
V eszprém , 1932.

A r a  16 fillér.
XXXIV. (LVII.) évfolyam . 49. szám . V asárn ap , decem b er 11,

VESZPRÉM VÁRM EGYE
P O L I T I K A I  L A P .

A Veszprémvármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos értesítője.
Megjelenik ketenklnt egyszer, vasárnap.

■Ilflattal ár: Negyedévre l-SO P. Egyee u á a  i n  16 Már.
BráeUsek (eladksUk Mór Kreit Mip- H wlrkmkriMtn k

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

Ámen.

Angol bankárok 
a Nemzeti Munkatervről.

A művelt Nyugat állam aiban, ahová Göm
bös nemzeti munkaterve az  illető nemzetek nyel- j 
vére lefordítva eljutott, az uj magyar kormány- 
elnök programja élénk visszhangot keltett és 
megértő fogadtatásra talált. A világsajtó sűrűn 
közölte államférfiak, gazdasági vezetők és egyéb 
közéleti tényezők helyeslő véleményéi a magyar 
nem zeti munkatervről. Most a  londoni City há
rom vezérférfia — mindhárom az  angol bank
világ súlyos, előkelő személyisége — méltatja 
a  sajtónak adott nyilatkozataioan Gömbös 
Gyula célkitűzéseit és törekvéseit. Szokatlan 
dolog, hogy angol bankférfiak, a  szám ok és 
realitások rideg emberei Gömbös Gyula ki
á lláséban  legfökép a lelki és eszmei tényezők 
hatását méltatják, azt, hogy a tömegeknek nem
csak anyagi előnyöket helyez kilátásba, hanem 
hogy szemük elé tárja a nemzet iránt tartozó 
kötelesség kölcsönös teljesítésének parancsát is. 
Az egyik bankvezér odáig megy elismerésében, 
hogy azt a  benyomást, amelyet benne Gömbös 
szózata  keltett, ekként jellem zi: »Ha m agyar 
volnék, büszke lennék arra, hogy hazám oly 
férfiú vezetése alatt áll, aki azokat az ideálokat 
vallja, amelyeket Gömbös miniszterelnök a ma
gáénak hirdet

De a lelki és eszmei lendület mellett meg
találják a  higgadt bankem berek Gömbös egyéni
ségében ezt a bölcs belátást is, hogy lehetet
lenség az  élet konkrét tényeit az emberi szel
lem, akarat és törekvés megfoghatatlan erőitől 
elválasztani. Bármily becsvágyó legyen is Göm
bös programja, nem hagyja figyelmen kívül — 
az  angol bankár tanuségtétele szerint —, hogy 
a  nem es célokat az emberi lét mindennapi 
ütem ében csak fokonkint lehet megvalósítani. 
Az egyik angol bankvezér abban foglalja össze 
a  Gömbös-program jellemzését, hogy minden 
sorából őszinteség és bátorság sugárzik és hogy 
az  első lépések, amelyeket célkitűzéseinek meg
valósítására tett. a jövőre nézve a  legjobb vál
tozást teszi jogossá. Méltányolja továbbá Göm
bösnek azt a  bátor és becsületes állásfoglalását, 
hogy M agyarország, a  leküzdhetetlennek látszó 
nehézségek ellenére is, minden kötelezettségé
nek férfiasén eleget akar tenni. Egy olyan férfi 
kezében van a gyeplő — m ondja —•, aki meg
vesztegethetetlen, elszánt, férfias, türelmes és 
öntudatos, aki hazáját és polgártársait hűsége
sen szolgálja és mindenekelőtt, aki önzetlen. 
És ezért bizton számíthat nemcsak a  saját né
pének. hanem  az  egész külfötd konstruktív ele
meinek tám ogatására. A londoni bankkörök ré
széről Gömbösnek Magyarország külföldi eladó
sodásának kérdésében teendő javaslatai megértő 
fogadtatásra és jóindulatú együttműködésre szá
míthatnak.

Egy másik bankvezér szerint ez angol 
bankvilág megértő érdeklődéssel kiséri a nagy- 
tehetségű és hazáját szerető férfiú törekvéseit,

Felelős szerkesztő: 
UJ. Matkovich László.

amelyek a nemzeti érvényesülés minden terü
letén fellendülést akarnak hozni. M agyarország 
fő ereje m ezőgazdaságában rejlik és ha szemébe 
akarunk nézni a  kézzelfogható realitásnak, úgy 
elutasithatatlanul vissza kellt térni a földhöz, 
mint utolsó valósághoz. E bankember érdeméül 
tudja be Gömbösnek azt a szándékát, .hogy a 
külföldi hitelek felvételét meg akarja szorítani 
és ellenőrzés alá akarja helyezni. A munkater
vet, mint egészet tekintve, a  legőszintébb cso
dálkozást kelti nála annak nagysága és átfogó 
jellege, valamint Gömbös miniszterelnöknek az 
az elhatározása, hogyazáliam nak szolgálniakaró I 
polgárok ezernyi ellentétes érdekét egymással 1 
kiegyenlítse. Magyarország minden barátja re-

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

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

méli, hogy a  miniszterelnök bátorsága meg 
fogja hozni azokat a  gyümölcsöket, amelyeket 
a magyar nép joggal elvárhat.

így beszélnek angol bankférfiak Gömbös 
Gyula programjáról. A nemzeti munkaterv ez
zel megkapta a  fémjelzést olyan oldalról, amely
nek barátsága, jóindulata M agyarországra nézve 
az eljövendő pénzügyi és gazdasági tárgyalá
sok során igen nagy horderejű és kívánatos. A 
pártpolitikai gáncsoskodás láthatja ebből a  nagy 
sikerből is, hogy nem volt egészen felesleges 
Gömbös munkatervét a  nyugati világnyelvekre 
lefordittatni. Az a fogadtatás, amelyre odakünn 
és főleg Angliában a  nemzeti munkaterv talált, 
felér egy külpolitikai csatanyeréssel. (s .

A Revíziós Liga naggyűlóse Veszprémben
Nagy Emil volt igazságügyminiszter és Szudy Elemér miniszteri tanácsos voltak a gyűlés 
szónokai. — Tiltakozás az erdélyi magyar-üldözés ellen. —■ Kenessey Pongrác elnöksége 
alatt megalakították a Magyar Revíziós Liga veszprémmegyei tagozatát. Diszelnökök: Rótt 

Nándor megyéspüspök és Antal Géza református püspök.
A n ta l G éza pflspSk in d ítv á n y á ra  a  vá rm e g y e  ia  t i lta k o z o tt  a z  

e rd é ly i m a g y a rü ld ö zé s e k  e lle n .
A Magyar Revíziós Ligának szervezkedő nagy

gyűlése vasárnap déleiéit impozáns módon folyt 
le a veszprémi Petőfi-színházban, amelyet zsúfo
lásig megtöltött a város hazafias érzésű közönsége, 
vallás- és osztálykülönbség nélkül. Megjelent dr. 
Rótt Nándor megyéspüspök, Krdnitz Kálmán félsz, 
püspök, nagypréposttal a székeskáptalan több tagja, 
dr. Horváth Lajos alispán, dr. Óvári Ferenc felső
házi tag, gróf Festetics Sándor és Holitscher Karoly 
enyingi és ziici országgy. képviselők, Csajághy 
Károly kúriai bíró, törvényszéki elnök, az egy
házak vezetői, az állami és közigazgatási tisztvise
lők, tanintézetek, társadalmi egyesületek képvise
lői stb. Az elnöki zöldasztal a színpadon, a külön
böző egyesületek szinpompás zászlóival körülvéve 
nyert elhelyezést, mögötte a három veszprémi dal- 
egyesGIet összkara sorakozott föl, Gaal Sándor, a 
királydijas Veszprémi Dalegyesület karigazgatójá
nak vezetésével. A közönség megérkezésük alkal
mával lelkesen megéljenezte dr. Nagy Emil volt 
igazságügyminisztert és dr. Szudy Elemér min. 
tanácsost, a Revíziós Liga kiküldötteit. Lukács 
György ny. kultuszminiszter, akit szintén vártak, 
nem jöhetett el, mert ugyanaznap a Békéscsabán 
tartott revíziós naggyülésen kellett résztvennie.

A naggyülést, a dalárdák által elénekelt 
.Hiszekegy* után, dr. Kenessey Pongrác főispán 
nyitotta meg, majd Csiba Mór min. tanácsos, 
pénzügy igazgató gondolatszép, lendületes beszéd
del üdvözölte a Liga kiküldötteit. Hangoztatta, ha
bár a mai megélhetési gondok között nehezen 
lángol föl a magyar lélek, de ez az ézeréves vá
ros és vármegye, amely a történelemben össze
forrott az egész hazával, nem tagadhatja meg ősi 
szellemét és Trianon revíziójáról nem tud és nem 
fog lemondani soha.

