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A s z ivá rvá n y h id .
Gömbös Gyula miniszterelnök második 

dunántúli útja alkalmával történelmi neveze
tességű földön járt, ahol mindenütt ezereszten
dős magyar kultúra nyomait találta és közben 
nem pártpolitikát szolgált, hanem történelmet 
csinált. Kovácsolta a magyar öncélú politika 
eszközeit, elsősorban a széthullásra hajlamos 
magyar erők összefogásénak nemzetmentő gon
dolatát. Mindenütt megértés s megajánlás kí
sérte. Előljártak ebben a nagy katolikus püs
pöki gócpontok egyházfejei és úgy Székesfe
hérvárott, mint Veszprémben és Zircen az össze
dobbanó magyar szivek reménytkeltő, igaz de
mokráciája nyilatkozott meg.

Ez a demokrácia biztosítja azt az igazi építő 
erőt, amely nemzetünk sorsát előbbre viszi. 
Amikor egy aszlalnál ül az ország miniszterel
nöke, a püspök s a föld népének képviselője, 
ott a demokrácia nem szavakban, hanem té
nyekben jelentkezik. Ezért a demokráciáért lel
kesedik a nemzet minden tagja, de gyanakodva 
fogadja azt, ha a szónak olyan kisérő zenéje 
van, amely emlékeztet bennünket az 1918-as 
időkre.

Gömbös Gyula miniszterelnök felvilágosító 
s magyar egységet szolgáló utjain elmondott 
beszédei zsúfolva vannak azokkal a demokra
tikus törekvésekkel, amelyek valósággal kibéle
lik programját. Az a népies politika, amely fáz 
ő kormányzati szándékából fakad, csak azok
ból válthat ki meg nem érdemelt kritikát, akik 
nem a nép lelkületéből fakadt elgondolásra kí
vánják építeni nemzetünk jövőjét.

A miniszterelnök nem az első alkalommal 
fejtette ki nézetét errevonalkozólag, de a vesz
prémi megnyilatkozás már nemcsak egy fejlő
dési fokot tüntet fel, hanem a második dunán
túli ut ennek a gondolatnak jegyében zajlott le. 
A veszprémi beszéd egész felépítése ennek a 
népies magyar politikának meggyökeresitését 
szolgálta. A demokráciát nem politikából, de 
különösen nem pártpolitikából kell hirdetni, mert 
az ilyen program legtöbbször a demagógia cél
ját szolgálja.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy ennek 
a jelszónak a köpenyege alatt történt az elmúlt 
évtizedekben a legtöbb kísérleti visszaélés. De 
történik ma is, amikor demokráciát hirdetve, a 
tekintélyek lejáratására, a nép hitének a meg
ingatására. gyanukeltésre s oktalan vádasko
dásra fordítják a legfőbb gondot, amikor a nem
zet körülzárt várhoz hasonlít s az életproblé
mák egész sora mered felénk.

Ilyen időkben könnyű fajsúlyú politika 
szószólói abban élik gyönyörűségüket, hogy a 
bekerített vár népének intézői ellen irányítják 
mérgezett nyilaikat, hivatásszerűen mérgezik a 
levegőt, ahelyett, hogy a hitükben megerősödöt- 
teket követnék, az ingatag kishitüeket támogat
nák s a  kivezető ut bozótjait irtanák.

Ez a kritika abban éli ki erejét, hogy ál
landóan a pártpolitika sineinek a váltóit állit- 
gatja, — legtöbbször tilosra, — minisztereket 
meneszt s programokat kicsinyei le. Az ilyen 
kritika vagy nem látja tisztán a nemzet mai 
helyzetét, vagy könnyelműen játékszernek te
kinti a rendelkezésre álló erőket.

Gömbös Gyula miniszterelnök programja 
lelkes követésre talált az egész országban, sőt 
tárgyilagos megítélésben részesült a külföld ré- I

Felelős szerkesztő: 
Ifj. Matkovlch László.

széről is, ahol elismerik, hogy annak alapfel
tételei helyesek. Sajnos, idehaza a gáncsve
tés nem maradt el. Kritizálni tudnak, de a hely
telen program helyett más, jobbal még nem 
lepték meg a nemzetet.

Azt is kritika alá vették mór, hogy a mi
niszterelnök nem szünteti be vidéki útjait. Sőt 
lankadatlan erővel folytatja a felvilágosító kör
utazását s toborozza a nemzeti egység zász
laja alá a híveket. Ez a második dunántúli ut 
élénk bizonyítéka annak, hogy a néppel való 
közvetlen érintkezés — ami legfőbb tartalma 
az uj irányú magyar népies politikának, — meg
tenni áldásos gyümölcséi. Avagy nem örven-
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Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

detes tény-e az minden magyarra nézve, hogy 
az a szivárványhid, amelyről Prohószka Otto
kár álmodott vészterhes időkben, három acél
pillért kapott a székesfehérvári és veszprémi 
püspökben és a zirci apátban?

A magyar egység gondolatának hirdetője 
lélekben megerősödve folytatja miniszterelnöki 
munkáját, mert vetése szépen fejlődik s ha a 
sors nem mér erre a nemzetre valami leküzd
hetetlen, váratlan csapást, a nagy nemzeti ara
tásnál ott lesz e sokat szenvedett ország min
den tagja, osztály, felekezet, társadalmi s gaz
dasági elkülönülés nélkül. Addig kitartás és 
türelem. I (s.)

„Vérszövetséget kötök minden 
társadalmi osztállyal"

— m ondotta  G öm bös Gyula V e s zp ré m b e n .
A tökéletes testvéri egyetértést és a teljes lelki egyensúlyt hirdette a minisz
terelnök, aki még a belső öncéluságról, a kivitel problémáiról, a közvélemény 
méregkeverőiről, az igazi értékek arisztokráciájáról stb. beszélt és uj reform- 
törvényeket jelentett be. — Rótt Nándor megyéspüspök szerint a katolikus 
papságnak kötelessége segíteni a miniszterelnök nemzetépitő munkájában. — 
Werner Adolf zirci apát is fölajánlotta e célra a ciszterci rend szolgálatait.

Ahogyan előre megjövendöltük, Gömbös 
Gyula miniszterelnök veszprémi látogatása eggyel 
szaporította azoknak a fényes erkölcsi sikereknek 
a számát, amiket vidéki propagandautjain, ezeken 
a valóságos diadalutakon, eddig elért. Ha a mi- 
miniszterelnök — mint mondotta — valamely 
ulon történt elindu'ása alkalmával győzni szeret, 
megállapíthatjuk, hogy ezt a győzelmet Veszprém
ben is megvette a ltlkeken. Adja az Ég, hogy az 
itt megkötőit magyar testvéri ,vérszövetség“-éből 
áldás fakadjon erre a sokat szenvedeti nemzetre.

Részletes tudósításunk alább következik:

A miniszterelnök fogadása, üd
vözlések. Reggeli a főispánnál.

Vasárnap reggel Gömbös Gyula miniszter
elnök, dr. Hómon Bálint vallás-.és közoktatásügyi 
miniszter, dr. Sztranyavszky Sándor országos párt
elnök, dr. Antal István min. tanácsos, sajtófőnök 
és mintegy húsz országgyűlési képviselő kisére- 
lében autóval érkezeti meg Várpalotára, amelynek 
bejáratánál dr. Hoívdth Lajos alispán és dr. Sza- 
tóky József, a veszprémi járás lőszolgabirája fo
gadták. Olt volt a fogadásnál a község egész kép
viselőtestülete és az elöljáróság, dr. Péter Sándor 
főjggyzővel, az egyházak, a bányaigazgatóság kép
viselői és nagyszámú közönség, amely a bányász
zenekar hangjai mellett az egész községen, lelkes 
éljenzés között végigkísérte a miniszterelnök lassan 
haladó aulójál. Ugyancsak melegen ünnepel ék a 
kormányéInökct Öskü és Hajmáskér községekben, 
ahol Szloboda Mihály közs. bitó, illetőleg Fttlöp 
József volt bíró üdvözöllék.

A miniszterelnök flnneptes fogadtatására a 
föllobogózott Veszprémben is nagy tömegek se
reglenek össze s az erős hideg ellenére is kitar
tóan lepték el azokat az utcákat, amelyeken az

autók berobogtak. A tanintézetek növendékei, ■ 
leventék, cserkészek stb. pedig sorfalat állottak. 
Ezalatt a vármegyeház dísztermében a TESz kebe
lében tömörült társadalmi egyesületek tagjai, hiva
talok és testületek, valamint az enyingi, devecseri 
és nagyvázsonyi választókerületek küldöttségei gyü
lekeztek nagy számban.

A miniszterelnököt, a vármegyeház oszlop- 
csarnoka alatt, dr. Kenessey Pongrác főispán, 
dr. Schandl Károly, gróf Festetics Sándor, Ho- 
Utscher Károly, dr. Ángyán Béla és dr. Zstg- 
mond Gyula megyebeli országgyűlési képviselők, 
az egybegyült vármegyei tisztviselők, hivatal- 
főnökök s más notabilitások környezetében a 
közönség lelkes éljenzése közben fogadta, majd 
a honvéd állomásparancsnok, a csendőrség, ren
dőrség és a vitézi szék vezetői jelentkeztek. Ezután 
dr. Berky Miklós polgármester, a városi tanács 
élén, üdvözölte gondolatszép szavakkal a minisz
terelnököt, akit az ezeréves város hazafias polgár- 
rágának támogatásáról biztositolt a lelkek össze
kovácsolására irányuló törekvésében, aminek vég
célja, Szent István koronájának csorbitatlansága 
melleti, a magyar továbbélni akarás. A vármegye
ház kapuja alalt pedig dr. Potubszky Elemér 
várm. főjegyző mondott a várm. tisztviselők nevé
ben rövid, de melegérzésü üdvözletei.

