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politikai szövetsége, vagy vámuniója utjá- 
ból. Ausztria és Magyarországot csak a 
vámunió mentheti meg a teljes gazdasági 
összeomlástól. Olaszországtól azt várjuk, 
hogy Európával megértesse, hogy a két 
össze-vissza csonkított ország már nem 
bírja tovább. Az 1933-as esztendőnek meg 
kell hozni a vámuniót, vagy szoros vám
szövetséget, mert más kiút — a határok 
jelentékeny kiigazításán kívül — nincs.

Ausztria erőltette a búzatermelést és 
állathizlalást. Gabonája kifogyott s állat- 
állományát is vágóhidra vitte. Kimerült 
agrár erőfeszítése. Magyarország pedig az 
iparcikkek drágaságát nem bírja tovább, 
mikor potom áron sem tudja eladni álla
tait és terményeit.

A közös vámterület minden előfelté
tele megvan. A helyzet megérett a további 
állomásaira. S a közös vámterület a gazda
sági fellendülés biztos kilátásaival magától 
indítja meg mágneses vonzóerejét a vétke
sen elszakított területekre.

A nagy válság fordulóján emberek 
kellenek a gátra minden országban. Cson- 
ka-Magyarországban is. Az uj esztendő to
vábbi haladást hoz a fordulat utján, ha a 
nemzeti s úgy akarja. Csak kicsinyes látkör- 
rel lehet csak pártokra szakadni. Csonka-Ma- 
gyarországban nincsen helye a pártoskodás
nak és hatalomért való testvérharcnak. Ezt a 
luxust csakarégi és jövő magyar határokközött 
engedhetjük meg magunknak. Addig pedig 
lásson munkához mindenki: .Segíteni, se
gíteni és segíteni!“

Karácsonyi szemlélődés.
I r t a  d r . S ch and l K á ro ly
ny. államtikár, omággyül. képviselő.

Karácsonykor egy éve sok jelből arra 
következtettem, hogy az 1932-es esztendő 
fordulatot hoz. Világtörténelmi események 
küszöbére érkezett a régi kontinens. És 
föltevésemben nem is csalódtam. Akik úgy 
képzelik el a fordulatot, hogy egyik napról 
a másikra nagy változások, hirtelen ár
emelkedések, lázas föllendülés és meglepő 
szenzációk jelentik a fordulatot, azokat föl 
kell világosítani, hogy a kibontakozás épp
oly fokozatosan indul a javulás felé, mint 
amilyen lépésről-lépésre vett erőt rajiunk 
a válság. S ha tisztában vagyunk vele, 
hogy a fordulat fokozatosan köszönt be a 
csodát váró emberiségre, akkor bizakodó 
szemmel nézhetjük a bekövetkezett esemé
nyeket és jelenségeket.

Amerikában megbukott a túltermelés. 
A kanadai 4 pengős búzaár és az amerikai 
farmerek éhségfölvonulása a verseny végét 
jelenti. Hoover moratóriuma — látszólag 
bármily ellentétben is van vele a mostani 
amerikai követelés az adósságtörlesztés iránt 
— elindította a párizsi diktátumok revízió
ját. A katasztrófát okozó békediktátumok 
revíziója tényleg folyamatban van. A béke
diktátumok három részből állnak : pénzügyi, 
katonai és területi részből. A pénzügyi rész 
a hadisarcot irta elő. Itt történt a nagy 
frontáttörés. Bármily sok csalódást hoztak 
a világkonferenciák, a júniusi iausannei 
világértekezlet hozta meg a nagy fordula
tot: valóságban eltörölték a német hadi
sarcot. A történelmi távlat fogja csak iga
zán megmutatni, milyen óriási jelentősége 
van ennek az eseménynek. Megtörött a jég. 
A sérthetetlennek hitt bálvány ledőlt. A 
„békeszerződés" megbukott.

Ha a válság hullámai csapkodják is 
az egyes országokat, és a régi Európa 19 
országa helyett a mostani 27 apró ország 
folytatja is a kínai falakkal való ostoba 
elzárkózást, mégis elindította a békediktá
tum főoszlopánák a kidőlése a válság fo
kozatos visszafejlődését. Az amerikai és 
európai börzéken egyre erősödő bizalom 
lett úrrá s már hónapok óta jelentkezik az 
értékpapírok és egyre több nyersanyag iránt 
az érdeklődés. A nagy iparvállalatok újra 
megkezdik munkájukat, mert a raktárak 
fogytán vannak, s javuló árak mellett nem
csak a bankbukások sorozata vett csönde
sebb tempót, de egyes államokban — igy 
Németországban és Ausztriában is — a taka
rékbetétek kezdenek lassankint emelkedni.

A békerevizió második állomása a béke
diktátumok katonai részének bukása. A né

met kormány teljes sikerrel hagyta faképnél 
a genfi katonai értekezletet. Egyenjogúságot 
követelt. S maga a francia kormány állt 
elő a javaslattal, hogy minden országnak 
— s igy Németországnak is, és ez esetben 
Magyarországnak is — meg keli engedni 
a zsoldos hadsereg helyett az általános véd- 
kötelezettség behozatalát. Zsoldos katonaság 
helyett sorozás lesz, úgy, mint a jó béke
világban.

Most már csak igazán a harmadik része 
marad fenn — egy darabig — a békedik
tátumnak : a területi erőszak. Ennek a nap
jai, hónapjai, vagy évei is meg vannak 
számlálva. Az elzárkózásból előbb-utóbb 
kiábránduló államok gazdasági egyesülése, 
vámuniói hozzák majd magukkal a területi 
revíziókat.

Már az idén megkezdődőlt a vámuniók 
keletkezése. Ha nem is szoros, de bizo
nyos mértékig tényleges vámterületi közös
ség létesült egyrészt a svéd, dán és nor
vég országok között, másrészt a belga, 
luxemburgi és holland piacok között. A balti 
államok is vámunióról tárgyalnak.

Olaszország hatalmi helyzete egyre 
erősbödik. Eljöhet rövidesen az idő, mikor 
a francia ellenzést el bírja hárítani Ma
gyarország, Ausztria és Olaszország vám-

Gömbös Gyula miniszterelnök Pápán.
A Levente Otthonban a békéről, a revízióról és a választójogról beszélt a miniszterelnök. 

J a n u á r  15.-én V e s zp ré m b e n  b on t z á s z ló t G öm bös G yu la .
Dr. Kenessey Pongrác főispán üdvözölte első

sorban a miniszterelnököt, és pedig, miután az 
alispán megbetegedett, a vármegyei törvényhatóság 
nevében is. Majd a katonai és rendőri hatóságok 
jelentkezése után dr. Wéber Pál oldalkanonok a 
megyéspüspök, dr. Uzonyl Kálmán h. polgármes
ter Pápa város, dr. Ángyán Béla országgy. kép
viselő a pápai kerület nevében fejezték ki meleg 
üdvözlésüket a miniszterelnöknek, aki a közönség 
állandó, lelkes éljenzése közben vonult a Levente 
Otthonba, ahol nyomban kezdetét vette a nagy- 
gyü és. Itt Karlovitz Adolf kormányfőtanácsos, az 
egységespárt elnökének lendületes megnyitó szavai 
után dr. Antal Géza református püspök vette át 
az elnöklést és felkérte a miniszterelnököt, hogy 
ismertesse a hallgatóság elő;t programját.

Gömbös Gyula hosszantartó taps és ünnep
lés közben állott föl s többek között ezeket mon
dotta :

— Történelmi idők előestéjén állunk, nem 
lehet tehát más kötelességem, mint hogy egy /d- 
borba szólítsam az egész nemzetet. Harcos életet 
élő ember vagyok és voltam mindig s ha nagy 
eszmékről lesz szó, az leszek ismét. Ma azonban 
békét hirdetek úgy a vallásfelekezetek, mint a tár-

Pdpdról jelentik: Gömbös Gyula miniszter- 
elnök vidéki propaganda-körutja során szombaton 
Győrött bontott zászlót, vasárnap pedig Szombat
helyen. A Dunántúl e két nagy városa között, út
jában fölkereste Pápa városát, vármegyénknek eme 
régi, nevezetes kulturközpontját, hogy itt is hitet 
tegyen ama poliiika melleit, aminek megvalósítása 
érdekében kormányalakításra vállalkozott, s aminek 
végcélja a magyar nemzeti egység megteremtése, 
s illetőleg annak segítségével Nagy-Magyarország 
föl ámasztása.

A miniszterelnök — akinek kíséretében vol 
tak dr. Hóman Bálint kultuszminiszter, Kdllay 
Miklós földművelési miniszter, dr. Darányi Kálmán 
miniszterelnökségi éllamtilkár, Szlranyavszky Sán
dor, a nemzeti egység pártjának elnöke, dr. Pesthy 
Pál volt igazságügzmini82ter, mintegy 30 ország
gyűlési képviselő és felsőházi tag, köztük dr. Án
gyán Béla ny. államtitkár, pápai és Holitscher Ká
roly gazd. főtanácsos, zirci képviselők — Pannon
halmáról jövet 5 óra tájban érkezeit meg a vá
rosba, s egyenesen a Levente Otthonba hajtatolt, 
ahol már ezrekre menő tömeg várta érkezését. A 
tágas terem kicsinek bizonyult s a közönség jórésze 
megafonon hallgatta a miniszterelnök beszédét.



2. (XXXiV. LVII—51. szám.) VESZPRcMVARMEGYE 1932. december 25.

. ....
r & % *

»' ^ V V c í; : ,
v v v

• " N f c

H a s z n o s  t u d n i ,
mindazoknak, kik az Aitalrmtlan és tisztán terméazetea has
haj ó ásványvizek iránt, nagyobb bizalommal viselteinek,

hogy
Schmidthauer

keserű
vize

hatékony forrás-sókban egész E urópa leggazdagabb ilynemű 
ásványvize. Rendszerint már kisadag: ‘/4 vagy V* pohár 
elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek fogyasztása feles
legessé válik, tehát gazdaságilag is viszonylag a legolcsóbb.

sadalmi osztályok közö.t. Mindig C3ak azt fogom 
keresni, ami összehoz bennünket.

— Azt mondják, miért hangoztatom túlságo
san a revízió gondolatát. Erre azt vá'aszolom, 
azért, mert békét akarok. A béke gondolatát leg
jobban akkor szolgálja Európa, amikor megvizs
gálja azokat az igazságtalanságokat, amelyeket mi 
és más nemzetek is éreznek. Európa élete annyira 
széttagolt, hogy élőié ben áll az egymásrautaltság 
gondolata. Ma már a kontinens szemszögéből kell 
nézni ezt az életet s ezért helyeseltem annakide
jén B iandr.nk a Páneurópára irányuló gondolatát, 
jóllehet reálpolitikailag nem tartottam megvalósít
hatónak. Ezért vallottam azt, hogy sietnünk kell 
egy kisebb koncepció megvalósítására. Római utam 
és az oszt'ák tárgyalások ezt célozták. Nyíltan 
megmondottuk, hogy gazdasági és nem politikai 
szempontból nézzük ezt a közeledést, piacot kere
sünk mezőgazdasági feleslegeink számára és ren
delkezésére ál unk azoknak az országoknak, ame
lyek hajlandók tőlünk átvenni feleslegeinket.

Az a célom, hogy felébresszem a nemzet lelki- 
ismeretét, mert nem elég, ha csak egyedül én 
virrasztók, valamennyiünknek kovácsolni kell a 
magyar jövőt. Hamis jelszavakat gyártottak tuda
tosan, nemzetrontó szándékkal. Sokan úgy állítják 
be az általános, titkos választójogot, mintha annak 
bevezetése mindent megváltoztatna. A titkos vá
lasztójogot szeretném magam is azért, hogy min
denki bármilyen lelki, vagy más kényszerhatás 
nélkül gyakorolhassa választójogát, ennek azonban 
egy fel étele van, az, hogy a választópolgárig 
igenis lelkiismeretesen foglalkozzék az országot 
érintő kérdésekkel. Neveljünk tehát öntudatos, ön
álló, szorgalmas magyarokat.

Gömbös Gyula beszédét a hallgatóság sok
szorosan fölcsattanó és szűnni nem akaró, vi
haros helyesléssel és tapsorkánnal fogadta, majd 
Ángyán Béla mondott köszönetét a miniszterelnök
nek megjelenéséit, amivel a naggyülés véget ért. 
A miniszterelnök ezután Antal Géza püspöknél 
tett látogatást, aki teát adott tiszteletére, amely 
alkalommal Gömbös Gyula, kedves közvetlenség
gel, személyesen tűzte föl a nemzeti egység jelvé
nyét vitéz Draskóczy István ny. altábornagy és 
Wréber Pál kanonok mellére. Majd autón tovább 
utazott Szombathely felé.

*
Itt említjük meg, hogy Gömbös Gyula mi

niszterelnök január 15.-én Veszprémbe jOn, hogy 
itt is kibontsa azt a zászlót, ami alá most minden 
igaz magyar embernek sorakozni kell, hogy egy. 
mást megértve, kéz a kézben vívhassuk ki a szebb 
magyar jOvendft A miniszterelnök veszprémi láto
gatásának részletesebb programjára még vissza
térünk.