A nagy tetszéssel fogadott zsavak után Szudy 
Elemér mondott nagyszerű a viharos tetszéstől 
többszörösen megszaitott beszéde t, aminek elején 
a románok legutóbb Erdélyben történt merényleté
vel foglalkozott.

— Erdély — mondotta többek között — a 
magyar történeti gondolat hazája és menedéke 
volt, az összeomlás után azonban az erdélyi gon

dolat menekült Magyarországra, hogy itt várja és 
munkálja a szebb jövő útjait. A magyar zászló
nak Kolozsvárt történt meggyalázására azzal vála
szolunk, hogy szent hittel dolgozunk továbbra is a  
kitűzött célunkért. Majd reávüágitott annak az állí
tásnak hazug voltára, hogy a romániai magyar
üldözést a Liga revíziós mozgalma váltotta volna 
ki, mert az törvényes és békés eszközökkel törté
nik. Ellenben ellenünk a tüntetéseket hatósági tá
mogatással rendezik, egy olyan lap uszítására, 
amely közel áll magasabb román tényezőkhöz. A 
román nép nagy tömegei nem gyűlölködnek és 
békét akarnak, Mi is békét akarunk, de nem a 
győzőkét, hanem ami az igazságon alapszik. Is
mertette ezután a Liga ötesztendős, eredményes mun
kásságát, végül határozati javaslatot terjesztett elő, 
amely szerint a veszprémi naggyűlés súlyosan 
megbélyegzi az erdélyi visszaéléseket, amelyek bele
ütköznek a nemzetközi jogba s a kisebbségi 
szerződésekbe és ellenkeznek az emberiesség leg
elemibb követelményeivel. Egyszersmind kije
lenti a naggyűlés, hogy a népszövetségi paktum 
19. cikke alapján a rendelkezésére álló békés 
eszközökkel továbbra is állhatatosan küzd 
a revízióért, amig az igazság diadalra nem jut. A 
viharos lelkesedéssel elfogadott javaslat megpe- 
csételésekép a dalárdák a .Nem, nem, sohal* 
irredénta dalra zenditettek reá.

Nagy Emil mondott ezután hatalmas [erejű 
revíziós beszédet.

— Magyarországnak — mondotta — ma 
egyedüli reális külpolitikája csak a revízió lehet. 
Az országhatárok ki ágitása nélkül ebben a szét
darabolt országban az összezsúfolt magyarság meg
felelő nemzeti életet nem képes élni, legyen bár 
a legbölcsebb a kormány belpolitikája. A revíziós 
politika tehát nem tárogatós zene, nem kurucábránd, 
hanem az egyedüli szabadulási politika, amely ha 
nem tud segíteni, elpusztulunk. Elismeri, hogy 
nékünk nehéz reális külpolitikát folytatui, hiszen 
Bécsben 300 évig elszoktatlak attól, hogy saját 
sorsunkról önállóan gondolkozzunk.

Ezután reámutatott a revíziós küzdelem há- 
i rom szakaszára. Az első volt, a trianoni szerző-
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Hasznos íudni,
hogy a derűs hangulat, a JA k ö z é r ié *  mindig 
a gyomor és belek kifogástalan működésétől függ.
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Schmldthauer
te r m észe te s

S z o ru lá s b a n  szenvedőknél, 
em és ztés i hiányoknál pedig

Igm ándi
k e s e r ű v i z e  v á l ik  b e  l e g j o b b a n .

dés aláírása után a kétségbeesés, a töprengés, a 
keresés korszaka. Ezt kOvette a fölvilágosít is és 
Öntudatos propaganda fázisa és itt rendkívül érde
kesen mondla el, hogy 0 már Rolhermere lord 
világhíres cikke előtt, amivel a revíziós munka 
elkezdődött, angolországi előadásaiban buzgón 
végezte a fölvilágositás munkáját. De eleinte ered- 
ménytelenül, mert a teljesen tSjékozatlan angolok 
azt hitték, hogy Trianonban tulajdonkép Wiison 
Önrendelkezési elve érvényesült. Amikor azonban 
somogyi hevétől elkapva, egyizben az asztalra csa
polt s azt kérdezte tőlük: haawilsoni elveket ér
vényesítették, akkor miért csatolták el tőlünk 3 és 
fél miliő magyar testvérünket és körülbelül ugyan
annyi németet? — angol hallgatósága lármás han
gyabollyá alakult és azt tanácsolták neki, hogyezfa 
becsapást kürtöljik világgá is  nincs hatalom, amely 
Titánon revízióját megakadályozhatná. Azóts ezen 
az alapon folyik a magyar revíziós propaganda, 
amelynek ő fölállította a nemzetközt peiujitási el- 
m ilitit. Megdönthetetlen érveléssel vázolta ennek 
lényegét: hogy t. i. a trianoni szerződést diktáló 
hatalmak félre voltak vezetve, majd Millerand tá
bornoknak a szerződést megokoló kísérőleveléből 
kimutatta, hogy Trianon büntetés is volt nekünk 
a háborús felelősségünkért, holott most már or- 
ezág-világ tudja, hogy a magyar miniszterelnök: 
Tisza István volt az egyedüli, aki a koronataná
cson a háború ellen szavazott, s amikor leszavazták, 
jegyzőkönyvbe vétette, hogy győzelem esetin sem 
tartunk Iginyt a legyőzött országok területire. W l- 
son amerikai elnOk és Lloyd Qeorg, akkori angol 
miniszterelnök pedig nyíltan beismert ík, hogy ők.t 
ellenséges szomszédaink információikkal egysze
rűen becsapták.

— Most tehát — végezte — tomboló lelke
sedéssel fogadott szavait — következni keli a cse
lekvés korszakának, amit Gömbös Gyula minisz
terelnök is bevezetett azzal, hogy fölirta zászlójára 
a revíziót. A hivatalos diplomáciának kell meg
tenni a kezdeményező lépéseke', hogy az érdekelt 
hatalmak a nagy perujitls lárgyalására zöldasz
talhoz üljenek velünk.

A lelkeshangu beszédekért dr. Kenessey Pong
rác főispán mondott köszönetét, majd föltett kér
désre kimondták a Magyar Revíziós Liga veszprém- 
megyei tagozatának megalakítását s annak elnökévé, 
riadó éljenzéssel, mint arra legérdemesebbet, magát a 
főispánt választották meg, aki hálás szavakkal 
Ígérte, hogy mindent el fog követni a revíziós 
mozgalom sikere érdekében. Ezután dtszelnökökki 
egyhangúlag dr. Rótt Nándor megyéspüspököt és 
dr. Antal Géza ref. püspököt, társelnőkökki Csa- 
jághy Károlyt, dr. Cseresnyés Józsefet, vitéz Dras- 
kóczy Istvánt, gróf Festetics Sándott, báró Fiáth 
Pált, dr. Horváth Lajost, Holitscher Károlyt, Krá- 
nitz Kálmánt, dr. Óvári Ferencet, Purgly Pált, 
Szabadhegy Eleméit, dr. Werner Adolfot és dr. 
Weszely Tibori, ügyvezető elnökki dr. Csiba Mórt, 
titkárokká dr. Tekeres Lajost és dr. Súly Endrét, 
pinztárossd Obetkó Vilmost választották meg. Ezen
kívül választottak 120 tagú választmányt.

A naggyülés. a határozati javaslat szellemé
ben, üdvözlő táviratot intézett Mussulinihoz, Rőt. 
hermere lordhoz, Churchil volt angol miniszterhez, 
Mc. Donald angol és Herriot francia miniszterel
nökökhöz. Kenessey Pongrác hazafias zárószavaí 
után a közönség, a dalárdákkal együtt, a .Him
nusz*-! énekelte el.

A vármegye tiltakozása a kolozsvári 
merénylet ellen.

A románok elvetemült kolozsvári merényle
tére Veszprémmegye törvényhatórági bizottságának 
szerdán tartott rendkívüli közgyűlése is métő vá
laszt adott. Napirend előtt ugyanis fölszólalt dr. 
Antal Géza református püspök és az ö kimagasló 
személyének mindenkor kijáró tiszteletteljes figye
lem közben rámutatott, habár a Kolozsvárt történt, 
nemzetünket sértő és államiságunkat meggyalázó 
brutalitás fölött megbotránkozásának már az or
szággyűlés mindkét háza kifejezé-t adott és a 
külügyminiszter is megadta reá a választ, Magyar- 
ország valamennyi törvényhatóságának, igy Vesz- 
prémmegyének is ki kell fejezni méltó fölháboro. 
dását és azt, hogy ekérdésben fölfogása a kor
mány álláspontjával teljesen megegyezik.