A miniszterelnök ezután a megyeház zsúfolt 
diszlermébe ment, ahol elsőnek, a TESz részéről, 
dr. Karsay Sándor járásbirósági elnök, a MOVE 
elnöke üdvözölte szárnyaló szavakkal. Miután a 
MANSz veszprémi csoportja nevében ifj. Csomay 
Kálmánné egy szép virágcsokrot nyújtott át neki, 
dr. Schandl Károly ny, államtitkár, a devecseri 
kerület képviselője kedves szavakkal hivla föl a 
miniszterelnök figyelmét a Mátyás király által is 
kedvelt somlai borra és elébe vezette a somlóvi- 
déki szőlősgazdák küldöttségét, akiknek nevében
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Hasznos tudni,
mindazoknak, kik »  lilái inatlan és tisztán természetes has
hajtó ásványvizek iráni, nagyobb bizalommal viselteinek,

hogy
Schmidthauer Igmándi ksserS

Tire

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

báró Malcomts Oyula mondott lendületes üdvözlő 
beszédei. Markos Oyula szőlősgazda pedig egy, 
kitűnő somlaival megtöltött, gyönyörű kivitelű ku
lacsot nyújtott ál emlékül. Zsigmond Oyula nagy
vázsonyi képviselő a saját kerülete üdvözletét tol
mácsolta, megokolván a nemzeti egység pártjához 
történt csatlakozását, gróf Festetics Sándor enyingi 
képviselő, a molnárok küldöttsége élén, a csuvá- 
rozás megengedéséért mondott meleg köszönetét a 
kormányelnöknek,; akii végül a kisgazdák nevében, 
dr. Mohácsy Lajos, ev. lelkész, az Orsz. Kisgazda- 
párt alapitó alelnöke üdvözölt magasszárnyalásu 
beszéddel.

Gömbös Oyula az üdvözlésekre együttesen 
válaszolt és minden üdvözlőjéhezjvoll néhány ked
ves és biztató szava. Különösen lelkesen megélje
nezték, amikor hangoztatta, hogy Veszprémmegye 
lakosságának szelleme, a községi bírótól föl a fő
ispánig, kedvező lígkörre nyújt kilátást az ŐJnem- 
zetmentő szándékainak megvalósításához. Meg ami
kor „elárulta”, hogy a készüli hegyközségi tör
vényben a Somlóról is lesz gondoskodás. Végül 
összetartásra buzdította az egybegyűlteket.

A miniszterelnököt ezu'án, kíséretével együtt, 
a  főispán látta magánál vendégül villásreggelire, 
a asztalához hivatalosak voltak a megyebeli és vá 
rosl előkelőségek is, összesen mintegy negyven
ötén.

A  miniszterelnök 
beuéde.

A nemzeti egység pártjának zászlóbontó nagy
gyűlése d. e. fél 12-kor kezdődött a szinházhan, 
amelyet vallás-, rang- és osziálykülönbség nélkül 
zsúfolásig megtöltött az érdeklődő közönség. A 
színpadon a bpesti, helybeli és megyebeli egyházi 
és világi méltóságok helyezkedtek el, a zöldasz
talnál pedig ott ült dr. Rótt Nándor megyés- 
püspök is.

Báró Flith  Pál belső titkos tanácsos, a vár
megyei notabilitások doyenje, mint korelnök, a tőle 
megszokott előkelő szellemben, nemesveretü sza
vakkal mondott lendületes megnyitót. Miután el
mondta a nemzeti „Hiszekegy‘ -et, melegen kö
szöntötte a miniszterelnököl, akit, mint az ellen- 
forradalom bátor harcorát, mint a nemzet érdekei
ért lelkesen küzdő, önzetlen képviselőt s a honvéd
híg kiváló újjászervezőjét régóta mindenki ismer 
és tisztel. Majd lelkes hazafisággal buzditotl a ve
zér bátor és csüggedés nélkül való követésére, 
amiéri viharosan megtapsolták az őszfőurat.

Ezután kitörő éljenzés közben Gömbös Gyula 
miniszterelnök emelkedett szólásra s miután meg
köszönte az üdvözlést, kijelentette: ha egy 82 
esztendős férfiú ennyi lelkesedéssel tud csüngeni 
a  magyar gondolaton, mint Fiáth Pál báró, az azt 
jelenti, hogy azért a gondolatért érdemes küzdeni. 
Majd Így folytatta:

— Ha van erős nemzet, akkor az a magyar. De 
ha van nemzet, amelyet nehéz vezetni, az is a mi 
nemzetünk. Nem tudunk szervezkedni. Voltak egye
sek, akik bizonyos hatalomra törekedtek és soha
sem a célt nézték, hanem mindig eszköznek te
kintették a tömeg megszervezését Eddig még nem 
tudtunk érdekképviseleteket létesíteni. Állandó jel
legű szervezeteket kell felállítani. Milyen csodála
tos és tökéletes a katolikus egyház szervezete, 
éppen azért, mert független a személyektől. Nem 
vezérekre kell felépíteni a szervezkedést, hanem 
mindig magukra a pártokra és a társadalomra. Ne
héz gazdasági helyzetben mindig nehéz munkaesz
mények felé kell irányítani a nemzet életét.

V i l l a n y é g i k ,  r á d ió  l im p á k  
nagy választékban
=  k ap h a tó k  =

FODOR FERENO könyvkereskedésében.

— Amikor a miniszterelnöki tárcát vállaltam, 
egyetlen támpontom az volt, hogy a nemzetnek 
élni kell Nem latolgattam, helyes-e, hogy most 
jövök és nem járatom-e le magamat. Az a felfo
gásom, hogy én csak eszköze vagyok a nemzet 
érdekeinek. Lehet, hogy elbukom, de ez is nem
zetemért lesz. Nincs felemelőbb érzés, mint ne
héz időkben egy nemzetet vezetni é i nem félreállva, 
sarokból nézni az eseményeket. Ezért hirdetem, 
hogy nem Űzök pártpolitikát. Én az egész nem
zetnek akarok miniszterelnöke lenni. Komoly az az 
elhatárolásom, hogy egy nevezőre hozzam a ma
gyar társadalmat úgy politikai, gazdasági, mint 
szociális szempontból A nemzeti őncéluság a jel
szó és nem az egyéni önc luság.

— Eddig a külsőségeken nyargalunk. De most 
már sietnünk kell, mert nagy a verseny itt Kelet- 
Európábán az újak és a régiek között. Nekünk 
be kell bizonyítanunk, hogy mi, régiek, az idő
szerű kérdések felismerésében, a társadalmi kér
dések igazságos elintézésében, a felekezeti kérdé
sek megoldásában és az erkölcsi tényezők felhal
mozásában még mindig erősebbek és előbbre va
lók vagyunk, mint ők.

— Azt mondották, hogy lejárom magam, ha 
túlsókat mutatkozom a közönség előtt. Nem törő
döm, hogy mit gondolnak és mondanak. Ösztö
nöm azt súgja, hogy kötelességem eljönni a ma
gyar gócpontokba és — ha úgy tetszik — vérszö
vetségei kötni minden magyar társadalmi osztállyal. 
Őseink, amikor táborba szálltak, szintén szemlét

tartottak a sereg felett. Veszprémben nem vagyok 
ismeretlen. Már 1904 ben jártam Veszprémben, 
gyermekhadapród koromban, amikor a Bskony 
egyes részeiben térképeztem. 1908 bán szintén 
Veszprémben voltam a nagy hadgyakorlatok idején. 
Azurán elmúlt néhány esztendő és mint honvé
delmi miniszter igen közeli kapcsolatba kerültem 
ezzel a vármegyével. Várpalota, Ffitfö, Pét, Jutás, 
mind az én hatáskörömbe tartozik. Csupa törté
nelem ez itt. Ha valahol ihletet szerezhet az 
ember, ebben a vármegyében erőt lehet meríteni 
a múltból.

— Manapság igen sokan panaszkodnak. De 
én a keleti magyar szemében nem a lemondást, ha
nem a teitrekészség tüzét látom égni, éppen azért 
azt merem mondani, mindig előre és sohasem 
hátra! Ezt szeretném itt Veszprémben is beievésni 
mindenkinek a leikébe. Ne kérdezzék, hogy mi
kor és hogyan valósítom meg a 95 pontot, amely 
csak a nagy irányelvek leszögezése volt. Megva
lósításuk a viszonyoktól is függ. Hogy a mi szem
pontjaink helyesek, mutatják az elismerő külföldi 
kritikák. Természetesen ezek u’án jön a nagy 
irányelvek fokozatos megvalósítása.

A miniszterelnök ezután bejelentette azokat a 
tövényjavaslalokat, amelyeket a kormány legközelebb 
szándékozik benyújtani. Ezek: a kamatláb újabb 
leszállítása, az uj nyugdíj- és rokkanltörvény, a 
hegytörvény a bortermelők védelmével, a hitbizo- 
mány reformja telepítéssel, a költségvetés apasz- 
tása, igazságos adórendszer és a nemzetnevelés re
formja.

— Egész működésűnk — mondotta a továb
biak során — a kivitel fejlesztésére irányul. Terme
lési feleslegeink vanak és ezeket el kell helyeznünk. 
De ha elhanyagolok a piacot, ha az államok el

zárkóztak egymástól, akkor nagyon nehezen talál
juk meg és vehetjük fel újra a ka.rcsolatokat. Ki 
kell tehát nyitni a kapukat Itt kell rámutatnom 
arra, hogy az ipari vámokat Ilyen magas szinten, 
mint ahol ma állanak, fenntartani nem lehet. Eléren 
ki kell egyenlíteni az érdekeket s én ki is egyen
lítem azokat.

