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Meditatio futurae vitae.
Irta M akár János.

Monoton egyszerűséggel, lassan telnek az 
ó-esztendő utolsó napjai. Mintha ólomszürke 
fátyol borítaná a  nagy mindenséget. C .ám  d. 
u. negyed 1-et mutat, hirtelen elhomályosodik 
minden, szobám ban alkonyi szürkület van. 
Lelkemből indíttatva kezembe veszem a  tollat, 
hogy gondolataimat papírra vessem.

Meditatio futurae vitae 1 önkénytelenül 
is kikapcsolódik ez az  elmúló esztendő a ma
ga  sok tragikumával, nemeziseivel agyamból, 
úgy érzem, mintha egyszerre minden megsza
kadna  köztem és közte, váteszi tekintetem a 
jövő felé irányítom s elkezdek gondolkodni. 
Agyam ban a  gondolatok százai rajzanak, nyug
ta lan  gondolatok, melyek szertelen szabadság
gal csaponganak. Igyekszem megfékezni őket. 
Igyekszem lecsillapítani magam, gondolataim 
rendszerezve, elmélkedem a  jövő életről az uj 
esztendő küszöbén.

Sejtelmes érzés fogja el szivem et; a  re
m ény és kétség hánykódik benne, ez a  kettő 
együtt já r mindig, elválaszthatatlanúl. Mit hoz  
a  jövő  ? Ez a  kérdés zakatol agyam ban, nem 
hágy nyugton, gyötri, kínozza reménykedő tel
kemet. H átha mégis meg lesz, amit várunk epe
kedve, sóvárogva ! H átha visszakapjuk mindazt, 
am it elvettek tőlünk : Bácskát, Bánátot, a  kin
cses Kolozsvárt Erdéllyel, a Felvidéket, Hátha 
m iénk lesz újra Nagy-Magyarország I Mintha az 
idők jelei is emellett szólanának, mintha az a 
sok  im ádság nem hangzott volna el hiába ; a 
felemelt tiltakozó szónak várjuk, hogy meg lesz 
a z  eredménye. Hisz m ar régóta remény és két
ség közt hánykódunk s velünk hánykódik, vajú
dik ez a  világ.

Mig igy gondolataimmal igyekszem elhes
segetni a  rémképeket, eszem be ju t Arany János 
versének egyik strófája, mely oly igen ráillik a  
mi korunkra, oly élethű képet rajzol, igazi tükör, 
melyben meglátjuk a  magyar múlt és jelen fájl

dalm as szenvedését, tépelődését; az  igazi hon
fiúi bánatot, aggodalmat. Idézem ezt a  vers
strófát :

Az óra lüktet lassú percegéssel.
Kimérve a megmérhetetlen időt.
Ébren a honfigond virrasztva mécssel.
Homlokra összéb gvűjti a redőt.
Vajúdni meddig tart még e vilégnak ?
Sors óraműved oly irtóztató.
Hallom kerekid, amint egybevágnak.
De nincs azokhoz számlap, mutató.

Igen, ez a  mi mostani világunk is vajúdik, 
úgy érzem s az  a gondolatom tám ad ; miként 
az  abszolutizmus világában felderült a szabad
ság hajnala, úgy Istenbe vetett rendíthetetlen 
hittel vallom, hogy a  jövő év is nagy változást 
hoz reánk magyarokra.

Szobám ban világosodik, lelkemben a  hit 
mécsese ég s mig én agyam ban „meditatio 
futurae vitae“-t tartok, alázatosan lehajtom fe
jem, elrebegem : Legyen meg atyám  a  te aka
ratod I-..

A  T y le r -je le n té s  
nem  politikum .
Az ellenzék néhány politikusa, aki min

dennap ir, szónokol és nyilatkozik, siet a  Tyler- 
jelentés néhány súlyos megállapítását a  Göm
bös-kormány ellen kihasználni. Mintha a  magyar 
kormány két és fél hónapos működése alatt 
képes lett volna, de elmulasztotta a  jelentésben 
megállapított bajoknak és nehézségeknek a  ki
küszöbölését. Bizonyára Tyler maga tiltakoznék 
leghevesebben az ellen, hogy az  ellenzék korona
tanúként szerepeltesse a  kormánnyal szemben. 
Már csak azért is, mert ez a  szakszerű gazda
sági és pénzügyi jelentés egyáltalán nem poli
tikum. A jelentés közzétételével a népszövet
ségi megbízott eleget tesz annak a  kötelezett
ségének. hogy szorgalm azza az állam háztartás 
egyensúlyának helyreállítását és ilyképen is 
érvényesítse a  külföldi hitelezők érdekeit. A

népszövetségi megbízott e működéséből csakis 
az ellenzék iparkodik politikumot kovácsolni, 
nem is leplezett kárörömmel kihalászva a  je
lentésből azokat a súlyos megállapításokat, me
lyek Magyarország helyzetének komolyságát és 
a  krízis súlyosságát illusztrálják. Szinte éljen- 
zik és ünnepük a pénzügyi megbízottat azért, 
hogy hazánk pénzügyi és gazdasági állapotát 
oly súlyosnak találja.

Hogy a kormányon nagyobbat lehessen 
ütni, természetesen elhallgatják ezek az  ellen
zéki bajkeverők a  Tyler-jelentésnek mindazo
kat az adatait és részleteit, amelyek megma
gyarázzák a  súlyos helyzetet, vagy amelyek 
némi reménysugárt vetítenek a  jelentés sötét
jébe. így elhallgatják, hogy Tyler a magyaror
szági krízis okául a  külkereskedelem m egcsap
panását, az export lehetetlenülését, a  kényszerű 
devizagazdálkodást, a veszteséges mezőgazda- 
sági áralakulást jelöli meg, hogy továbbá a  
Gömbös-kormány által bevezetett kompenzációs 
költségmegtéritéstől javulást remél, hogy a  kor
mány a  bevételek emelésére és az állami köz- 
igazgatási és üzemi kiadások csökkentésére kü
lönböző tervezeteket dolgozott ki, amelyek tár
gyalás alatt vannak. Arról sem vesznek tudo
mást az ellenzési bírálók, hogy Tyler megdi
cséri a  kormányt, amiért az  illetékhátralékok 
fedezetére kibocsátott kincstárjegyhitelnek még 
csak a  felét sem vette igénybe, aminthogy óva
tosan titkolják azt az örvendetes tényt is, hogy 
a  nyílt piacon a  pengő értékelése a dollárral 
szemben javulást mutat. Valamint, hogy az 
utóbbi időben a  Nemzeti Bankhoz befolyt de
vizákban a nem es devizák aránya határozot
tan javult. Arról sem vesz tudomást az  ellen
zéki gáncsoskodás, hogy a  Gömbös-kormány 
már eddig is sikeresen folyamatba tette az ipari 
cikkek árleszoritását és hogy ezt erélyesen to
vább akarja folytatni. A Tyler-jelentés körül úgy 
járják a  dervistáncot, m intha különös örömre 
és vigasságra adna okot az ország súlyos álla
pota, gyászinduló hangjainál ülnek párpoliti
kai dáridót.

Népdal.
Kalapomon piros rózsa,
Babám meg a két karomba.
Két karommal átkarolom,
Pici száját megcsókolom.

Elhervadt a piros rózsa,
Nem szól már a régi nóta:
Hűtlen lett a kis galambom,
Nincsen aki megcsókoljon.

Séd.

A veszprémi „elefán téró l.
Vároiunk egyik helyi érdekessége, a piactér! 

elefánt eltűnt talapzatáról, hogy nemsokára meg- 
ujhodva (érjen vissza helyére. Talán nem lesz ér
dektelen, ha ennek a régi bolti elmernek múltjáról 
egyet-mást áladunk az emlékezetnek.

Ez a gondosan megmintázott, élethfl elefánt
szobor kSzel száz esztendeje szolgál a Rákóczi- 
tér sarkán levfl régi fűszerUzlet címeréül. A hagyo
mány szerint Schin Ede jómódú füszerkereskedó, 
aki egyúttal a háznak a tulajdonosa volt, készi-

szittetle a múlt század derekán, üzlete fólé címe
rül, az elefántot. Akkoriban nagyban divatoztak az 
ilyen plasztikus bolti címerek, városunkban is, de 
ma már csak ez az elefánt és a Korona-srá ló 
bejárata feletti korona emlékezteinek az elmúlt, 
régi idókre.

A künyürtelen térrendezés eltüntette már az 
elefántos bolt melletti vasráccsal körülvett kis térséget, 
pedig valamikor, amikor még csak kevesen olvastak, 
ez a kis térség valóságos kisebbfajta kaszinó volt. 
A várból lejOvó vármegyei urak, sétilá üregurak 
ezen a kis téren rüvid idóre megállva, megvitatták 
a napi eseményeket, jóizüeket nevetve egy-egy 
vaskosabban kiszínezett tOzténetkén.