— Mély fájdalommal kell megállapítanunk 
— mondotta többek között —, hogy Erdélyben 
magyar testvéreink olyan fenhatóság alatt vannak, 
ahol az oláh csőcselék, ahogyan kincses Kolozs
várt, Mátyás király egykori városában történt, 
nemzeti törekvéseinkkel szemben ilyen brutálisan 
kifejezhette a gyűlöletét. Pedig, ahogyan magyar 
imádságunkból, a .Hiszekegyből is kicseng a 
revíziós cél, revíziós törekvéseink törvényes ke
retek közölt mozognak és a trianoni szerződés

kisebbségi logokat biztositó 19. § ának szem előtt 
tartásával fejtetnek ki. Amióta ezer sebből vérzflnk 
a ennek fájdalmát hordozzuk, soha máskép, mint 
békés utón nem kíséreltük meg a revíziót, és 
most ezt, aminek szükségességét már Európa is 
belátja, terrorral megakarják akadályozni. Ezzel a 
vezetőség és a csőcselék csak egyet ért el, azt, 
hogy az igazság már útban van és a revizió órája 
el fog következni, mert immár egész Európa meg
győződhetik, hogy ilyen uralom alatt hagyni egy 
magasabb kultúrájú népet tovább egy percig sem 
szabad. Inditványozta, hogy a megyegyűlés a kor
mányt, erélyes föllépéséért, melegen üdvözölje és 
kérje föl, hogy Erdélyben, valamint más magyar
lakta részeken a kisebbségek jogait védelmezze 
meg, a kolozsvári sérelmet pedig vigye a Nemze
tek Szövetsége elé, hadd lássák, milyen eszkö. 
zökkel. dolgoznak azok, akiket az elszakított ma
gyar területek uraivá tettek.

A nagyszerű, hazafias beszéd lelkes izzásu 
lobogásba hozta az egész közgyűlést és állandó 
viharos helyeslés közben egyhangúlag fogadták 
el az indítványt.

Pápáról jelentik: Pápán csütörtökön alakí
tották meg a Magyar Revíziós Liga itteni szerve
zetét. A naggyfilésen szónokai dr. Lukács György 
b. t. tanácsos, ügyv, elnök, dr. Pakots József or 
szággy. képviselő és dr. Fali Ede, a Liga ügyv. 
igazgatója mondtak beszédeket.

S eh an d l K á ro ly  m k e rü le té b e n .
Devecserből jelentik: Dr. Sehandl Károly ny. 

államtitkár, a devecseri kerület országgyü éii kép
viselője műt szombaton este Borszörcsök község
ben tartóit beszámolót, ahol az állalános politikai 
helyzetről lájékozlatta hallgatóit A válrsztópolgá. 
rok szereletükről és ragaszkodásukról biztositolták 
nagynevű képviselőjüket, aki másnap, vasárnap 
Somlóvásárhely községet látogatta meg, ahol részt- 
vett a kul'urház felavalási ünnepségén, majd meg
hallgat a választópolgárai panaszát, akiknek szere- 
tetétől övezve, meleg bucsuzkodás után távozott 
el a községbe I.

Pinceszővetkezetet alakítanak 
a somlói szőlősgazdák.

— Sehandl Károly lelkesen fáradozik a som
lói bor országos értékesítése érdekében. —

Devecserből jelentik: A somlói szőlőtermelők
nek régi óhaja a somlói borértékesítés megszer
vezése. Ezügyben dr. Sehandl Károly, a devecseri 
kerület országgyűl. képviselője nagyszabású érte
kezletet hivotl össze Somlóvásárhelyre 8 azon a 
hegyközségek elnökei és az érdekelt szőlősgazdák 
teljes számban vetlek részt. Az értekezleten Szalay 
O tó hegyközségi elnök mondott megnyitót.

Ezután Sehandl Károly mondott nagyvonalú 
beszédet, amelyben rámutatott a somlói borok 
kiváló minőségére és é tékére. Adatok vannak, hogy 
Mátyás király is somlói bor mellett vigadott Pince- 
szövetkezet alapítására a helyzet a múltban nem 
volt éréit, most azonban, hogy az amerikai piac 
megnyílt, az európai fölösleg nagyrésze levezetést 
talál Ha mi nem is tudnánk Amerikába szállítani, 
a francia boroknak ottani elhelyezése tehermente
síti a középeurópai piacot s igy alkalom kínálko
zik borkivitelünk emelésére. Egyes vidékeken már 
történlek is kezdeményező lépések szép sikerrel. 
Fel kell hívni a figyelmet a kiváló somlói borra, 
iletjelet kell adni, hogy a piac tudatára jusson a 
somlói borok irtikinek. Körülbelül ezer holdon te
rem a Somlón szőlő, amely mintegy évi 10000 
hektolitert ad. A helybeli fogyasztást leszámitva, 
még mindig nagy mennyiség marad eladásra. Az 
ér tékesilésre többféle mód lehet. így pl. legegysze
rűbb lenne eladási iroda létesítése Bpesten vagy 
Somlóvásárhelyen, a kereslet és kínálat összponto
sításira. Vagy, amint a szekszárdiak is sikereseit 
telték, pinceszövetkezetei lehelne alakítani bizo
mányi alapon, vagy olyat, amelyik saját számlára 
dolgozik. Ez utóbbi azonban kockázatos. Legcél
szerűbbnek tartja pinceszövetkezet megalakítását, 
amely egyelőre csak eladási irodái tartana fönn 
Somlóvásárhelyen és pincét Bpesten, ahol a leg
jobb somlai borokat közvetlenül is kimérnék Csak 
ha ezek a tervek beváltak, lehet tovább menni. A 
kérdés megbeszélésére és a tervek kidolgozására 
bizottság küldését indítványozza, amelyben a hegy 
községek, uradalmak, szőlőtermelők megbízottai 
vennének részt.

Báró Malcomes Gyula, szőlőbirtokos rámuta- 
tolt, hogy a külföldnek többizben nem tudtak 
egyminőségü bőit szállítani, mert nem volt egysé
gesítő pinceszövetkezel. Hangsúlyozta a somlói 
kulturprogram s annak szükségességéi, hogy a 
somlói bortermelők a mezőgazdasági és áruminta- 
vásáron jelenjenek meg. Ferenczy Pál mérnök a 
somlói bor gyógyhalását emelte ki. Oyömörey Sá.i 
dór országgy. képviselő pedig azt hangsúlyoztál 
hogy a Somló vidékén csak a régi, igazi somló, 
szőlőt szabad termelni és az újfajta telepítésekéi 
meg kell szüntetetni. Az értekezlet egyhangú lel
kesedéssel elfogadta a tervet és az előkészítő bi
zottságba, a hegyközségéken kivül, beválasztották el-

RAdiók, fényképeső gépek,
a m e r ik a i R o ya l iré g é p e k
részletfizetésre

kaphatók FODOR FERERO kőijfkeniMMa
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Kapható olcsó készpénzáron és 7 havi rész
letre minden szaküzletben! 

A ro .q o p  M ú ló  a já n d é k  h e ly e tt
358 m a ra d a n d ó t  v egyen  !

nőkké báró Malcomes Gyu'át; tagokká: Gyö- 
mörey Sándor és Schandl Károly képviselőket, An
tal Lajos c. kanonokot, Reissig Géza huszárezre
dest. Ferenczy Pál és Essö Andor szőlőbirtokoso
kat, Koncskó Zoltán jószágigazgatót ős Kajcsos 
Isiván főintézőt, az Erdődy Péter gróf és Ester
házy Tamás gróf uradalmainak képviselőit, Gosz- 
tonyi Ernő bencés és dr. Wéber Arnulf ciszterci 
jószágigatókat, Jeney Lajos oki. gazdát, dr. Somo
gyi Károly ügyvédet és Klausbcrger Károly fő- 
erdőtanácsost.

Felsőházi tag választó megyegyűlés.
A  fe ls ő h á z  re n d e s  ta g já v á  ú jr a  W esze ly  T ib o r t ,  p ó ttag jává  P u rg ly  

P á lt v á la s z to ttá k  m eg.
Veszprémvármegye törvényhatósági bizottsága 

a szerdán déleid t tertott rendkívüli közgyűlésén 
töltötte be a kisorsolás folytán megüresedett egyik 
felsőházi rendes és egyik pót'agfági helyet. A 
közgyűlésen, amelyre a bizo tsági tagok helyből 
és vidékről számosán jöttek össze, dr. Kenessey 
Pongrác főispán elnökölt és megnyitójában ismer
tette annak célját. Majd bejelentette, hogy a várm. 
igazoló választmányba az alispán az elhunyt Tö- 
reky Árpád s a lemondott Kozlovszky István he 
ly.ett Helvig Edét, illetve Stefanovszky Jenőt, a 
nyugdíjazott Szokolszky Rezső tanfelügyelő helyeit 
pedig Kehrer Károly uj tanfelügyelőt hívta be.

