapban a ha
zai üveggyárak érdekeik védelmére egyesültek és 
Bpest székhellyel közös eladó szervet létesítettek, 
amelynek élére az egyesült gyárak (ajkai, salgó- 
trrjáni és tokodi) közös bizalma folytán vitéz 
Halászy Sándor, az ajkai üveggyár eddigi ügyve
zető igazgatója került, aki családjával egyetemben 
már Bpestre is költözött Az ajkai üveggyár veze
tését a tulajdonos Kossuch János cég Juhász Ist
vánra, az eddigi helyettesre bízta, aki mint mér
nök teljesített ott szolgálatot.

* Kedvezm ényes vasúti fuvar burgonya- 
szállitásra . A foldmivelési miniszter közbenjárá
sára a kereskedelmi miniszter a burgonya szállí
tásához kedvezményes vasúti fuvardijat engedélye
zett négy dunántúli vá'megyének és Veszprém- 
megye pápai és devecseri járásának, ahol a bur
gonyatermés rosszul sikerült. A kedvezményes dil
iéle! legalább 50 mm. súlyú kocsirakományokban 
feladásra kerülő, 250 km.-nélnagyobb távolságról 
szállítóit burgonyaküldeményekre vehető igénybe, 
1933. május végéig terjedő időre. A kedvezmény 
23 % .os díjmérséklést tesz ki •  a fuvarlevélhez 
csatolandó igazolványokat a vármegyei kir. gazda 
felügyelőség adja ki.

* Féláru  m enetjegy  az  O rszágos Ba- 
rom fik iátlitásra. A Veszprém városi Menetjegy- 
iroda köz li, hogy a Bpesten lezajló Orsz. Baromfi- 
kiálli'ásra, amely dec. 3 —7. napján lesz, a keres
kedelmi miniszter féláru kedvezményes utazást 
engedélyezett A kedvezményes jegy váltárához 
szükséges igazolványok a menetjegyirodában kap
hatók 1-30 P-ért.

* M ézértékesltő szövetkezeti fiók a  D u
nántúlon. Zalaegerszegről jelentik: A gödöllői 
Mézéittkesitö Orsz. Szövetkezet az országban szö
vetkezeti fiókokat étesit, egyelőre a Dunántúl és a 
Máira vidékén. A Dunántúl szervezési munkálataira 
Zala Vármegye Méhészegyesillete (Zalaegerszeg) 
kapott megbízást, s ez a fiókszövetkezetbe tömö
rülök jelentkezéséi november végéig magához kéri. 
A fiók székhelyét egy későbbi gyűlés fogja ki
jelölni.

* A g azd ak am ara  Igazgatóválasztm ányi
ülése. Győrről jelentik: A Felsődunántuli Mezög. 
Kamara őszi igazgatóválasztmányi ülése az uj gaz
davédelmi rendelettel foglalkozik s különösen olyan 
irányban foglalt állást, hogy a rendelkezésre álló 
egy év alatt megtörténjék a gazdatartozások vég
leges rendezéze. A kérdés tárgyalása során Khuen 
Héderviry Károly gróf elnök utalt arra, hogy Ní- 
metország, Lengyelország, Svájc, amelyek a kapf- 
tilista tőkét védik, mégis szokatlan és rendkívüli 
kormánylépések megtételére kényszerültek. Elvi 
szempontból mindenki a megkötöttségek ellen van, 
most azonban olyan kivételes helyzet állott elő, 
hogy pár évig bizonyos kényszerintézkedések elöl
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az állam — éppen a hitelezők érdekében — nem 
térhet ki. Közéletileg kifogástalan beavatkozást még 
akkor is el kell viselni, ha az egyesekre nézve 
terhes. Kíméletre pedig csak az önhibájukon kívül 
bajbajutott adósok tarthatnak számot. Utalt arra, 
hogy Bethlen István gróf is, a 33 as bizot Ságban, 
gazdaszempontból megfelelően rámutatott az ideig
lenes gazdaadósvédő rendelet hézagaira, aminök 
az adósok kategórizálisa, a hitelfelmondás lehető
ségének nyitvahagyáss is  az árverés elleni véde
lem elégtelensége. A kamara, az elnök indítványára, 
a nemzeti munkatervért föliratilag üdvözölte a 
miniszterelnököt, továbbá a földművelési minisztert 
és az uj vasmegyei főispánt, mint kamarai tagot.