Idók során a piactéri elefánt még az iroda
lomba ia belekerüli. Szomaházi István emlékezik 
meg róla egyik elbeszélésében. Ennek a veszprémi 
születésű írónak elbeszéléseiben gyakran találko
zunk veszprémi alakokkal, veszprémi hangulatokkal.

Belejulotl ez a mi elefántunk még a fracia 
Irodalomba is, az igaz, hogy nem valami megtisz
teld beállításban. Tissot Viktor francia írónak ez- 
elótl mintegy ülvén évvel megjelent .Voyage au 
pays des Tziganea. (Utazás a cigányok országá
ban)* című hirhedt künyvéról van azó. Ebben a 
valótlanságokkal éa tudatos ferdilésekkel tele mü

vében Tissot hazánkat, mint exotikua furcsaságok
ban bővelkedő félbarbár országot Itlnteli fel. Vesz
prémben csak kél érdekességet talált. A tőtér egyik 
boltja felett egy elefántot látott, amelynek farkától 
egy cukorsüveg csüng alá. Természetesen ez nem 
volt igaz, aminlhogy nem volt igaz az sem, hogy 
a veszprémi hölgyek párizei divat szerint öltöz
ködve sétálnak az utcán átvonuló ökrök és tehe
nek között. A magyar irodalmi világ erélyesen 
visszautaailotta Tissot könyvének hatásvadászó 
ízléstelenségeit.

Ölven évvel ezelőtt, nyári időben járt Vesz
prémben Tissot Viktor, aki barna bársony utiru- 
hájában, csizmásán úgy festeti, mintha legalább ia 
Ázsiában, a Góbi sivatagon lenne felfedező utakat. 
A nagymfiveltségU Peczek Gyula vármegyei pénz
tárnok kalauzolta. Ez az előkelő gondolkozásu úri
ember nem is sejthette, hogy a francia vendég 
minő hálátlansággal fogja megfizetni az előzé
keny fogadtatást.

1907. áprilisában nagy veszedelem fenyegette 
elefántunkat. Kigyulladt ás elégett feje fölött a 
háztető, de — szerencsére — a lehulló, égó ge
rendák nem okoztak kárt benne. S ezzel befejez
tük a régi, nyugalmas idók tanújának, az üreg 
bolti elmernek történetét. D r. R. S.
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Hasznos tudni,
mindazoknak, kik az ártalmatlan és tisztán természetes has
hajtó ásványvizek iránt, nagyobb bizalommal viseltetnek,

hogy
Schmidthauer Igmándi kaserű

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.

A népszövetségi biztos részéről természe
tes és becsületes kötelességteljesités az, ha 
drasztikus intézkedéseket követel a  deficit ki
küszöbölésére. De magyar politikus szemében 
a z  ilyen drasztikus leépítések igazán nem le
hetnek kívánatosak. Hiszen ez nem lehetne 
egyéb, mint az  állami alkalmazottak nagymérvű 
elbocsátása  és a  megmaradt tisztviselők járan
dóságának újabb és ismételt csökkentése a lét
minimum alá. Ez azonban reánk nézve nem 
m erőben állampénzügyi kérdés, hanem  nagy 
horderejű szociális és gazdasági probléma, mert 
egy hasonló drasztikus rendszabály a fogyasz
tá s  és a  vásérlóképesség további csökkenését 
hozná magával, ez újabb tömegek munkanél
küliségével és keresetképtelenségével.

A Tyler jelentésnek ilyen pártpolitikai fe- 
szegetése teljesen meddő. Csak a gazdasági 
vérkeringés meginditásától, a  termelés, fogyasz
tás és forgalom fokozásától, kivitelünk erőteljes 
fejlesztésétől várhaló a  kibontakozás. Nem egyéb 
szőrszálhasogatásnál a 95 pont és a  sofort- 
program körül ellentéteket szimatolni a  kormány 
é s  a  pénzügyi biztos között. Ez nem viszi előbbre 
a z  országot a  javulás utján. A Gömböc-kor
m ány mindent megtesz, ami a  magunk meg
m entésére a  saját erőnkből megtehető. És bár 
a  válság megoldása nem speciális magyar kér
dés, Ihanem  ránk nézve is világgazdasági prob
lém a : a  krízis hatásait enyhíteni, gazdasági 
alapjainkat megtámasztani, segítséget hozni, 
ahol erre szükség van, a magyar életet meg
menteni a  jövő számára, erre irányul a Göm
bös-kormány nemzeti munkaterve, azonnali 
programja, minden gondolata és törekvése. És 
e  célkitűzés nagyságát semmiféle pénzügyi je
lentés szám adataihoz mérni nem lehet. (s.)

G róf Festetics Sándor

Hiszek egw Istenben , h iszek  eg y  h azában , 
Hiszek egy isten i örök  igazságban ,
Hiszek M agvarország  fe ltám adásában .

Ámen.

H Í R E K .
— Boldog újévet 1
— Személyi hlreh. Dr. Rótt Nándor me- 

gyérpüBpök csütörtökön Bpeslen a Zsófia Szana
tórium Egyesület közgyűlésén vett részt. — Dr. 
Kenessey Pongrác, vármegyénk főispánja csütörtök 
este hazaérkezett Bpestről, ahol feleségével az ün
nepeket tOltOlte.

— Ó- és újévi is ten tisz te le tek  V eszprém 
ben. A székesegyházban dec. 31. én este 6 ó. 
szentbeszéd és ó-évi há'aadás. Januári.-én  reggel 
6 ó. srentségkitílel szentmisével, 9 ó. püspöki 
szenlmise szenibeszéddel, majd plébániai nagymise 
magyar népénekekkel, fél 12 ó csendes mise. — 
A református templomban 31. én d. u. 5 ó„ az 
evangélikusokéban 6 ó. ó-évi, január 1.-én mind
két templomban d. e. 10 ó. és d u 3 ó. isten
tiszteletek. Az evangélikusoknál délelóll úrvacsora- 
osztással.

M illió k  k ed o e lik  ás fo g y a s z tjá k  
a  k itű n ő  ízű  B lokm alU

M e g k í m é l i  m a g á t  
a* u t á n z a t o k t ó l ,  ha  v a l ó d i  B l o k m a l t o t  
ké r  ét  ct a k  e re de t i  c som ag ba n f o g a d t a  el.

a  kerületében.
EnyingrBl jelentik: Qróf Festetics Sándor, az 

enyingi kerület országgyűlési képviselője legutóbb 
Kiskovácsí községben tartott beszámolót, amely 
alkalommal Nagy István ref. lelkész UdvOzOlte 
meleghangú beszéddel. A beszámolón, amely a 
berhidai Iparos Olvasókörben folyt le, nagyszámú 
választó gyűlt Össze helyből és a kornyékről és 
nagy figyelemmel hallgatta, majd lelkesen meg
tapsolta szeretett képviselőjének a politikai és 
gazdasági helyzetről tartolt fejtegetéseit. Beszámoló 
ulán a külOnbOzó egyesületek tisztelegtek gról 
Festetics Sándor elölt, kOztük ifj. Flink József, a 
Veszprémmegyei Molnárszövetség elnökének veze
tésével a kismolnárok, akik hálás kOszOnelet mond
tak azért, hogy a csuvározást újra megengedte a 
minisztertanács. A képviselő csak a késő esti órák
ban távozott választói köréből.

— K arácsony Zircen. Zircről jelentik: Ka
rácsonykor a monostori templomban az ünnepélyes 
nagymiséi dr. Wetner Adolf apát, másnap pedig 
dr. Mihályfi Ákos villersi apát, egyetemi tanár ce
lebrált s, fényes papi segédlettel. A szentbeszédet 
az első nap dr. Evetovics Kunó zirci főiskolai tanár, 
a második napon pedig dr. Markovits Bálint zirci 
esperes-plébános mondotlák.