Napirend előtt dr. Antal Géza tett indítványt 
a kolozsvári román tüntetés ügyében, akiről kü
lön tudósításunk számol be.

Ezu'án dr. Porubszky Elemér főjegyző is
mertette a felsőházi tagválasztásról szóló törvényt, 
majd a főispán a rendes- és pőtlagvá'asztásra kü
lön külön elrendelte a titkos szavazást, miután 
ismertette a vonatkozó eljárási módozatokat és 
mindkét választásra két-két szavazatszedő küldött
séget alakított.

Az ü'és fölfüggesztése alatt végbement sza
vazások eredménye az volt, hogy

felsőházi taggá dr. Weszely Tibor, pót
taggá Purgly Pál gazdasági főtanácsoso
kat egyhangúlag újra megválasztották, 

akiket aztán hosszasan, lelkesen ünnepeltek.
A főispán ezu'án hazafias lendületű, emel

kedett érzésű szavakkal üdvözölte a megvá'asztott 
felsőházi tagokat.

— Amidőn eme közjogi ténykedésünk befe
jezéséül — mondotta — méltóságokat az egész 
ősi vármegye közönsége nevében szívből köszön
töm, megállapítom, hogy emez újbóli megbízatásuk 
addigi közé'eti és vármegyei munkásságuknak az 
elismerése. M3 még mindig folyik az 1914 évben 
megkezdődött vi’ágháboru. A fegyverekkel való 
háborút befejezve, kezdődött a gazdasági háború, 
amely semmivel sem kevésbé elkeseredett, mint a 
fegyverekkel folytatott vo!t. Áldozatokat szed ez 
is bőven és bő aratisa van, főleg a lelkekben. E 
rendkívüli idők kipróbált, egész embereket kíván
nak minden helyre. Bizalommal és sok reménnyel 
küldjük méltóságtokat a magyar törvényhozók 
közé. Jól ismerik minden osztály baját, gondját, s 
bizonyára azon lesznek, hogy a ma nehézségeit 
könnyítve, egy szebb és könnyebb jövőt készít
senek elő. Ismerve eddigi közszereplésüket, meg 
vagyunk győződve, hogy az alkotmányos tényezők 
ezirányu fáradozását elő fogják segíteni. E mun
kában, eddigi megbízatásuk rövidsége folytán, na
gyobb részt kivenni nem tudtak, s csak uj meg
bízatásuk folytán lesz erre alkalmuk. Ehhez mi 
erőt, egészséget és kitartó munkakedvet kívánunk. 
A jó Isten á'dása kisérje működésüket, amellyel 
saját maguknak uj babért, ennek a vármegyének 
tiszteletet, m egbecsü lt, minden magyarnak pedig 
egy boldogabb jövendőt fognak szerezni.

A meg-megújuló, viharos éljenzés után a 
megválasztottak nevében Weszely Tibor mondott 
az osztatlan bizaloméit köszönetét. Hangoztatta, 
tá r  nem veszprémmegyei születésű, de ennek érzi 
magét. Majd igy folytatta:

— ö t  hónappal ezelőtt, amikor először felső
házi taggá választotok, a magyar helyzetről azt 
mondta, hogy ez tanácstalan s a politikai program 
csak a személy lehet. Azóta megváltozott a hely
zet, a nemzeti munkaterv 95 pontja nagyszerű és 
és bőséges s ha elképzeli annak megvalósítását, 
a végén az intéger Magyarországot látja, minden 
magyarnak munkája után járó kenyérrel. Van egy 
lelkes vezető is, aki zászlót bontolt s eljár a fal
vakba a magyar hitet és bizalmat fölkelteni. Én 
— mondta nyomatékosan — szintén fanatikusan

hiszek a magyar jövendőben és ezt igyekszem át
ültetni mások leikébe is. Hiszem, hogy ez a jövő 
meghozza, hogy Szent István koronája ismét a régi 
fényében, a té*i ékköveivel fog ragyogni. A kor
mányt erre itányuló munkájában mindenkor támo
gatni fogom.

Percekig zugot! a taps a szárnyaló, szép 
beszéd útin, majd a főispán az ülés jegyzőköny
vének hitclesi é érői intézkedett és bezáita a köz
gyűlést.

Nem akarunk ismé lésekbe bocsátkozni, ezért 
Weszely Tibornak és Purgly Pálnak felsőházi ren
des, illetve pó taggá történt megválasztásához kü
lön méltató sorokat nem füzünk Csak azt az egyet 
szögezzük le, hogy azt a tiszteletet és megbecsü
lést, amit a főispán üdvözlő szavaiban az újra
választott felsőházi tagok munkájától a vármegye 
részére remél, a vármegye közönsége önmagának 
már részben előlegezte azzal, hogy őszinte, nagy

SZÁRAZ ANÓD
és zseblám pa elem

SAVMENTES
T A R T Ó S S Á G B A N  
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szeretettel és hűséges ragaszkodással ismét azt a 
két kimagasló férfiút küldte a parlament felsőhá
zába, akik közéleti mu tjuknál fogva eddig is csak 
büszkeségei voltak a vármegyének.

=  A veszprémi MANSz első teája. A 
Magyar Asszonyok Nemzeti Srövetsége veszprémi 
csoportja első teáját, saját székházában, december 
13.-án, kedden d. u. 5 órakor rendezi, amely az 
egyszerűség jegyében fog lefolyni. Belépődíj, teá
val együtt, 50 fillér, büfé nem lesz. Az elnökség 
szeretettel várja az egyesület minden tagját, mert 
a tea keretében megbeszélést tartanak a jövő ter
veiről s egyszersmind beszámoló is lesz a decem
ber 8-án Bpesten tartott országos közgyűlésről, 
amelyen az egyesület elnöknője is résztvett.

29. M. kir. Osztálysorsjáték.

H ú z á s i

december hó 15.

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém .

H Í R E K .
— A kormányzó névnapja. Vitéz nagy

bányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzó
jának névünnepén, kedden reggel 9 órakor a veszp
rémi székesegyházban dr. Simon György prelátus- 
kanonok ünnepies szentmisét celebrált, amelyen 
jelen volt dr. Rótt Nándor megyéspüspök is. A 
polgári hatóságok képviselői, élükön dr. Kenessey 
Pongrác főispánnal, valamint a honvédség és 
csendőrség tisztikara, azonkívül nagyszámú közön
ség vett részt az istentiszteleten. — A református 
és evangélikus templomokban szintén d. e. 9 órakor 
voltak hálaadó istentiszteletek.

Zircről jelentik: A kormányzó névnapja al
kalmából a hálaadó szentmisét dr. Werner Adolf 
apát mondta. Az istentiszteleten a hatóságok is 
képviselve voltak. Az iskolákban a tanítás szünetelt.

Devecserből jelentik: A kormányzó névünne
pén reggel az itteni rdm. kát. templomban ünnepi 
istentisztelet volt, amelyen az elemi és polgári is
kola tanulói is megjelentek, valamint kivonult a 
cser.dőrség is.

— Személyi hírek. Dr. Rótt Nándor |me- 
gyéspüspök, gróf Majláth Károly Gusztáv erdélyi 
püspökkel együtt, tegnap pénteken a hercegprímás 
meglátogatására Esztergomba utazott. — Dr. Ke- 
nessey Pongrác, vármegyénk főispánja múlt szom
baton Pápán résztvett a főbírói és polgármesteri 
hivatalokban megejtett hivatalvizsgálatokon, hétfőn 
pedig Bpesten intézte hivatalos dolgait.

— Schandl Károly m ondta  az  ünnepi 
beszédet a  somlóvásárhelyi kulturház fölava
tásán. Devecserből jelentik : Somlóvásárhely köz
ség vasárnap fényes ünnepséggel avat'a föl ujan 
épült kulturházát. Az ünnepség szentmisével kez
dődött, amit Antal Lajos c. kanonok, esperes-plé
bános'mondott, aki azután megáldotta az uj kultur- 
házat és az elnöksége alatt kezdődött díszközgyű
lésen üdvözölte a megjelent notabílitásokat Be
stédében hangoztatta, hogy a szép épület részben 
a földművelési kormány segélyéből, részben « 
helybeli Hitelszövetkezet alaptőkéjéből létesült. 
Ezután dr. Schandl Kárply ny. államtitkár, a de- 
vecseri kerület osztatlan szereidben álló képvise
lője mondott magasszárnyalásu, hazafias érzéstől 
izzó avatóbeszédet. Kitért az erdélyi magyarüldö
zésekre és viharos lelkesedés közben jövendölte

7037
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7050
5 + 1  l á m p á s

Ön is b e c s e ré lh e ti!  
e la v u lt  készü léké t

’ e m odern O R I O N  R Á D I Ó K R A
M e g fe le lő  eg yen áram ú  típu so k is k a p h a tó k .