A v á rm eg ye  k isgyülése
■ veszprémvárosi tisztviselők karácsonyi se
gélye, a  bankkamat leszállítása, a b p est— 
Veszprém—celldOmfllki közlekedés megjaví
tása és a  zirci vasúthoz vezető ut megépítése 

mellett foglalt állást.
Q U  Veszprémvármegye törvényhatósági kisgyülése 
kedden délelőtt tanácskozott dr. Kenessey Pongrác 
fOispán elnOkléséve! és a másnapi megyegyülés 
tárgysorozatát készítette elO. A főispán, miután 
üdvözölte Antal Lajos és Fettig Mihály uj, behívott 
kisgyülési tagokat, bejelentette Veszprém város
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képviselőtestületének a városi tisztviselők és alkal
mazottak részére karácsonyi segélyt megszavazó 
határozatit és kért;, mivel ez a hatirozat ciak a 
januári kisgyülés elé kerül jóváhigyásra, már most 
mondják ki, h)gy annak jóváhagyása ellen nem 
emelnek kifogást. A kisgyülés ilyen értelemben 
határozott D . Porubszky Elemír főjegyző ismer
tette ezután Fejér megyétek a hivatalos bank
kam atig leszállíttsa cíljából a kormányhoz inté
zett s párt olásra megküldött föliratát és javasola, 
miután ekérdísben a vármegye m lr állást foglalt, 
té jenek napirendre fölötte. Eötvös Sáidor azon
ban ennek a kívánságnak további hangoztatását 
indítványozta, amit a főispán hazzijárulásá/al — 
habár a fölirat óta már törtéit kamaileszá'litás és 
valószínűleg lesz is — elfogadtak.

Egyhangúlag elfogadták d r . Jókay-Ihász Mik
lósnak azt az indítványát, hogy a Srombath*lyről 
Veszprémen át Szfehérvárra reggel induló és Bpest 
felé csatlakozó motorvonatnak és este 7 órás ellen- 
vonatánsk, amelyek január 3.-án megszűnnek, vala
mint a Pápa—Celldömölk között ezekhez csatla
kozott, de szintén megszűnő vonatoknak vissza
állítását kérelmezzék a MÁV tói, mert ez egyaránt 
érdeke a devecseri é i veszprémi járásoknak. Sőt 
Zala megyét is megkeresik, mert Borbágy felé 
jelzett vonalakkal az is érdekelve van.

A vármegyei közúti költ3égvetéinek dr. Ke
nessey Zoltán vármegyei másodfőjegyző által be
vezetett tárgyalásánál pedig Holitscher Károly in
dítványozta, hogy azt az utat, amely Ztrcen a for
galmat a vasúti állomásig lebonyolítja, amely azon
ban az eddigi kavlcsozás ellenére — mert vala
mikor ott tó volt — járhatatlanul süppedékes, amint 
lesz reá födözet, a vármegye véglegesen épittese 
meg. A Wralla Ferenc által is pártolt indítványt, a 
költségvetéssel együtt, szintén elfogad ák.

Karácsonyi fohász.
H arsonás angyalok, kik egykor szent éjben 
A földre szálltatok ragyogó, szép fényben 
Örömet hirdetni a  földön, mint mennyben, 
M egváltónak jöttét kicsiny Betlehemben 
Szálljatok le, kérünk.
Hogy mi is megtérjünk.

Mint a  pásztortokhoz, jöjjetek le hozzánk. 
M ennyei örémtől hadd ragyogjon orcánk ! 
Vezessetek minket az  Isten Fiához !
Jajja l teli ajkunk utánna kiáltoz.
P anaszt ha mond ajkunk.
M egkönyörül rajtunk.

V ár a  kicsiny Jézus, gőgicsél kis ajka.
Hívja ö  az  embert, hogy segítsen ra jta . 
Bölcsőjében fekve kezeit k itá rja ,
A megtérő bűnöst karja iba zárja.
M indazt, ki sir, gyászol 
V árja  a  szent jászol.

K álváriát járunk, korbácsol az  Élet,
A Reményünk elszállt. Hitünk semmivé lett. 
Szivünkből kihalt a  Szeretet virága.
Ú jra ta lp ra  állni nem tudunk, hiába.
B ár e lernyedt karunk '
Mi élni akarunk .

H arsonás angyalok jöjjetek, mi megyünk. 
Betlehemi csillag ragyogj, mi követünk.
A szent jászol előtt lehajtva bús főnket. 
Bűnbánón imádjuk kis Odvözitőnket,
M egváltjuk bűnünket 
S megsegít bennünket.

K eblére ölelvén, száz  bajunknak vége.
Leszáll majd a  földre a  m ennyei béke.
Felderül a  szent a rc  a  glóriás éjben.
Minden ssép  lesz, mint volt itt a  főidőn régen. 
Boldogság v á r reák 
Újra nagy lesz hazánk.

Hajilki Béla.

Ősi népek régi temetői.
Irta Rhé Gyula.

Sehol a  világon nem illik a talajra a  „meg
szentelt rögu kifejezés úgy, mint Veszprémre, 
ahol minden talpalattnyi földbe az  ősöknek 
hulló pora vegyül ahol régmúlt időknek és el
tűnt népeknek temetői fölött járunk. Egy régi 
cikkemben mondottam, hogy egész Veszprém 
sem más, mint egy nagy temető, amit akkor a 
szorosan vett városra értettem, azóta azonban 
az újabb kutatások kideritelték, hogy a várost 
övező kültelki részek alatt is egész sor régi 
sirmező lappang.

Persze a legkülönbözőbb időkből szár
maznak ezek, amelyek letűnt koroknak emlé
keit és elenyészelt népeknek faji jellegét őrizték 
meg. Ezek közül bennünket leginkább azok 
érdekelnek, amelyek a  magyar honfoglalás ide
jéből szárm aznak, nemcsak azért, mert fontos 
azt tudnunk, hogy milyen népek olvadtak be 
a honfoglalókba, de azért is, mert éppen a 
honfoglaláskori magyarországi viszonyokról tu 
dunk legkevesebbet, már pedig az em bernek 
ősi tulajdonsága az ismeretlen dolgok kifürké- 
szésének a vágya.

Embertelepülési szempontból csodálatosan  
alkalm as fekvésű városunk talaja sok oly ré
giségemléket rejt m agában, amely a  tudom ány 
eddig meg nem fejlett rejtvényeire adhatna vá 
laszt. Ilyen rejtvény a IX. század  elején már 
itt élt népeknek kiléte, de rejtélyesek azok a 
nagyrészt igen egyszerű, egymás mellett sorok
ban fekvő sirok és az  ezekből kialakult népes 
sirmezők is, am elyekben jellemző ékszer a bronz, 
vagy ezüstből készült hajkarika, amit a  kül
földön halántékgyürünek neveznek. Nálunk még 
nem fordull elő e sírokban korhatározó érem 
lelet. de más vidékeken több esetben is; ezek
ből tudjuk, hogy keletkezési ideje egybe esik 
azzal a  korral, amely a honfoglalás körüli időre 
esik és igy reátaláltunk arra a  régészeti anyagra, 
am elyből kell majd kihám oznunk az HOC év 
előtti valóságot.

Az első nyom házépítés közben, az  új
telepi M adách utcában került elő, ahol legelő
ször egy, majd később még néhány csontvázat 
talállak, további kutatásaim  nyomán pedig egy 
rendszeres — bár kisebb terjedelmű — sirme- 
zőt lehetett megállapítani. Az egyszerű karpe- 
recek és bronz gyürücskék mellett előkerültek 
a jellemző hajkarikák és egy nagyon ritka, a  
tájékozódást megkönnyítő tárgy, egy ó-román 
mintájú kereszt vaslemezből. Eddig ez a  tárgy 
a legrégibb keresztény emlék Veszprémben.

A kiállított múzeumi anyagban a  múlt év 
elején még nem voltak a magyar középkornak 
emlékei méltóan képviselve és ezért az  akkor 
folyamatban volt álrendezést úgy végeztem, hogy 
egy nagyobb faliszekrény ezeknek az emlékek
nek jusson, ami sikerült is, azonban a  kéznél 
levő anyag nem lévén elég, a szinte kimerít
hetetlen terjedelmű raktári tartalékanyagot vet
tem rostálás alá. miközben egy kis dobozban, 
nehány jelentéktelennek látszó lérgyacskával 
együtt, egy pár szép ezüst hajkarikét is talál
tam, amelyet a  múzeumi feljegyzések sze
rint 20—25 év előtt egy veszprémi gazda szol
gáltatott be. Hosszas detektivmunka után sike
rült megtudni, hogy e tárgyakat szölőforgatás 
közben, emberi csontokkal és m ás fémtárgyak
kal vegyesen találták, de mert azóta a találást 
hely körüli régi tulajdonosok mér mind elhal
tak, nagyon körülményesen lehetett a bennün
ket érdeklő területet csak hozzávetőleg is meg
határozni. Ez év őszén sikerült egy kisebb ása 
tást is rendezni és ennek folyamán 33 sirt meg
figyelni, valamint sok szép lelettel a  mü-

A  saját otthon mindenkinek vágya,
Itt az alkalom, hogy valóra vá ltsa !

Hosszú lejáratú kamatmentes 
kölcsönöket folyósít:
A „ S A J Á T  O TTH O N 11

ÉPITÖ-TAKARÉK SZÖVETKEZET
Budapest, VI., Vilmos c s is z á r  ut 45.

DijUlan felvilágosítást nyújt: 401
B Ü K Y  J Á N O S  tesiprém m enei vetérképvIselO
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Legszebbb ajándék a

homocord
lu x u s  g ra m o fo n  
tá s k a g é p

Kapható olcsó készpénzáron és 7 havi rész
letre minden szaküzletben!

Ara: 0 9  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 eg y e n  I

zeumi anyagot bővíteni és több ép koponyát 
szerezni, amelyek a faji hovátartozandóság 
kérdését volnának hivatva eldönteni, ami nem
csak magyar szempontból, de középeurópai 
vitás kérdéseknek a végső elbírálásánál is döntő 
bizonyítékul szolgálhatnának, ami m úzeumunk
nak értékét nemcsak hazai, de világvonatko- 
zásban  is nagy mértékben emelné.

A részletes beszámolónak majd a  szak- 
irodalomban lesz helye, mégis bizonyára min
denkit érdekelni fog, hogy úgy, amint a  jutási 
sírmezőn is, a  női sírok szolgáltatták a  legér
dekesebb és értékesebb leleteket, itt is egy fia
tal nőnek sírjából kerültek elő a legszebb és 
tudom ányos szempontból legértékesebb tárgyak, 
am iknek koronája egy eddig a  szakirodalom 
ban ismeretlen — csak a készítés tehnikáját 
illetőleg rokon —, ezüstből készült nagyobb, de 
igen aprólékos művü fülbevaló. Alkalmas idő
ben az  ásatásokat folytatni fogjuk és hisszük, 
hogy múzeum unkat a társintézetek által sokat 
irigyelt szerencséje nem fogja elhagyni.

A Cserháton, különösen a  Cserhát-utcában 
és annak közeli környékén minden építkezés
nél és minden földmunkánál régi sírok kerül
tek elő, de mert ezek nem szakszerű ásatás
nál, hanem  csak mint véletlen leletek láttak 
napvilágot, sohasem  lehetett korhatározó, vagy 
jellemző lelethez jutni, amig végre ezév nya
rán csatorna-m unkálatoknál megjött a döntő 
bizonyíték: több hajkarika képébén. Mivel az 
Árpádházi királyok idejében általános szokás 
volt a  sírokba egy-két pénzecskét is tenni és 
mert a fentebb ismertetett helyeken korhatározó 
érem elő nem fordult, e sírmezőket egyelőre 
az  első magyar pénz megjelenése előtti időre, 
vagyis Szent Istvánt megelőző évekre kell tenni.

Ugyanezzel a  hajkarikás kultúrával még 
egy ízben találkozunk : a  kálváriatetőn kiásott 
Szent Miklós plébánia egyház körüli keresztény 
temetőben, de itt m ár érmekkel datálva annak 
bizonyságául, hogy a  lakosság zöme ezen temp
lom környéken egészen a  XIII. századba be- 
nyúlólag is ezekből a  hajkarikás elemekből ke
rült ki, és adták meg befonott lelógó, vagy fel
kötött tincsekbe szedett, ezüst, bronz és elvétve 
aranykarikákkal és színes szallagokkal diszitett 
fej-ékjükkel a  népességnek etnográfiái képét.

Helyünk sincsen, de meg nem is e lap 
hasábjaira való egy tudományos tételnek a  bő 
fejtegetése, mégis megemlítem, hogy a  hajgyü- 
rüket, valamint az  ezekkel rendszerint együtt 
talált hullám vonalas díszítésű cserépedényeket 
a  szláv népek a  m agukéinak vindikálják, azon
ban  nálunk ezek az  ékszerek és e díszítő mo
tívumok sokkal előbb tűnnek fel, mint a szlá
vok lakta északi területen, alkalm azásuknak 
módja is más, ami az  elnevezés különbözősé
géből is kitetszik, mert — amint már fentebb 
jeleztem — mi ezeket hajkarikáknak, az északi 
népek halántékgyürüknek nevezik. Nálunk a 
tincsekbe fonott és pántlikával csokorba kötött 
férfi hajviselet elvétve még e század  elején is 
megvolt, de nem tudunk a  fonatlanul leeresztett 
hajú szlávoknál erről semmit sem, de több 
m ás okból is azt kell hinnünk, hogy a  hajdi- 
szitő ékszer viselete nem északról délre, hanem 
innen indult el és érkezett a  Kárpátokon túli, 
szlávok lakta vidékekre is.

Ezek után méltán kérdezhetik, hogy ha 
nem szláv volt ez a  viselet és nem voltak szlá
vok ezeknek hordozói, milyen népek voltak 
teh á t?  Erre a  kérdésre már a  m egadható vá
lasszal akkor feleltem, amidőn előre bocsátot
tam, hogy rejtélyesek e leletek, amelyek hor
dozóinak kiléte még az eddigi adatokból nem 
volt megállapítható, de nincsen kizárva, hogy 
leleteink ebben is sorsdöntőik lesznek. M inden
esetre olyan népről van szó, amely az  eddigi 
nyomok szerint a  magyarsággal rokon, és amely 
az  első századok m agyarságának vérkeveredé

sében nagy szerepet játszott. Talán az előke
rülő adatok a  hunn és avar népekhez fognak 
bennünket visszavezetni, akikről tudjuk, hogy 
férfiaik különös gondot fordítottak hajdíszűkre 
és akiktől nagy szám ú szláv szolgáik révén az 
északi szlávokhoz is elkerült a  népiessé vált 
ékszerviselet.