— Karácsonyfa ünnepélyek. Habár a gaz
dasági viszonyok igen nehezek, a keresztény em 
berbaráli szeretet azért, vagy talán annál inkább 
az idén is igyekezett karácsonyi OrOmel szerezni 
a gyermekeknek és más szegényeknek. Veszprém
ben is kedves karácsonyfa-ünnepélyeket rendeztek, 
amelyek valamennyiét a jótékonyság szelleme ha 
tót la ál. Elsőnek dec. 18 á l  a Petőfi Kör rende
zett lálekemelő, énekekkel, szavalatokkal, karácsonyi 
jelenetekkel tarka ünnepséget, amelyen dr. Wéber 
Pál kanonok mondott gyOnyOrü beszédet. Majd 
Bognár Kálmánnak, a kör melegérzésü elnökének 
felesége osztotta ki férje szeretetadományál: 10 
teljes fiuöltönyt, 2 pár leányka cipőt, ezenkívül 
I —1 csomag süteményt és cukorkát. A kör tag
jaitól begyül! 48 P t pedig 6 szegény tag kapta. 
— A Kát. Kör 2 3 -i karácsonyfa-ünnepélyén, amely
nek rendezésében Scipiades Iréné, a Kér. Tisztvi
selőnők lelkes elnöknöje segédkezett, a karácsonyi 
vásár jövödelméből 21 iskolás gyermeket ruháztak 
fői. Az ajándékokat dr. Radványi Viktor apátka
nonok, a kör egyházi elnöke osztotta ki. Az ün
nepségen a kriszlusi szeretet jelentőségét dr. Lang- 
már Lipót püspöki titkár méltatta szépséges be
szédben, a kisgyermekek pedig szenlénekeket, ver
seket stb. adtak elő. — Ugyancsak 23 -án folyt 'e 
a kórház szokásos karácsonyfa-ünnepélye. A bele 
gekhez dr. Oludovácz József szemináriumi lelki
igazgató intézett érzésteijes szavakat, egy kis beteg

gyermek pedig szavalt. Majd a gyermekek játéko
kat, minden beteg pedig szeretetcsomagot kapott, 
akik hálásan mondtak kOszOnelet a jólelkü dr. 
Wallner Emil igazgatónak, a megjelent orvosoknak 
és ápolónőknek. — Az Ev. Nőegylet is 23 -án 
szerzett OrOmel az iskolásgyermekeknek a temp
lomban lefolyt karácsonyfa ünnepéllyel, amikor 
nemcsak minden gyermek, de felnőtt szegények is 
részesültek szeretelcsomagban. A kedves, változa
tos program u'án az ev. KIÉ szerelelvendégségef 
adott az iskolában a gyermekek részére. — A 
gyermekmenhelyben 24.-én dé u án volt a kará
csonyfa-ünnepély, valamennyi orvos és a személy
zet jelenlétében. Minden osztályon szép karácsony
fát állítottak fül, amelyeket jószivü emberek ado
mányozik. Szent énekek elhangzása után dr. Cse
resnyés József, az intézet nemesszivü igazgatója 
mondott szeretetteljes szavakat, majd a boldog kis
gyermekek kaplak szeretelcsomagokat. — 24 én 
rendezték meg a szegényházban is a szokásos ka- 
tácsonyfa ünnepélyt, amelyen a várost Rosos Ká
roly h. polgá mester képviselte. Itt Serák Jözsef 
kanonok piDános mondott emelkede t szellemű 
beszédet, majd Kecskés Lajos kótházgondnok, a 
Veszprémi Hit lap felelOs szerkesztője nagyobb- 
mennyiségfl teljes ö töny ruhát, csípőt, ka'ácsot a 
más szeretetajándékot osztott ki a szegények kö
zött, akik közül egy Öregember és egy öregasz- 
szony mondott rk boldogan hálás köszönetét. Más
nap ünnepi ebédtt és hozzá bott kaptak a szegény
ház gondozottjai.

— A dom ányok. Dr. Schandl Károly ny. 
államtitkár a devecseri kerület szegény gyer
mekei fölruházására — amint már megírtuk —, 
a megindult segélyakció javára 12 vég szövetet 
900 P é lékben és 100 P készpénzt, összesen 1000 
P-t adományozr tt. — Holitscher Károly gazd. fő
tanácsos, a zirci kerület képviselője, kerülete sze
gény gyermekeinek karácsonyára 60 pár cipői 
adományozott.

— Újévi OdvOzlések. Hagyományos szokás 
szerint az idén is megtörténnek a szokásos újévi 
üdvözlések. A székeskáptalan tagjai és a helybeli 
papság újév napján délelőtt fog tisztelegni dr. Rótt 
Nándor megyéspüspöknél, a vármegye és a város 
tisztviselői pedig dr. Kenessey Pongrác főispán 
előtt fogják újévi szerencsekivánataikat kifejezni.

— K áplánkirendelések . A veszprémi me
gyéspüspök, egyházmegyéje területén, a káplánok kö
zül dr. Mészáros B .lát Kaposvárról Csurgóra hit
tanárnak, Keresztes Ignácot Somlászöllősről Dzve- 
cserbe, Vucsák Józsefet Somogyszentpálró! Igalba, 
Tolnai Ferencet pedig Devecserből Samogyszent- 
pálra küldte ki hasonló minőségben.

— T isz tu jitás  a  pápai re fo rm átus egy
házm egyében. A pápai református egyházmegye 
ben most fejeződött be a tisztujitás. Az egyház- 
községek újból a tégi tisztikari választó ták meg, 
é ’Ukön Jakab Ödön esperessel éa dr. Jókay Ihász 
Miklós egyházm. gondnokkal. Uj tanácsbirák lel
lek Mészáros András dudari lelkész és Domokos 
Sándor soproni törvényszéki tanácselnök.

— A b e rh id a  perem arton i MANSz egy  
éves m űködése. Peremartonböl jelentik : A gróf 
Festetics Sáadorné fővédnöksége és Bogischich 
Gyuláié védnöksége alatt állő berhida-peremar- 
toni Magyar Asszonyok Nemzeti Szövecsége, vala
mint annak kiskovácsi fiókja a peremartoni szék
házában laitrtt díszközgyűlésén srámolt be a de
cember 7.-én betöltölt egy éves működéséről. Ko- 
vacsics Gabriella róm. kát. tanítónő, az egyesület 
fáradhatatlan buzgóságu elnöknöje ismertette a 
varró és paplankészitö tanfolyamokat követő ki
állítás szép eredményét. Értékes munka folyt a 
szegénygondozás terén is, a múlt lélen a község 
szegényeit ruhával és élelmiszerrel támogatták. Az

A saját otthon mindenkinek vágy?.
Itt az alkalom, hogy valóra vá ltsa !

Hosszú lejáratú kamatmentes 
kölcsönöket folyósít:
A „SAJÁ T OTTHON"

ÉPITÖ-TAKARÉK SZÖVETKEZET
Budapest, VI., Vilmos császár-ut 45.

Díjtalan felvilágosítást nyújt: 401
BÜKY J ÁNOS  veszprémmegyei vezérképviselő

|  V asip rém , Szent Im re -té r 16.
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Legszebbb ajándék a

komocord
luxus gram ofon  
táskagép

Kapható olcsó készpénzáron és 7 havi rész
letre minden szaküzletben!
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idén is karácsonyfaünnepélyt rendeltek és ajándé
kot osztanak szét a szegény gyermekek között. 
Ezenkívül az iskotánkiv. népművelés keretében 
kulturestéket rendeztek. Novemberben dr. Lukcsics 
Imre esperes.p'ébános megnyitóját Ifibb hazafias 
szavalat és tréfás jelenet kSveite, a decemberi kul- 
turestet pedig Arany János cenlenáriumának szen
telték. Ezalkalommal Angeli Márton jegyzfl mondott 
emlékbesrédet a nagy költőről, Lacza Bözsike pe
dig a „Csa'ádi kör* t szaval'a. Kiemelkedő pontja 
volt az estnek Nagy Istvánná, kiskovácsi ref. lel
kész feleségének irredenta éneke, Ficzek jolánka 
zongorakisérete mellett. Az e t sikere érdekében 
sokat fáradoztak Stróbl Tivadarné, Angeli Mártonné, 
Mentler Lajosní, Angeli Márton és Nagy Imre, 
akik szerepeltek is. Homolya Gyuláné szárnyaló 
ünnepi beszédben emlékezett meg, a közgyűlésen, 
a MANSz közérdekű, önzetlen munkálkodásáról s 
különösen meleg dicsérettel emelte ki az elnöknő 
nagy érdemeit. Riloók Margit, a MANSz központi 
kiküldötte örömmel á llapított meg, hogy az egy 
éve elvetett mag immár erős fává nőtt és a köz
pontnak szinte nincs is már buzdító és szervező 
szerepe, clvégezle ezt helyette az ünneplő egye
sület tagjainak lelkesedése. Még a magyarruhás 
Lacza Bözsike szavalt nagy hatással egy irredenta 
verset, majd a díszközgyűlés a „Hiszekegy* el- 
énekléEével zárult.

— A Szent Vince S zerete tnők  E gyesülete 
január 3.-án, kedden d. u. fél 5 órakor tartja ren
des évi közgyűlést az Irgalmasnővérek intézetében. 
A tagokat és az érdeklődőket ezúton hívja meg 
a  vezetőség.