IRODALOM  és M Ű V É SZ E T ,
(N agyatádi Szabó István) szobra olt áll 

már a parlament mellett a legdíszesebb parkban, 
Kossuth Lajos s idősb Andrássy Gyula szobra 
közelében. A tervek szerint itt állítják fal a vér
tanú halált halt Tisza István szobrát is. A nagy 
kisgazdavezér alakja azonban nemcsak ércbeOntve 
kapott mé tó emléket, mert az ő hivatott nagyságát 
hirdeti az a hatalmas mű is, melyet dr. Bodrog- 
kőzy Zoltán irt a Magyar agrármozgalmak törté
nete cim alatt, azokról az alulról megindított 
gazdasági, szociális, társadalmi, kulturális és po 
litikai vonatkozású mozgalmakról, amelyek nagy
atádi Szabó István fellépése után az ő lérfoglalá- 
Sábán nyeltek alkotmányos irányt, közéleti súlyt s 
már-már betetőzést. Dr. Bodrogközy Zoltán könyve 
drámai erővel tárja elénk a magyar parasztság, 
földmunkásnép és legfőkép a kisgazdatársadalom 
sorsát a jobbágyság felszabadításától Nagyatldi 
Szabó István haláláig, amely nyolc értized főhősévé 
éppen Nagyatádi Szabó Istvánt tette meg a szerző. 
A könyv rendkívüli aktualitásánál, objektív, örök
becsű megállapításainál fogva nem hiányozhat egyet
len nyilvános, vagy magánkönyvtirból sem, de 
nem nélkülözheti senki, aki a közélet ügyei iránt 
érdeklődést tanúsít s az építő demokrácia eszme
körében az alsóbb néposztályok felemelésének nem-

3 + 1  -* 7 0 % 7 .
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zetmenlő fontosságát vallja ét szolgálni kívánja. 
A mű első kiadásál rOvid idő alatt szétkapkodták, 
de most Nagyatádi Szabd István szobrának lelep
lezésével kapcsolatban Ismét kapható, példányon- 
kint 12 50 P-ért. Beszerezhető lapunk utján, vagy 
közvetlenül a szerzőnél, Bpest, I. Budaörsi ut 18.

(1933-ban négy sorsoláat rendez az Uj 
Idők.) 400 nyereményt sorsolnak ki az előfizetők 
között, 30 000 P értékben. A sorsolásban vala
mennyi előfizető résztvesz. A nyeremények közöl 
megemlítjük a két szobás, terraszos, görögrend- 
szerll nyaralóházat, a 150 négyszögöles telket, 
amely Balaton- Lidón van, a 800 P értékű női 
kelengyét és a 12 személyes étkező készletet, amely 
100 darabból áll. Az elnyerés módozatai felől az 
U j Idők legutóbbi számából tájékozódható az ol
vasó. A rózsadombi Herczeg Ferenc ajándékházat 
Kovács György máv. liszt, az Uj Iá ik  előfizetője 
nyerte el. Herczeg Ferenc nérszertl hetilapja hozza 
Csathó Kálmán és Kosáryné Réz Lola regényfoly
tatását, Komáromi János elbeszélését, Teres- 
csényi György Írását, Pékár Gyula cikkét Musso
liniról. Székely Tibor Baktay Erwin uj könyvét 
ismerteti. André Dubois írásában, Fóti János és 
Szalhmáry István verseiben gyönyörködhetik az 
olvasó. A népszerű rovatok tarkítják még az Uj 
Idők-el. A kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 
16, bárkinek küld mutatványszámot. Előfizetés 
negyedévre 6'40 P, egyes szám 50 fillér.