Képviselőink a kerületeikben,
Schandl Károly és gróf Festetics Sándor a 

kismalmok csuvározása mellett.
Devecserből je len tik : Dr. Schandl Károly 

ny. államtitkár, a devecseri kerület nagy nép
szerűségnek örvendő képviselője vasárnap be
számolót tartott Devecserben, a kulturház nagy
termében. H atalm as beszédben fejtegette a 
vámunió és revízió magyar szempontból való 
föltétien szükségességét és rámutatott, hogy a 
■békeszerződések szentségé*-1 nemcsak Német
ország törte meg, amely addig nem tárgyalt, 
amig egyenrangú katonai félnek el nem ismer
ték, hanem  maga Franciaország is, amely éppen 
a  közeli napokban tagadta meg Amerikának a 
fizetést. Majd kitért a  kartelkérdésre s hangoz
tatta, hogy ellensége a  karteloknak, habár tudja, 
hogy azokat semmiféle törvénnyel elnyomni 
nem lehel és csak versennyel lehet megbuktatni. 
Végül megemlítette, hogy a kormánynál a kis
m alm ok csuvározása érdekében szót emelt s 
ennek folytán a szerdai minisztertanács meg is 
engedte azt. A választók nagy tömege lelkesen 
ünnepelte szeretett képviselőjét, nevükben pedig 
A lasz  Miklós plébános mondott köszönetét a 
beszám olóért és biztosította a  képviselőt a  vá
lasztók hűségéről és ragaszkodásáról. Ezután

S Z Á R A Z  ANÓD
és zseblám pa elem

SAVMENTES
T A R T Ó S S Á G B A N

UTOLÉRHETETLEN

meghallgatta választói panaszait és kéréseit 
Schandl Károly, akit még a  délelőtti mise után 
is tömegesen kerestek föl.

Enyingröl je len tik : Gróf Festetics Sándor 
dégi földesur, az  enyingi kerület illusztris kép
viselője legutóbb Küngösön mondott beszám o
lót a  nagyszám ban egybesereglett választók
nak. Ismertette az általános politikai és gazda
sági helyzetet, méltatta Gömbös Gyula minisz
terelnök nemzeti munkatervét és hangoztatta,

Arany- és ezüst
pénzeket

legmagasabb árfolyamon vásárol

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém.

hogy valóban csak a nemzeti összefogás és 
erős egység vezetheti ki az országot bajaiból. 
Beszámoló előtt Kovács Gyula csajági jegyző 
köszöntötte meleg szavakkal a  népszerű képvi
selőt, aki beszámoló utón a  Veszprémmegyei 
Molnárok Szövetségének Flink József elnök 
által eléje vezetett küldöttségét fogadta. Ezek
nek kijelentette, hogy amiként mindig a  kis
emberek érdekeit védelmezte, a molnárok érdé- 
kében is eljárt és legközelebb mór a  miniszter
tanács fog foglalkozni a  csuvórozási rendelet 
kérdésével. A képviselő, választói szeretetétől 
övezve, a  késő esti órákig m aradt a községben.

Pápáról je len tik : Dr. Á ngyán  Béla ny. 
államtitkár, a  pápai kerület közszeretetben álló 
képviselője múlt szombaton Pópán résztvett 
Gömbös Gyula miniszterelnök ünnepies fogad
tatásán. A népgyülés utón a  Griíf-szóllóban pe
dig választóinak látogatását fogadta s meghall
gatta kívánságaikat.

íg y  is volt.
Iita dabolczi Fekete  L isz lóné .

Láztól remegő idegekkel (lltűk kOrül a nagy
asztalt nagyapámék ebédlőjében. A hosszú szövet 
függönyök már homályba vesztek az ablakokon, a 
felhős égen kibújt egy-egy kiváncsi csillag. Halk 
beszéd, suhanó járás bontotta a csendet. Kará
csony este volt.

Nagyanyám az ezüstöt szedte össze a tokok
ból, fiókokból s két erős vállu cselédleány cipelte 
a padlásra, hogy darabonkint leeregessék a sötét 
kéménylyukakon. Nagyanyám kis hárászkendőt 
borított vállára, úgy ment utánnuk. Az ajtó nyí
lásában felcsillant ezüstös haja, mint egy fény
sugár.

Nagyapám sóhajtott. Mi többiek egy fokkal 
szorosabbra kulcsoltuk egybe ujjainkat és a vas-

I tM tU é f f o g  v e n n d ,
M E R T  T A R TÓ S  AJÁNDÉKO T É S  ÁLLA NDÓ  Ö RÖMET S Z E f t tg

7015 sz. 2+1 lámpás ORlON-RÁDIÓ, a 9156 sz 
hangszóróval együtt Kp. P. 95.—  havi részlet P. 6.—

7016 sz. 2+1 lámpás ORlON-RÁDIÓ beépített 
4 pólusu hangszóróval Kp. P. 124 — havi részlet P. 7.—

7033 sz. 3+1 lámpás. ORlON-RÁDIÓ. négypólusu 
hangszóróval egybeépített hálózati 
Európavevo készülék Kp. P. 172.— havi részlet P. 10.50 

7035 sz. 3 + 1 lámpás ORlON-RÁDIÓ, nagy hang-
erejű, igen szelektív Európavevo, a 9090 sz. Koncert hang
szóróval együtt Kp. P. 200.—  havi részlet P. 12.—  
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M E R T i a MIRA keserűviz teljesen görcstöl men
tesen hat, ize kellemes, szine fehér, ára a legolcsóbb. 
55 perc alatt hajt.

295 #

A M IR A  glaubersós gyógyvíz 6 U * f l r ö * e n  n a -  
gyobb g y ó g y e re jü , m in t  a  k a r la b a d i v ix ,
nem kell külön sót hozzáadni. Kaphatók : gyógy
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.

tag bársony asztalteritóoe belemélyedt öklünk. Há
lunk elejéről tompa rikoltozás hallatszolt, olt ta
nyázott a szerb parancsnokra^

— Megjöttek, — mondta nagyapám, — uláina 
telte, — a höhérok I

Hetvennyolc éves volt akkor és másnapra, 
Karácsony első napjára, a saját birtokára — ahol 
keresztül húzódott a demarkációs vonal — ren
delték ki árkot ásni.

— Hájde, öreg ur, hajde, — mondta neki 
a rác őrmester éB csunyán-kegyeilen nevetése vé
gigfutott a beteges, gyenge öregemberen, — ki
menni ásni, jót lesz az ilyen kényes vénembernek.

Nem szólt senki, meit nem lehetett szólni, 
csak nagyanyám ijedt hangja rebbent fel kétség
beesve, mint a párját féltő madáré.

— Én lelkem, én édes Uram!
Nagyapám elszédfllt, valaki széket vili neki,

beletántorodoit, alig kft hónappal előbb jött haza 
a szanatóriumból. Úgy néztük, mint a haldoklót. 
Mi bentröl az urammal és félve, hogy meg ne 
lássanak bennünket, mert akkor már ki voltunk 
utasítva a hűtégeskü megtagadása miatt. A nagy 
kaszárnyaszerü házban dugdostak bennünket nagy
anyámé^ meit akadt két jó öreg szolgája nagya
pámnak, aki a legszükségesebb holmiainkal, apró 
csomagokba kölözgelve, hogy alkalmatlanok ne le
gyenek a bujdokolás alatt, kivitte a határon túlra. 
Közben az utakat is figyelték, melyik lesz bizton
ságosabb arra, hogy mi is mehessünk. A kiutasi- 
tási parancs úgy szólt: egy huszonnégy óra alatt 
kell távoznunk, a rajtunk valóval s egy napi éle
lemmel. Ezt mi nem fogadtuk meg, a szerbek pe
dig azt hitték, hogy már elmentünk. Kegyetlen, 
kényes ut várt ránk és azon az aggódással tele 
karácsonyéjszakán kelle t indulnunk.

Hét óra tájon megjö t egyik vezetőnk, kert 
felől, kerítéseket mászva, hogy ne kelljen találkoz
nia senkivel, aki valamit kérdezhetne tőle. Úgy 
lopakodott be a lakásba, mint a tolvaj. Egyszerre 
csak ott ál t mellettünk.

— Tekintetes asszonyom, a pusztán tellörték 
a lakást, mindent elvittek, még a bútort is ko
csikra rakták. A bort kiborogatlák, amit nem tud 
tak elvinni és meginni. A szép edénynemüt föld 
hözcsapkodták. Balázs elébük á'lt a nagy fejszével, 
összeverekedtek, de egyszeriben leütő ték. Annyit 
láttam, hogy vérében fekszik az udvaron, aztán 
szaladtam lélekszakadva ide.

Nem láttuk egymást, sötét volt. Nagyapám 
torkából bugyborékolt valami megnevezhetetlen 
hang, valami szívbe visszafolyó sirás. Borzasztó 
volt, olyan volt, mintha ezernyi jaj tömörülne egybe. 
Nagyanyám karját láttam a homályban feléje len
dülni.

— Én édes öreg társam I
Nem látott mást, csak azt Nem bánta a fész

két, amit feldúltak, a sok emléket, ami a kedves 
pusztai házat tette meleggé. Egy szép hosszú, mun
kás élet alkotásit Nem bánt senkit, csak a tár
sat, akit reggel szerb korbács fog munkára hajtani.

Harang szólt, a szerbek tamburája belerikol- 
tozott, mi csendesen imádkoztunk. Az u'cákon 
nem járlak Jézuskát várd vidám gyermekek, mert 
hat óra után tilos volt a kinnt járás és liz után a 
lakásba bezörgettek, ha világosságot látlak valahol. 
Szomorú, sötét karácsonyfák búsultak a házakban 
és az anyák suttogó imája az volt, amire akkor 
gyermekeiket tanították, hogy Uram, szabadíts meg 
a gonosztól! A gonosz otl ólálkodott minden ház 
felett és leselkedett a telkekre, hogy magáévá tegye.

— Öltözz kislányom, te is édes fiam, men
netek kell, — mondta nagyapám.

Felállt, asztalba-székbe fogódzkodva odajötl 
hozzánk, az uram vállára tette kezét.

— Menjetek, gyermekeim. Ne felejtsétek, az 
Isten velünk van. Gondolatban mi is ott leszünk 
veletek és... imádkozunk.

A városban clkondilották az éjfelet is, mikor 
mi a kifosztott pusztai házból elindultunk. Hogy

A tó.
Lelkem m élyén nagy, sötét tó 
Sikoltó ja jd itással m essze h ö rd ü l.. .
A tó a lján  já tszó  kavicsszem ek 
S aranyhalak  ap ró  em lékeket 
K acagva nyújtogatnak im felém 
Vigasztalón é s  balzsam ul.
És — sikerü lt nem egyszer elfodrozni, 
C sendesre selym ezni a  tó vizét,
B ár lenne örökké, m ost is úgy morajlik. 
Szüntelen lázadozva kong a  vészharang.
S bús, c sendes éjjelen, mikor 
E lalszanak a  klarinétok,
Hangos dobok m egcsendesülnek.
Üres rikoltás olcsó v illanása  
M ár nincs, m ár nem is volt soha.
Akkor, — akkor a  lelkem, fölrepül még 
S ha senki sem  lá tha tja  a  vaksötétben  
Fehéren  úszó, lenge szárnyait.
Én boldogan, büszkén  kiáltom ú jra  :
— Be szép  a  m élye lelkem tóvizének 
S ki benne fürdik, mégis én  vagyok 1

Radványiné Ruttkay Emma.

odáig hogyan jutottunk, iszapos réteken, kavicsos 
töltéseken, azt nem tudom Arra emlékszem, hogy 
ránk ásito't a nyitott kapu, sö ét mélyében hallgatott 
a csend. Vakon néztek a fekete abl lkok is, amelyek 
mögött valamikor olyan csodálatos szépen gyul
ladt ki a karácsonyi fenyő. Egy szőitarisznyás ide
gen ember bujt elő a homályból, kampós botja 
volt, barátságtalan hangján befelé invitált bennüu- 
ket. Megbotlottunk a jól isméit sarkoknál, mert 
fadarabok, cserép'.OrmeJék volt szelte hintve min
denütt.

— Éjfélkor lehet csak indulni, ko ábban 
nem, addig üljenek le.

Úgy rendelkezett a mi házunkban, mintha 
vendégei lettünk volna.

— Oda is lehet, — mondta, a sötétben 
kiformálódó asztal félére mutatva.

Felültünk. A kél ember beü t az ablak mé
lyedésbe és nagy csendben pipázott. Néha egy- 
egy lövés dördült el, melyet riasztónak adlak le a 
szerbek a közeli őrségen N;m kérdeztünk sem
mit, nehogy a bizonyosat hallani kelljen. A szom
széd szobában reccsent valami, a némaságban 
olyan vol', hogy járásnak hihette az ember. Ka
rácsony éjszaka volt, az Isten angyalai járnak 
olyankor. Ki tudja, há'ha abba a kirabolt, elha
gyatott pusztai házba is eljöttek akkor vigasz
talónak?

A két ember hirtelen kikapta a szájából a 
pipát, etnyom'ák a parazsat, zsebrevágták s ben
nünket szó nélkül egy szobával beljebb tuszkol
tak. Valaki kopogott kinnt Ezt mi is hallottuk, 
minden idegünkkel figyeltünk.

— Mi lesz, Istenem, mi lesz, ha itt érnek 
bennünket? — szorongott bennem a kérdés. Már 
az ajtót kinyitották kinnt és valami halk pissze

gés és kuncogás ért el hozzánk. Az egyik ember
bejött, szóné kül inte t, kimentünk.

— Picukám, Pikkem, kis kutyám, — súgta az 
uram és a földön guggolt egy sá-os, lucskoi resz
kető gomolyag előtt. A kutyánk utánunk szökött a 
városból.