— A M ária T á rsu la t tagjai január 6.-án a 
reggel 8 órai szentmisén végzik közös szentáldo
zásukat az Irgalmasnővérek kápolnájában. D. u. 4 
órakor ugyanod litánia lesz szenlbeszéddel.

— A Veszprém i H írlap  u j főszerkesztő je . 
A megyéspüspök a Veszprémi Hírlapnak a d r .Iker 
István plébánosi kinevezésével megüresedett fő- 
szerkesztői tisztét dr. Kovács István sekrestyeigaz
gatóval, az Egyházmegyei Könyvnyomda igazga
tójával töltötte be.

— M egszüntették  a  táv ira tok  vasárnap i 
p ó td ljá t. A vasárnap és Szent István napján fel
adott táviratok után eddig szedett 40 fillér pótdij 
január 1.-től megszűnik s ezentúl vasárnap is csak 
a szódijat kell fizetni.

— H ibaigazítás . A veszprémvárosi képvi
selőtestületi tagválaszlásokról legutóbb közölt tu
dósításunkra vonatkozólag dr. Priegl László ügy
véd levelet intézett hozzánk s abban azt a helyes
bítést kéri, hogy az I. kerületben póttagokul Kál
mán István és ő, Priegl László (aki 164 szavaza
tot kapott) válsszlattak meg és nem Németh Gyula, 
aki cSck 143 szavazatot kapott. Amidőn ezt most | 
készségesen nyilvánosságra hozzuk, idejegyezzflk, 
hogy téves közleményünk egy jegyzék alapján jelent 
meg s azért a másik helyi lap is hibásan közölte 
az I. kerületi eredményt.

— A Zsófia G yerm ekszanatórium  Egye
s ü le t ülése. Bpeshöl jelentik: A Zsófia Országos 
Gyermekszanatórium Egyesület kormányzótanácsa 
a  multhéien ülést tartott dr. Rótt Nándor veszprémi 
megyéspüspök, kormányzóelnök elnöklésével. Jelen 
vol ak az ülésen a vallás és közokt., a honvédelmi 
és a földműv. minisztériumok képviselői is. A napi
rend legfontosabb tárgya az egyesület el len lefolytatott 
belügyminiszteri vizsgálat eredményének közlése 
vo lt Dr. Pakots József országgy. képviselő üdvö
zölte az elnöklő püspököt abból az alkalomból, 
hogy az 1. oszt. érdemrendet kapta. Ezután vissza
pillantást vetett a vizsgálat megindítását megelőző 
körülményekre, s elismerő szavakkal méltatta Fodor 
Oszkár dr. magatartását az egész ügyben. Rótt 
Nándor kijelentette, hogy az ilyen egyesületi vizs
gálatoknál mindenütt a pénz körül szoktak bajok 
lenni. Itt minden vizsgálat megállapította, hogy 
a  pénzkezelése szabályos, teljesen korrekt és hogy 
minden okmány teljesen fedezve és igazolva van.

Zsigm ond Gyula belépett 
a  nem xeti egyeég p á rtjá b a .

Bpestrál jelenük: Dr. Zsigmond Gyulát, 
Veszprémmegye nagyvázsonyi választókerületének 
pártonkivüli képviselőjét választói kétezer aláírással 
ellátott levélben fölkériék, hogy lépjen be a Göm- 
bős Gyula minisztereinek vezérsége alatt átló nem
ű t t  egység pártjába. A választók levelükben han
goztatták, hogy Gömbös Gyula komoly és férfias 
Ígéreteinek, politikai és gazdasági célkitűzéseinek 
beváltása elé bizalommal tekintenek s ezt külsőleg 
is kifejez éjre akarják juttatni képviselőjük belépése 
állal. Zsigmond Oyula eme fölhívás alapján leve
let intézett a nemzeti egység pártjának elnökéhez, 
amelyben bejelentette a pártba való belépését. 
„Gömbös miuiszlerelnök ur személyében látom* 
— Írja többek közölt — „egyedül azt a férfit, aki 
képes lesz megteremteni a nemzeti egységei, amely
nek útja egy szebb, egy boldogabb jövőhöz vezet.*

— T isz tu jltés  ■ Reform átus Ifjúsági 
Egyesületben . A Veszprémi Ref. Ifjúsági Egye
sület szerdán este tartotta meg tisztújító közgyü 
lését, melyen nagy éljenzések közölt, a kandidáló 
bizottság segítségével, újra megválasztana Makár 
János segédlelkészt az egyesület elnökévé. A tiszti
kar tagjai: alelnök: M ánál László, titkár: ifj. dr. 
Takács László, jegyző: Nagy Andor, pénztáros: 
ifj. Somogyi Gyula, könyvtáros: Tóth Lajos. Ezen
kívül választott a közgyűlés 5 választmányi rendes, 
3 póttagot és 4 ellenőrt. Az elnök az uj tisztikar 
élén megköszönte a bizalmat, s elnöki beszédébtn 
kifejezést adott ama törekvésének, hogy az Ifj. 
Egyesületért minden áldozatra s munkára a fel
virágoztatás érdekében kész.

SZÁRAZ ANOD
és zseblám pa elem

5AVM ENTE5
T A R T Ó S S Á G B A N

U TO LÉR HETETLEN

— A zúzm ara m egrongálta  a  villam os 
vezetékeket. A tatai villamos centrálí magas
feszültségű távvezetékét, amelyet a Pannónia Rt. át 
vezet Veszprém megyébe, a Bakonyon át haladó 
vonalrészen annyira ellepte a zúzmara, hogy folyó- 
méterenkint 6 kilogram sűly nehezedik a dró
tokra. A vezeték több helyen leszakadt és ennek 
következtében Zlrcen, Herenden és Szentgá'on két 
napon át szünetelt a villamosvilágitis és a telefon- 
szolgálat. A vezetékeket helyreállították és hétfőn 
már zavartalan volt az üzem. A zúzmara több 
helyen a gyümölcsösökben is tetemes kárt oko
zott, amennyiben sok faágat letörött,

Árany- és ezüst
pénzeket

legmagasabb árfolyamon vásárol

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém .

— Vitézi bál. Az Országos Vitézi Szék vi
tézi bálját február 4.-én, a bpesti Vigadó termei
ben rendezi meg a szokásos fényes kéretek között 
s annak tiszta jövedelmét a szegénysorsu, vitézi 
telekkel még el nem látott, állásnélküli vitézek fel
segélyezésére fordítják. Tekintettel a jótékony célrm 
Vzszprémvármegye Vilézi Székkapiiánysága kéri, 
hogy a bálon minél számosabban megjelenni vagy 
akadályoztatás esetén az erre szánt adományt cí
mére beküldeni szíveskedjenek.

— Az evangélikus ifjúság  m űsoros dél
u tán ja . A Veszprémi Evangélikus Keresztyén Ifjú
sági Egyesület, a Celldömölki Evangélikus Ifjúsági 
Egyesület tagjainak vendégszereplésével, Újév nap
ján d. u. 4 órakor műsoros délutánt rendez az 
evangélikus elemi iskolásban, rendkívül bő és vál
tozatos programmal Szilveszter napján délután és 
Újévkor egész nap pedig asztali-tenisz verseny 
lesz a kél egy .sülét között, mely iránt máris nagy 
érdeklődés nyilvánul meg.

— Surányi Lajos e lőadása  P áp án . Pápá
ról jelentik: Surányi Lajos volt prágai nemzet- 
gyűlési képviselő, akit a csehek magyar érzelmé
ért kiOldöztek a megszállott területről, Karácsony 
másnapján délután, az ipartestület meghívására, 
előadást tartott a Levente Oilhonban, amelynek 
tágas nagylermét egészen megtöltötte az érdeklődő 
közönség. Bevezető beszédet Hajnóczky Ferenc 
ipartestületi elnök mondott, aki közölte, hogy, az 
iparosság ismereteinek gyarapítása céljából, a tél 
folyamán előadás-sorozatot fognak rendezni. Su
rányi Lajos, a szimpatikus szónok, „Néma műhe
lyek* címet adta előadásának. Nagy figyelemmel 
hallgatott, majd egy órás beszédében azt bizonyí
totta, hogy azért némult el a műhelyekben a munka 
zaja, s azért lett a munkásság óriási tömege mun
kanélkülivé, mert az ántánt ostoba elfogultságában 
évszázados gazdasági egységeket tépett széjjel, s  
szép hazánkat is egyharmadára csonkította le. 
Minden magyar embernek tehát, valljon egyébként 
bármilyen politikai nézetet ha kell, a tíz körmével 
és a fogával is azért kell küzdeni, hogy a gyö-

m ert inform ál é s  szórakoztat. A jó  rádió  
fontos kellóke az abszo lú t t ö k é l e t e s  
hang-v isszaadás, könnyű k e z e lé s  é s  
szelektivitás. Ezt nyújtja az 5 + 1 lá-npás, 
dinam ikus hangszóróval egybeépíte tt 
7 0 5 0 -e s  Orion-rádió. Kapható bárm ely 
szaközletben , egyenáram ra is. Az eddig 
használt készü lékét m e g v á s á r o l ju k .