(A MOVE műkedvelőinek szlnlelőadása.) 
Vasárnap este zsúfolt nézőtér előtt hozta színre a 
MOVE Veszprémi Sport Egyesület kiváló műked
velő együttese a Petőfi-színházban az évad leg
sikerültebb operetlujdonságát, a .Fehér Orchi
deák*-at. Az előadáson megjelent dr, Kenessey 
Pongrác főispán nejével, dr. Berky Miklós polgár- 
mester és még számos előkelőség. Az ötletes, for
dulatokban gazdag és érdekes meseszövésü darab 
a veszprémi közönségnél igen nagy tetszésre talált, 
amiben nagy része van Kiszely Oyula fülbemászó, 
kedves, amellett élénk muzsikájának, amiért az 
előadáson jelenvolt zeneszerző meg is kapta méltó 
jutalmát a szűnni nem akaró tapsorkánban. A da
rab főszerepében Rhosóczy Gabriella, mint énekesnő, 
mint láncosnő, de — kivált a komolyabb drámai 
részeknél — mint színésznő is olyan rendkívüli 
rátermettseget árult el, ami bármely hivatásos prima
donnának is dicséretére vált volna. Partnere: 
lkinkler István, a veszprémi műkedvelők koroná
zatlan fejedelme, azuttrl is csengő tenórjával, ki
tűnő alakításával s ezenfelül, mint rendező, a leg
teljesebb elismerést érdemelte ki. Kedves együttest 
alkotott Meslerhdzy Mária és a színészi pályán 
már szép sikereket elért Sdghy Géza. Bohókás, 
élénk játékukkal kiválóan hozzájárultak a jókedv éb
rentartásához. Kisebb szerepeikben Holczer Annus, 
Pozsgal Maca, Régi Károly, vitéz Herczegfalvl 
László, Soós János, Velekei Sándor, Tolnai Lajos 
jeleskedtek és nagy mé lékben hozzájárultak a da
rab zajos sikeréhez. A csoport-táncokat előadó 
Vörös Pici, Halász Ili, Stefanovszky Magdi bájoB 
látványt nyújtottak a szépet meglátó szemnek, kü
lönösen a kis Stefanovszky Magdi sokat Ígérő 
tehetség. Valamennyi szereplőt viharosan ünnepelte 
a közönség és a főbb szereplőket többszörösen a 
lámpák elé tapsolták. Az előadást az Ajkacsinger- 
völgyi Bányászzenekar kísérte dicséretes alkalmaz
kodással, Élek Mihály karnagy vezetésével s a 
zenekiséretet még élvezetesebbé telte Kiszely Gyu
lának pompás zongorajátéka. —hj.—

Anyakönyv.
Születés: Csornai Sándor fuvaros és Fábián Mária 

fia Károly Sándor, rk. — Ebei Dénes vendéglős és Zima 
Mária leánya Erzsébet rk. — Péter Zsófia leánya Katalin, 
ref. Cseh János asztalos és Malek Róza fia Lászl) 
Márton, rk. — Léber Erzsébet leánya Erzsébet, rk.

Halálozás Horváth Katalin 13 h., rk. — Tóth János 
fm. rapsz. 25 é., rk. — |ancsik Pál háziszolga 76 é., ev.
— özv. Clauss Reinhardtné Günnel Anna 76 é.f ev. — 
özv. Huber Imréné Edvi Illés Franciska 82 é , rk. — Hor
váth Imre fm. napsz. 67 é., reí.

Házasság: Németh Ferenc (özv) népzenész és Nyári 
Anna rk. — Kálmán Gyula népzenész és Jónás Ilona női 
szabó segéd rk. — Tóth Lajos p. műsz. s.-tiszt és Oláh 
Hona ev. -  Széphegyi András géplakatos és Sípos Ro
zália tüzőnő rk. — Benkő Jinos (özv.) máv. alt. ev. és 
Sclmeczi Anna rk. — Pető József fm. és Kis Margit rk.
— Balogh Dezső üzemlakatos és Szűcs Mária rk.

Eredményesen hirdethet a
Veszprémvármegyében.

Legolcsóbb szén
a kitűnő

A J K A I
darabos szén.