4 (XXXIV. LV II.-49 . szám.) VESZPREMVARMEGYE 1932. december 11.

M E R T i a MIRA keserűviz teljesen görcstől men
tesen hat, ize kellemes, szine fehér, ára a legolcsóbb. 
55 perc alatt hajt.

295 •

A M IR A  glaubersós gyógyvíz S ts iő r S s e n  n a 
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nem kell külön sót hozzáadni. Kaphatók : gyógy
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.

meg, hogy minden gyűlölködés ellenére, sOt annál 
inkább, be fog következni a trianoni szerződés 
revíziója. Lelkes szavakkal buzdilott a magyar tett 
véri egyetértésre és Összetartásra, aminek az uj 
kulturház is egyik otthona legyen. D3rg0 éljenzés 
kOzben befejezeti avatóbeszéde után ugyanilyen 
értelemben szólalt (01 báró Malcomes Gyula, a 
FaluszOvetség igazgatója is. Végül dr. Bélák Endre, 
a devecseri járás főszolgabirája mondott meleg
hangú kOszOnetet mindazoknak, akik a kulturház 
megvalósításán fáradoztak és a felavató ünnepsé-

fet megrendezték. Ünnepség után diszebéd volt 
i azon számos fOlkOszOntó hangzott el. Este mű

kedvelő szinielóadást rendezlek, amelyen Schandl 
Károly is megjeleni.

— Adományok Laczkó Dezső szobrára. 
A muzeum igazgatóságához szerdáig a kOvetkezó 
Összegek folytak b e : Galamb István 5, GOndOcs 
Ferenc 5, Stirling János Lovászpalona 4, Bogo- 
schich Gyula Peremarton 20 P. Eddigi takarék- 
pénztári betét 362 P.

— Szent Vince Egyesület Zircen. Ztrcről 
jelentik: Vasárnap megalakult a Szent Vince Sze
retet Egyesület, amelynek mintegy 70 tagja van. 
Ezek kOzül 19 működő tag. Az egyesület elnökévé 
Varga Józsefné szül. Link Vilmát választották.

— A Katolikus KOr karácsonyi vására.
A Veszprémi Róm. Kát. KOr az idén is megren
dezte jótékonycélu karácsonyi vásárát, amely a 
rossz viszonyok ellenére is igen szép erkölcsi és 
anyagi eredménnyel végzódott. A vásárt, ünnepies 
keretek kOzOtt, vasárnap délu'án dr. Rótt Nándor 
megyéspüspOk nyitotta meg, akit megérkezésekor 
lelkesen megéljenzett a nagyszámban egybegyült 
kOzOnség, amelynek soraiban olt voltak dr. Ke- 
ntssey Pongrác fflispán, dr. Horváth Lajos alispán 
a feleségével, dr. Berky Miklós polgármester, a 
székeskáptalan tObb tagja stb. Miután az Árpád
házi Boldog Margit Vegyeskar, Kecskés Lajos kar
nagy kiváló vezetésével, igen szép interpretációval 
elóadta Maschek: „Boné Deus“ c. művét, dr. Rad- 
vdnyt Viktor apálkanonok, a kOr egyházi elnöke 
meleg szavakkal üdvözölte a fópásztort 8 annak 
a reménységének adott kifejezést, hogy a kará
csonyi vásár jOvOdelméból az idén is sikerülni 
fog legalább 15 szegény iskolásgyermeket fölru
házni, ahogyan az tavaly történt. Rótt Nándor 
megyéspüspOk magasztos érzésű szavakkal fejezte 
ki Örömét a megnyitó nagy látogatottsága fOIOt', 
ami a város katolikus és másvailásu lakosságának 
szociális szeretetérfll tanúskodik. Utalt arra, hogy 
a régi magyaroknál is a vasárnap és a vásár 
napja egy volt, majd hangoztatta, azzal, hogy 'a 
jólékonysággal a szegényeknek boldogságot, a tár
lattal a kiállítóknak OrOmet, a kiállított anyag 
szépségével pedig a közönségnek gyönyörűséget

S C H R I K K E R  S Á N D O R  

FAISKOLÁJA
A L S Ó T E K E R E S .

N e m e s íte tt g yü m ö lcs fákat, 
d ís z c s e rjé k e t, ró z s á k a t, 

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

vállal.

K«rjc m legújabb árjegyzéket.

okoznak, — ezzel legméltóbban töltik be az ád
venti szellem követelményeit. A megyéspüspOk ez- 
útin maga is elgyönyOrkOdOlt a kiál lásban, meg
dicsérte a dalosokat, s elismerését és köszönetét 
fejezte ki a rendezőségnek, a hölgyeknek slb.

A kiá Irtásnak igen változatos és a viszonyok
hoz mérten elég gazdag anyagából ki kell emel
nünk Regényt Paula iparművésznO saját és az általa 
vezetett, iskolánkiv. népm. iparművészeti tan
folyamnak gyönyörűen elkészített babáit és fajáté
kait, a MANSz veszprémi csoportjának nagyszerű 
háriszötteseil (amelyeket kit bájos magyarruhás 
kislány: Libhard Sárika és Kálmán POlyi árusí
tottak), Httbner Jenónének a székesegyházat áb 
rázoló lombfürész munkáját, az Irgalmasnövérek 
intézete növendékeinek szép és dicséretreméltó 
kézimunkáit és játékait. A gobelinekből Schróder 
GyOrgynének és Schandl Ilonának remek kivitelű

M il lió k  k e d v e lik  és fo g y a sz tjá k  
a k ltü n ó  íz ű  B lo km a lt-  
cu k o r  k á t

M agktm éll magút 
am utánzatoktól, ha va lódi B l o k m a l t a t  
kér é t csak áradott csomagham tagadta oi.

Krisztus-képei tűntek elOször szemünkbe. A Ke
resztény Tisztviselőnők csoportjában állították ki a 
mezőkövesdiek szinpompás kézimunkáikat és ba
báikat, ugyancsak i t az egyesület kiállító tagjai 
közül Czinger Anlalné és Kolonics Sárika fiié té
rítői és függönyei, Libhard Sárika horgolt zongora- 
teritSje, Józsa Ernöné horgolás, fiié, kelim és 
góbién kézimunkái, Szatlmayer Károlyné, Köcsky 
Baba, Huber Jánosné, Konkoly Ferencné, Köcsky 
Manci, Streibl Mária, dr. Nagy Lászlóné és Ozv. 
Benedek Viklorné goblenjei, valamint Kiszely fá- 
nosné és Baranyö Andorné perzsaszőnyegei kel
lettek bámulatot szépségükkel és művészi kivite
lükkel. Nagy türelmet igénylő és dicséretes munka 
volt dr. Kuntzl Ernő (Zirc) fából készíteti Betle
hem jei, temploma berendezéssel stb. Több cég is 
kiállítóit a karácsonyi vásáron, igy a Pósa-Kálmán 
cég, az Egyházmegyei Könyvkereskedés, Farkas 
Dezső, a Kocsuba-gyógyszertár, Gombárovics báb- 
sülő stb A vásár megnyitásakor a Keresztény 
Tisztviselőnők látták el a közönséget gazda? és 
Ízletes büfével, csütörtökön, az ünnepies bezárása 
napján pedig a veszprémi kát. egyházközség ur- 
hölgyei disznótoros vacsorát rendeztek.

— UJ református egyházmegyei tanács- 
birák. A veszprémi ref. egyházmegye gyülekeze
tei Bertalan Károly polgári iskolai tb. igazgatói és 
dr. Sebestyén László fűzfő-gyártelepi orvos, egy
házközségi főgondnokot egyházmegyei tanács- 
bi-ákká választották meg.

-  Á thelyezett segédlelkészek . A dunán
túli evangélikus püspök Halász Béla pápai és 
Balogh Gyula celldOmölki evangélikus lelkészeket 
kölcsönösen áthelyezte.

-  A z  e v a n g é l ik u s  I f j ú s á g  v id á m  te á d é i -  
u t á n j a .  Kitünően sikerült műsoros teadélutáni 
rendezett vasárnap a Veszprémi Evangélikus Ke- 
reszhrén Ifjúsági Egyesület, az ev. iskolában. A 
bő és változatos műsor a szépszámban megjeleni 
és sokat kacagó közönség teljes megelégedésére 
szolgált s ezt csak fokozta az ifjúság által fel- 
szolgált kitűnő tea és Ízletes büfé. Az anyagilag 
is jól sikerült teadélután dicséretes szereplői Mii 
hoffer U n ió , Horváth Imre, Mesterházy Béla, 
Szűcs Lajos, Metzger DtJdi, Magyar Barnabás 
Horváth János és Schrott Gyula voltak, akik ügye
sen előadott tréfás számaikkal aratlak sok forró 
tapsot.