G y á rtja : Orion Izzólám pagyár
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nyörll, kerek gazdasági egység a régi, nagy Magyar- 
ország mielőbb visszaállíttassák és agrár termékei
nek természetes piacával, Ausztriával felvehesse a 
régi kapcsolatokat. Ha ez megtörténik, a néma 
műhelyek ismét hangosakká válnak és a tSnk szé
lén álló iparosságnak és az ipari és gyári mun
kásság ezreinek ismét lesz munkája, Ie3z kenyere. 
A megdönthetetlen érvekkel megtűzdelt előadást a 
kOzOnség gyakori helyeslésével kilé te és végeze
tül zajosan megtapsolta. Az elfladóeslélyt az Ipa
ros Dalkor éneke nyitotta meg és zárta be.

— Adományok Laczkó Dezsó szob rára  
é s  a  m úzeum ra. Szokoly János Zirc 5, .Cser
kész* Somogy megye 2 P, Laczkó szoboralapra 
összes takarékpénztári betét: 415 P. Ugyancsak 
Szokoly János Zircről a muzeum fenntartási költ
ségeihez 8 P adománnyal járult.

— Szilveszter est. A Veszprémi Iparoskor 
dec. 31.-én a kör helyiségében Sziveszter esti ba
rátságos OsszejOveielt rendez. Belépődíj nincs.

— Távbeszélő  előfizetők figyelm ébe. A 
veszprémi postafónökség közli: Megjelent az uj 
budapesti távbeszélő névsor, amely Kőbánya, Kis
pest és Peserzsébet uj kapcsolási számait tartal
mazza, amely helyek december 18.-val kapcsolód
lak be a bpesli automata központba. A postafő- 
nöktég felhivja a közönség figyelmét arra, hogy 
sok bpesti előfizető hívószáma is megváltozott Az 
uj névsor bármely postahivatalban megrendel
hető. Ára 6 P.

— H alálozás. Weber Márton Mihály cisz
terci-rendi áldozópap, volt ffljóazágkormányzó de
cember 25.-én, életének 69. évében elhunyt. Te
metése 26.-án délután volt a zirci felső temetőben, 
nagy részvét mellett. A beszentelést dr. Werner 
Adoll apát végezte, a temetőben pedig dr. Horváth 
Konstantin perjel. Lelkilidvéért az engesztelő szent
miseáldozatot 27.-én reggel mutatták be az apát
sági templomban. A volt főjószágkormányzó Zir- 
cen születeti, 19 éves korában lépett a ciszterciek 
rendjébe, ahol 1888-ban szentelték áldozópappá. 
A rend kötelékében 40 évig működött, amelyből 
12 évet a tanári pályán és 28 évet rendi hivatal
ban töltött el.

— Em léktáblával Jelölték m eg P áp án  a
rég i várfa lak  helyét. Pápáról jelentik: A város kö
rül folyó Cinca-patakol, a pápai vár régi vizárkát 
beboltozták. A várfalak a munkálatok után most 
végleg eltünlek. A városmajor egyik falába a város 
a  következő szOvegü emléktáblát illeszttelte be: 
„E helyen állott Pápa várának legdélibb fekvésű 
■ leggyakrabban ostromolt körbástyája, amelyet 
1543-ban Martonfalvy Imre építtetett s 1752-ig 
épen fennállott. 1932-ben a várfalak még láthatók, 
de a Cincának, a vár egykori vizárkának ekkori 
beboltoráíánál elfOldeltetnek*. A történelemben 
gyakran szereplő helyet most már csak az em
léktábla jelzi.

— Szere te trózsafák  a  11-es vadászem 
lékm ű elő tt. Gyárról jelentik: A 11-es vadász- 
emlékmű bizottság az emlékmű előterében a hősi 
halottak nevével ellátott szeretetrózsafákat ültet. 
Akik elesett hozzátartozóik, barátaik, bajtársaik 
emlékére ily rózsafákat kivánnak ültetni, ezek ne
vét, foglalkozását, katonai rangját Mocsáry |enő 
ny. ezredessel (Győr, Petz Lajos-u. 3 )  dec. 31.-ig 
közölni szíveskedjenek, hogy a junius 5.-i emlék- 
mfileleplezéskor a rózsafák már nyílhassanak. Egy 
rózsafa ára, teljes felszereléssel, 5 P.

— É rtékes találm ány. Mindenki tudja, 
hogy mily megbízható szer az Aspirál fejfájásnál, 
meghűlés-, reuma- és mindennemű eredetű fáj
dalmak ellen. Számos utánzata van, melyek azon
ban részben csekélyebb hatásúak, sokszor pedig 
kellemetlen mellékhatásokat fejtenek ki. Az Asplrin 
tabletták valódiságát az eredeti csomagoláson és 
a  tablettákon látható Bayer-keresztról ismerhet
jük fel.

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

2S3 #

A M IR A  glaubersós gyógyvíz j5 te x ő r5 B « n  n a 
gyobb  gyógyerejO y m in t  a  k a r lo b a d i wix,
nem kell külön sót hozzáadni. Kaphatók: gyógy
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben .

— A p ápai mozi m egnyitása . Pápáról je
lentik: A pápai mozi, amelyet tudvalevőleg az 
üzemen kivűl helyezett villanytelep csarnokaiból 
építettek át, te!|esen elkészű’t és most már csak 
a belső berendezés és a vetítőgép beállítása van 
hátra. Az átalakítás igen szerencsés megoldást 
nyert s az impozáns moziterem határozottan szép 
nek és célszerűnek mondható. Színpada akkora, 
hogy Bzinházi előadásokra is alkalmas. Értesülé
sünk szerint a mozit január 6. án nyitják meg 
ünnepélyesen.

— Falrengető  kacag ás  Szilveszterkor, a 
»Szeresd [elebarátnódet* c. és az újévi „A lebegő 
szűz* c. film előadásain. Mindkét nap díjmentes 
malac sorsolás. — Szerdán — csak egy nap — 
filléres előadásban „A fehér barát", csütörtökön 
és pénteken egy idegfeszitően izgalmas film : a 
„Fehér rabszolganők."

— D ísztáviratok ünneplés a lkalom ra.
Felhivja a posta a közönség figyelmét, hogy ün
nepélyes alkalmakra (névnap, esküvő slb.) díszes, 
színes űrlapon is lehel táviratot küldeni. A dísz
táviratok mintáit a felvevő tisztviselőnél lehet ki
választani.

A L FA  SE P A R A T O R  RT,
B U D A P E ST , I.. C SU R G Ó 1-U T  1 5 /A.

TE LE FO N  5 8 -8 -2 3 ,  5 8 -8 -2 4
VÁROSI IRODA: IX.. RÁDAY-UTCA 14.

T E L E F O N  8 6 - 1 - 2  1.
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— A „V aluta", B udapest—Z ürich—P áris , 
amit jóval a híres „kofferrablási* eset előtt irt 
meg a szerző, megjelent a Milliók Könyve legújabb 
számaként, ára 20 fillér, kapható mindenütt. Ál
landóan keresztrejtvény értékes dijakkal, amelyekre 
mindenki egyforma eséllyel pályázhat, aki beküldi 
a rejtvénymegfejtéseket a Milliók Könyve szerkesz
tőségébe.

— Forgalom ból kivont postabélyegek .
A „Patrona Hungáriáé* rajzu 1, 2 P ős és 50 
filléres, valamint a Szent Erzsébetet ábráioló bé 
lyegeket ez év végén a forgalomból kivonják. Az 
ilyen példányokat január végéig bármelyik posta
hivatal díjmentesen beváltja.

— B eira tás a  pécsi egyetem re. A pécsi 
Erzsébet-tudományegyetem jogi, orvosi és bölcsé, 
szetludományi karán az 1932—33. tanév 11. felére 
január 7.-től 18-ig lehet beiratkozni. Az egyetem
nek ideiglenesen Sopronban műkOdO evangélikus 
hittudományi karán pedig Sopronban. Akik nem 
voltak még az egyetem hallgatói, a tanártestületé
hez címzett felvételi kérvényüket legkésőb január 
6.-ig nyújthatják be. Uiólagos beiratkozáshoz febr.
1.-ig dékáni, febr. 6.-ig rektori engedély keli. Fél
évi tandij 102 P.