— Kiviteli törekvéseinknek vannak nehézségei 
s ezeknek megszüntetésére törekszem, mihelyt visz- 
szaérkezik a pénzügyminiszter úr Centből. Igaz, 
a pénzügyminiszter urat időközben lemondatta az 
ellenzék. Azt mondják, összevesztem vele, jóllehet 
a legjobb barátságban vagyunk. Vannak, akik ha
lászni szeretnek a zavarosban s izgatni akarják a 
közvéleményt. Amikor kormányra léptem, voltak 
akik egy hónapot jósoltak nekem, pedig már há
rom hónap óta vagyok Magyarország minisz
terelnöke. (Lelkes éljenzés és taps.) Állandóan za
varják ilyen hírekkel a magyar közvéleményt. Ami
kor ilyesmit hallok, ökölbe szorul a kezem s ha 
nem volnék miniszterelnök, talán le is sújtanék a 
szó legszorosabb értelmében. Amikor annyi a baj, 
amikor az ország bekerített várhoz hasonlít s az 
az ország falain belül teljes lelki egyensúlyra, töké
letes testvéri egyetértésre van szüzség, arra, hogy 
mindenki elnézze a mások hibájál és megértse a 
mások bajait, vannak, akik hivatásszerűen mérgezik 
a levegőt. Miért nem mernek nyíltan kiáltani, ha 
van jobb programjuk és miért nem ismertetik ezt ?

Visszatérve a kereskedelempolitikai kérdé
sekre, a következőket mondotta a miniszterelnök:

— A piacot nemcsak megszerezni, de meg 
tartani is kell. A magyar kereskedelzm — tiszte
let a kivételnek: a többségnek — nem akarja ezt 
megérteni. Még ma is vannak olyanok, akik má
ról holnapra akarnak meggazdagodni. Rossz árut 
szállítanak a külföldre és nem gondolnak arra, 
hogy ez az egész nemzetnek árt.

— Én és kormányom a decentralizált köz- 
igazgatásnak a hive, hogy ily módon közelebbi 
érintkezést vehessünk fel az élettel. Az a törekvé
sünk, hogy minél több egészséges vidéki góc
pontot teremtsünk.

— Van még egy programpontom. — folytatta 
a miniszterelnök. — Ez nincs a 95 pont közölt: 
türelmet kérek I

— Megvan I — hallatszott a hallgatóság so
raiból.

— Köszönöm, — válaszolt a miniszterelnök 
— ugylátom azonban, ez a türelem nincs meg 
mindenütt. A várni tudó, türelmes, céltudatos 
és elhatározott ember mindig diadalmaskodik a 
többin. Maradjunk meg higgadtan gondolkozó 
keleti magyarnak. Várni kell tudni, m inta katoná
nak, aki nagyon megerősített lövészárok ellen in
téz rohamot. Emlékeznek a háborúból, mennyi 
baj támadt, ha nem tudtunk várni. Most a nemzet 
sorsáról van bzó I Én nem szeretek visszamenni. 
Ha elindultam, akkor győzni szeretek. De aki ezt 
vallja, annak nagyon jól kell tudnia, hogy mikor 
és hová megy. A nemzetközi és a belpolitikai é etben 
való eltévelyedés katasztrőfálts lenne.

— Azt mondják, minden rendben volna, ha 
meg volna a titkos választójog. Nem tudom, mi 
az összefüggés a titkos választójog és pl. a keres
kedelmi szerződések között. Azt is mondják, „több 
demokráciái!* Emlékezünk erre 1918 bőt. Akkor 
azok, akik ezt hirdették, töltött csirkét ettek ét 
önök, ha jól tudom, káposztát.

— Ebből a demokráciából nem kérünk I — 
fölkiállások a közönség köréből.

— A demokrácia változtatná meg a világ 
rendjét ? Nem igen hiszem. Ezzel szemben a min
denki számára egyformán osztó, a népies politika 
lehetővé teszi, hogy mindenki tehetségéhez mérten 
érvényesüljön és becsülettel szolgálja hazáját ét 
nemzetét. Mindig hangsúlyozom, hogy sorskőzös- 
ségben élünk. Ami neked fáj, nekem is fáj. Ez az 
én demokráciám. Amely nem azt keresi, hogy mi
képen segítsen a magyar népen, az nem demokrá
cia. A szociáldemokratáknak azt mondottam, hogy 
megkongatom felettük a lélekharangot, mert kell, 
hogy a magyar munkás az én testvérem is legyen 
és nem engedhetem meg, hogy téves útra csábít
sák. Mi szociális tartalmú intézkedésekkel akarunk 
olyan helyzetet teremteni, amelyben mindenki meg
találja elhelyezkedési lehetőségéi.

— Felhívok tehát mindenkit, jöjjön tábo
runkba. Hirdesse az uj időket és hirdesse a má
nak és talán a holnapnak is nehézségeit Bízzák 
reám magukat; meggyőződhettek, hogy amit aka
rok, becsülettel akarom. Terveim a nemzet egye
temét szolgálják. Alaposan megvizsgálok minden 
kérdést s igyekszem rendszerbe foglalni az egész 
nemzeti életet. Meggyőződésem, hogyha megnyitjuk
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a tehetségek elölt a kapukat, akkor felnevelhetjük 
é l  megteremthetjük az Igazi értékek arisztokráciáját.

—  Tehát: függetlenség, beliö Bncéluság, 
tevékeny gazdasági élet, igazságos teherviselés, az 
igazi tehetségek érvényesülése, o'csó termelő hitel, 
megbecsülése minden munkás becsületes munká
jának, ápolása a gyermeknek és a sokaságnak, ez 
körülbelül az, amit Veszprém vármegye számára 
mondani akartam. Nem kerteltem és nem taktikáz
tam. Teslvéremnek tekintek mindenkit, aki segit 
nekem, de még azt is testvéri kézzel simogatom, 
aki ellenem van. Ha ülnek, nem ütök azonnal 
vissza, talán még a másdik ütésre sem. Harmad. 
Ízben azonban nem állok jöl, mert aki sportsze
rűen űzi a támadást, az bennem sportemberre talál.

A miniszterelnök következő szavakkal fejezte 
be beszédét:

— Rohan az idő, nem érünk rá a régi stílus 
éleiét élni. Itt a Duna medencéjében sorskOzOsség. 
ben és ma szomorú sorsban élünk, de erőt és ki
tartást ad az a tudat, hogy fel virrad még a ma
magyarok napja.

A minisiterelnOk bestédé kOzben sokszor 
fOliugott az éljenzés és laps, végeztével pedig meg
újult erővel, szűnni nem akaröan tűri ki a lelkesedés.

Rótt Nándor megyéspüspOk szölalt fel ezután. 
KOssOnetet mondott a miniszterelnök beszédéért, 
amely — mint mondotta — igazságával gyújtotta 
lelkesedésre hallgatóságát Reámutalott, hogy a 
kritika is helyénvaló, de ma a it látjuk, hogy a 
kritika élettelenné válik és nem tud építeni. Kérte 
az egész vármegye közönségét, hogy támogassa a 
miniszterelnököt nemzetépitó munkájában, amire 
a  viharos helyeslés volt az Ígéret.

A zásilóbontő naggyülés ezután Fláth Pál 
báró elnOk javaslatára egyhangú lelkesedéssel ki
mondotta, hogy a Nemzeti Egység Pártját az egész 
vármegyére kiterjedően megalakítja. Végül a .Him
nusz*- t énekelte el a kOzOnség.

E béd ■ püspöknél.

A miniszterelnök ezután a várba ment, ahol 
meglátogatta a megyéspflspOkOI, aki tiszteletére 
60 terítékes ebédet adott. Rótt Nándor elsőül 
a kormányzóra mondott pohárköszOntőt, majd a 
miniszterelnököt és a kultuszminisztert kOszOn- 
totte fOl.

— A lelki válaszfalakat akarja lerombolni a 
miniszterelnök ur — mondotta — és a katolikus 
püspOki karnak és az egész papságnak az a .  kö
telessége, hogy nemzetépM munkájában segítségére 
legyen, mert a jobb jOvő záloga a nemzeti egység 
megteremtése.

• ih fá rv á n )h id  Pannonhalm a  
és Dabraean között.

A pohárkOseOntöre adott válaszában Gömbös 
Oyula elmondotta, hogy amikor s harctéren, mint 
hadosztályparancsnok az oroszok oldalba támadá
sára adott ki parancsot, egész éjjel nem tudott 
aludni, mindaddig, amig nem jöll a jelentés, hogy 
veszteség nélkül sikerült a feladatot megoldani.

— Most — folytatta — az egész ország 
s o rú  rám van bizva. Hatalmi eszkOzOk birtoká
ban a nemzet minden ereje füleit rendelkezem és 
én a legelső feladatomnak tekintem a lelki kap
csolat megteremtését. Egytégre van ennek a nem

zetnek szüksége és ennek az előkészítő munkájá
ban a veszprémi püspOk őexcellenciája, a kancellár 
áll a legelső helyen.

— Amikor egy-egy ilyen rezidenciába be
lépek, mindig az az értésem támad, mint amikor 
a Vatikánban jártam, ahol a pápa őszentsége en
gem, a protestáns embert megá'dott. Akkor u  
volt az érzésem, mintha az édesanyám simogatna 
és csókolt volna meg. Úgy é'zem most is, mintha 
a ú já t főpászlorom előtt állnék. S kijelenthetem, 
hogy a lelkek egysége az a szivárványod, amely 
Pannonhalmái és Debrecent összeköti és amely a 
nemzeti egységnek a záloga

A miniszterelnök meleg Ovációban részesült 
szavai útin Hómon Bá int kultuszminiszter beszélt, 
majd a miniszterelnök a püspöknek s még töb
beknek föltüi t a nemzeti egység jelvényét. Ebéd 
u'án pedig látogatást tett Kranttz Kálmán félsz. 
püspOk- nagyprépostnál s az annak lakásán egybe- 
gyült székeskáptalani tagoknál.

Ide kell még jegyeznünk, hogy a miniszter
elnök veszprémi tartózkodása alatt a rendőrség, 
Homoky Bála rendörtanácsossal az élin, kifogás
talanul végezte föladatát. A város pedig, lekötelező 
előzékenységgel, a fővárosi és helybeli újságírókat 
vendégül látia ebédre a Koronában.