— Majd bezárom az istállóba, — mondta 
az egyik ember, — onnan nem tud kiszökni. És 
utlnakapott a kutya nyakszijának. Az lámordult, 
aztán felugrott iám és könnyes arcomon úgy si
mult meleg nyelve, mint valami szerelő kéz 
simogatása.

— Elvisszük ugye? — kérdeztemaz.uramal. 
Rábólintott.

Úgy nézlek ránk, hogy azt hi tűk bolondnak 
tartanak bennünket.

— A kutyát? Elvinni?
— A ku'yít, azt.
összesúgtak s csak nagy későn mondta az 

egyik:
— Jól van, de akkor az urak maguk men

nek, meit emmiatt a dög miatt nem hagyjuk ma
gunkat elfogatni.

— Rendben van, elmehettek — szólt rájuk 
az uram. Összrtinakodtak ismét s kisütötték, hogy 
egyik ember megy a csomagokkal elöl, mi pár 
száz lépéisel u'ánna, a másik szintén annyira tőlünk. 
Nem akartak velünk közösségit vállalni baj esetén. 
Viszont a vezetéséit járó pénzt mindenképer, meg 
akarták kapni.

Pikk nyakszijára vezetéket kötöttünk u éjfél
kor, az alvó karácsonyi csendben kiléptünk a ka
pun. Egyik ember elől, mi hárman középen, a má. 
sík ember hátul. Úgy lépkedett köztünk szegény 
állat, mindha tudta volna, hogy életünk függ az 
ö csendességétől. A kert mögötti kerítésen túl, 
félig megásott á-okba botlottunk. Mikor kimásztunk 
belőle, pillanatra visszapillantottunk, úgy merede- 
zett s tt  t mély öble előttünk, mint a megásott 
sirverem.

Jobbra-balra tőlünk, alig néhány százlépésre 
pislogtak az őrtüzek. Bóbiskoló szeib katonák ül
ték körül, kókadt fejük a feltámasztott puskák 
derekán támaszkodott.

— Uram Isten most segíts! — sóhajtottam.
Mentünk lassú óvakodó lépéssel, bukdá

csolva. Vezetőket nem I Ittunk sehol. Vagy nagyon 
elöl, vagy nagyon hátul járhattak. A kutya bele- 
szimato t a levegőbe, valószínűleg ételszagot ho
zott valamelyik őrtűz felől a szél. Az uram, meg- 
simogatla a nyugtalan á lat fejét, mire az újból 
csendesen jött mel'e tűnk.

Végtelenségig tartott az ut. Idegeink úgy 
feszültek, mint a húrok. Egy mozdulat, egy fel
figyelő vad arc ott a tüzek árnyékában és vége 
mindennek.

Talán már az is jobb lett volna, mint a 
végnélküli idegrongátó menetelés. Hirtelen puska
dörrenés hallatszott Pillanat műve volt az egész. 
Agyam megállt, csak szemem működött, a ho
mályba belefuródva. Magába itta a mozdulatokat. 
Az örök felugráltak, puskáikhoz kaptak, belekém
leltek a sötétbe. A távolban mozgó árnyak bonta
koztak, futva jöttek... azután egy lökés a háta
mon 8 beleestem valami mélységbe. Mellettem az 
uram, csikorgó fogakkal szorította magához Pikket. 
Széles tenyerével markolta a ku ya száját. Tüske 
szúrt, hideg sár szennye ölelt körül bennünket. Az 
egyik vezető is olt kuporgott.

— Észreveitek, a marhák — mondia és na
gyot köpött. — Most csendben lenni kérem, na
gyon csendesen.

Csukott szemmel ültem az árokban és fo
hászkodtam.

— Istenkém, Istenkém, segíts.
Dübörgő léptekkel közeledtek rejlekttnk- 

höz, hallottuk a bakkancsok csapódéról, a károm
kodásokat, az idegennyelvü kiabálást. Hajkurászlak 
bennünket, mint a vadat

Rémületéé csend vett körül. Elfojtott lihegések- 
ben csak a küzközdő kutya mozdulásait éreztük.

Karácsonykor csak úgy boldog és vidám a családi kör,
Ha minden asztalon ott habzik a Ssent István Családi sör!

Kiváló minőségi Olcsó ár! Másfélliteres korsó! 

A Kőbányai Polgári Serfőzde és Szent István Tápszerművek
v ilé g h ird  g y á rtm á n y a i. 402
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Z O N G O R Á J Á T
c s a k  o t t  vegye, ahol a cég é v t iz o -
d ó s  fe n n á llá s a  annak minőségét 

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

l * |  szállított áraim, legjobb minőségű gyárt
mányaim minden igényt feltétlen kielégítenek. 

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

I \ p n u  I f aranykoszol us mester, Magyarország leg- 
1 /0 II Hl HL nagyobb zongoraüzeme, Budapest, Vili., 
Rákóczi ut 19. félemelet. 4 5  é v e s  c ég .

A húsúnk, csontunk is élt, fájdalmas seb volt 
mindegyünk. Feleltünk jártak valami hidon, meg
álltak, tanakodtak, nyilván arról volt szó, hogy 
nem lehelünk-e ott, ahol valóban voltunk. Adlak 
álltak, gyufát gyújtogatlak, lefelé dobálták. Nem 
mozdultunk. Nagyapám fisz feje rémlett elfillem 
hirtelen, még szavát is hallottam:

— Ne félj kislányom I
Nagymama is olt voll mellette, a kis hárász- 

kendfi volt a vállán ér lenyúlt é tünk, ránk mo
solygott. JA meleg keze volt, de reszketett kissé.

— Gyorsan, gyorsan, most kell menni, 
mig másfelé keresnek — mondta a vezetfi. Az 
uram fogta kezemet, mig a nyálkás, sikos utón 
felkapaszkodlunk valahogy. A szegény elgyötört 
kutya engedelmesen jfitl, nem akarl az mást, csak 
szabadságol a tagjainak. Mikor végre megkap
hatta, hálás voll és a szorító kezet is nyalogatta. 
Talán sejtette, hogy miéri lett megkinozva.

Futotlunk, futottunk a járatlan utakon a jó 
Isten tudja meddig. A lélegzetem kifulladt, bakan
csok dübörögtek messziről u'ánunk, vijjongva fü- 
tyOltek mellettünk a golyók s egyszerre valaki át- 
rántotl egy dombon, olt összeestem. Aztán a fel- 
szabadult, diadalmas ordítást hallottam közvetlen 
mellettem:

— Áléitünk, átértünk !
Egy kis bomladozó vityillóba vezettek ben

nünket, akkorra előkerüli a másik vezető is, aki
nek annyi érdeme volt csupán a mi szerencsés 
átjulásunkban, hogy nem vezetett. A kis vityilló 
az övé volt. Csinos, erős fiatal paraszlasszony 
nyújtott egy pohár vizet. Túlról még álhallatszott 
a szerbek üvöltözése.

Bűzös levegőjű szobában voltunk, valami 
ládafélére ültünk. Lábainkban futkosott a remegés. 
A pislákoló mécs vi'ágánál szemügyre vettem a 
szobát, ami konyha is volt, gyerekszoba is, csirkeól 
is, sőt az egyik sarokban rózsaszínű kismalacok 
nyújtózkodtak. Pikk körUlszimatolt, aztán lefeküdt, 
nagyot ásítva, a lábunk elé A kél ember is be
jött, pipára gyújtott. Az asszony gyereket szopta
tott, aki sivalkodva fel felsírt.

A löbbi gyerek párosával aludt földön, ágyon, 
kocsikasban, Szó csak annyi esett hogy reggelig 
olt kell maradnunk, akkorra jön értünk a kocsi 
oda. Rikiló bábdarabokkal, apró gyertyácskákkal 
megtűzdelve egy kis fenyőgally szerénykedett a 
cseppnyi ablakban. Karácsony éjszakája volt..

Az egyik kerekképü gyerek arcocskája ma- 
szatos voll a piros feslékes cukortól. Kis öklében 
talán oll szorongarhatla a maradékot is. Néha- 
néha nevetett álmában, kis lába fellendüli és lán
cosán, örvendezően belerúgott a levegőbe. A ma
lacok közül egy röfögő sírással kereste anyját, 
hozzánk is odajött, megállt előliünk, ránknézeti, 
majd tétova tekintett! szemecskéjében valami öröm

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 .  
—  V

N e m e site 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 é r j*  ■  le g ú ja b b  á r je g y z é k e t .
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féle fakadt, mikor meglátta a kutyát. Kerek orrocs
kájával megdölködte, aztán szorosan melléje feküdt.

Az emberek is elaludtak, horkolva, fújva, 
prüszkölve. Az asszony ruhástól ledőlt az ágyra, 
az is aludt. Békesség, csend, nyugalom szállt a 
kis vityillóra, csak a mi lelkünk hánykolódott ret
tenetesen.

— De jó volna ilyen szegénynek lenni, mint 
ezek, — mondtam az uramnak.

Bólintott. És nem jutott eszünkbe akkor, 
hogy ott, mi még azoknál is szegényebbek vol 
lünk. Kilenc kis csomag voll minden vagyonunk, 
ami olt feküdi szép rendbe rakva mellettünk. Min
denünk, még szerelteink is olt maradlak, hogy 
erejüket megfeszítve, megőrizhessenek valamit az 
életük éltetőjéből, a földből, és azt a földet meg
őrizhessék magyarnak.

Lassan szürkülni kezdeti. Kinn! tehenek bőg
lek, ló nyerített, lyukok káráltsk, ébredezett az élei. 
Kimenekültünk a párás, rossz levegőből. Varjú- 
csapat szállt arra, ahonnan mi jöttünk. A komáiy- 
ból lassan kibonlakozoll a mi pusztai házunk. 
Nem is voll messze és mégis milyen messzevoll 
odáig. A rácok lüzei elhamvadlak, s mini a szür
kés zöld dudvarögök, feküdlek mellettük az éjsza
kai üldözök.

Világosra megjött a kocsi, lassan pakkollák 
fel rá holminkat, mi is felültünk, l»ssu poroszká- 
lással megindultunk az ország szive felt, a bi
zonytalanságba.

Még egyszer visszanéztem, köd ereszkedett a 
tájra, nem lehetitt semmit látni. A ködből, a ho
mályból, mintha egy fehér szakálu, öreg ember 
integetett volna, talán a nagyapám vol>, aki bú
csúzni jött, mielőll a szerb korbács alalt egészen 
ös8zeroskadl volna.

A vármegye téli közgyűlése.
Kenessey Pongrác főispán a szegények megsegítéséért. — Rhé Gyulát választották meg a  
muzeum igazgatójává. — A közgyűlés üdvözölte és támogatásáról biztosította Gömbös Gyula 

miniszterelnököt és kormányát.
Veszprémvármegye törvényhatósági bizottsága 

szerdán és folytatólag csütörtökön tartotta rendes 
léli közgyűlését, amit az elnöklő di. Kenessey 
Pongrác főispán nemes, szociális érzésű szavakkal 
nyitó t meg.

— A még mindig nehéz gazdasági viszonyok 
melleti — mondotta — az idei léi is problémákat 
vet fel. Miként fogják sok támogatásra szoruló 
embertársaink ezl á ’élni? Tagadhatatlan, hogy a 
jobb termés a mull évihez képest nagy segítés. 
Hiszem is, hogy, a városokat leszámítva, vidéken 
a mull évinél jóval kisebb segítségre lesz szükség.

— A városi lakosság téli megsegítése intéz
ményesen megszerveztetett A vidék egyes helyein 
való segilésre bizonyos útépítések és vizi munkák 
fognak történni és annyi fedezet lesz, hogy a 
gyermekek ruházatáról, főleg lábbelivel való ellá
tásáról, ha nem is tökéletesen, gondoskodni tudok. 
Az állam, mai nehéz viszonyai folytán, más segít
séget adni nem tud. A városok polgármesterei és 
jurások ffiszolgabirái utján kéréssel fordultam a 
vármegye lakósságához, hogy aki csak leheti, sies
sen segíteni legnagyobb nélkülözéseknek kitett 
embertársain. Jól tudom, hogy pénzbeli segítséget 
a mai viszonyok között kevesen tudnak adni, azon
ban természetbeni adományra igen sokan képesek. 
Burát, lisztet, burgonyát, babot, fá', bármily kis 
mennyiségben is, de kérek. Minden kilót megbe
csülünk. Jól méltóztassanak megjegyezni, hogy az 
üres gyomor rossz tanácsadó és akinek van bár
mily kis feleslege is, kötelességei teljesít a közzel, 
és magával szemben is, amikor ezt az arra való
ban reászorulóknak adja.

— Bizton remélem, hogy a lek. törvényhat. 
bizottság minden megjelent tagja átérzi eme fel- 
íiivásom fontosságát és innen hazatérve, saját ha
táskörében is mindent el fog követni a folyamat
ban levő gyü|tís eredményessége érdekében.

Ezu'án bejelentette ’ Rotl Nándor megyés- 
püspök kormányzói kitüntetéséi, annak áladását 
s ahhoz a megyegyülés jókivánságail meleg sza
vakkal fejezte ki. Majd bejelentene Gömbös Gyula 
miniszterelnöknek Páyán történt meleg fogadtalá 
sát és lelkes éljenzés mellett közölte, hogy a mi
niszterelnök legközelebb Veszprémet is fölkeresi. 
Végül bejelentette, hogy a győr—zirc—Veszprém— 
balatoni ut állami kiépítésére vonatkozó vármegyei 
föliratol átadták a kormányelnöknek, kereskedelmi 
honvédelmi és pénzügyminisztereknek, akik a leg
jobb akarattal tettek ígéretet arra, hogy ha talál
nak módot födözetre, az ulépités meg fog tartérni.