— M inden kezdet — könnyű, ha olyan 
gavalléros gesztussal, ahogyan a Tündirufjak és a 
Tűzhely, megkönnyítik minden családnak kél ki
tűnő folyóirat előfizetését. Mert amint lefizeti a 
legnépszerűbb kézimunkaujság egész évi előfize
tését : 14‘40 P-t, rOgtön kap egy bájos, 19 drb. bői 
á 'ló uzsonnarészlete', és mihelyt előfizet egy évre 
ugyanennyiéit a család érdekes, ízléses kétheten- 
kint megjelenő io'yóiratára, kap ajándékba egy 
rendkívül haszná ható, szép, modern bútort. Aki 
a  két lapot 28 80 P ért együttesen járatja, ki
cserélheti a két ajándékot a gumikerekeken mozgó 
büfé-aBztalra, a Lingel-féle gör-piccolóra, melyek 
magukban fa megérik az előfizetési diját.

— ö ssz e e se tt az  u tcán . Gelencsér Mária vesz
prémi hajadon a Rrkóczi téren. rosszul lett és 
Összeesett. A mentők a helybeli kórházba srá irtották

— R ádölt a  fa. Hujber György peremartoni 
földművesre az erdőn, favágás közben, a lefüré- 
szelt fa rádott s bal felsőlabszára eltörött. A vesz
prémi mentők peremartzni lakásáról a helybeli 
kórházba szállitonák.

— A tehénpész to r ba lese te . Pápáról je
lentik: Vágenhoffer Béla homokbOdögei időszaki 
munkás az erdei legelőről hajtotta haza a tehene
ket. Egy h 'tuk mOgOtt jött kocsitól az egyik te
hén megijedt és visszafelé furo:t az erdőbe. A le
gény utánna szaladt, de egy kiálló facsonkban 
megbotlott, elesett és egy hegyes faszilánk bele- 
furódott bal alsó lábának izomzatába. A kórházban 
műtétet kellett végrehajtani rajta.

— S ikkasztásért egy évi börtön . Gyömörel 
Imre, az OTI pápai volt számtanácsosa több pápai 
ismerősének tartozási lapjára nagyobb összegeket 
könyvelt, anélkül, hogy az összegek tényleg befize
tést nyertek volna. Ezeket aztán az érdekeltektől 
részben pénzben beszedte, részben árutartozásaikra 
számolták el. A veszprémi törvényszék Pápán 
tartott tárgyalásán 1 évi börtönre és 5 évi hivatal
vesztésre Ítélte a megtévedt tisztviselőt. Az ítéletet 
megfellebbezték.

— Elcsúsztak  a  síkoson. Frastya jínos a 
Szent Imre-téren a síkos ut'esien elcsúszott s bal 
lábán csontrepedést szenvedett. — Síéber Jánosné 
70 éves özvegy a Szent Imre herceg utón a síko
son szintén elesett s belső sérüléseket szenvedett. 
Mindkettőt a helybeli kórházba szántották.

Pápáról jelentik: Gergely Ferencné Pápán 
lakó dohánygyári munkásnő Karácsony regge
lén a kuihoz ment vízért, u közben megcsúszott 
s olyan szerencsétlenül esett el, hogy bal alsó 
lábszára eltörött. Beszállították az Irgalmasok kór
házába.

— Az Am atőr címmel jelenik meg a Rádió 
és Fotó Amatőr 8. évfolyama. A lapnak sikerűit 
megnyernie Magyarország amatőrmozgalmának leg
jobb ismerőseit, szellemi vezetőit. A januári szám 
gazdag tartalmából kiemeljük a következőket: A 
legmodernebb 6 f l  csöves Szuper-szuper teljes 
leírása. A szelektivitás növelése az uj adókra való 
tekintettel. Zavar elhárítás a vevőknél. Gazdag rö
vidhullámú cikkek. Házi műhely, Miért, Rádióuj- 
donságok és a Rádió úttörői rovatok és egyéb 
érdekes leírások, hírek teszik gazdaggá a már uj 
szellemben vezetett Amatőrt. A fotórész a fényké
pezés A B C-én kívül a világ legszenzációsabb 
amatőrfelvét.leit közli, továbbá a másoló papir, a 
sportember és a különseges felvételek problémáit 
tárgyalja stb. A folyóirat árát az eddigi 1 P-ről 
60 fillérre szállították le s az előfizetési dij is 
csökkent. Az előfizetők rádióalkatrészeken és dy- 
namikus hangszórón kívül Kodak és Zeiss Ikon 
fényképezőgépeket kapnak ajándékba.
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— A mozi m űsora . Szilveszter este (31.) 
lét 7 és 9 órakor — csak egy nap — „Szeresd 
felebarátnödet*, Buster Keaton ér Aniti Page uj, 
németül beszéld vigjátéka. Buster mint miliomos 
megismerkedik a külvárosi gyerekek hadával s el
határozza, hogy megfogja dkel javítani. Ezalatt 
rengeteg kacagtató epizód játszódik le, tarkítva a 
legmulatságosabb jelenetekkel Qazdag kiegészítő 
műsor. Újév napján, vasárnap (I.) — csak egy 
nap — d. u. 4, fél 7 ér 9 órakor „A lebegő 
szűz (Emil rendet csinál)*, falrengető kacagás 9 
felvonásban. Főszereplők: Szőke Szakáll, Friiz 
Schultz. Dina Grállá, Paul Kemp és Adélé Sand- 
rock. Szőke Szakáll, a kitűnő magyar komikus 
óriási sikert arat. Változatos, eleven, végig vidám 
film. Előzőleg Salamon Béla magyar tréfája: 
„Ghandi elindul" és Hangos Magyar Világhiradó.
— Szilveszter és Újév napján minden előadáson 
díjmentes malac-sorsolás. A fil’éres előadások je
gyei vagy szombat, vagy vasárnap válthatók be.
— Szerdán (jan. 4 )  — csak egy nap — filléres 
előadásban, közkívánatra és a nagy érdeklődésre 
való tekintettel 3 előadásban, és pedig 4, fél 7 és 
9 órakor Gusztáv Fröhlich nagy filmje: „A fehér 
barát.* Ajánlatos a jegyekről előre gondoskodni I
— Csütörtökön és pénteken, Vizkereszt napján 
(5. és 6 ) :  „Fehér rabszolganők", hangos film, 
amely a leánykereskedelem súlyos problémáját 
tárgyalja. Idegfeszitően izgalmas töiténet. Kiegé
szítő műsor ér híradó.

T E S T E D Z É S .
o A kegyeleti s tafé ták  végleges re n d e 

zése. Veszprémben multév Mindenszentek napján 
lefutott kegyeleti stafétát, mint annakidején megírtuk, 
a MOVE Veszprémi Sport Egyesület nyerte,az alakult 
ad hoc bizottság azonban az egyesületet diskvaliíí- 
kálta. Emiatt a Move VSE panasszal fordult a 
MASz északnyugati kerületéhez, amely illetékesség 
hiányában érdemileg nem foglalkozott a kérdéssel. 
Hogy azonban a jövőben hasonló eset tagegyesü- 
lettekkel elő ne fordulhasson, a panasziratol fel
terjesztette a MASz központjához azzal a ké éssel, 
hogy „a kegyeleti stafétának az egész országra 
kiterjedő egységes megrendezésére a jövőben ge
nerálisan intézkedjék, az illetékesekkel tőitént elő
zetes megállapodás után.*

o A veszprém i vivők szom bathelyen  
ló g n a k  versenyezni. A Veszprémi Vívó Club 
a közeljövőben Szombathelyen fog vendégszere
pelni, ahol a Szombathelyi Vivő Clubbal lesz ver
senye. A városközi verseny pontos dátuma még 
ismeretlen.

Anyakőnyv.
8zUletés: Hajagos Gyula v. vizv. szerelő és Molnár 

Mária fia József r. k. — Horváth Károly máv. fütöházi 
munkás és Sípos Ilona fia István r. k. Döbrentei Ká
roly napsz. és Devecz Elel fia Károly r. k. — Etlinger 
Ferenc kocsis és Rábaközi Anna leánya Mária r. k. -  
Szukop József kómives-s. és Hock Mária leánya Anna r. k.
— Friedler Ferenc molnár és SzabS Margit fia halva szül.
— Slavonics János kómives-s. és Joó Erzsébet leánya Ilona 
Éva r. k. — Tóth Gyula fm. napsz. és Berkes Erzsébet 
leánya Erzsébet r. k. — Kovács Pál v. helypénzszedő és 
Peintler Julianna leánya Gábriella Mária Ilona r. k.

Halálozás: Simon János 58 é. cipész r. k. — özv. 
Paltesz Györgyné Rauscher Erzsébet 88 é. r. k.

Házasság: Rácz Lajos cipész-s. és Holzhauser Róza 
r. k. — Geigner Lajos telefonkezelő és Bóka Rozália Mária 
női8zabó-s. r. k.