Látogatás Zircen.
A miniszterelnök és szőkébb kísérete, a kul

tuszminiszter, az országos pártelnök, Matton Béla 
orsz. főtitkár, a sajtófőnök, néhány képviselő, va
lamint Vass Elek osztálytanácsos és Tetbócz 
Miklós miniszteri titkár Veszprémből délután 
Zircre mentek, amelynek határánál azt a pél
dás rendfenntsitásl, amit a vesz prémi járás
ban dr. Szalóky József főszolgabiró bizlositott, 
ettől dr. Siilt Lajos zirci főszolgbiró vette át 
és végezte kifogástalanul Amerre az autók elha
ladtak, minden községben meg kellett állni,
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mert a falvak népei spontán lelkesedései vették 
kOrül a miniszterelnököt. A zirci monostor elöcsar- 
nokában dr. Warner Adolf apát a rend tagiéival 
fogadta a miniszterelnököt, majd felvonultak a ki
rályterembe, mialatt a lépcsőkön kétoldalt a novi- 
ciusok állottak sorfalat.

Az apátur itt a konvent élén üdvözölte a kor
mányelnököt és a vendégeket. Rámutatott a rend 
800 éves történelmére s a nemzetnek ezidő alatt 
tett szolgálataira. Majd felajánlotta a rend mun
kásságát azoknak az eszméknek, amelyeket a mi
niszterelnök a haza javára zászlajára Irt.

Gömbös Oyula válaszában hivatkozott arra, 
hogy az ő katonai hivatása rokon a szerzetesek 
hivatásával, mert mindkettő a fegyelmet ismeri 
vezérelvének. Nem vélet'enül jött el Zircre, hanem 
azért, hogy a rend szellemében támasztékot talál
jon a lelkek Összefogáshoz. A miniszterelnök sza- 
vait nagy lelkesedéssel fogadták.

Ezután Holttscher Károly gazd. főtanácsos, 
a  zirci kerület képviselője nagyszámú, minden 
osztályból Osszeseregletl küldöttséget vezetett a 
miniszterelnök elé, akiknek a kérését a Bakony 
útépítésével kapcsolatban meleg érzéssel tolmá
csolta, és felhívta a kormány figyelmét azokra a 
problémákra, amelyek az itteni lakosságot oly kö
zelről érintik. Gömbös Gyula válaszában közölte, 
hogy ■ nemzeti munkatervnek célkitüzéui kOzOtt 
jelenléken helyet foglal el az ulprobléma és meg
említette a Győr—Veszprém Zircen keresztül ve-

M. kir. Osztálysorsjáték.
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Veszprém.

zelő ut épitéiét, amely által megoldást nyer egy 
uj balatoni Összekötő ut. Természetes ennek a 
megoldása is elsősorban pénzkérdés.

Este a földszinti ebédlőben a miniszterelnök 
tiszteletére a rend egy szükkOrü vacsorát adott, 
amelynek során Werner Adolf apát mondott Ma
gyarország kormányzójára, majd a miniszterelnökre 
és a kultuszminiszterre meleg fölköszOntót, amit 
a két utóbbi viszonzott. Végül Sztranyavszky Sán
dor UszOnte meg a vendégszeretetet.

A miniszterelnök hé főn reggel megtekintette 
az apátság nagyszerű kOnyv- és ereklyetárait, 
majd reggeli u'án elutazott Zircről.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy  Isteni örök Igazságban,
Hiazek M agyarország feltámadásában.

Ámen.

H Í R E K .
— Szem élyi h írek . Dr. Rótt Nándor me- 

gyéspüspOk néhány napi pihenőre elutazott Vesz
prémből. — Dr. Horváth Lajos, vármegyénk alis
pánja hétfőn Bpesten résztvett a belügyminiszté
riumban a vármegyei kóbányattzemek rendezése 
tárgyában tiltott értekezleten. — Dr. Berky Mik
lós, Veszprém város polgármestere hétfőn Bpesten 
hivatalos ügyeit végezte.

— Kenessey Pongrác főispán a dalos
szövetségi kerület dlszelnöke. Szfehérvdrról je
lentik : Az Országos DalosszOvellég VI. kerülete 
mozt tartotta éves tisztújító közgyűlését, amelynek 
során, a kultuszminiszter mellett, dr. Kenessey 
Pongrácot, Veszprémvármegye főispánját is disz- 
elnOkké választotta.

— A veszprémi helyőrség tisztikarának 
jótékonycélu hangversenye, örömmel vettük a 
hirt, hogy a veszprémi helyőrség tisztikara, hely
beli imégesek támoga'á ára, a Petőfi-szinházban, 
február hónapban magas színvonalú hangversenyt 
óhajt rendezni. A hangversenyről részletesebb hír
adás lapunk legközelebbi számában jelenik meg.

— A veszprémi Iparosok Schandl Károlyt 
kérték föl a jobb vasúti összeköttetés kiesz
közlésére. A Veszprémi Ipartestük! varárnap a 
vármegyeház kistermében dr. Schandl Karoly ny. 
államtitkár, devecseri képviselő előtt tisztelgett és 
a következő írásbeli kérelmet nyújtotta át neki:

.Méhóságos Ur I Szeretett megyebeli Képvi
selőnk I A Veszprémi Ipartestűlel, s annak kebe
lében mükOdó vasúti bizottság alázattal kéri Mél
tóságod segítségéi a következő méltányos kérel
mek elintézéséhez: 1. Hogy a déli vaspályán a 
Bpest DV ról Veszprémbe és viszont indulhasson 
naponkint kél vonatpár. A DV, miután a MÁV 
kezelésébe ment át és ezideig is közlekedtek Szfe-
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hírvár és Bpest közö t közvetlen vonalok, így ez, 
az állam nagyobb megterhelése nélkül keresztül 
vihető lenne. 2 A veszprémi menetrendek úgy 
állíttatnának össze, hogy Veszprém, mint megye 
székhely kapjon reggel ide érkező és este innen 
kiinduló vonatokat. 3. A menetrendet összeállító 
bízót rág a Veszprémi Ipartestület vasúti bizottsá
gát is vegye igénybe, amikor a menetrendet ösz- 
szeállitja. Méltóságos Urunk I Tudjuk azt, hogy 
az á Iámnak közüzemeinél messze menő takaré
kosságra van szüksége, mégis minket az bátoritoll 
fel, hogy a DV a MÁV kezeié ébe ment át, s 
— hogy mer! előnyös volt — Bfüred is most a 
télen megfelelő menetrend változá-t nyert, ezért volt 
bátor kérelmével a vasúti bizottság Méltúságodhoz 
közeledni. Ismerve Mélióságodnak vármegyénk s 
hazánk felvirágoztatása érdekében tett közhasznú 
sok munkásságát, kérésünk újítva vagyunk kész
séges szolgái: a Veszprémi IparteetUlet elöljáró
sága : Wolfram János elnök, Pósa Endre alelnök.'

— „Credo“-gyülés A Veszprémi .C redo ' 
egyesület összejövetele január 22 -én d. u. 5 óra
kor lesz a Katolikus Kör nagytermében, amelyre 
az egyesület tagjait ezúton is meghívja a vezető
ség. Vendégeket szívesen látnak. Előadást tart 
Sitiül József tanár.

— Csak az evangélium  m entheti m eg a 
k u ltú rát. A Veszprémi Róm. Kát. Kör múlt szom
baton férfivacsorát rendezett, amely alkalommal a 
szokásos előadást dr. Langmár Lipót püspöki tit
kár, a kör egyházi alelnöke tartotta .A katolikut 
egyház a gazdasági kultúra szolgálatában* címmel. I 
Gyönyörű gondolatmenettel fejtegette, hogy a mai 
kultúra a szakadék felé rohan és a katasztrófa 
megakadályozására egyedül az evangéliumban meg- 
jelölt felebaráti szeretet képes, amit állandóan sür
get az egyház, amely a művészetek és tudományok 
terén is olt állott a kultúra bölcsőjénél. A nagy
számú hallgatóság az előadót lelkesen megéljenezte.

— A keresztény  tisztviselőnők m űsoros 
e lőadása . Kitünően sikerült összejövetelt rende
zett szerdán déluttn a Keresztény Tisztviselőnők 
Veszprémi Egyesülete, az egyesületi helyiségében.
A szép számban megjelent vendégeket Sciplades 
Iréné, az egyesület agilis elnöknője köszöntötte 
meleg szavakkal, majd dr. Wébtr Pál kanonok, egy 
házm. irodaigazgató tartuti nagy figyelemmel kísért 
előadást. Vidám tónusban, de mégis komoly, mély 
értelemmel mondott el kedves epizódokat a minden
napi életből, amelyekkel bizonyítani kívánta, hogy 
a modern nők mennyire a felületes, semmit nem 
érő műveltségnek hódolnak, ahelyett, hogy az élet 
belső, komoly értelmét ismernék meg. A viharos 
tatszésnyilvánitással kisért előadás után Ányos Fe- 
rencné ö letes, humoros felolvasása következett, 
amely ugyancsnk nagy tetszésre talált. Az előadók
nak az elnöknö mondott köszönetét.

— 80 éves m últam , m e rt„ Ig m án d it' Ittam , 
M inden hé ten  egyszer, fél pohárra l regge l!

— A dom ányok Laczkó Dezső szob rára .
A múlt heti kimutatás hibás volt, dr. Rolt Nándor, 
dr. Radványi Viktor, Császik István és Papnevelő 
Intézet befizetései ugyanis nem a Laczkó-alap, 
hanem a Veszprémin. Tört. Régészeti és Népr. Tár
saság csekkszámlájára történlek. Befizetések Laczkó 
Dezső szoboralapra: H.vas Jakab 5, özv. Zsit- 
nyánszky Bélání 5, Ncvtelen Sz. Cs. 2. Dr, Csiba 
Mór 2, Nagymihály Ferenc 8, dr. Lukcsics József 
25, dr. Szommer Imre 5, Fehér Béla 10, dr. Glu- 
dovácz József Veszprém 5. Bencsik Zoltin Öskü 
4, Peremarton község 10, Németh Ignác Hajmás
kér 5, Gfellner József Bakonybél 3, Kajcsos Ist
ván Somlóvár 5, Aka község 2, Csonka Sándor 
Gecse 1, Szabó József Tósokberénd 2, Keller Já
nos Magyaróvár 20, Öskü község 5 P, összes ta
karékpénztári belét 1I36'70 P.