A közgyűlés ezután névszerinti, de egyhangú 
szavazással az elhunyt Laczkó Dezső örökébe an
nak 30 éven át hűséges munkatársát, a muzeum 
fejlesztésén a boldogulnál egyült buzgón fáradozó, 
nagylut'ományu arheológusl, R hi Gyula igazgató
éit választotta a muzeum igazgatójává, akii a fő
ispán, az egybegyűltek lelkes éljenzése közben, 
igen meleg hangon üdvözölt. Rhé Gyula hálásan 
mondott köszönetét a bizalomért és Ígérte, hogy 
továbbra is minden igyekezetével, regaszkodá-ával 
és hazafias érzésével a muzeum fölvirágoztatáslra 
fog törekedni. Ugyancsak egyhangú, névszerinti 
szavazással a várm. igazoló választmányba, a ki
jelölő és múzeumi bizottságokba a régi, mandá
tumuk lejári tagokat válosztolták meg.

A dr. Porubszky Elemér főjegyző állal be
terjesztett és fölolvasás nélkül tudomásul veit 
alispáni jelentés kapcsán dr. Hoiválh Béla, mint 
kir. közjegyző, a közjegyzői kamarák egyöntetű 
állásfoglalása alapján amaz antiszociális rendelet 
ellen telt fölirali indítványt, hogy amíg olyan ha- 
gzaléki ügyekben, ahol az illeték az 50 P-t meg
haladja, az érdekeli családok nem fizetés esetén a 
bírságtól mentesülnek, az 50 P-ig terjedő illetéknél 
éppen a szegényebb családok háromszoros bírság
gal sujtatnak. Az indítványt egyhangúlag elfogadták.

Dr. Havas Kornél a vérletü irtó olasz dara
zsak elterjesztése és általában a fokozottabb gyfl- 
mölcsvédelem érdekében emelt szól, végül amaz 
anomália ellen inditványozolt föliratol, hogy a köz- 

........................................................................  ■ ■ ■

GE0RGITE?!
A szépség | 
fokozása! :

Az uj és tökéletes arcápolási j
G E O R G IT E -k e z e lé s tő l j 
a rc b ő re  m e g fia ta lo d ik , ■ 

ú jjá s z ü le tik ! ■
Kapható minden jobb szakfizletben •

I csomag é ra  2 P. 372 J
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K a rá c s o n y k o r és S z ilv e s z te rk o r  
C S A L Á D I  E S T

a Sziklay borozóban
Mindkét alkalommal Szent iános-sör csapolás.

Szilveszter éjjel malac-sorsolás, 
minden vendég ingyen számot kap. 406

Sslves pártfogást kér C S E P E L T  D E Z S Ő .
Egyben ezúton kívánok kellemes kará

csonyi ünnepeket és boldog újévet kedves vendégeimnek

ségi jegyző igen, de a fölötte álló szolgabiró és 
várm. aljegyző nem juthat tovább a Vili. fiz. osz
tálynál. Dr. Mohdcsy Lajos pártolta Horváth Béla 
és Havas Kornél indítványait és szintén szociális 
szempontból a kismalmoknak, ha már az őrlésnél 
nem is, a darálásnál a csuvá ozás megengedését 
sürgette, mert így a legszegényebb nép nem bírja 
a sertéseit etetni, nem lévén módja, vagy csak 
gyalogosan, egészségének veszélyezte'ésével, né
hány kilogram árpáját a messzeeső malomhoz 
szállítani. Dr. Karsay Sándor színién pártolta az 
indítványokat.

A főjegyző válaszában hangoztató, hogy az 
alispán mindent elkövet a gyümölcstermelés fej
lesztése érdekében s a szakfelügyelők rendszere
sítése végett a fölirathoz is hozzájárult. A szolga- 
birók érdekében, tisztvisel ötársai nevében is, hálá
san köszöni a jóakaratot, de nem sokat remii a 
fölirattól ma, a takarékos leépiés korszakában.

A főispán ezután éljenzés közben jelentette 
be, hogy amirt annakidején a malmok közérdeket 
veszélyeztető sztrájkja esetében is közbelépett, a csu- 
vározási rendelet megjelenésekor is megtette a lé
péseket a kismalmok érdekében, amelyeket az Orsz. 
Molnárt zövet ég gyűlésén ekérdésben a nagymal
mok szavazlak le. Kérésére több vármegyebeli 
képviselő is eljár a kismalmok érdekében a 
pénzügyminisztériumban s mivel van reménye 
a kedvező elintézésre, etárgyban a fölirat mellő
zését kéri. A közgyűlés ezért csak az előző indít- 
lányokat fogadta el.

A vármegye 1933. évi útalapjának költségelő
irányzatát dr. Kenessey Zoltán másodfőjegyző is
mertette. A költségvetés az eddigi 13 %  os útadón 
alapszik, 1,165 304 69 P bevételi, 1,164.996 57 P 
kiadási és 308 12 P cselekvő egyeníegi összeggel 
állíttatott össze. A közmunkaváltság a kézi nap
számnál 2, igás állat után 6 P. Kitért a költség
vetéssel kapcsolatos bazaltbánya kérdésére is s 
közölte, hogy a vármegyét terhelő több adósság 
letörlesztése fol>tán a helyzet kedvezőbbre fordult. 
Előterjesztette a kisgyülé3 javaslatát a gyűr— 
zirci th. ut zirci állomásig vezető 1 km. szakaszá
nak kiépítésére, mihelyt lesz födözet.

Dr. Kiss Ernő hosszabb fölszólalásban, a 
költségvetés elfogadása mellett, a bánya bevételei
nek fokozására hívta föl a figyelmet, különösen 
ha Bfüredet is idecsatolják és ha a nemzetközi 
autóutai megépítik. Hangoztatta a fürdőhelyekhez, 
különösen az Almádihoz vezető ut jókarbantartá
sának szükségességét. Walla Ferenc a zirci útsza
kasz kiépítése mellett foglalt állást, dr. Karsay Sán
dor pedig az útalapot és bányát terhelő tőketar
tozásokról és a bánya rentabilitásáról kért fölvilá- 
gositást, amit a másod fő  jegyző megadván, a költ
ségvetést, a kapcsolatos javaslatokkal együtt, név
szerinti szavazással és egyhangúlag elfogadták.

Ezután a kormányelnök, valamint az uj mi
niszterek kineveztetésüket közlő leiratára került a 
sor és azokat tudomásul véve, úgy Gömbös Gyula 
miniszterelnököt, mint a többi minisztert üdvözölték 
is  hazafias támogatásukról biztosították. Majd a 
tárgysorozat többi pontját tárgyalták le az alispán 
és a kisgyülés javaslatai alapján, amiket úgy első, 
mint másodnap az emlitett főjegyzőkön kívül még 
dr. Vadnay László tb. főjegyző, dr. Szász Kálmán 
tb. másodfőjegyző és dr. Kiss Etnő tb. főszolga
bíró referáltak.

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

F O D O R  F E R E N C  könjínjoradája Yeszprém

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. ^

H Í R E K .
— Kellemes karácsony! ünnepe

ket kívánunk lapunk kedves olvasói
nak, munkatársainak és jóakaróinak.

— Személyi hírek. Dr. Kenessey Poegrác, 
vármegyénk főispánja pénteken, feleségével együtt, 
Bpestre utazott, ahol a karácsonyi ünnepeket töl
tik. — Csajdghy Károly kúriai bíró, a veszprémi 
törvényszék elnöke, a hét elején Pápán volt s az 
ott megtaitott főlárgyalásokon elnökölt. — Dr. 
Berky Miklós, Veszprém város polgármestere a 
múlt héten Bpesten résztvelt a Városok Kongresz- 
szusának ülésén.

— Adomány. Dr. Schandl Károly, a deve- 
cseri kerület országgyűlési képviselője, kerülete 
szegényeinek 1000 P értékű természetbeni ado
mányt juttatott.

— K arácsonyi isten tisz te le tek  V eszprém 
ben. A székesegyházban dec. 24.-én éjféli mise, 
25.-én reggel fél 7 órakor szentmise, d. e. 9 kor 
főpapi mise szentbeszéddel, fél 11-kor plébániai 
nagymise, fél 12-kor pedig csendes mise. Kará
csony másodnapján ugyanez a sorrend. A többi 
katolikus templomban mindkét ünnepnapon a szo
kásos szentmisék és a szerzetes templomokban 
éjféli misék. — A református templomban mind
két ünnepnapon d. e. 10 és d. u. 3 órakor lesz
nek istentiszteletek, a délelőttiek urvacsoraosztás- 
sal. Karácsony másodnapján délelőtt az istentisz
teleten teológus prédikál. — Az evangélikus temp
lomokban ünnep mindkét napján d. e. 10 és d.
u. 3-kor lesz istentisztelet, a délelőtti istentiszte
let úrvacsorával.

— P áp a i áldás. Karácsony első napján a 
veszprémi székesegyházban a 9 órai ünnepi szent
misét dr. Rótt Nándor megyéspüspök pontifikálja 
s ő mondja a szentbeszédet is. Szentmise után a 
főpásztor pápai á'dást oszt a híveknek.

M il lió k  k e d v e lik  és fo g y a s z tjá k  
a  k i tű n ő  íz ű  B lo k m a lt• 
c u k o r k á t

Megkíméli magát 
aa utánmatoktól. ha oalédl B l o k m a f t̂ o t  
kér ée cnak eredeti etomagban t ogadla'el.

— R ótt N ándor m egyéspüspök a  szegé
nyek Ö nérzetének kím éléséről. Dr. Roll Nándor 
veszprémi megyéspüspök legutóbb kiadott ádventi 
pásztorlevelében többek között arra buzditja pap
ságát, hogy álljanak élére a karitatív mozgalmak
nak és kapcsolódjanak bele különösen az egyház- 
községek és jótékony egyesületek ilyen irányú 
működésébe. Iparkodjanak azon, hogy az ínsége
sek támogatásánál minél kevesebb legyen a hiva
talos eljárás és minél több legyen a jóság, a sze
retet. A bürokrácia — írja — sokszor sértő, meg
alázó elövigyázattal dolgozik. A szegénynek is van 
önérzete, ne sértsük meg és ne nyomjuk el azt. 
Miközben adunk nekik, tegyük testvérünkké is Okét 
és mutassuk meg szivünk szeretelét.

— Az a lispán  betegsége. Amint Őszinte 
sajnálattal értesülünk, dr. Horváth Lajos, várme
gyénk köztisztelet és szeretet övezte alispánja a 
napokban hirtelen megbetegedett s ezért a megyei 
kis- és közgyűlésen sem vehetett részt. Reméljük 
azonban, hogy baja csak múló természetű s abból 
hamarosan löl fog épülni.

— D icséret a  m úzeum nak. A Közgyűjte
mények Országos Felügyelősége a következő tar
talmú leiratot küldte a Vármegyei Muzeum veze
tőségéhez: „A Veszprémvármegyei Muzeum 1931 
— 1932. évi működéséről felterjesztett jelentést leg
teljesebb elismerésem és megelégedésem kifejezése 
melleit veszem tudomásul. A példás gonddal őssze- 
álliloit, tartalmas jelentésből örömmel állapítottam 
>neg, hogy a mintaszerűen vezeted muzeum és 
könyvtár a mai legsúlyosabb anyagi viszonyok 
között is töretlen energiával tesz eleget tudomá
nyos és közművelő feladatának.*

V il la te lk e k
■  |  B A L A T O N A L M Á D I

■  különböző pontjain, gyönyörű
■  helyeken, előnyös árban és

I
 kedvező fö lté te lek  mellett

e la d ó k .
Bővebb felvilágosítást dr, Horváth Béla ügyvédi irodája

ad Veszprémben. 3 is
— H alálozás. Perlaki József, a veszprémi 

róm. kát. egyházmegye nyugalmazott mernyei plé
bánosa december 15.-én meghalt. Nagy részvét 
mellett temették cl.

Pados József, volt alsóvárosi gazda dec. 
16.-án, éleiének 77., házasságának 53. évében rö- 
vid szenvedés ulán elhunyt. Fiatalabb éveiben te
vékeny munkásságot fejlett ki a köztéren és hosz- 
szabb időn át tagja volt a városi képviselőtestü
letnek. Temetése 18-án volt nagy részvét melleit. 
Halálát özvegye, szül. Keresztes Teréz, öt gyer
meke, köztük dr. Pados Gábor köröshegyi plébá
nos és kiterjedt rokonsága gyászolja.

— K arácsonyi szünidő  az  isko lákban . A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter valamennyi 
közép és elemi iskolában a karácsonyi szünidőt 
december 11.-től január 3.-ig rendelte el.

— E lőadás M ussoliniról. Aniónio Vidmar, 
a budapesti olasz követség sajtóattaséja december 
27. én d. u. 6 órakor a Veszprémi Nemzeti Ka
szinó helyiségében Mussoliniról magyarnyelvű elő
adási Iáit, amelyre a TESZ veszprémi kerületének 
vezetősége ezúton is meghívja az érdeklődőket. 
Belépőjegy nincs.

— P lébánosk inevezés. A veszprémi me
gyéspüspök dr. Ikér István leol. tanárt, a „Veszp
rémi Hírlap- főszerkesztőjét vaszari plébánossá 
nevezte ki.

— Uj teo lóg ia i ta n á r . A veszprémi me
gyéspüspök dr. Végit János csurgót hittanári a 
veszprémi szemináriumba teológiai tanárrá ne
vezte ki.

— Előfizetési fölhívás. Január 1.-én uj 
negyedbe lép a Veszprémvármegye. Tisztelettel kér
jük kedves olvasóinkat előfizetésük mielőbbi meg
újítására, kogy a lap küldésében fönnakadás ne 
álljon be. Csekket mai számunkhoz mellékelünk.

A kiadóhivatal.
—- A dom ányok Laczkó Dezső szo b rára .

Csütörtökig befolyt: Márkus Vámos Veszprém 2, 
N. N. Balatonalmádi 5 P, összes takarékpénztári 
betét 408 P. Ugyanezen célra Veszprém város 
500 P, Veszprémvármegye közönsége ugyancsak 
500 P hpzzájárulást szavazóit; meg. E két összeg 
azonban még nem folyt be.