Bendant francia geológus 1818. évi tanulmány
útja Yeszprémvármegyében.

Irta Fillér lené,
Francois-Sulpice Beudant (1787— 1850.) ko

rának egyik legnagyobb geológusa, XVIII. Lajos, 
francia király megbízáséból és költségére, mint a 
párizsijkirályi ásványtár aligazgatója 1818-ban csak
nem egy fél évre terjedő rendkívüli becses tanul- 
mányntat telt hazánkban. A nagyfölkészültségtt, 
finom iollujtudós „Voyage minéralogique el geolo- 
gique en Hongrie pendant l'année 1818 * című') 
négy kötetes és még ma, több mint száz év múl
tán is rendkívül értékes munkájában számot be 
Magyarország földtani viszonyairól. Beudant azon
ban „nemcsak az ásványok és kőzetek érdekelték, 
hanem az emberek, a városok, a műveltségi vi
szonyuk, a népszokások is. Ellentétben számos 
külföldi utazóval, kik Magyarországon járva „leg- 
elégedtek néhány városnak: Pozsonynak, Eszter
gomnak, Budának, Eszterházának stb. megtekin
tésével, Beudant részint kocsin, részint gyalog járta 
be hazánk tekintélyes részéi, nemcsak természet- 
tudósokkal ismerkedett meg, hanem gyakran meg
fordult vidéki magyar urak házánál is, sőt a köz
néppel, magyar, német, tót, oláh parasztokkal is 
sokszor nyílt alkalma érintkezni és nem egyszer 
töltő te az éjtszaká: falusi kocsmában, vagy paraszt- 
háznál. Napról-napra a helyszínén feljegyzéseket 
készített és tarka, gyakran mulatságos éleményei 
egyrészét munkájában is elbeszéli. Beudant müve 
ennélfogva a nem természettudós olvasókra nézve 
is tanulságos, mint ahogy az ásvány és földtani 
leírásokon kívül az akkori Magyarország művelő
dési, néprajzi, gazdasági slb. állapotára vonatkozó 
nem egy figyelemreméltó adatot őrzött meg szá
munkra és érdekesen tükröződik benne, hogy egy 
művelt, éle8szemü, elfogulatlan, nyugateurópai em
ber 1818 bán milyennek látta Magyarországot.*’)

ÖRÖM
AZ EMBER ELETE.
HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE

Beudant a fölvidéki bányavárosok, a M átn, 
Hegyalja és Tátra vidékének megtekintése után az 
Alföldre, Debrecenbe, majd Pestre kerül, honnét 
Martonváfáron át a Vértes tanulmányozására in
dul. Vármegyénk területére Bodajkról jövet Iszti- 
méren és Bakonykutin át 1818. okt. 12 lép s 
Várpalota és Veszprém érintésével megtekinti a 
Bakony egy részét, majd Városlödön és Ajkaren 
deken keresztül Somlyóvásárhely környékére ér, 
hol a balatonmenti bazalt képződmények legérde- 
kesebbikét, a Kisalföld síkságából kiugró Somló- 
és Ság hegyet járja be. Útját egy pesti fuvarostól

*) A munka teljes cime: „Voyage minéralogique et 
gcologique, en Hongrie pendant l'année 1818; pár F. S. 
Beudant, chevalier de l'ordre royal de la Légion d' hon- 
neur, sous-directeur du cabinet de mineralogie parti- 
culier du roi, officier de 1* Université royale, membre de 
la Société philornatique de Paris, associe de la Sociéte 
gcologique de Londres, de la Société helvétique etc . . .  
etc . . .  Paris chcz Verdiére libraire, quai des Augustius no 
25. 1822.“ Az első három kötet a leírást, a negyedik a 
geológiai térképeket és metszeteket tartalmazza. Beudant 
műve 1825-ben kivonatosan németül is megjelent „Minera- 
lógische und geognostische Reise durch Ungarn im Jahre 
1818. von F. S. Bendant; Deutsch in Auszüge bearbeitet 
von C. Th. Kleinschrod. (Leipzig 1825. b. Cári Knobloch)* 
cimen. A munka tulajdonképen nem követi Beudant ma
gyarországi útját, de közetek szerint foglalja össze a nagy 
tudós megállapításait. Sajnos a fordításban minden elma
radt, ami Magyarországot előnyös oldaláról tüntethette 
volna föl a német olvasó szemében s hazánkat is állan
dóan csak az osztrák inonarhia tartományának mondja. — 
Magyarul Beudant müve ez ideig még nem látott napvilá
got, bár számtalan ásvány és földtani írónk hivatkozik rá. 
Elsőnek a Balaton vidékének halhatatlan geológusa, Lóczy 
Lajos mutatott rá Beudant jelentőségére. .A Balaton kör
nyékének geológiája és morfológiája (1913.)* című művében 
(I. a Bevezetést p 1 3.) Újabban pedig Birkás Géza irt 
egy rendkívül ügyes, tömör, összefoglaló beszámolót Beu
dant tanulmányújáról: „Egy francia tudós dunántúli uta
zása I818-ban“ cimen, a Győri Szemle 11. évfolyamában. 
(A munka külön nyomatban is megjelent a Győri Szemle 
Társaság kiadásában 1931-ben) — Beudantról egyébként 
honfitársa, Alfréd Lacroix irt két év előtt pompás tanul
mányt : „Notice historique sur Fraycois Sulpice Beudant 
(Institut de Francé, Paris 1930.)“ címmel.

*) L. Birkás Géza idézett müvét (p. 4 -5.) továbbá 
Lóczy Lajos már idézett munkájának idevonatkozó kitűnő 
sorait (p. 2.)
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híreit kocsiban, három lóval teszi meg, amiírl 
napi 15 papiiforinlot fizet. Er nagy összeg ugyan, 
de a kocsis maga tartozik élelmeréséről és lovai 
takarmányozásáról gondoskodni. A kocsison kívül 
még egy szolgája is van, ki egyszersmind a tol
mács szerepéi és betölti.8) Beudant a Várpalota— 
Hajmáskér — Veszprém — Varoslöd—Ajkarendek— 
Devecser—Somlyóvásárhely-i ulon ment végig vár
megyénkén, de arról sokszor lété: s gyalog járja 
be a közeli, ha szükségéi érzi, a távoli hegyeket ii.

(Folyt, köv.)

•) L. ugyanott.

IRODALOM és M Ű V ÉSZET.
(H erczeg Ferenc), Lyka Károly, Csalhó 

Kálmán, Komáromi János, Pékár Gyűli, Szép Ernő, 
Kosáryné Réz Lola, Zsigray Julianna, Bokor Mal
vin, Falu Tamás, Székely Tibor, Babay József ír
ták az Uj Idők karácsonyi számának elbeszéléseit, 
verseit és cikkeit. Herczeg Ferenc szépirodalmi 
hetilapja rendkívül gazdag és változatos tartalom
mal jeleni meg. Csathó Kálmán regényének első 
kötele befejezési nyeri. Herczeg Ferenc’ kél cikket 
irt az Uj Idők karácsonyi számába. Kosáryné Réz 
Lola, Pékár Oyula és Szili Leontin elbeszélései, 
Bokor Malvin prózai balladája, Bódás János verse, 
Babay József magyar Írása, Szép Ernő gondolatai, 
Kibédy Albert útleírása, azonkívül rengeteg idő
szerű közlemény, klasszikus festmények reproduk
ciói, kotla, fényképek, versek gazdagítják az Uj 
Idők-et, amely díjtalan kézimunka mellékletet is 
adott. Részletes közlemény! találunk az Uj Idők 
30000 P-ős rejtvénysorsolás pályázatáról. A ki- 
adóhivatal : Bpest, VI., Andrássy ut 16 bárkinek 
küld mutatványszámot. Elófizelés negyedévre 64 0  
P, egyes szám 50 fii ér.