— Megnyílt az Ipari továbbképző tan
folyam. Hétfőn este Rosos Károly h. polgármes- 
ler nyitotta meg a városi ikn. alb. á tál szervezett 
tanfolyamot. Hangoztatta a továbbképzés fontossá
gát, mert ez képesíti az iparosokat, hogy minősé
gileg jobbat termeljenek s felvehessék a versenyt 
a külföldi árukkal. Nacsády József, ikn. titkár is
mertette a tanfolyam célkitűzését és munkatervit, 
majd Sleldl József kér. isk. tanár tartotta meg első 
előadását a .Közjogi és társadalmi ismerelek* 
tárgykörből. Minden hétfőn, kedden, szerdán és 
csütörtökön 7—9 ig cipészipari szakképzés, 9—10- 
ig általános — minden iparost érdeklő — előadás 
az ipariskolában.

— Kinevezések a várm egyénél. A vár
megye főispánja, az alispán előterjesztésére, dr. 
KOrmtndy Istvánt és dr. Takács László dijtslan 
közigazgatási gyakornokokat dijas közigazgatási 
gyakornokokká nevezte ki.

— Kitüntetett tiszthelyettes. A kormányzó 
a veszprémi m. ktr. Szent László 4. honvédgya
logezredben szolgáló Szabó László tiszthelyettes
nek, a csapatkiképzés terén elért kiválóan ered
ményes és hasznos teljesítményéért, a magyar bronz 
érdemérmet a zöld szalagon adományozta.

— Veszprémmegyei tejtermelő a T ej
gazdasági Bizottságban. A földmivelésügyi mi
niszter az Országos Tejgazdasági Bizottság tagjai 
közé megyénkből Schnitz András lajoskomáromi 
gazdát is kinevezt.-.

— Büfével és  tánccal lesz kapcsolatos 
az Evangélikus N őegylet teaestéje. A Veszprémi 
Ev. Nőegyesületnek lapunkban már többizben jel
zett. jótékonycélu teaestéje büfével és tánccal lesz 
egybekötve. A teaest, amely iránt egyre fokozódik 
a már is nagy érdeklődés, február 5.-én, vasárnap 
este 6 órakor kezdődik a Korona termeiben.

ÖRÖM

— A veszprém i hősi em lékm ű elhelye
zése. A veszprémi hősi emlékmű elhelyezése 
ügyében a Rákóczi-téri háztulajdonosok és bérlők 
egy értekezletet hívtak össze, amelyet január 26. án, 
csütörtökön d. u. 5 órakor a városházán tarta
nak meg.

— A Move VSE te aes tje . A nemrég szép 
sikerrel lezajlott teaestjét a Move Veszprémi Sport 
Egyesület Ifjúsága január 21.-én, szombaton a 
Kát. Körben megismé li. A tánccal egybekötött 
teaest iránt máris nagy az érdeklődés.

— .É jfé li szerenád" a mozi szombat-va
sárnapi műsorán. Főszereplők: Jan Kiepura, a 
világhírű tenorista, Magda Schneider, Fritz Schultz, 
Oltó Walburg. Szerdán-csütörtökön, filléres elő
adásban: Tavaszi zápor, magyar film, magyar 
rendezés, magyar szereplők.

— F rontharcosok m ozgalm a. Szerdán 
tartolta a Frontharcos Szövetség Veszprémi Fő
csoportjának tisztikara és intéző bizottsága első 
elnöki tanácsülését. Dr. Karsay Sándor Ugyv. el
nök és Morosils Jenő szervező tiszt előterjesztései
nek meghallgatása után több beléleti, szervezke
dési és a bajtársi szellem ápolására vonatkozó ha
tározatot hoztak. Elhatározták, hogy a Veszprém 
környéki falvakban és a megye minden helységé
ben szétszórtan élő bajtársakat a főcsoporthoz való 
csatlakozásra hívják föl. A szervezésre kijelölt, 
illetve önként vállalkozott intézőbizottsági tagírajlár 
sak név és munkabeosztását legközelebb kózlik. 
Addig is felhívják a főcsoporthoz nagy számban 
forduló vidéki bajtársakat, hogy jelentkezniök bár
mikor lehet Morosits Jenő tanár, főcsoport vezető 
tisztnél (Veszprém, Kőhép u. 4. sz.) Kérik továbbá, 
hogy akik a tagdijat még nem küldték be, szíves
kedjenek a Veszprémi Főcsoport pénztárosánál, 
vitéz Kozma Józsefnél befizetni, mert az itt befi
zetett tagdijak fele a Veszprémi Főcsoportot illeti. 
Elhatározta még az elnöki tanács, hogy üléseit 
minden hó első hétfőjén fogja tattani, amiről a 
bajtársakat külön is értesíteni fogja.

— Az Iparoskor kulturestje. A Veszprémi 
Iparoskör jan. 29.- f, jövő vasárnapi kulturestje 
változatos műsorával igen kellemesnek ígérkezik 
s valószínűleg nagyon látogatott lesz. A kultures- 
tén közreműködnek: a Veszprémi Iparos Dalárda 
Gaál Sándor királydijas karnagy vezetésével, Na- 
ciády József r. k. taniló (ikn. titkár) előadással, 
Németh Ilonka szavalattal, Hajagos Imre ének- és 
Szóka Imre zeneszámokkal, majd Gyökér Muczkó 
és Gyökér Tibor szórakoztató előadásukkal. Be
lépődíj nincs. Minden érdeklődőt szívesen lát és 
szeretettel vár az elnökség.

— IskolánkivQli népm űvelés. Ajkáról je
lentik: Január 12.-én Parragh Dezső ref. tanító 
Arany Jánosról tartott nagy érdeklődéssel hallga
tott előadást. Felolvasása közben Pintér Jo lán: 
.Mátyás anyja', Nyirádi Béla: .Toldi viaskodása 
a farkasokkal', Walltr László egyetemi halgató 
pedig „Tetemrehivás' cimü költeményeket adták 
elő nagy sikerrel. Úgy az előadót, mint a szava- 
lókat a nagyszámú közönség megértéssel és sok 
tapssal fogadta.

— A L eventezenekar m űsoros esté je . A
Veszprémvárosi Leverne Egyesület zenekara va
sárnap este pompásan sikerült műsoros estét ren
dezett a Levente Oithonban. A leventezenekar, 
Farkas Ernő jeles vezénylése alatt, a .Jász-kun 
induló'-val nyitotta meg a műsort, amelynek so
rán élvezetes zeneszámok voltak. így Melzgtr Dódi 
Hendel .Largó*-ját já szotla csellón mély érzéssel, 
kitünően fejlődő tehnikával, ifj. Rilter Lőrinc si. 
múló zongorakisérete mellett. Szóka Imre pedig 
ismert, szép lenórján Major Istvánnak két szépsé
ges irredenti szerzeményét énekelte, zongorán ifj. 
Raák Gyula kisérte finoman. Nyakas János keresk. 
isk. tanár nagy hatást élt el Petőfi-adomáival, 
Schcnk Gyula pedig egy humoros monlóggal, Mé
szöly Károly és Kalauz József irredenta-versek el- 
szavalásával arattak viharos síkéit. A leventék mű
sor után láncra perdültek.

— Hitközségi tisz tu jltés. Pápáról jelentik: 
A pápai aut. őrt. izr. hitközség képviselőtestülete 
tisztújító közgyűlést tartott s azon elnökké Breuer 
Lipót kereskedőt, I. alnökké dr. Kende Ádám kor
mányfőtanácsos, ügyvédei, II. alelnökké Fischer 
Gyula kereskedőt választották meg.

— Ú jabb gyorsíró  tanfolyam  a  kezdők 
részére . A városi ikn albizottság gyorsirási tan
folyama keretében február 1.-tól a kezdők részére 
újabb tanfolyam nyílik. Jelentkezni lehet a lanfo- 
lyan helyén, (Irgalmasnővérek inlézetében), hétfőn 
és pénteken d. u. 3—4 ig a tanfolyam vezetőjénél.

— Az O rszágos K am ara Színház jövö 
heti m űsora , amint velünk tapnyomás közben 
közük, a következő: Hétfő: Gerhart Hauptmann 
70. szülelésnapjára a .B unda ' színmű. Kedd: 
,Az utolsó farsang", Vándor Kálmán vigjátéka 
eredeti bemutatásban. Szerda: .Tűzm adár', Zilahy 
Lajos színmüve. Csütörtök: Geyer Szigfrid: „Végre 
egy igazi úri asszony' kacagtató vígjáték.

— Az Izraelita  Ifjúsági E gyesü let ku ltu r
estje . A Veszprémi Izraelita Ifjúsági Egyesület 
január 22.-én, vasárnap este fél 9 órakor a Ke
reskedelmi Kaszinó helyiségében kullurestet ren
dez. A műsor keretében dr. Patai József főszer
kesztő .Az uj héber költészet és a Szentföld mai 
kultúrája' cimmel tart előadást, Tordal Judit sza
valóművésznő pedig a régi modern héber költé
szet legszebb darabjait mutatja be. A nagysikerű
nek ígérkező estén vendégeket szívesen lát a ren
dező egyesület. Belépőjegy 1 20 P.

— C sökkentették  a  p o s taau tó b u sz jára to t 
N agyvázsony és T apolca  között. A veszprémi 
postgfőnökség értesítése szerint a Nagyvázsony és 
Tapolca között eddig naponkint közlekedett autó
busz január 16 -a óta csak kedden és pénteken 
közlekedik. Veszprém és Nagyvázsony között ma
rad a régi menetrend.

— A várpalo ta i sakkozók Szfehérváro tt.
Vasárnap a Várpalotai Sakkör tagjai Szfehérvárra 
ránduliak, hogy a fehérvári sakkcsapat várpalotai 
vendégszerepléséi viszonozzák. A jól sikerüli sakk- 
délután, erős küzdelem után, a fehérváriak részére 
hozott győzelmet 7 és fé l: 4 és fél arányban.