— A N em zeti Kaszinó karácsony i és 
szilveszteri Összejövetelei. A Veszprémi Nem
zeti Kaszinó dec. 26.-án, Karácsonyhétlőn csalá
dias összejövetelt, majd 31. én, tagok és vendégek 
részére, családias jellegű, tánccal egybekötött estét 
rendez. Éjfélkor tea és büfé.

— Ha ö n  gyorsan  akar, jó l megkflny-
nyebbülnl, haszná ljon  „ lgm ándit“ s  be  fog 
te ljesü ln i. 371

— Városi képv iselőválasztások  Vesz
prém ben. Élénk érdeklődés melleti, de teljes rend- 
ben kedden zajlottak le a városi képviselő válasz
tások Veszprémben, dr. Lukcsics József egyel, ta
nár, apátkanonok, mint választási elnök vezetése 
alatt. A megválasztott uj városi képviselők a kö
vetkezők: I. kerület: Serák József, Zsigmond Já
nos rendes-, Kálmán István, Németh Gyula pót
tagok. II. kerület: Tamássy József, dr. Lantos An
dor, dr. Langmár Lipót rendes-, Jády József, Cser- 
nák László, Sárdy Imre póttagok. III. kerület: dr. 
Karsay Sándor, Farkas Jenő, Wolfram János Bog
nár Kálmán rendes-, Stoll Ferenc, Csomay József, 
Brazsil Gyula, Sziegl Ede póttagok. IV. kei illet. Csa- 
jághy Károly, Rózsa Imre, Kaulmann Mihály, dr. 
Gludovácz József rendes-, Mecséri Lajos, Csomay 
Kálmán, Léber Antal, Pásztori Ferenc póttagok. 
V. kerület : dr. Schiberna Ferenc, Sótonyi István 
rendes-, Rábaközy Ferenc, Strenner Ferenc pót-



1932. december 25. VESZPREMVARMEGYE (XXX)V. LV II.-51. szám.) 7,
tagok. A választás alkalmával a világítóknak kö
rülbelül 71 '/ .-a  szavazott Is. — Ezek szerint a 
veszprémi *Gaél Gaszton-párt" (!), amely pedig 
nagy nekigyürközéwel fogoll hozzá és terjedelmes 
programot is széjjel küldött, csak egy kerületben 
tudott sikert elérni.

— Oyerm ekelOadáa. Pápától jelentik: A 
Pápai Evangélikus Leányegyesület vasárnap este 
pompásan sikerült gyermekeIOadást rendezett a 
Levente-Otthonban. A csOppsígek minden lámpa
lástol menten, igen ügyesen mozogtak a színpa
don és adtik elO mondanivalóikat. A darabok be
tanítóit : Picktl Ida és Nagy Jolán trnitónökel, va
lamint az énekeket betanító Nltschinger János és 
Ágoston József tanítókat teljes elismerés illeti meg.

— Iskolánkivüli népm űvelés. Ajkáról je
lentik: Az Ajkai Isko'ánkivüli Népművelés Egye
sület második előadó estit vén Matics Árpád, a 
Pannónia Áramszolgáltató Rt. főmérnöke tartott 
propaganda előadást az elektromosságról. Uánna 
Farkas Imre .Fehér galamb" c. költeményét Szabó 
Eszter, Garay: .Az Obsitos" és „Napóleon" c. 
verseit Rénes György adta elő szép sikerrel. Az 
est szereplőit Bök tapssal jutalmazta a nagy szám
ban összejött közönség.

— A Veszprém i D alegyesület közgyűlése. 
A királydijas Veszprémi Dal egyesület, Csajághy 
Károly kúriai biró elnöklésével, vasárnap d lelőtt 
választmányi ülést tartott s azon a számadások 
slb. ismertetése mellett, a dalegyesülel közgyűlését 
készítették elő, ami január 8 -án  lesz. Ugyanez- 
alkalommal foglalkoztaka dalegyesület hangverse
nyével is, amit meg, hagyományos szokás szerint, 
február 1.-én rendeznek meg s amit — talán mon
danunk sem kell — már lázasan vár a város kö
zönsége.

— „Em den, a  hősök ha jó ja"  c. hősi éposz, 
Karácsony rlsőnapján. „Nem kérdem ki vagy, c. 
10 felvonásos vígjáték Karácsony másnapján. Szer- 

dán-csülOrkön (28. éa 29 ) — filléres helyárakkal 
— reprizben, a vígjátékok legjobbja: .Őfelsége 
a szirtiem".

— P o staszo lg á la t korlá tozása  Karácsony 
esté jén . A Veszprém postafőnökség közli, hogy 
dec. 24.-én, Karácsony esté,én a főnökség, főpénz
tár, utalvány- és postatakarékpénztár (csekk-fela
dás) osztályok a szolgálatukat már 16 órakor be
fejezik. Ezzel szemben a 16 órakor záró osztályok 
a déli órákban (12—14 ig) megszakítás nélkül 
rendelkezésre állanak. A csomag*,ajánlót lévé1 .táv
irat felvételi szolgáátban, valamint a távbeszélő
nél korlátozás nem lesz.

— B icskázás. Pápáról jelentik: Miller La
jos börOllői legény múlt vasárnap este a győri 
utón barátjával Kovács Sándorral összeveszett s 
bicskájával olyan erővel szúrta fejbe, hogy a pen
géje elgörbült. De Kovács koponyája erősebb volt, 
a szúrásnak ellenállott és csak kisebb sérülés 
esett rajta.

— N ovem berben javu ltak  a  várm egye
egészségügyi viszonyai. Dr. Bélák Imre, Veszprém 
vármegye főorvosa a közigazgatási bizottságban a 
múlt hónapról tett jelentésében azt a kevdező vál 
tozásl jelentette be, hogy az általános közegészségügyi 
viszonyok novemberben, az októberihez viszonyítva, 
kedvezőbbek voltak. Tömegesebben a légzőszervek 
huruton bántalmai fordu tak elő, de általában enyhe 
lefolyásuak voltak. Kedvezőbb volt a helyzet a 
fertőzőbetegségeknél is, mert azok száma, éspedig 
éppen a komolyabb betegségeknél, az előző havi 
351-ről 312 re esett le. Ezzel szemben lényegesen 
csak a bárányhimlő emelkedett. Járványos jelleg
gel a roncsoló toroklob Egeralján, a kanyaró Csög- 
lén és a bárányhimlő Tósokberénden uralkodott, 
az utóbbi azonban még novemberben megszűnt. 
Roncsolótoroklob tömegesebben még Bakonyszent- 
lászlón volt, ahol a vizsgálat megállapította, hogy 
53 tanuló közül 10 volt bacillusgazda és ezek 
közül csak keltő volt előzetesen torokmegbetege
désben. A bacillushordozó tanulókat az iskolából 
egyelőre kitiltották éa felügyelet alá helyezték. A 
fertőzőbetegségek novemberi statisztikája a követ
kező volt: csökkent; a vörhenv (23—18), a ka
nyaró (135—60), a hasihagymaz (73—55), a vér
has (21— 12) éa a paratifusz (3—0 ); emelke
dett: a roncsoló toroklob (67—88), a hökhurut 
<8—23), a bárányhimlő (10—43), a gyermekágyi láz 
(1—2), a luberkulózis (1—7) ésa  trahoma(2— 3).

Legszebb névjegyek Fodornál!

A Revíziós L ig a  vá rm eg ye i 
nagy vá lasz tm án ya .

^(Folytatás és vége.) Lakner Károly Ajka, Lón
kat Zsigmond Dég, Lukcsics Imre Perémarlon, dr. 
Lukciics József és dr. Lengyel Jenő Veszprém, 
Markocs Gyula Devecser, Mátyás János Padrag, 
Mihály István Nagydém, dr. Magyarász Ferenc 
Bakonykoppány, dr. Mohácsy Lajos Marcalgerge- 
!yi, Medgyaszay Vince Lepsény, dr. Moldoványi 
|enö és ifj. Matkovich László Veszprém, Németh 
József Pápa, Nirnsee P jI Ajka, Németh József 
Noszlop, Nikodém Mihály Pápaleszér, dr. Nagy 
látván Enying, dr. Ntgy László és Nölhig Györ
gyike Veszprém, vitéz O bán József Somlószöllós, 
dr. Porubszky Elemér, Puskás Apollónia, dr. Rad- 
ványi Viktor, Rosos Károly és Rhosóczy Rezső 
Veszprém, dr. Sulyok Dezső, Schökk Gyula és 
Szakács Dániel Pápa, Stróbel Zoltán Bikonybánk, 
Szalóky Lajos Nemesszalók, Szalay Dezső Ugod, 
Semjén István Szilasbalhás, Schnitz András Lajos- 
komárom, Stein Antal Mezőkomárom, Schrikker 
Sándor Balatonbozsok, Szabó Kornél Fűzfő, So
mogyi István Szentgál, dr. Szalóky József Vesz
prém, dr. Sült Lajos Zirc, dr. Sandorfi Kázmér, 
Stoll Ferenc, dr. Szeibeiling Rezső, dr. Simon 
György, dr. Spitzer József, dr. Szász Ferenc, dr. 
Szűcs Imre, Scipiades Iréné, Serák József és dr. 
Takács Lajos Veszprém, dr. Uzonyi Kálmán Pápa, 
Walla Ferenc Tündérmajor, Wolmuth Imre Siófok, 
Varjas Ziigmond Litér, dr. Véghely Andor, Wolf- 
ram János, Weidner Diesel Ernő, W JImann Ssmu, 
dr. Wéber Pál, VeLy Miklóa, Wmter János, dr. 
Wallner Emil, dr. Wallner E<mő, dr. Zauner Ró
bert és Ziigmond János Veszprém.

— Fölm entették, m ert önvédelem ből ölt. 
Ezév március 19. én Vanyolán a szőlőben meg
gyilkolva talál ák Varga Imre vanyolai gazdálkodót. 
A csendőri nyomozás megállapította, hogy Vargát 
\hdsz Dániel vanyolai községi biró revorverrel lőtte 
agyon. Varga és Ihász ugyanis már 1919 óta ha
ragban voltak egymással. A gyilkosság napján 
Ihász a szőlőbe igyekezett, amikor Varga egy pin
céből revolverrel rálítt, a golyó azonban nem ta
h it Ihász dulakodni kezdett Vargával, aminek 
hevében Varga ismét Ihászra lőtt, akit a tenyerén 
meg is sebesitett. Ihász ekkor előkapta saját re
volverét s egyetlen lövéssel agyonlőtte ellenfelét. 
A veszprémi törvényszék hétfőn, Pápán megtartott 
tárgyalásán bizonyítottnak látta az önvédelmet és 
Ihász Dánielt fölmentett*. Az ügyész felebbezett

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

— A mozi m űsora. Ma szombaton, Ka
rácsony-este (24) nincs előadás. Vasárnap, Kará
csony el j ő  napján (25.) d. u. 4, fél 7 és 9 órakor, 
csak egy nap : .Emden, a hősök hajója", hősi 
éposz a tengeri háborúból. A főszerepekben: Louis 
Ralph, Werner Fütterer. A történelmi nevezetességű 
német cirkálónak 1914. november 9. én bekövetke
zett végzetéig vívott hősi küzdelmét mutatja be 
teljes hűséggel. Kiegészítő és híradó. — Hétfőn, 
Karácsony másnapján (26 ) d. u. 4, fél 7 é3 9 
órakor, szintén csak egy nap, a zseniális magyar 
rendezőnek, Bolváry Gázának nagy filmje: .Nem 
kérdem ki vagy", vigjátik 10 felvonásban. A há
rom főszereplő: Liáné Hald, Gusztáv Frőlich és 
Szőke Szakáll. Zene: Róbert Stolz. Egy elszegé
nyedett fiatal gróf, mint soffőr keresi kenyerét, aki 
azonban egy előkelő leányt választ élettársul. Szőke 
Szakáll, mint grófi inas kacagtató. Szép, fülbe
mászó muzsika I Előzőleg kiegészítő és híradó. — 
Szerdán (28) este fél 7 és 9, csütörtökön (29.) d. 
u. 4 és este 9 órakor — filléres helydrakkal — 
közkívánatra reprizben: .Őfelsége a szerelem*, 
zenés vígjáték 11 felvonásban. Szereplők: Szőke 
Szakéit, Nagy Kató, Franz Lederer, Ottó Walburg, 
Grell Theimer, Halmay Tibor és Ralph A. Róbert, 
a legnagyobb filmsztárok. Előzőleg Fox Hangos 
Híradó.

A LFA  SE PA R A T Ö R  RT.
B U D A P E ST . I.. C SU R G Ó I-U T  1 5 /A. 

TELE FO N  5 8 -8 -2 3 ,  5 8 -8 -2 4
VÁROSI IRODA: IX.. RÁDAYUTCA 14,

T E L E F O N  8 8 - 1 - 2  1.

FÖLÖZÖGÉPEK 
Takarni állj fiillesztők
VAJ ÉS SAJTGYÁRTÁSI GÉPEK 
ÉS ESZKÖZÖK ^T .7 -- 5

T e l j e s  b e r e n d e z é s e k  
KANNÁK. MINDENNEMŰ 
BÁDOGÁRU -

I g e n  kedvező  f  i z e t é s i  f e l t é t e l e k

KÉRJEN D ÍJTALAN P R O SP E K TU S T. 404

— Kezdődő érelm eszesedésnél a termé
szetes „Ferenc József" keserűviz úgy az alhasí 
pangást, mint a renyhe emésztést megszünteti és 
a magas vérnyomást leszállítja. A gyakorlati o r
vostudomány vezérei a Ferenc József-vizet 
azért becsülik olyan nagyra, mert ez gyorsan és 
enyhe mödon szabályozza a szervezetre annyira 
fontos gyomor- és bélmfikődést. A Ferenc József 
keserűviz gyógyszertárakban, drogériában és fa
szerüzletekben kapható. i

— B arom fitolvajlások. A veszprémi rend
őrség felhívja a közönséget a legmesszebbmenő 
óvatosságra és felkér mindenkit, ha a baromfi
tolvajok személyazonosságára nézve legkevesebb 
gyanújuk van, ezt jelentsék a rendőrségen. Ezzel 
ugyanis nagyban elősegítik a rendőrség munkáját 
és így gátat lehet vetni a mindinkább elszaporodó 
baromfi iolvajlásoknak.