— Aki friss és egészséges akar lenni és
nem akarja, hogy kemény legyen a széke, folyton 
fájjon a feje és bőre tele legyen mindenféle patta
nással, az igyék hetenkint egyszer- kétszer reggeli
zés elölt egy pohár természetes „Ferenc J ó z s e f  
keserűvizet. Közkórházakban végzett orvosi meg
figyelések szerint a Ferenc József vizet különö
sen a gyomor-, bél- és májbetegek használják 
szívesen, mert ez minden kellemetlenség nélkül 
biztosan hat. A Ferenc József keserűviz gyógy- 
szerlárakbán, drogériákban füszerüzletekben kap
ható. |

— A Petőfi Kör kultu restje . Igen szépen 
sikerült ku turestét rendezett vasárnap délután a 
veszprémi Petőfi Kör, amelyre nagyszámú közön
ség jött össze. Bognár Kálmán elnök lendületes 
megnyitója után Bertalan Károly c. polg. iskolai 
igazgató tarlóit nagy tetszéssel kísért, magasszin- 
vonalu előadást, amelyben a természeltudományok 
gyakorlati fontosságát ismerte te bővebben. A gaz
dag és változatás műsor keretiben Györgyi Erzsi 
és Hajagos Imre cigányzene kísérettel énekelt ma
gyar dalaikkal, Csörgei Mariska nagyhatású irre- 
den'a szavalattal gyönyörködtették a közönséget. 
Majd kisebb tréfák következtek, amelyeknek min
den dicséretet megérdemlő szereplői Plrmayer Gizi, 
Kalauz Mariska, Tiszinger János, Kalauz József és 
Plrmayer János voltak. A közönség lelkesen ünne
pelte az est valamennyi közreműködőjét. A rende
zés fáradságos és teljes elismerést érdemlő mun
káját Bognár Kálmánná végezte.

— A református Ifjúság műkedvelő szl- 
nielöadása. A veszprémi Ref. Ifjúsági Egyesület 
december 10.-én, ma szombaton este 8 órakor 
előadja a Petőfi színházban Csepreghy F. „Piros 
bugyelláris* c. népszinmüvél. Helyárak: páholyéi 
zsöllye I—III sor 1 20 P, zsöllye IV—VI. sor I 
P, timlásszék 80 fiit., zártszék 50 fill. áTóhely 
30 fillér. Penziárnyilás este 7 óra. A jótékonycélu 
előadásra Veszprém város közönségét szeretettel 
meghívja az elnökség.

— „A sárga p asszus" a moziban szombat
vasárnap. Szerdán-csüiöriökön filléres előadásban 
kél sláger egy műsorban: „Halhatatlan szerelem* 
c. filmregény és „Az álarcos lovas", romantikus 
történet.

Legújabb

\ o *

rádiók
6 -12  h av i r é s z le t r e  

b e s z e re z h e tő k

FODOR FERENC
könyv- és paplrkereskedésében 

V e s z p ré m .



1932. december 11. VESZPREMVARMEGYE (XXXIV, LVIL—49. szám.) 5.

Z O N G O R Á J Á T

é c s a k  o t t  vegye, ahol a cég  é v t ls e -
doo fö n n á llá s a  annak minőségét 

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

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

o zft l ia e té a l  fe lté te le k .K edvez  
P ia n ln á k . H a rm ó n lu m o k . 289

M U H i T  aranykoszorusmester, Magyarország leg- 
1/ü l i  11 HL nagyobb zongorailzeme, Budapest, Vili, 
Rákóczi ut 19. félemelet. 4 9  é ve s  c é g .

— A muzeum gyarapodása. A vármegyei 
muzeum részére a Magyar Tudományos Akadémia 
157 kCtet tudományos könyvet ajándékozott. 
Pénzadománnyal járultak a muzeum fenntartásá
hoz: Balatoni Halászati Rt. 10, Velty István 5, 
Bontr József 5 P-vel. Az adakozóknak hálás kö
szönetét fejezi ki a muzeum igazgatósága.

— Hadirokkantjelvények kicsiny alak
ban. A gomblyukban viselhető hadirokkantjelvé
nyek kisebbített alakban megérkeztek a HONSz 
veszprémmegyei csoportjához és 50 fillérért kap
hatók.

— 80 éves múltam, mert „Igmándit* ittam. 
Minden héten egyszer, fél pohárral reggel I 371

— Mikulás-Ünnepség. Devecserből jelentik: 
A devecseri polgári iskola hagyományos, kedves 
mikulási ünnepségét vasárnap rendelte meg a 
kulturház nagytermében, amely zssufolásig megtelt 
kicsinnyel naggyal, akik kiváncsian várták, mit 
foglal magában az égből küldött, lepedőnagyságu 
pöcséles levél, amelyben ráolvasták kinek kinek 
fejére a szentenciát. Voltak ölhtes Irélák, amelyek 
jókedvre hangolták a közönséget, majd több pom
pás szám u'án a mikulási ajándékok kiosztása 
következett. Ezek közt volt virgács, baba, játék- 
szivecske, kép, magyaros yo yók, virágbotok, tik- 
resek. S volt nevelés, ha egy-egy virgáccsal tisz
teletreméltó öreg urakat ajándékozott meg a Mi
kulás. A karácsonyfa-ünnepélyt december 18-án 
délután rendezik.

— Városi képviselő-választások. A vár
megye alispánja a kisorsolt városi képviselők helyei
nek betöltésére a választásokat Pápán december 
Il.-ére, Veszprémben 20.-ára tűzte ki.

— Találtak Veszprémben, november21— 25 
között az utcán 1 drb. rózsafüzért. Igazolt tulaj
donosa a rendőrségen átveheli.

— Rájuk szakadt a homokbánya. Bolla 
Juliska és Németh Jánosné az egyik enyingi ho
mokbányában homokot ástak. A bánya 5 méter 
vastag partja leszakadt és mindkettőjüket eltemette. 
Némethnét a közelben tartózkodóknak sikerült élve 
kiásni, Bolla Juliska azonban meghalt.

— Kirabolták a korcsmában. Vakmerő 
rablásnak esett áldozatul Lovászpalonán Győrt 
József téli gazdálkodó. Két ismeretlen becsalta a 
korcsmába, olt leitatlák, majd elrabolták 115 P 
készpénzét és egyéb holmijait. A csendőrség ke
resi a rablókat.

— Kuttlsztitás őt halottal. Ajkáról jelen
tik: Tragikus szerencsétlenségnek esett áldozatul 
vasárnap az Ajkai Köszénbánya felsőcsingeri tele
pén öt bányámunkás. A bányavezeiőaég megbízta 
Elmarni Antalt és Virág Józsefet, hogy a telep 
egyik kútját, a szokásos óvintézkedések mellett, 
tisztítsák ki. A munkások egy benzinmotoros tűz
oltó szivattyúval le is szálltak a kútba, azonban 
rövid idő múlva a motor kipuffogó gáza a kutban 
annyira megsürüsödött, hogy a két munkás esz
méletét vesitette. Ekkor a fenn dolgozó munkások 
közül rövid egymásulánben ifj. Stáber József, id. 
Stáber József és Gruber Mihály társaik segítségére 
siettek, de egyikük sem jött föl, a fojtó benzingáz

.  társulnék,
csak küzremüködtssel. Válásit a kiadóhivatal továbbit.

őket is megölte. Végül Czekétlusz Qünther bánya
igazgató egy mentőcsapattal szállt le a kulba és 
az öt munkást a felszínre hozta, segíteni azonban 
már nem lehetett rajluk. A megrendítő esetet még 
tragikusabbá teszi, hogy az öreg Stáber kétszer 
is lement a fiáért, de eredménytelenül, mig végre 
harmadszor ő is áldozatul eseti. A helyszínre ked
den kiszállott törvényszéki bizottság megállapította, 
hogy a szerencsétlenséget valószínűleg a szegény 
áldozatok maguk idézték elő, mert a szigorú tila
lom ellenére az óvintézkedéseket mellőzték. A fe
lelősség megállapítása végett azonban a nyomozás 
tovább folyik. Az öt bányászt szerdán közös sír
ban h.-lyeztik örök nyugslomra s mintegy 3000 
ember mély részvé tel kísérte el koporsójukat. A te
metésen megjelent Albert Ferenc bányafőlanácsos 
a pénzügyminiszlérium képviseletben, Szantner 
József, az urkuti bánya igazgatója és Arno\á Alfréd, 
az ajkai bánya vezérigazgatója.