— A kap u zárás  szabá lyozása . A veszprémi 
rendőrkapitányság rendelete élteimében Veszprém 
városban minden ház kapuját használható zárral 
kell ellátni. A kapuk télen, oklóbei l.-lől március 
31.-ig esti 9 órától reggel 6-ig, nyáron, április
1.-től szeptember 30.-ig este 10-től reggel 5 ig 
lezárva tartandók. Földmivelők az aratás és cséplés 
idején a kaput reggel 3 órától tarthatják nyílva.
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L«gsz*bb  kivitelű
GYERMEKJÁTÉKOK
nagy választékban, legjutányosabban 

kaphatók FODOR FEREHCkónpikenskedisíbeo

— Jelentkezni kell a tizennyolcévesek
n ek . A belügyminiszter rendeleté értelmében a 
veszprémi rendőrkapitányság fölhívja mindazokat, 
akik Veszprémben és a rendőrileg hozzátartozó 
részeken laknak vagy tartózkodnak és akik ez év
ben 18. életévüket betöltik (1915. évi születésűek), 
hogy január 31.-ig bezárólag magukat a rendőri 
bejelentő hivatalnak jelentsék be, tekintet nélkül 
arra, hogy ezideig he voltak-e már jelentve vagy 
nem. A bejelentő űrlap a kapitányságon 8 filléréit 
kapható. A bejelentés teljesítéséért és az adatok 
valóságáért a bejelentésre kötelezeti (szállásadó, 
családfő) és a bejelentő egyaránt felelősek. A be
jelentés elmulasztása kihágást képez.

— A Szent Erzsébet em lékpostabélye- 
« ek  m egszűnése. A soproni póstaigazgatóság 
kOzli: A Szent Erzsébet emlékbélyegek 1932. de
cember végével a forgalomból ki vonatlak, bér
mentesítésre tehát fel nem használhatók. A közön
ség birtokában levő Szent Erzsébet bélyegeket 
január 31.-ig bezárólag bármelyik póstahivatal 
becseréli.

— Tilos ai ródlfzás é s  korcsolyázás a
-városban. A veszprémi vezető rendőrtanácsos a 
testi épség megóvása és e közlekedés biztosí
tása céljából a ródlizást, korcsolyázást, siezést a 
városi gyalogjárókon, kocsiutakon s  egyéb köz
forgalmi helyeken megtiltotta. A rendelet meg
szegőit 100 P-ig terjedhető pénzbüntetéssel, be
hajthatatlanság esetén 5 napig terjedhető elzárással 
sújtják.

— Hamis pénzzel fizettek a  postán. Rö
vid időn belül kél Ízben is előfordult, hogy a 
veszprémi posta pénztárainál hamis pénzzel fizettek. 
Wa már a postahivatalban is meg merik ezt tenni, 
ahol pedig a tisztviselők a hamis pénz felismeré
sében nagyobb gyakorlattal bírnak, bizonyára a 
magánforgalomban sokkal több forog közkézen. 

Jó  lesz lehál vigyázni I
— KétezernégyszázOtven levél. Ennyien 

érdeklődtek egy hét alatt Tolnai Világlapjának 
biztosítással kapcsolatos előfizetése iránt. A nép
szerű képeslap páratlan kedvezményben részesíti 
előfizetőit. Aki havi 1-28 P-vel előfizet, külön rá 
fizetés nélkül egy járadék-, temetkezési és bale
setbiztosítási kötvényt kap. Részletes felvilágosítás
sa l levélben is szolgél Tolnai Világlapja kiadóhi
vatala: Bpest., VII. Dohány-u. 12.

— Véletlenül levágta az ujját. Pápáról 
jelentik: Szabó József bakonybéli keményfaipari 
munkás fafaragás kOzben bal hüvelykujját a sze
kerével véleltenül levágta. Beszállították Pápára, 
-az Irgalmasok kórházába.

— Elcsúszott és  karját tOrte. Piánk Jó- 
zsefné veszprémi bejárónő az Eszlerházy-ulcában 
a  járdán elcsúszott és karját tOrte. A mentők a 
kórházba szállították.

— A mozi műsora. Ma szombaton (21.) 
-ette fél 7 és 9, vasárnap (22 ) d. u. 4, este fél 7 
és 9 órakor Jan Kiepura, a világhírű tenorista 
filmje: .Éjféli szerenád*. A többi főszerepekben 
iMagda Schneider, Fritz Schultz, Olló Walburg, 
Ida Wüst és Julius Falkenstein. Minden hangos
filmet messze felülmúl játékban, tartalomban és 
rendezésben I A kritika is a legjobbat mondja róla. 
Kedves és mulatságos. Káprázatosán cseng benne 
az ének: egy melodikus modern sláger, majd bá
jos olasz dalok ét Verdi, Puccini csodálatos áriái 
a  Rigolettoből, Bohéméletből és a Traviá'ából. Bi
zonyos, hogy mindenki megnézi. Ezenkívül kiegé
szítő ét Hangot Magyar Világhiradó. — Szerdán 
<25.) este fél 7 ét 9, csütörtökön (26.) d. u. 4 
és ette 9 órakor: .Tavaszi zápor*, kisvárosi le
genda 8 felvonásban. Irta:FOIOp Ilona, rendezte: 
Fejőt Pál. Szereplői: Annabella, Kürthy József, 
Dajbukát Ilona, Bársony Erzsi, Vándory Gusztáv, 
Pethes Sándor, Makláry Zoltán, Oózon Oyula stb. 
A francia Osso-gyár készítene Bpetlen és a női 
főszerepet francia színésznő — Annabella — játsz
ása, aki tObbszOr magyarul beszél. A magyar mű
vészgárda nagyszerű teljesítményt nyújt a kedves, 
magyar miliőben játszódó filmben, amely filléres 
élettárak mellett kerül bemutatásra. Előzőleg hír
adók és kiegészítő.

Beudant francia geológus 1818. éri tannlmánj- 
ntja Yessprérnyármegyében.

Irta Faltér Jenő, 4
.Az asszonyok különösen feltűnők voltak kü

lönleges ruházatukban, vörös harisnya é t sárga 
csizma volt rajtuk, vOrOs ujjatlan pruszliknt visel
tek s a szoknyájuk durva kék vászonból készült. 
Amennyiben a pruszlik ujjas, illetve ingvállas volt, 
úgy az a legtarkább színekben já'szott. Egyéb 
ként rengeteg sokszínű szalag s egy rendkívül 
érdekes fejkOtő egészítette ki az amúgy is bizarr 
képet. A fejükön ugyanis, mint láttam egy-kettői, 
többé-kevésbé finom, vagy durva anyagból ké
szült főkötő volt, melynek egyik elülső része fod
rosán, csipkésen lakait! a homlokot, lelógva csak
nem az orrig, mig másik része simán omlott le 
hátul a vállra. A féifiak csaknem kivétel nélkül 
gömbölyű pOrgekalapot, vagy posztósapkát vi
seltek a a legiöbbjén rossz, durva, fehér szövet
ből készült kabát és bő vászongatya volt. Néhá 
nyan kivételesen még ennél is elegánsabban vol
tak öltözve, hosszú kék szövetnadrágban, kékes 
szürke mel ényben s ingükéi kilógatták a mellény 
alul. Mindezeket az öltözékeket hosszasan meg
bámultam úgy, hogy sok időt elfecsérelve sokáig 
kószáltam a vásárban, hol különben rettenetes 
zsivaj v o lt1S)

Egyébként az egész táj, amelyen Veszprém 
épült, szürkés szinü, szemcsés, cukorszerü dolo-

ALFA SEP4RAT0R RT.
BUDAPEST. I.. CSURGÓI-UT 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.

FÖLÖZÖGÉPEK 
Takarmány füllesztök
VAJ ÉS SAJTGYÁRTÁSI GÉPEK 
ÉS ESZKÖZÖK ^  - =
Teljes berendezések  
KANNÁK. MINDENNEMŰ 
BÁDOGÁRU

Ig e n  kedvező  f  ize tési fe lté te le k
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mit mészből épül föl, mely hatalmas területen 
nyomozható, nyugaton azonban, a hátság peremén, 
egy büdös (calcaire fetide) bitumenes, sárgás ké
kesszürke, gyakran egészen földes törésű mész
kővel van födve, mely rendkívül könnyen hasad 
lemezes táblákra úgy, hogy e tulajdonsága miatt 
rendkívül szívesen használja a lakosság építőkő
nek. Emellett gyakran bitumen fészkeket tartalmaz, 
itl-ott kalcit'á váll szerves maradványokkal s tel 
jesen szintesen települt. E mészkőcsoporton egy 
másik mészkő fekszik, mely kagylómaradványok 
fölhalmozódásából keletkezeit, sárgásszinü s teljes 
egészében apró és fénylő kvarcszemecskék tarkít
ják. Egyébként úgy ezt, mint az alatta települt 
mészkövet egyrészt a vidéken előforduló egyéb 
mészkövek, másrészt megjelenésük és viselkedé
sük alapján a júrába kell sorolnunk, legalább is 
erre kényszerít az a tény, hogy e mészkövek a 
dolomitra települlek.* 1®)* (Folyt. kOv.)