— Az u j rádiót vásárlók helyesen teszik, 
ha vevőberendezésüket azonnal bejelentik, mert 
ezzel sok kellemetlenségtől szabadulhatnak meg. 
A december 15.-e után bejelentett uj belépőktől, 
az eddigi rendelkezésektől ellérőleg, a posta nem 
kér előfizetési dijat, hanem azt csak a kővetkező 
höban szedi be.

T E S T E D Z É S .
V *ro B k 8 z i b irk ó z ó v e rs a n y  

V es zp rém b e n .
A Veszprémi Levente Egyesület vasárnap, 

Szombathely és Fűzfő leventéinek bevonásával, jil-  
sikerült birkózóversenyt rendezeti a Petőfi-szín
házban. A reggeli Arákban a helyi egyesület dr. 
Csiba Mőr min. tanácsos, p. U. igazgató, elnök 
vezetésével a pályaudvaron fogadta a vendégeket. 
A jóétvággyal elfogyasztott reggeli után 27 részt
vevővel megkezdődtek a selejtező mérkőzések. Az 
alább közölt birkózóeredmények u'án a Ili. kor
osztályú (8 - 1 4  éves) leventék szebbnél-szebb 
ügyességi számokkal és talajtornával gyönyörköd
tették a jelenvoltakat Az együttesen elmondott 
.Hiszekegy" után Csiba Mór elnök, Kolossváry 
László ezredes jelenlétében, igen szép, hazafias 
beszéddel köszöntötte a vendégaket és osztotta H 
a dijakat. A levenlezenekar által eljátszott „Hím- 
nusz'-szal érfvégelabirkózóverseny,amely nagyobb 
látogatottságot is megérdemelt volna.

A birkózóverseny eredményei: Pehelysúly: 
1. Drexter L. Veszprém, 2. Csidey J. Szhely, 3. 
Illikminn Gy. V. Könny üsuly: I. Lennert 1. V., 2. 
Schmidt A. V., 3. Leposa J. Szhely. Kisközépsuly:
1. Strake Gy. V., 2. Zalczer E Szhely. 3. Schmidt 
K. V. Nagyközépsuly: 1. Rohács J. V., 2. Soproni 
D. V„ 3. Séd Iák |. V. Ktsnehizsuly: l.V ig L. V.,
2. Nagyvári I. V., 3. Sefiser M. V. Külön birkózó- 
akadémiát mutattak be Nyúl Sándor és Tavassy 
József nagy sikerrel. A kitünóen sikerült birkózéi- 
verseny rendezéséért és a sikeresen összeállított 
ügyességi mutatványszámok betanításáéit JWéniss 
Sándort, r. Veszprémi Levente Egyesület birkóző- 
szakoszkrlyának vezetőjét illeti dicséret. (t. IJ
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IRODALOM  és M Ű VÉSZET.
(„Atöróklödés mint végzet*.) Ezzel a cím

mel dr. Hézser László tollából egy nagyon érde
kes kónyv hagyta el a sajtót. Az átóróklés prob
lémájával, a lelkiismeretesebb, széleskörű tanulmá
nyok és tudományos kutatások alapján, mégis le- 
bilincselóen, kOnnyed stílusban, tiszta magyarság
gal foglalkozik. Mi az, ami bennünk halhatatlan ? 
Mit OrOklűnk szülőinktől, mit adunk utódainknak ? 
Öröklődnek-e a szülők betegségei ? Hogyan képzel
jük el a lelki átöröklés mehanizmusát ? Milyen 
viszonyban van a lest a lélekkel? Van-e erkölcsi 
átOrOklés? Milyen belső szükségszerűség kény
szeríti a bűnözőt a bűnre? Miéri nem tudunk 
felszabadulni az ósők szellemi hierarhiája alól ? 
Mi határozza meg egyéniségűnket és sorsunkat? 
Az emberiség mai krízise csak múló indiszpozi- 
ció-e vagy a közelgő vég agóniája ? stb. kérdésekre 
ad feleletet a regény érdekességével ható nagytudo- 
mányu műben, amely Novák Rudolf és Társa 
(Bpett, Vili., Baross-utca 21.) közismert tudomá
nyos könyvkiadóvállalat Ízléses kiadásában jeleni 
meg 228 oldal terjedelemben. Ara 5 P.

(Reggeli az  óceánjárón .) Hogy milyen az 
élet a nagy óceánjárókon, arról érdekes utijegyze- 
teket irt Harsányi Zsolt az Uj Idők ben. Herczeg 
Ferenc szépirodalmi hetilapja a szokásos változa
tos és gazdag tartalommal jelent meg. Kosáryné 
Réz Lola regénye befejezést nyert, Csathó Kálmáné 
pedig folyik. Oosztonyi Ádám és Barsy K. Irma 
elbeszélései, Farkas Irma mélabus Írása, Ruzitska 
versfordítása, Várkonyi László és Temesváry 
Kriszta versei érdemelnek még említést. Ba'ázs 
Sándor Pintér Jenő irodalomtörténetét ismerteti. 
Molnár Jenő vidám békebeli eseteket mond el. Mű
vészi és időszerű képek, aforizmák és a népszerű 
rovatok teszik változatossá az Uj Idök-et, amely
nek kiadóhivatala: Bpest, VI., Andrássy ut 16 bár
kinek küld mutatványszámot. Előfizetés negyedévre 
64 0  P, egyes szám 50 fillér.

(Az Iparos Dalárda hangversenye.) A 
Veszprémi Iparos Dalárda december 26.-án, Kará
csony másnapján, a Petöfi-szinházban rendezi, a 
dalárda versenyutiatapja javára, tánccal egybekötött 
hangversenyét. Jegyek előre válthatók Oeorgi La
jos könyvkötészetében (Sziklay János u.), valamint 
előadás napján d. e. 10—10 ig és este 6 órától 
a színházi pénztárnál. Az előadás kezdete ponto
san 8 órakor.

(M űkedvelő szlnielőadás.) Zircröl jelentik : 
A Zirci Keresztény Munkásegyesület december 
25.-én és 26-án, a Kát Legényegylet nagytermé
ben, az egyesület téli segélyalapja javára, színi- 
előadást rendez, mely alkalommal az .Ami fönn
tart minket* c. karácsonyi életképet adják elő. Ez 
a szerény egyesület rövid fennállása óla nagy te
vékenységet fejt ki úgy az önművelés, mint tagjai 
anyagi jólétének előmozdítása tekintetében.

(M urgács Kálmán OtOdik nótáskOnyve ) 
Murgács Kálmán, a népszerű dalköltő termékeny
ségének bizonyítéka, hogy immár az ötödik nó- 
táskönyvét bocsátotta kOzre. Murgács Kálmánt nem 
kell kUIOn bemutatni a magyar közönségnek, hi
szen az egész országban ismerik, játsszák és ének
lik az ő dalait' amelyeket szép melódia, magya
ros ritmus és hangulat jellemeznek. Mostani nó- 
táskönyvében a hallgatók és a csárdások váltogat
ják egymást, őszinte örömet szerezve az érzéstel
jes magyar zene kedvelőinek, amit még fokoz az 
is, hogy a dalokat olyan kiváló poéták verseire 
komponálta, mint Qárdonyi Oéza, Gyökössy Endre, 
Agyagfalvi Hegyi István, Vályi-Nagy Géza, Bagdy 
István stb. s Így a nóták szövege is művészi ér
téket képvisel. A nóláskönyvet Nádor Kálmán adta 
ki ízléses kiállításban

Anyakönyv.
8zOletés: Verbovszky János bányamunkás és Koszo

rús Ilona leánya Etelka r. k. - ülaski Erzsébet lm. napsz.-nő 
fia György r. k. — Födö Julianna lia Gusztáv r. k. — 
Jagasics Antal katonai int. szolga és Varga Mária leánya 
Gizella és Julianna (ikrek) r. k. — Keszler István juhász sz. 
és Rigó Anna leánya Margit r. k.

Halálozás Olasz Imréné Balázs Mária 63 é., rét. — 
Németh Anna 3 h., r. k. -  Dr. Burg Lajosné Kautsch Hilda 
44 é., r. k. — Steigler György 19 n ,  r. k. — Molnár Irma 
II  h., r. k.

Házasság: Molnár Mihály cipész-s. és Slavonics Juli
anna nöiszabó-s., r. k.

G y e r m e k j á t é k o k
nagy v á lasz té kb an  F o d o r n á l .

KÖZGAZDASÁG.
•  A Veszprémi és Megyei Takarékpénz

tár uj Igazgatósága. A Veszprémi és Megyei 
Takarékpénztár kedden délután rendkívüli közgyű
lést tartott, amelynek összehívása — közludomás 
szerint — az intézet főrészvényeseinek személyé
ben történt változás és ennek folytán az igazgató
ság és felügyelő bizottság lemondása következté
ben vált szükségessé. A közgyűlés, amelyen dr. 
óvári Ferenc felsőházi tag elnökölt s közel 16 000 
drb részvény (összesen 28000 darabból) tulajdo
nosa veit részt, a lemondások tudomásulvétele 
után, az elnök előterjesztés éré, egyhangúlag meg
választotta az uj igazgatósági és felűgyelő-bizott-

Veszprém megyei város polgármestere. 
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Ajánlati felhívás.
A városi kórház és szegényház részére az 

1933. évben szükséges alábbi éielm icikkek, úgy 
m int: húsfélék, marha-, borjú-, sertéshús, borjú és 
sertés máj, füstölt hús, füstölt szalonna, sonka, 
kolbász, virstli, csont, ser észsir, fflzőliszt, tészta- 
liszt, főződara, fehér és félbarna kenyér, zsemlye, 
ecet, szeszfélék, tej, vaj, sajt; különféle fűszer
á ru k  : cukor, só, tea, makkaróni, szemes és pót
kávé, mák, paprika, bors, stb. stb ; továbbá kü
lönféle, a füszerüzlet körébe tartozó használati 
tárgyak , mosó és mosdó szappan, mosópor, tisz
títószerek, seprők, kefék, stb. továbbá a kórház
ban és szegényházban elhaltak, valamint a Vesz
prémben hozzátartozók nélkül elhalt szegények 
részére szükséges koporsók szállására  pályáza
tot hirdetek.

Az egyes cikkekre az ajánlat a szállítás egész 
tartamára érvényes fix árban teendő.

Az ajánlatot Írásban, borítékba zárva, sza- 
bálszerü bélyeggel ellátva, kizárólag az általam 
kiadott, a szállítási feltételeket is magába foglaló 
ajánlati űrlapon lehet megtenni. Az űrlapok a vá
rosházán, a kiadóhivatalban (I. em. udvari szárny) 
kapható. Ugyancsak ott kapható a szá l fásra ke
rülő cikkek teljes jegyzéke is.

Az ajánlatokat a polgármesteri kivatal ikta
tójába 1933. évi ja n u á r  3. ának  déli 12 ó rá 
já ig  kell beadni. A később érkező, úgy szintén 
nem az előirt ajánlati ü rlapon tett ajánlatokat 
figyelembe nem vesszük. U óajánlatnak helye nincs. 
Az ajánlatok felett a kórházi bizottság dönt, annak 
határozatáig ajánlattevók kötelezettségben marad
nak. A kórházi bizottság fenntartja magának a jo
got, hogy a beérkezett ajánlatok közül szabadon 
válasszon, tekintet nélkül az ajánlott árakra, to
vábbá arra, hogy a szállítást az azonos szakma 
körébe tartozó cikkekre nézve is akár egy aján
lattevőnek Ítélje oda, akár pedig azt több aján
lattevő között ossza meg.

A szállítási kötelezettség 1933. évi február 
hó 1.-én kezdődik és 1933. évi december 31.-ig tart.

Veszprém, 1932. december 22.
Dr. B erky Miklós

407 polgármester.
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Hirdetm ény.
1932. december 31.-ével a V e s z 

p ré m i K ö rze ti F o rg a lm i A d ó h i
v a ta l átszerveztetik és 1933. évi január 
hó 1.-én felállítandó V e s z p ré m  V é r -  
m egyei KSzponti F o rg a lm i A dó
h iv a ta lb a  olvad be. Értesíti evégből a hi
vatal az érdekelteket, hogy 1933. évben a 
befizetéseket a Veszprém Vármegyei Köz
ponti Forgalmi Adóhivatal 55.941. számú 
postatakarékpénztári csekkszámlájára tar
toznak eszközölni, mert a városi pénztár
hoz történő fizetések 1933. január 5.-én 
megszűnnek.

Postatakarékpénztári befizetési lapok 
úgy az illetékes forgalmi adóellenőröknél, 
minta hivataltól beszerezhetők.

Veszprém Vármegyei Központi 
386 Forgalmi Adóhivatal.

sági tagokat, akiknek névsora a következő: Igaz
gatóság : dr. Óvári Ferenc, a társaság elnöke, dr. 
Berky Miklós, Csomay Kálmán, dr. Iklódy-Szabö 
János, Kelemen Imre, Rády Andor, dr. Rosenberg 
Jenő, dr. Spitzer József, Slrausz Antal, Velty Mik
lós. Felügyelő bizottság: Berger József, Bokrossy 
Ferenc, Haidekker László, dr. Lantos Andor, Szí- 
gelhy Ferenc. A megválasztottak nevében Velty 
Miklós mondott szívélyes szavakkal meleg köszö
netét azért a bizaloméri, ami a részvényesek ré 
széről az egyhangú megválasztás tényében irántuk 
megnyilvánul. Beszéde során elismeréssel emlé
kezett meg a távozó igazgatóság eddigi működé
séről, amely Holitscher Károly elnöksége alatt ér
tékes munkát végzett, és — mini mondta — az 
intézet életében tatán a legnehezebb föladatokat 
oldotta meg. Kötelességet teljesít akkor, amidőn 
ezért az újonnan megválasztott igazgatóság nevé- 
b n őszinte köszönetét mond. A közgyűlési kö
vető igazgatósági ülésen az igazgalóság dr. Iklődy- 
Szabi János kincstári főtanácsos, földbirtokost az 
igazgalóság elnökévé, állandó helyettesévé pedig 
Velty Miklós földbiitokost választotta meg.