— Tílz. Pápáról jelenük: Szerdára vi rradó 
éjjel Nagyacsádon kigyulladt Nagy Géza bérlő 
óriási pajtája, amely a benne volt teljes cséplő- 
gépgarniturával. nagymennyiségű széna- és szalma
készlettel elégett. A pápai tűzoltóság is kivonult a 
lüz lokalizálására. A kár több ezer pengő.

ÖRÖM

— Fiatal blcskázó. Pápáról jelentik: Ihász 
Sándor 12 éves vaszari elemi iskolai tanuló hétfőn 
összeveszett egyik iskolástársával, aki őt, jó vaszari 
szokás szerint, bicskájával hasba-szurta. Beszállí
tották Pápára, az irgalmasok kórházába.

— A mozi műsora. Ma szombaton (10.) 
este fél 7 és 9, vasárnap (11.) d. u. 4, este fél 7 
és 9 órakor „A sárga passzus*, egy ártatlan de- 
mimonde és egy angol újságíró szerelme és küz
delme. Színhely: a cári Oroszország. Rendkívül 
é'dekfeszitő I Főszerepeit Elissa Landi és Lionel 
Barrymore alakítják. Ismeretterjesztő kiegészítő mű
sor és Hangos Magyar Világhiradó. — Szerdán (14.) 
este fél 7 és 9, csütörtökön (15) d. u. 4 és este 
9 órakor filléres előadásban két sláger egy műsor
ban, Grace Moore, a világhírű operaénekesnő fö- 
szerep'ésével: „Halhatatlan szerelem" c. filmregény 
9 fejezelben. A többi szereplők: Reginaid Denni 
és Wallace Beery. Egy énekesnő és egy kis zene
szerző nagy szerelme, amelynek részletei köny- 
nyekre fakasztanak. Georg O’Brien főszereplésével: 
„Az álarcos lovas*, Zane Grey regényének film- 
változata 6 felvonásban. Érdekes, a többi hasonló 
tárgyú filmeket túlszárnyaló romanlikus történet. 
Fox Hangos Híradó.

T E S T E D Z É S .
o Leventék birkózó versenye. A Veszprémi 

Levente Egzesület vasárnap délután, a vo’t Kötő- 
gyárban, szépszámú közönség előtt rendezte meg 
birkózóversenyél, amit a legifjabb korcsoportbeli 
leventék birkózó akadémiája, majd valamennyi 
birkózó alosztály tslajlornája köveiéit. Örömmel 
állapítjuk meg, hogy leventéink ismételten derekas 
munkát végeztek s amit produkállak, bármely sport- 
egyesületnek becsületére vált volna. Jóleső látvány 
volt a nemes vetélkedésben fejlődő s ép lelket 
takaró egészséges lest izmainak feszülése és jól
eső tudat az, hogy a Véniss Sándor kiváló veze
tése alatt eltöltőit szorgalmas gyakorlás más káros 
foglalkozásokul vonla el az ifjakat. A versenyen 
45 föbirkózó vett részt, a bírói tisztet Neumayer 
Károly töltötte be nagy körültekintéssel. A ver
seny eredménye a következő: Légsuly: bajnok 
Illikmann György, 2. Simon Lajos, 3. Hock János; 
pehelysúly: bajnok: Lenneit József, 2. Betényi 
István, 3. Illikmann József; könnytlsuly: bajnok 
Sltanka Gyula, 2. Schmindt Károly, 3. Bencsik 
Mátyás; kisközépsuly: bajnok Soproni Dezső, 2. 
Halász Gábor (Fűzfő), 3. Moldoványi T ibor; nagy- 
középsuly: bajnok Víg Lajos, 2. Nagyvári István, 
3. Sefiser Mihály. — Itt említjük meg, hogy dec. 
18.-án, jövő vasárnap a Petőfi-szinházban a Vesz
prém vármegyei Levente Egyesületek rendeznek 
birkózó bajnokságot, aminek programját legköze
lebb közöljük.

VaPta a ccu mulatótok
á r a i  u j b á l  ■ • s z á l l í t v a .
A le s z á l l í to t t  árak 
ellenére t o v á b b r a  is 
eszközli rádiókereske

dője a fűtő* és anod- 
accumulatorok 

csere- 
folyamatát

KÖZGAZDASÁG.
* A veszprémi Iparosok is a kereske

delmi és Iparkamarai illetékek fölemelése 
ellen foglaltak állést. Legutóbb győri jelentés 
alapján foglalkoztunk a Keresk. és Iparkamara köz
gyűlésével s a tudósításban az volt, hogy Wolfram 
János, a Veszprémi Iparlestülel elnöke pártolta az 
illeték fölemelését. Ez az értesülésünk tévea volt, 
amit most készségesen helyreigazítunk, mert úgy 
Wolfram János, mint a közgyűlésen Veszprémből 
szintén jelenvoll Hoffmann Géza a kamarai illeték 
fölemelése ellen szavaztak.

* Egyfázisú forgalmi adó a könyv-, pa
pír- és nyomda-szakmában. A veszprémi papir- 
kereskedők és nyomdatulajdonosok régebben küz
denek azért, hogy szakmájukra, amely fii érés léte
lekből áll, az egyfázisú forgalmi adó mielőbb be
vezettessék. Legutóbb dr. Ö ffy  Imre kormányfő
tanácsos, országgyűlési képviselőt kérték föl kí
vánságuknak illetékes helyen való tolmácsolására 
s a képviselő soron kívül el is járt az ügyben. 
Most aztán közötte a veszprémi papirkereskedők- 
kel dr. Vargha Imre pénzügyminisztériumi állam- 
tilkárnak hozzáintézett levelét, amely kedvező ki- 
lálást nyújt, hogy a papirkereskedők és nyomda- 
tulajdonosok kívánsága teljesülni fog.

* Kereskedelmi alkalmazottak szervez
kedése. A Keresked Imi Alkalmazottak Orsz. Szö
vetsége veszprémi csoportja december 15.-én este 
fél 9 órakor a Csepely-féle vendéglő külön helyi
ségében alakuló közgyűlést tart. Ezúton is kérik a 
kartársak pontos megjelenését.

■ *..* ■ 1'  M U N K Á K A T  *

LEGOLCSÓBBAN
LEGGYORSABBAN

FODOR FERENC
■| könyvnyomdája, Veszprém.
t k t m . k . i i i i S S É . É  . . S B i . i k l
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Megkezdődött a nagy karácsonyi

gyermek játék vásár!
=Ö 1|Q ---------o  l l~o~ - o  II O -0 110- - o j  l o -

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget 
értesíteni, hogy üzletem kötelékébe a gyermek 
játékokat bevezettem és Karácsonyra óriási 
választékban mindenféle gyermekjátékok 

kaphatók:
Törhetetlen állatok, várak, 

ólomkatonák, sínes vasutak 

draszerkezettel, lottószerü 

játékok, számológépek, fog

lalkoztató játékok, villany- 

motorok, épitöszekrények, 

társasjátékok, alumínium és 

porcellánjátékok, t a n k o k ,

babaszobák

Gyönyörű, törhetetlen

beszélő
porcellán, mozgó, 

öltöztetett, posztó és egyéb

BABÁK

Babahinták, tűzoltó autók, 

repülőgépek, gyorsvasutak, 

villamoskocsik, motorhajók, 

bádog csukott túra teherau

tók jó rugós óraszerkezettel, 

csörgők, trombiták, Diana 

légpisztolyok, triciklik, fa

autók, m a c k ó k ,  p u s k á k ,

hintalovak

II

L

Kérem játékkirakataim és játékraktáram 
vásárlás céljából való szives megtekintését.

FODOR FERENC
könyv- és papirkereskodése, Veszprém.

« ] □ =Ö1fÖ= - O l l ó —  o l l o - — o II o --------o lfő=

Telefon 54. szám. 
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Legolcsóbb szén
a kittinő

A J K A I
darabos szén

Ára q-ként

3-60 P
Megrendelhető és kapható:

szén- és fakereskedésében. 
302 Kórház-utca I.

Anyakönyv.
Születés: Steigler Mihály kömiives-s. és Bíró Anna 

fia György, rk. — Csizmadia János napsz. és Pőcze Er
zsébet leánya Erzsébet, rk. — Willand Károly napsz. és 
Bitera Irén fia Ferenc, rk. — Nagy József napsz. és Czvetkó 
Mária leánya Rozália, rk. — Hoffer Maria eltartott leánya 
Mária, rk. — Szűcs László szabó s. és Kiss Teréz leánya 
Teréz, rk. — Nagy Sándor tehenes és Lelkes Róza leánya 
Ilona, rk. — Egresi József és Förköli Gizella fia Miklós 
Károly, rk.