A rab k én t

! 3-60 P
Megrendelhető és^kapható :

B okrossy  E le m e m é
szén- és fakereskedésében. 
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R ádiók, fényképező  gépek,
a m e r ik a i Royal író g é p e k
részletfizetésre

kaphatók FODOR FÉR ÉRC könyvkereskedésében

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 
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Árverési hirdetmény-kivonat.
Balatonalmádi és Vidéke Hitelszöveikezet, 

mint az OKH tagja b.j. cég végrehajtatnak özv. 
Mecaéri Lajoané szül. Szabó Julianna, Mec éri La
jos, Samodari Sándorné sz. Mecséri Vilma és 
Mojzer Istvánná sz. Mectéri Margit végrehajtást 
szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme követ
keztében elrendeli a végrehatási árverést 268 ar. 
P tőkekövetelés és jár. behaj ása végett, a veszprémi 
kir. járásbíróság területén levő, Balatonalmádi köz
ségben fekvő s a balatonalmádi 108. sz. Ijkvben 
A L I —7. sor 371, 372., 373., 374., 375., 376 , 
377. hrsz. a. felveit jószágtestből Mecséri Lajos, 
Samodari Sándorné sz. Mecséri Vilma, Mojzer 
Istvánná sz. Mectéri Margit nevén álló ’/„ részre 
(erdő, kert, rét, szántó, ház 236. sz. a. az öreg
hegyi dűlőben) 1157 P 60 f kikiáltási álban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Balaton
almádi községházánál megtartására 1933. évi m ár
cius hó 8. nap jának  délelőtt 9 ó rá já t tűzi ki 
és az árverési feltételekéi az 1881: LX. t. c. |I50. 
§ a alapján a következőkben állapítja meg: Az ár
verés alá eső ingatlant a végrehajtató érdekében 
1270 P-nél, a Veszprémi Takarékpénztár csatlakozó I 
végrehajtató érdekében a kikiáltási ár * ,-ánál ala
csonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XLI. t 
c. 26. §.)

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 %-át készpénzben, vagy 
az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározón ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánalpénznek elő. 
legesen birói leiétbe helyezéséről kiállítóit leiéli el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150 170 
§§ ; 1908:XLI. t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb Ígéretei leli, ha többel Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapító!! bánatpénzt az általa ígéri ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1932. szeptember 27. napján.

A kiadmány hileléül :

Heller s. k. 
tlkvvezefő. 353

Ungváry s. k.
kir. járAabirósági alelnök.

Ve szprém megyei város szegény ügyi bizottsága.

A já n la ti fe lh ív ás .
Pályázatot hirdetek a szegényakció részére 

szükséges

gryermokcipők
szállítására.

Szállítandó lesz, a tényleges szükségeinek 
megfelelően, előre láthatólag mintegy 150 pár 
gyermekcipő, 6 —16 éves gyermekek részére, borjú- 
bőrből, tarlós, szolid jó minőségben és kivitelben. 
Az ajánlat a cipőkre vagy nagyság szerint, vagy 
pedig átag-árban leendő. Szállítási haláridő a 
megrendeléstől számított 10 nap. Az árhoz a for
galmi adó külön fel nem számilható. A cipőket 
mérlék u'án kell készíteni.

A szabályszerűen felbélyegzett ajánlatokat, zárt 
boritokban, a polgármesteri hivatal iktatójában leg
később novem ber 26,-ának déli 12 ó rá já ig  kelt 
beadni.

Fenntartom magamnak a jogot az ajánlatok 
közül a szabadválasztásra, úgyszintén arra, hogy 
a szállást több ajánlattevő között osszam meg.

Veszprém, 1932. november 17.-én.
354 Dr. Berky 8. k., polgármester

4016—1932. sz.

Pályázati hirdetmény.
Veszprém vármegye zirci járásához 

tartozó s nyugdíjazás után átszervezett, 
megüresedett bakonyszentkirályi

segédjegyzői
állásra ezennel pályázatot hirdetek. Az ál
lás javadalma a 62.000—1926, B. M. sz. 
rendeletben van megállapítva. Lakáspénz 
helyett természetbeni lakás.

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy 
képesítésüket, eddigi alkalmaztatásukat, po
litikai és erkölcsi megbízhatóságukat iga
zoló okmányaikkal felszerelt pályázati kér
vényüket f .  évi n o v em b e r hé 3 0 ,- ig  
hozzám nyújtsák be. Az elkésetten érkézé 
kérvényeket nem veszem figyelembe. A vá
lasztás határidejét később állapítom meg.

Zirc, 1932. évi november hó 3.-án.
Dr. SDlt Lajos s. k.

342 főszolgabiró.

A V E S Z F R É M V J R M E G Y E
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat.