U) Hogy a Beudant által leirt veszprémvidéki női 
hajviselet és tökép a kettős főkötő milyen lehetett, arról 
fogalmat ad a budapesti Néprajzi Múzeum I. emeleti III. 
termében látható „Weiberaus Weszprien" cimü vizfestmény, 
mely a múlt század első feléből két parasztasszonyt áb
rázol. (L Birkás Géza idézett müvét p. 7.) Sajnos, ennek 
a szinpompás, tarka, rendkívül gazdag és jellegzetes nép
viseletnek ma már hírmondóját sem találjuk a Bakonyban, 
aminek okát nagyrészt abban kell keresnünk, hogy az 
egykor háziiparilag készített ruhadarabok a gyári eredetü- 
ekkel szemben, jóformán teljesen háttérbe szorultak. (L. 
dr. Dornyay Béla: Bakony 1927. p. 37 — 38.)
I *•) Beudant itt a jeruzsálemhegyi márgákat és dolo
mitokat írja le. Mint tudjuk, a veszprémi és Laczkó Dezső 
által a raibliba sorozott dolomitok és márgák (1. bővebben : 
.Laczkó Dezső: Veszprém városának és tágabb környéké
inek geológiai leírása. 1909. p. 118—135 ) sztratigráfiai vo- 
[natkozással a Jeruzsálemhegyen nyomozhatók legtanulságo- 
Isabban, miután itt jelennek meg a legkedvezőbb település
iben és a legkarakterisztikusabban. Mmdensesetre érdekes,

hogy Beudant rövid veszprémi tartózkodása alatt ezt azon
nal felismerte s a veszprémi dolomitokra vonatkozó követ
keztetéseit, mint I tjük, ugyancsak a jeruzsálemhegyi föl
tárásokból vonja le. Beudant rendkivül alapos és préda 
ismertetéseit csak akkor értékelhetjük igazán, ha sorait 
Laczk i Dezső alapvető, klasszikus munkájának idevonat
kozó részével olvassuk egybe. (L. Laczkó Dezső idézett 
művét p. 120—121. és 132—133.) így domborodik igazában 
elénk Beudant pompás éleslátása, hisz megfigyelései telje
sen tökéletesek s azok értékéből mit sem von le ama té
vedése, hogy a jeruzsálemhegyi márgákat és meszeket a 
jurába sorozza, ha tudjuk, hogy ezekkel még Laczkó Dezső 
is csak nehezen s a legújabban lefolyt mesterséges föl
tárások (vízvezetéki árkolások és ásatások) segélyével, va
lamint szerencsésebb fosszilia leletek alapján tudott bol
dogulni. (u. ott p. 121.) (Vedd össze még Lóczy Lajos idé
zett művének idevonatkozó sorait.)

SZÍNHÁZ.
Az Országot Kamara Szinház Veszprémben.

Ai Országos Kamara Szinhiz egyhetes ven
dégjátékát kedden kezdte meg Veszprémben. Az 
első három este meggyőzött arról a, más városok
ból ideérkezel) híradás valóságáról, hogy a szín
társulat ma is azon a művészi magaslaton áll, 
mint Alapi Nándor kezében volt, és hogy Déri 
Béla igazgatót is minden dicséretet megérdemlő 
kulturtOrekvés vezeti úgy a darabok, mini a társu
lat tagjainak megváloga'ásában.

Az utóbbiak kOzOlt egyébként sok régi isme
rőssel találkoztunk. így mingyárt a megnyitó elő
adáson Miskey Józseffel, aki Geraldy A nagy fiuk  
c. egylölvonásosának főszerepét kifogástalanul) töl
tötte be. Méltó partnerei voltak Szirmai György 
és Erdössy Lajos. A következő, Az Igazi asszony 
c. 3 fölvonásos vígjátékban Nádor Olga az asz- 
szonyi furfang és csáb legapróbb mozzanatait is 
tökéletesen elevenítette meg. A kisebb szerepekben 
Polgár Margit, Szirmai, Erdössy és Nemes Jolán 
jeleskedtek. Mindkét darabot Miskey rendelte 
igen jól.

Szerdán Hofmannslhal Hugónak KáUay Mik
lós gyönyörű fordításában magyarra ültetett verses 
játéka: a Jedermann (Akárki) adott alkalmat a 
színészeknek a nemes művészet bemutatására. Az 
élet nagy mélységeibe világitó dráma minden érté
két kiaknázták — úgy játékban, mint beszédben — 
a címszerepet kreáló Szirmai, továbbá Donáih 
Kató és Déri igazgató, akiknek dicséretesen segéd
keztek a rendezéssel Is kiváló Deák Ferenc és 
Oál István. De a kisebb szereplők: Polgár M., 
Nádor 0 ., Nemes J ,  Eöry Gizi, Erdössy és Mis
key nagyszerűen Osszetanult együttesére is szükség 
volt ahoz, hogy a hatalmas erkölcsi igazságok 101- 
emelően érvényesüljenek.

Csütörtökön Shaw Bernét A kapitány c. vig- 
jáléka szerzett kedves, derűs estél a közönségnek. 
A főszerepekben Déri, Nádor Olga é t Deák bril
líroztak, de kiváló alakitásl nyújtottak Miskey, Do
ni Ih Kató, Szirmai és Nemes Jolán is. Szerep
tudás és a szereplők játékának harmóniája első
rendű, a kiállítás is szép, a színtársulat tehát min
denképen megérdemli, hogy a még hátralevő nyolc 
előadáson melegen pártfogolja a közönség.

IRODALOM  és M Ü tÉ S Z E T .
(B eng ili Asszonyok.) Gemánuszné Hajnó

czy Rózsa érdekes tanulmányban ismerteti az in
diai nő helyzetét és a mai indiai társadalmat. A 
tanulmány az Uj Idők-ben jelent meg s itt olvas
hatjuk Herczeg Ferenc kedves békebeli históriáját. 
Csathó Kálmán regényének folytatását, Farkas Imre 
és Matolcsy Andor elbeszéléseit, Barsy K. Irma, 
Hámos György, Lampérth Géza, Haraszthy Lajos 
és Horváth József verseit. Harsányi Zsolt humo
ros utinaplója, a .Levél mindenkihez*, Ruzitska 
Mária könyvismertetése, Zsigray Julianna kis re
génye gazdagítják Herczeg Ferenc szépirodalmi 
hetilapját, melyben a népszerű rovatok, képek slb. 
is megtalálhatók. A kiadóhivatal: Bpesl, VL, 
Andrássy ut 16. bárkinek küld {mutatványszámot! 
Előfizetés negyedévre 640  P.

(A k lri ly d lja s  V eszprém i D alegyesület 
hangversenye.) A királydijas Veszprémi Dalegye
sület — ahogyan ezt már többizben megírtuk — 
február t.-én, szerdán rendezi a Petőfi-színházban 
tánccal egybekötött hangversenyét, amelyre jegyek 
előre válthatók Fekete Gyula üzletében és este a 
pénztárnál. Az országos nevű, kiváló dalegyesület 
estéje iránt város és megyeszerte igen meleg az 
érdeklődés és egészen bizonyos, hogy a királydijas 
dalárda ezévben is a legfényesebb sikert fogja 
azzal elkönyvelni. A hangverseny műsorán — 
amint az alább megolvasható — a dalegyesület
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Nemesvámos község határában 5531 

hold községi területen gyakorolható

va d á sza ti jo g o t
Nemesvámos községházában 1933. évi 
Január hó 30.-án  délelőtt 9 Ara
k o r tartandó nyilvános árverésen 10 év 
tartamára bérbeadjuk. Árverési feltételek 
ugyanott betekinthetók.

Nemesvámos, 1933. január 14.
27 Elöljáróság.

művészi élvezetet Ígérő számai mellett a hivalásos 
és műkedvelő zeneművészek legklválébbjai fognak 
szerepelni s igy a közönségnek valódi művész- 
estire van kilátása. A műsor a következő: 1. a)
Dr. Hárich János: .Legenda.' b) Farkas Nándor: 
.Gondolatok egy dal felelt*, előadja a királydijas 
Veszprémi Dslegyesűlet. 2. a) Puccini: „Chrisan- 
temi." b) .Szerenád a Tisza-ház előtt." (Lavolts 
szerelme.) Vonósnégyes, előadják: I. hegedű dr. 
Ráczné Havas Annus, II. hegedű Szabó Sándor, 
mélyhegedű ifj. Ritter Lőrinc, cselló Braun Ferenc. 
3. a) Lehár: Ária a .Cárevics* c. operet bői. b) 
Lavotla: .Valahol messze*, énekli P. Orosz Júlia, 
a  m. kir. Operaház tagja, zongorán kiséri Kocsuba 
Elemér. 4. Farkas N .: .A kanyargó Tisza part
ján*, előadja a VDE. Szünet. 5. Siklós Albeit: 
.Száll a felhő* és .Cslulius bordala*, előadja a 
VDE. 6 A királydijas dalárda férfi négyese: Ha- 
jagos Imre, Horváth Gyula, S-loboda Sándor, 
Köcsky Kálmán. 7. a) Puccini: Ária a .Turandot* 
c. operából, b) Lavoita: .Honnan jó a fény", 
énekli P. Orosz Júlia, zongorán kiséri Kocsuba 
Elemér. 8 Strausz J . : „Kék Duna keringő", elő
adja a VDE, zongorán kiséri Gaal Elza. A király
dijas Veszprémi Dalegyesűlelet Gaal Sándor ki
rálydijas karnagy, karigazgató vezeti.

(A Veszprémi Polgári D alegyesület hang
versenye.) A Veszprémi Polgári Dalegyesűlet feb
ruár II.-én, szombaton rendezi a Petófi-szinház- 
ban szokásos, láncvigaiommal egybekötött hang
versenyét, amelyen a következő vendégművészek 
szerepelnek: dr. R.-ni Havas Annus hegedflmű 
vésznő, Barabás Sári, a m. kir. Operaház szóió- 
láncosnője, yőszeghy Ferenc, az Operaház világ
hírű szólóláncosa, tsrdy Pál, a troppaui opera volt 
baritonistája s a m. kir. Operaház vendégművésze. 
Amint látható, a Polgári Dalegyesűlet az idén is 
olyan magas művészi színvonalon óhajtja hang
versenyét tarlani, ami eddigi haugversenyeit is jel- 
Inmezte. Ez is egyik oka annak, hogy a különben 
is népszerű dalegyesűlet estélye iránt igen nagyjaz 
érdeklődés. Részletes program legközelebb lesz 
ismeretes.

Rádiók és Írógépek részletfizetésre Fodornál!