Halálozás: Soós Gyula magánzó 87 é., rk. — özv. 
Fejes Károlyné Feitscher Irma 38 é., ref. — Várady Zsu
zsanna 4 Vt h., rk. — László Imre 4 h., rk. — Karabencsó 
<3yörgy 4 V* h.. rk.

Házasság: Répási Ferenc cipész-s és Farkas Anna 
*k. — Fehér Gábor kómüves-s. és Főczény Anna rk.

3009-1932. 8z. 1932. Pk. 8715. sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Horváth Béla ügyvéd által képviseli Slang! 
Sámuel javára 240 P követelés és járulékai erejéig 
a veszprémi kir. járásbíróság 1930. évi 2146. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőnél 1931. máj. 27.-én lefog
lalt, 1240 P-re becsalt ingóságokra a veszprémi 
kir. járásbíróság fenti számú végzése alapján az 
árverést elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. 
t.-c. 20. § a alapján zálogjogot szerzett más fog- 
3altatók javára is, végrehajtási szenvedő lakásán, 
Szentgálon, Békékul 426. sz. alatt leendő megtar
tására határidőül 1932. évi december hő 13. 
napjának délután fél 3 óráját tűzöm ki, ami
kor a biröilag lefoglalt állatok, vetőgép s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, esetleg a becsár 

*/,-ért is el fogom adni. 1000 P-t meghaladó becs- 
értékű ingónál a becsérlék 10 ü/o át bánatpénzül 
kezeimhez, az árverés megkezdésekor, le kell fizetni.

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

Veszprém, 1932. november hó 17.
370 Pádár s. k., kir. bir. végrehajtó.

1276-1931. szám.
Árverési hirdetmény.

Dr. Iványi László budapesti ügyvéd áltat kép
viselt Műtrágya Értékesítő Rt javára 1174 P30f. 
követelés és járulékai erejéig a bpesti közp. kir. 
járásbíróság 1931. évi 453.713 számú végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőnél 1931. évi december hó 30.-án lefog
lalt, 1215 P-re becsült ingóságokra a veszprémi 
kir. járásbíróság fenti számú végzése alapján az 
árverést elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. 
t-c. 20. §-a alapján még következőkben meg
nevezett, valamint zálogjogot szerzett más foglalta
i k  javára is, végrehajtást szenvedő lakásán, Sze.it- 
királyszabadján, 153 szám alatt leendő megtartására 
határidőül 1933. évi január hó 10. napjának 
délelőtt 9 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le
foglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
ígérőnek, esetleg a becsár V,-éit is el fogom adni. 
1000 P-t meghaladó becsértékü ingónál a becsérték 
lO'/s-át bánatpénzül kezeimhez, az árverés meg
kezdésekor, le kell fizetni.

Kelt Veszprém, 1932. évi november hó 26. 
364 Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

Veszprém megyei város kOzkórháza.
282—1932. szám.

Árajánlati felhívás.
1933. január 1.-től december 31.-ig 

terjedő időre a vezetésem alatt álló kór
háznál össszegyQlt

moslék és 
burgonyahéj

értékesítésére ezennel árlejtést hirdetek.
Feltételek a kórház gondnoki irodájá

ban beszerezhetők.
Az ajánlatokat ff. h ó  2 7 .-é n  d é li

12 A ráig  kell ugyanott benyújtani. 
Veszprém, 1932. december 6.

Dr. Wallner Emil s. k.
367 igazgató főorvos.

Meghívó.
i  Veszprémi és Megyei Takarékpénztár

Veszprémben, székházának (Rákóczi-tér 7. 
szám) tanácstermében

1932. dec. 2 0 .-á n  d. u. A é r a k o r

rendkívüli  közgyűlést
tart, melyre a t. részvényeseket ezennel 

meghívjuk.
A közgyűlésen szavazati joggal csak 

azok bírnak, akik részvényeiket, le nem járt 
szelvényeikkel együtt, és esetleges megha
talmazásaikat a közgyűlés megtartását 3 
nappal megelőzőleg, vagyis 1932. évi dec. 
hó 17.-én déli 12 óráig az intézet pénztá
ránál leteszik.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hite

lesítésére 2 részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóság tagjainak lemondása 

és 11 igazgatósági tagnak választása.
3. A felügyelő-bizottság tagjainak le

mondása és 8 felügyelő-bizottsági tag vá
lasztása.

Veszprém, 1932. december 7.-én.
372 Az Igazgatóság.

Veszprém megyei város kOzkórháza.

283—1932. szám.

Árlejtósi hirdetmény.
A vezetésem alatt álló kórház 1933. 

évi szükségletét képező

üveg, porcellán és 
evőeszköz félék

szállítására ezennel árlejtést hirdetek.
Ajánlati űrlap a kórház gondnoki iro

dájában beszerezhető a szállítási feltéte
lekkel együtt.

Az ajánlatokat ff. h é  2 7 .-é n  d é li
12 é r á ig  kell ugyanott benyújtani. 

Veszprém, 1932. december 6.
Dr. Wallner Emil s. k.

365 igazgató főorvos.

A veazpréiui kir. jbirőság, mint telekkönyvi hatóság. 

5735-1932. Ik. izám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Köves Jenő és dr. Köves Jőuef végre- 

hajtalóknak özv. Vida Jánoini sz. Csapó Eszter 
végrehajtási szenvedő ellen indított végrehajtás! 
ügyében a telekkönyvi hatóság at újabb árverést 
510 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végeit 
a veszprémi kir. járásbíróság területén levő, Szent- 
gél községben fekvő, s a szentgáli 81. sz. tjkvben 
A f  3. sorsi., 4746/b. hisz. alatt felvett ingatlan
ból özv. Vida jánosné az. Csapó Eszter nevén 
álló leleté rzre (erdő az alsó erdőn, a Borkutszéki 
dűlőben) 387 P kikiáltási árban, — az u.- ottani 
3783. sz. Ijkvben A f  3. sor, 4746/a. hrsz. alatt 
felvett ingatlanból özv. Vida Jánosné sz. Csapó 
Eszter nevén álló Vs részre (erdó az alsó erdőn, 
a Borkutszéki dűlőben) 91 P kikiállási áron, — 
az u.-ottani 2094. sz. Ijkvben A + 2. sor, 2267. 
hrsz. alatt felvett ingatlanból u.-annak a nevén 
élló felerészre (széntó és rét a Köhidaljai dűlőben) 
318 P kikiáltési árban, — az u.-oltani 4590. az. 
tjkvbrn A f  2. tor, 1062. hrsz. alatt felvett ingat
lanból u. annak a nevén álló felerészre (kert i  
belietekben) 69 P kikiáltési érban, — u.-ezen tjkv- 
ben A f  3. sor, 1061. hrsz. alatt felvett ingatlan
ból u -annak a nevén élló felerészre (pajta és 
udvar a beltelekben) 23 P 40 f kikiállási árban, 
— az u.-oitani 5635. az. tjkvben A f  1. aor, 1055. 
hrsz. alatt felvett ingatlanból u.-annak a nevén 
álló */, részre (ház 569. sz. alatt udvarral éa kert
tel) 1500 P kikiáltási érban elrendelte.

Az árverést 1932. évi december hó 20. 
napján délelőtt 9 órákor, Szentgál községhá
zánál fogják megtartani.

Az érvéréi alá kerülő ingatlanok az árverési 
hirdetményben megállapított árnál alabsonyabb 
áron nem adhatók el.

Ai érverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/«-át készpénzben, vagy 
az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképea értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elő. 
legesen bírói leiéibe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az érvéréi! 
feltételeket aláirni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. 
§§; 1908: XLI. t.-c. 21. §.).

Az, aki is  ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, kőtelei nyomban a kikiáltási ár azázaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az álfala igén ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI.
t.-c. 25. §.)

Veszprém, 1932. szeptember 25. nap|áa 
A kiadmány hiteléül:

Helltr s. k. Ungváry s. k.
ülcwezető. 373 Idr. járásbirósáfi alelnök.

Rádiók is  Írógépek részletfizetésre Fodornál!
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„ c . s o n y i  e ' s

ajándékoknak I  legalkalmasabb

d íszlevélpapirok, e ml ékkönyv ek,  
imakönyvek, levelezőlap albu

mok, fényképező gépek, elő
jegyzési éstárcanaptárak 

ifjúsági r e g é n y e k ,  
disz festékdobozok,

csillogd karácsonyfa diszek, ezüst 
bortnik, angyalok, betlehemek, 
csillagszérók, ezertéle kará
csonyi és újévi képeslapok,

, képes meséskönyvek,
\ plüss, böralbumok

óriási választékban 
kaphatók

FODOR FERENC
könyv és papirkereskedésóbsn, Veszprém. Telefon 54

Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben Laptulajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat.