(A Veszprém i Iparos D alárda h angver
senye.) Karácsony hétfőjén este kiiünően sikerült 
hangverseny! rendezel! a Veszprémi Iparos Dslárda 
a Petőfi-szinházban. A műsor keretében az Iparos 
Dalárda Molnár: „Mi az magyarnak lenni*, Ka- 
csóh: „Alvótábor*, Kiszely—G aál: „M ért* Lányi: 
„Rég veri már a magyart a teremlő" és Mendelssdíen 
„Bordái"-áténekelte nagyszerű összelanulással, Gaal 
Sándor karnagy kilünő vezénylete melleit. A jó 
erőkből álló dalárda igen sokai fejlődött legutóbbi 
nyilvános szereplése óla, ami uj karnagyának szak- 
avalotlságát dicséri. Csermlk László Kelemennek 
„Dal a magyar dalról*, Sebestyén István Végváry- 
nak: „Eredj, ha tudsz* c. költeményeit szavalták 
mély álérzéssel és rutinnal. Gadl Elza és Vörös 
Rózsi Liszt: „Magyar fantáziá*-ját adták eló kit 
zongorán, művészi készséggel. Szabó Sándor tör
vényszéki tanácselnök saját szerzeményű dalaiból 
adott elő tőle megszokott hegedüművészettel, ci
gányzene kiséret melleit. Vitéz Mészáros István 
pedig érces tenórjával szerzel! kellemes perceket. 
A konferansz lisztét Palkovds György látta el igen 
ügyesen. A hangverseny szereplőit viharosan ünne
pelte a közönség. Előadás után tánc következett, 
melyből a fiatalság alaposan ki is vette a részét, 
sőt még a mamák ia táncra kerekedtek, — hj.—
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(A v á ro d  népkönyvtár u j helyiségben.) 
Amint már megírtuk, a Veszprém városi népkönyv
tár a városházáról a régi mozihelyiség egyik al
kalmas helyiségébe költözőit, amelynek bejárata a 
régi mozi bejáratánál van. Újból felhívjuk a közön
ség figyelmét a kultuszminisztérium állal rendsze
resített és teljesen díjtalanul igénybe vehető nép- 
könyvlárra. Különösen az iparosok és a gazdák 
minden irányú érdeklődésükre megtalálják itt a 
megfelelő könyvet. Valláserkölcsi, lélektani, társa
dalmi, nevelési, egészségügyi, mennyiségtani és 
természettudományi, földrajzi, gazdasági, a nem
zeti élet és művelődés körébe vágó, továbbá szép- 
irodalmi (verses, elbeszélő és drámai) tárgyú mü
vek vannak szép számmal. A könyvtár egyelőre 
varárnaponkint d. e. I I —12-ig van nyitva.

(M űkedvelői szinielőadás.) Várpalotáról 
jelentik: Karácsony másodnapján került színre 
Várpalotán, zsúfolt nézőlér előtt, Kálmán Imre 
.Tatárjárás* c, operettje a helybeli Iparos Dalkör 
rendezésében. Alig nehány hete fogott hozzá Len
gyel Károly az operett betanításához és fáradtsá
got nem ismerő, hozzáértő munkájával annak tel
jes sikert biztosított. A zenei réBzt az .Unió* ze
nekar kisérle Tisza karmester dirigálása mellett. 
A szebbnél-szebb koszlümök és díszletek csak 
növelték az operelt sikeré'. A műkedvelők egytől 
egyig kifogástalanul, a közönség viharos lapsaitA! 
kisérve alakítottak. így Lohonyai altábornagyot az 
igazi k. u. k. termetű Németh Károly, Riza báró
nőt a kellemes hangú Gulyás Viola, Lőrenlhey fő
hadnagyot a snájdig Lengyel Károly, a kis Tresz- 
kát a bájos Máriás Manci, a szerelmes önkéntest 
a temperamentumos Loránlh Mária, Imrédy kapi
tányt pedig a valóban katonai fellépésű vitéz Soros 
Ferenc, ám dicséret illeti a többi szereplőket is. 
Külön megemlitéit érdemel Tartler Frigyes, aki 
Wallenstein hadnagyot oly pompásan kreálta, hogy 
hivatásos színész sem nyújthat különbet. Jeleneteit 
falrengető kacaj kisérle. Várpalota ezzel az elő
adással mintegy belekapcsolódott a világhírű zene
szerző 50 születési évfordulóján rendezett jubilá
ns ünnepségekbe. — Egyébként nagy színiélet folyik 
Várpalotán. Január 8 -án a Tűzoltó Testület ren
dezésében, Tartler Frigyes betaniiárában kerül 
előadásra Molnár Ferenc vigjátéka: .Az ördög.*

Csiky Iván.
A Sólyi Polgári Olvasókör Szilveszter este 

táncmulatsággal kapcsolatos szinielőadást rendez. 
Előadják a .Falu rossza* c. népszínművet.

KÖZGAZDASÁG.
* A m ezőgazdasági kivitelre vonatkozó 

ú jab b  intézkezések. Győrről jelenti a Keresk. és 
Iparkamara: A Magyar Nemzeti Bank rendelete ér
telmében a mezőgazdasági áruk kiszállításához 
szükséges export-valuta kötelező nyilatkozatokat 
december 19.-től kezdve a Nemzeti Bank főinté
zete és fiókintézetei adják ki. A Magyar Mezőg. 
Kiviteli Intézet által kiadott ilyen nyilatkozatok de
cember 31 .-ével érvényüket vesztik, azért ajánla
tos minden exportőrnek, hogy a fel nem használt 
vagy elrontott nyilatkozatokat az intézethez visz- 
szaküldjék és azoknak a nevűkről való törlését 
kérjék. Az Export Intézet által kiadott fuvarlevél- 
garnitúrák továbbra is érvényben maradnak, eze
ket tehát nem kell visszaküldeni. A refakcióked- 
vezmények érvényesítéséhez szükséges fuvarlevél- 
garnitúrákat, bejelentőlapokat, vámkezelési igazol
ványokat továbbra is ez az Export Intézet »d'2 
ki. Ugyanide küldendők be a fuvarlevélgarniturák 
másodpéldányai, illetve a vörösálnyomásu fuvar
levél negyedpéldányai is, közvetlen a szállítmány 
(eladása után.

* O rszágos M ezőgazdasági K iállítás és
V ásár. Az Orsz. Magyar Gazd. Egyesület már
cius 23—27. napjain rendezi, országos mezőgaz
dasági kiállítás keretében, a bírálattal kapcsolatos 
XLII. tenyészállatkiállitást és vásárt, a bpesti te- 
nyész- és haszonállatvásártelepen. A kiállításra 
felhajtható bármily fajtájú, nemű és korú tenyészló, 
szarvasmarha, seités, juh, kecske, baromfi, házi- 
nyul és kutya. Jelentkezést haláridő január 15.-t,

A V E SZPR ÉM V Á R M EG Y E 
szerkesztősége és kiadóhivatala
V eszprém , FQrcdl-telep I I . szám  a la tt van 
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amit ezévben sem fognak meghosszabbítani. Az 
állatoknak legkésőbb március 22 én délig a vásár- 
lelepen kell lenni, de ajánlatos még előbb. A bí
rálat március 23. án, az ünnepélyes megnyitás
24. én lesz. Az eladott állatok elszállítása 27.-én 
kezdődik. A rendezőbizottság a tenyészállatok szá
mát korlátozta, hogy a kínálat megfelelő arányban 
álljon a kereslettel A kioltáson való részvétel 
költségeit, mint 'érdijat, vásárdíjakat, eladási juta
léket is mérsékelték, az állategészségügyi költsé
geket pedig a földmivelési minisztérium csökkenti. 
A kereskedelmi minisztérium jelentő: szállítási 
kedvezményt fog engedélyezni. A nehéz gazdasági 
viszonyok folytán a rendezőség az idén sem ad

hat tiszteletdijakat s igy csak az oklevélben meg
örökített bírálati eredmény képezi majd a jutalmat. 
A tenyészállatkiállitison most is bemutatják az 
állami kisérletügyi és szakoktatási intézetek gyűjte
ményeit és kapcsolatos kiállítást rendeznek tej
termékekből, különféle terményekből, vetőmagvak
ból, élelmiszerekből, mézből, borból, gyümölcs
ös zöldségfé ékből és konzervekből, facsemetékből, 
erdőgazdasági termékekből, halakból, mezőgazda
sági ipari és háziipari cikkekből, mezőgazdasági 
gépekből és eszközökből, a mezőgazdasági üzem 
céljaira szükséges anyagokból (abraktakarmányok, 
műtrágyák, olajok, gyógyszerek slb.) stb. is.

V z r - d ,
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Hirdetmény.
1932 december 31.-ével a Vesz

p rém i K örzeti Forgalm i A dóhi
vata l átszerveztelik és 1933. évi január 
hó 1.-én felállítandó V eszprém  V é r -  
megyei Központi Forgalm i Adó
hivatalba olvad be. Értesíti evégből a hi
vatal az érdekelteket, hogy 1933. évben a 
befizetéseket a Veszprém Vármegyei Köz
ponti Forgalmi Adóhivatal 55.941. számú 
postalakarékpénztári csekkszámlárjára tar
toznak eszközölni, mert a városi pénztár
hoz történő fizetések 1933. január 5.-én 
megszűnnek.

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

Veszprém Vármegyei Központi 
386 Forgalmi Adóhivatal.
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hirdetési irodája Budapest, VI, Teréz-körut 35. 
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Minden gazda olvaasa  
a h irdetését, ha a

teszi közzé.
Nyomatott Fodor Fannc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvátlalat.