T E S T E D Z É S .
o Átadták a  vándordíját a kádártal 

levente lövészeknek. Amint a legutóbbi szá
munkban jelentettük, a II. Testnevelési Kerület 
Szfehérvárott lezajlott lövészversenyén a kis egye
sületek vándordiját a Kádáttai Levente Egyesület 
lövészei nyerték. Örömmel hangoztatjuk ezt, nem
csak azéit, mert a vármegye 500 levente egyesü
lete kflzűl a kádártai lövészek lettek az elsők, ha
nem azért is, mert ezt az éltékes vándordijat a 
derék és bizloskezfl kádáttai fiuk immár másod
szor nyerték, ami gyönyörű teljesitmény. A kiváló 
eredmény elérésében oroszlánrésze van az egye
sület főoktatójának, Balogh József tanítónak, aki
nek becsülettel végzett, önzetlen munkája biztosí
totta a szép sikerl. A vándordijat meghitt ünnep
ség keretében ad'a át a K dáitii Levente Egye
sületnek vi éi Kolozsvdry László várm. téstneve- 
lési felügyelő, aki lelkes buzdiló szavakat intézett 
•  derék csapatból.

o Birkózóverseny Ajkán. Ajkáról jelentik : 
Az Ajkai Levente Egyesület kebelében alakult bir
kózó szakosztály vasárnap a Somogyi-vendéglő 
mozihelyiségében fél 4 órakor bemutató propa
ganda előadást rendez, amelyen a devecseri és 
tapolcai birkózók is megjelennek. Érdeklődőket 
szívesen lát a rendezőség.

KÖZGAZDASÁG.
* A földm űvelési m iniszter a  csem ege- 

szölöterm elés előm ozdításáért. A földművelési 
miniszter a csemegeszólőtermelés elOmozdi'ása 
céljából elhatározta, hogy mindazoknak a szőlős
gazdáknak, akik az állami szőlőtelepekről ez évben 
eladásra kerülő sima amerikai szőlővesszőt vesz
nek, e szőlővesszőknek csemegeszőlőre való oltá
sához szükséges legjobb csemegeszőlő oltóanyagot 
díjmentesen bucsátja rendelkezésre, csupán az oltó
anyag csomagolási és szállítási költségét kell meg
téríteni. Azoknak a szőlőbirtokosoknak, akik direkf- 
termő (Nova) szőlőiket csemegeszőlőre kívánják 
átoltani, a földművelési miniszter az előbb jelzett 
feltételek mellett ugyancsak díjmentesen utal ki 
csemegeszőlő-oltóanyagot. A megrendeléseket leg
később január 31.-ig kell a földművelési minisz
térium szőlészeti és borászati (II. 2 )  Ügyosztályá
hoz beküldeni.

* H antos Elem ér volt á llam titkár elő
a d ása  Pápán. Pápáról jelentik: Dr. Hantos Ele
mér ny. államtitkár, a pápai Lloyd Társulat meg
hívó árp, vasárnap este előadást tartott nagyszámú 
közönség előtt. Dr. Lusztig Sámuel társulati főtit
kár megnyitója után Hantos Elemér foglalkozott a 
kereskedelem szabadságit gátló dolgokkal. A sza
bad forgalom mellett foglalt állást, majd sürgette 
az egymásra utalt dunai államok közölt vámszer
ződések kötését. Az előadónak, akit meleg óv áció- 
ban részesítettek, Wittmann Ignác elnök mondott 
köszönetét. Előadás u án a Varró féle étteremben 
közvacsora volt, amelyen az illusztris vendég fel
köszöntőjében Trianon közeli revízióját jósolta.

* K am atm entes rézgálic a  szőlőbirtoko
soknak. A földművelési minisztérium, a szőlőgaz
dálkodás támoga’á^a érdekében, a folyó gazdasági 
évben is 98—99% -os rézgá’icot szándékozik a 
szőlőbirtokosok között, a ré'gálic vételárának ka
matmentes hitelezése mellett kiosztani. A rézgálicra, 
birtoka arányában, minden szőlőbirtokos igényt 
tarthat. A rézgálic vételára ab Polgárdi Ipartelepek, 
vagonba rakva, készpénzfizetés esetín 58 P. A 
vételárnak kamatmentesen történő hitelezése esetén 
métermázsánkint 60 P  -f- 3 °/o forgalmi adó. A 
vasúti szállít Isi költség Polgárdi Ipartelepektől, 
illetve a vasúti állomástól a vevőket terheli. Az 
igényléseket a községi elöljáróságoknál kell már 
most megtenni.

* M ekkora te rm ésre  szám íthatunk  gyü
m ölcsösünkben ? Ezt a kérdést tárgyalja a Nö
vényvédelem és Kertészet most megjelent legújabb 
száma. Cikkeket közöl még a csemegeszőlő homoki 
termesztéséről, a törpe gyümölcsfák nevelésének 
hibáiról, a műtrágyák alkalmazásáról, a paizstetü 
irtásáról, a melegágyak készítéséről, a gyümölcsös 
téli tisztogatásáról stb. A dúsan illusztrált két 
szaklapból egy alkalommal e lapra való hivatko
zással a .Növényvédelem" kiadóhivatala (Bpest, V., 
földmivelésügyi minisztérium) díjtalanul küld mu
tatványszámot.

Anyakönyv.
Születés: Regényé Mihály kocsis és Molnár Teréz 

fia Mihály r. k. — Töke András katonai főszámvivő és 
Sziver Mária fia Ferenc György Ignác r. k. Notnágel 
Irma cseléd fia László r. k. — Lendvav Mária fia István 
r. k. — Kotolák Róza cseléd fia Antal István ev. Tim- 
mer Ferenc egészségügyi katona és Tóth Anna leánya 
Terézia Róza r. k. — Balázs Mária cseléd fia János r. k.

Halálozás: Csornai Lajosné Segesdi Julianna 63 é., 
ref. -  özv. Missák Kálmánná Steiner Zzeni 51 é., izr. — 
— Bősze Ferenc ny. máv. málházó, 76 é., r. k. — Dely 
Gyula ny. községi főjegyző 62 é., r. k.

Házasság: Az elmúlt héten nem köttetett.

A m. kir. rendőrség veszprémi kapitánysága 
1932. kih. 217. sz. jogerős Ítélettel özv. Hamburger 
Zsigmondné szatócs, veszprémi lakost, az 1924. évi 
XLIII. §  ának 1. p. és az 1929. évi X. t. c. 10. 
§ ába ütköző kihágás miatt, behajthatatlanság ese
tén 5 napi eljárásra átváltoztatandó 30 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte és kötelezte 6 pengő szak
értői díj, 6 pengő rendőri eljárási költség meg
fizetésére, valamint az ítélet kivonatának a „Vesz- 
prémvármegye* helyi hetilap és a .Vendéglősök 
Lapja" budapesti szaklapban való közzétételére. 30

A  V E S Z P R É M  V Á R M E G Y E
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszma 66.

Hirdetmény.
Felhívjuk mindazokat, akiknek a Zirci 

Villamosművek R. T. céggel szemben kö
vetelésük áll fent, utóbbiakat e h ird e t
mény harm adszori közzété te lé 
től szám ított hat hó a la tt  hozzánk 
jelentsék be.

Zirc, 1933. január 6. napján.
Zirci Villamosmüvek Részvénytársaság 

20 felszámolás alatt.

Ves?ptém meeyei város adóhivata'á ól. 

204—1933 aü. szám.

Felhívás.
Alulírott városi adóhivatal felhívja mindazon 

adózókat, akik arra kötelesek, hogy általános ke
reseti adó, valamint jövedelem- és vagyonadó 
vallomásaikat folyó évi fe b ru ir  hó  végéig  ok
vetlen beadják, mert a mulasztók bírságot fizetnek.

Vallomásadásra kötelesek azok, akik a múlt 
év folyamán váltak adókötelesekké, vagyis uj adó
zók, úgyszintén azok, akiknek a múlt évi kereseti 
vagy jövedelmiadó alapja 10.000 pengőt elérte, vagy 
meghaladta, továbbá akiknek adóalapja múlt év
ben még nem teljes, hanem csonka év jövedelme 
alapján lett megállapítva és akiknek adókivetése 
még nem jogerős.

Akikre egyik eset sem vonatkozik, azoknak 
vallomást beadni nem kell, mert adójuk rögzítve 
marad. Jogukban áll azonban ezeknek is kereseti* 
valamint jövedelem- és vagyonadójukat folyó évi 
január hó 31.-ig felmondani. Éten uj kivetést 
írásban kell kérni és csatolni uj bevallásokat is.

Veszprém, 1933. január 17.-én.
31 V árosi adóh iva tal.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság

3622— 1932. Ik. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Neubauer és Wiitmann győri bej. cég végre

hajta tnak  Slark József végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási Ügyében a lelekkönnyvi hatóság 
a végrehajtató kérelme következtében elrendeli a 
végrehajtási árverést 750 P tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett, a veszprémi kir. járásbíróság 
területén levó, Öskű községben fekvő s az öskui 
252. sz. tkvi betétben A ■ 1—3. sor 537. hrsz. a. 
felveti (ház 197. sz. a., udvar és gazdasági épület 
a beltelkekben 627. és 628 sz. tlkvi betét A lap
ján bevezetett közös legelő és erdőből járó ‘/ , u r  
ed rész) Stark József (nős Csincsi Margi tat) nevén 
álló jószágtestre 4204 P kikiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Osktl 
községházánál megtartására 1933. évi február h ő  
1. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az 
árverési feltételeket az 1881: LX. L e. 150. §-a  
alapján a kOvelkezőkben állapítja meg :

Az árverés alá eső ingatlant a végrehaj
tató érdekében 5391 P 49 till.-nél alacsonyabb 
áron; Dr. Takács Lajos csatlakozott végrehajtató ér
dekében 7751 P  80 fitt. áron a lu l; Kóbányai Pol
gári Serfózó, Szent István Tápszermfivek r. t. csat
lakozott végrehajtató érdekében 7867 P 60 fillér 
áron a lu l; Hirschfeld Béla csatlakozott végrehatatá 
érdekében 7990 P áron alul eladni nem lehet.

Az írverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénzben, vagy 
az 1881 : LX. l.-c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképea érlékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elóle- 
gesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldődnek átadni és az árvetésí 
feltételeket aláírni. (1881; LX. t.-c. 147., 150., 1701 
§ § ,  1908: XLI. t. c. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet telt, ha Ifibbet Ígérni senki, 
sem akar, kötetes nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt az általa. 
Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészitenl 
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