* Az Iparosság  b izalm at szavazott a  
Veszprém i Ipartestfllet vezetőségének. Vasár
nap délelőtt a városi mozgókép szinház helyisé
gében nagy érdeklődés mellett folyt le a Veszprémi 
Ipartestükt közgyűlése, amely hivatott volt dönteni 
ama bizalmatlansági indítvány fölöd, amit az ellen
zék a volt jegyző ügyéből kifolyólag a testület 
vezetősége ellen teli. Több fölszőlalás útin Wolf- 
ram János elnök szavazásra (ette föl a kérdési, 
amely alkalommal a közgyűlés a bizalmatlansági 
indilványt 129 szóval 106 szavazat ellenében el- 
vetette. Ezu'áb az uj ipartest, jegyző fizetését 160 
P ben állapitól ák meg, majd egyhangúlag jóvá
hagyták az iparosszékház ajándékozása ügyében 
Veszprém várossal kötötl szerződést, és annak az 
iparosság részére történt megszerzése körül kifej
teti önzetlen működésükért jegyzőkönyvi köszöne- 
t . t  szavaztak dr. Kenessey Pongrác főispánnak, 
dr. Berky Miklós polgármesternek és dr. Porubszky 
Elemér várm. főjegyzőnek. Elfogadta a közgyűlés 
a 12 előljárÓ8ági tag lemondását, de azok, Wolf- 
ram elnök megértésre és Összhangra buzdilő sza
vai u'áo, lemondásukat visszavonták.

* A VOGE m egalakulása  V eszprém ben .
A Vasutasok Orzfágos Gazdasági Egyesülete va
sárnap tartolta veszprémi csoportjának alakuló 
közgyűlését, Radocza Vince ny. állomásfőnök kor- 
elnőksége alatt A nagy számban összesereglett 
helybeli és környéki vasutasság elölt a VOGE köz
pontja részéről Török Antal titkár ismer telte az 
egyesület célját és programját. Rámutatott a 18000 
tagot számláló .nyaegyesülel kul urális és gazda
sági tevékenységére s az addig elért jelentős ered
ményekre. A VOGE nek az országban már 44 
helyi csoportja működik. A választások során 
diszetnökki egyhangú lelkesedéssel Radocza Vin
cét és Winler János föintézö, állomásfőnököl vá
lasztották meg. Ugyancsak egyhangúlag elnökké 
Schönaigner-Kriger Imre mérnök, atelnökköki Bor
bély Mihály iroda s. liszt és Halász Gyula ny. 
irodatiszt, főtitkárrá Szabó József főtiszt válasz
tatlak meg. Ezenkívül megválasztották a tisztikart 
és a 10 tagú választmányt. Winler János elnök, 
székfoglalójában összetartásra buzdított és han
goztatva az alakulásnak szükségességéi, rámutatott; 
hogy a társadalomban a vasúttársaságnak, szerve
zettségénél és számarányánál fogva, el kell foglalni 
azt a helyet, ami a nemzetépitő munkában joggal 
megilleti. Tőrök Antal ée Szép József, a hegyes
halmi csoport főtitkára köszöntőt ék ezután a cso
port vezelőségél 8 mindketten kiemelték Szabó 
József, az uj főtitkár korábbi agilis működését és 
szervezőképességét a VOGE hegyeshalmi csoport
jában.

* A Falu Urániája mozgókép előru ása 
Ajkán. Ajkáról jelentik: A Falu Urániája vasár
nap két előadást tartott. Az egyiken az összes is
kolák tanuló ifjúsága is megjelent, amit az Isko- 
lánkivüli Népm. Egyesület tett ^számukra ingye
nesen lehetővé. A bemutatott két darab: .A kis 
hős* és ,A  koca vadász vigjálék igen letszett a 
gyermekeknek éppúgy, m inta felnőtteknek. Az elő
adást 206 gyerek nézte végig.

* A gyümölcsös tél! kezeléséről ir a
Növényvédelem és Kertészet most megjelent leg
újabb száma. Cikkeket közöl még a gyümölcsfák 
trágyázásáról, a borok fekete töréséről, a gyü
mölcsfa karbolineumos és mészkénlés permetezé
séről, a szőlőtőkék áloltásáról, a gyümölcsfák ter
méketlenségéről, a melegágyak készítéséről stb. A



1932. december 25. ESZPRÉMVARMEGYE (XXXIV. LVII.-51. szám.) 9.

Legolcsóbb Szón
a kitűnő

A J K A I
darabos szén.

Á ra  q-ként

3 6 0  P
Megrendelhető és kapható:

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

302 Kórház-utca I.

Szentgál község elöljáróságától.

dúsan illusztrált kát szaklapból, egy alkalommal, e 
lapra való hivatkozással a Növényvédelem kiadó- 
hivatala (Budapest, Földművelésügyi Minisztérium) 
díjtalanul küld m u t a t v á n y s z á m o l . _______

<594—1931. szám.

Árverési hirdetmény._____ *S3
Dr. László M. Mihály budapesti ügyvéd által 

képviselt Phönix Életbiztosító Társaság javára 286 
P  86 f követelés és járulékai erejéig a bpesti közp. 
kir. járásbíróság 1931. évi 416.887. sz. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőnél 1931. évi junius hó 13 án lefoglalt, 
1300 P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. 
járásbíróság fenti számú végzése alapján az árve
rést elrendelem s annak az 1908. évi XLI. t e. 20. 
§  a alapján a még kővetkezőkben megnevezett, va
lamint zálogjogot szeizett más foglaltatók javára 
is, végrehajtást szenvedő lakásán, Veszprémben a 
Toborzó u. 4. és Gizella-lér 3. szám alatt leendő 
megtartására határidőül 1932. évi decem ber hó 
30. napjának délután 4 óráját tűzöm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat, 
a  legtöbbe! Ígérőnek, esetleg a becsár ’/„ áéri is 
el fogom adni. 1000 Pengőt meghaladó becsér- 
tékü ingónál a becsérlék 10°/o - át bánatpénzül ke
zeimhez 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 jegyzőkönyböl ki nem lünik, 
igénykeredetüket az árverés megkezdéséig nálam 
írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1932. december 1.
390 Stekker kir. bir. végrehajtó.

3956 -1 9 3 2 . szám.
Árverési hirdetmény.

Dr. Lőwy Károly és társai ügyvéd által kép
viselt Bernstein Sámuel javára 350 P követelés és 
járulékai erejéig a székesfehérvári kir. járásbíróság 
1932. évi 5007. sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőknél 1932. 
évi nov. hó 12.-én lefoglalt, 1256 P 5 0 f-re  becsült 
ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság fenti 
számú végzése alapján az árveréot elrendelem, s 
annak az 1908. évi XLI. te. 20. § a alapján még 
az összes érdekeltek, valamint zálogjogot szerze t 
más foglaltatók javára is végrehajtást szenvedők 
lakásán, Hajmáskéren, az Erdős vendéglő mellett 
és folyt, az Éleslövészet 0 pontjánál leendő meg
tartására határidőül 1932. évi december hó 30. 
napjának délután 3 és fél óráját tűzöm ki, 
amikor a biróilag lefoglalt bútorok, széna, szalma, 
üzleti berendezés, áruk s egyéb ingóságokat a leg
többet ígérőnek, eset'eg a becsár * 3-ért is el fo
gom adni. 1000 P-őt meghaladó becsértékü ingó
nál a becsérték 10 °/o*át bánatpénzül kezeimhez, 
az árverés megkezdésekor le kell fizetni.

Kelt Veszprém, 1932. november 3.
405 Pádár s. k., kir. bir. végrehajtó.

Likőr, rum, konyak
leszállított árban, 
elsőrangú minőség

Steiner Jónás és Fiai
szeszárugyárában  

383 V E S Z P R É M ,
Kossuth Lajos-utca 16.

Legszebb névjegyek Fodornál!

2.995-1932. szám.

Árverési hirdetmény.
Szentgál község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a kezelése alatt álló Iskola 
Alap erdejében kitermelendő, mintegy 250 
méter

bükkhasáb tűzifára
az árverést f. évi d ece m b er hó 27 .-é n  
d élu tén  fé l 3  ó ra k o r  tartja meg a
községházán.

Árverezni szándékozók, az árverés meg
kezdése előtt, a kikiáltási ár lOVo-át tar
toznak bánatpénzül letenni.

Szentgál, 1932. december 13.
387 Községi elöljáróság.

1148—1931. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Prosszvimmer Géza budapesti ügyvéd ál

tal képviseli Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 
RT. javára 477 P 55 f követelés és járulékai ere
jéig a bpesti közp. kir. járásbíróság 1931.| évi 
449392. sz. végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1931. nov. 
2.-án lefoglalt, 1030 P-re becsüli ingóságokra a 
veszprémi kir. járásbíróság fenti számú végzése 
slapján az árverést elrendelem, 8 annak az 1908. 
évi XLI. l.-c. 20 § a alapján még kővetkezőkben 
megnevezett, dr. Tcth Geyza bpesti ügyvéd által 
képviseli Első Magyar Általános Biztosító 309 74 
P tőkekövetelés behajtására, valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatók javára is, végrehajtási 
szenvedő lakásán leendő megtartására határidőül 
1932. évi decem ber hó 30. napjának délelő tt 
tizenegy óráját lüzöm ki, amikor a biróilag 
lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek, esetleg a becsár */,-ért is el fogom adni. 
1000 P-t meghaladó becsériekü ingónál a becsér
lék 10 °/o át bánatpénzül kezeimhez, az árverés 
megkezdésekor, le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból végtehajlaló követeléséi megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem lünik, 
igénykereselüket az árverés megkezdéséig nálam 
írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1932. november hó 22.
403 Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

A VESZPRÉMVÍRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszma 66.

585—1932. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Vadász Mihály budapesti ügyvéd által kép

viselt Autóvásár közlekedésügyi r. t. javára 2900 P 
követelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. já
rásbíróság 1932. évi 529 számú végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőnél 1932. évi május hó 13. án lefoglalt, 
1054 P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. 
járásbíróság fenti számú végzése alapján az ár
verést elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. 
t.*c. 20. § a alapján még a következőkben meg
nevezett, valamint zálogjogot szerzett más foglal
tatók javára is, végrehajtást szenvedő lakásán, Vesz
prémben, Gizella-tér 3. és Toborzó-u. 4. szám 
alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi de
cember hó 30. napjának délután 4 óráját tű
zöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, képek, 
festmények, szőnyegek, alpakka tárgyak s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, esetleg a becsár 
Vs-éit is el fogom adni. 1000 P-t meghaladó becs- 
értékű ingónál a becsérték 10 %-át bánatpénzül ke
zeimhez, az árverés megkezdésekor, le kell fizetni.

Kelt Veszprém, 1932. évi november hó 22. 
385 Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

861—1932. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Láng Lajos budapesti ügyvéd által kép

viselt Ferró vas és műszaki és autófelszerelési rf. 
javára 320 P követelés és járulékai erejéig a vesz
prémi kir. já'ásbiróeág 1932 évi 1763. számú vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtási szenvedőnél 1932. évi szeptember hó 
13. án lefoglalt, 2732 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
nevezed, valamint zálogjogot szerzett más foglal
tatók javára is, végrehajtás szenvedő lakásán, 
Veszprémben, Kossuth Lajos-u'ca 22. és folytató
lag Galamb utca 19. szám alatt leendő megtartá
sára haláridőül 1933. januir 10. napjának délután 
fői 01 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefog
lalt bútorok, üzletberendezés, festék'és azappanáruk 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, esetleg 
a becsár ’ ,-áért is el fogom adni. 1000 pengőt 
meghaladó becsértékü ingónál a becsérték 10 7 , -  
át bánatpénzül kezeimhez az árverés megkezdése
kor le kell fizelni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vételár
ból végrehajtató követeléséi megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igénykereaelüket az árverés megkezdéséig nálam 
Írásban vagy szóval jelentsék be.

Kell Veszprém, 1932. december 1.-én.
388 Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó
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Megkezdődött a nagy karácsonyi
gyermek játékvásár!

sSs n io — ó in ^ ö llo  ■ - dlLQ: I o ------- o  II o ------- o  Ifo^------ o  l l ő

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

kaphatók:
Törhetetlen állatok, várak, W .. ........ ~ ~ P  Babahinták, tűzoltó autók,
ólomkatonák, sínes vasutak 
óraszerkezettel, lottószerü 
játékok, számológépek, fog
lalkoztató játékok, villany
motorok, épitőszekrények, 
társasjátékok, alumínium és 
porcellánjátékok. tankok,

babaszobák

Rendkívül
olcsó árak!

Gyönyörű, törhetetlen

beszélő
porcellán, mozgó, 

öltöztetett, posztó és egyéb

BABÁK

repülőgépek, gyorsvasutak, 
villamoskocsik, motorhajók, 
bádog csukott túra teherau
tók jó rugós óraszerkezettel, 
csörgők, trombiták, Diana 
légpisztolyok, triciklik, fa
autók, mackók, puskák,

hintalovak

Kérem játékkirakataim és játékraktáram 
vásárlás céljából való szives megtekintését.

FODOR FERENC
l!=

könyv- és papirkereskedése, Veszprém. Telefon 54. szám. % 
^ ö l l  o—  = ö l lo —J- o  o ---------- o  f o - -o  o  o  1| 6 ^

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben, '-aptulaidonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat.


