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Egy nagyméretű, leólmozott koporsó ér
kezik meg ma, szombaton este Magyarországra. 
Géniből jön, a Nemzetek Szövetségének meg
szokott tanácskozási helyéről, ahová az, aki 
benne fekszik, azért utazott, hogy a magyar 
jövő, a magyar élet számára valami kis jót, 
biztatót harcoljon ki a magát kereszténynek 
nevező világ gyülöletversenyében. Nem sikerült 
neki. A halál kaszája, amelyet a leszerelőkon
ferenciára egybegyűlt nemzetek Da-noklesz-kard- 
jaként maguk akasztottak a saját fejük fölé, 
megakadályozta abban, hogy ezalkalommal 
csak a szavát is fölemelhesse miértünk.

Pedig hányszor és mily átütő erővel dör- 
gött az utóbbi évtized alatt az a hatalmas 
bariton a magyar nemzet érdekében ! És hogy 
széttörtek cáfolhatatlan logikája alatt az önzés, 
gyűlölet és rosszakarat kapzsi érvelései, amiket 
tehetségben, tudásban, műveltségben és szó
noki készségben hozzá nem is hasonlítható, 
rosszlelkiismeretü diplomaták próbáltak vele 
szembefordítani. Minden magyar s zív  földobo
gott arra a hírre, amikor az ősz Apponyi 
Albert valamely nemzetközi konferenciára Ma
gyarország képviseletében el-el utazott, mert 
tudtuk, éreztük, hogy szerencsétlen hazánk az 
ő személyében olyan szószólót talált, akinél 
nagyobb szeretettel és meggyőzőbb erővel a 
jogos magyar sérelmeket és kívánalmakat föl
tárni senki sem lett volna képes. Akinek a 
politika fölé emelkedett s történelmivé ma
gasztosult személye nemcsak önmaga, hanem

Felelős szerkesztő: 
Iffj. Matkovlch László.

nemzete iránt is tiszteletet parancsolt s lelkének 
nagysága a jobbérzésü, de elfogult ellenfelek
ből jóbarátokat formált, a megrögzötten gonoszo
kat pedig meghunyászkodásra kényszeritette.

Egy maga is vérig sebzett nemzet szivére, 
amilyen a magyar most, a legkisebb fájdalom 
is megkettőzőtt erővel nehezül. Hát hogyne 
zokognánk keservesen akkor, amikor a fájda
lom legnagyobbika döfött a keblünkbe Apponyi 
Albert váratlan elvesztésével. Hiszen ez a 
sokatszenvedett magyar nép, mint atyjára te
kintett reá, és szinte megfelejtkezve aggastyán 
koráról, reményteljesen várta, hogy az a ren
díthetetlen nagy hit, ami a megboldogult szi
vében élt Isten és a nemzet jövője iránt, vég
érvényesen elfogja űzni a külföld tudatlansá
gából, bizalmatlanságából és rosszakaratából 
összetornyosult fellegeket és végre is föJszakifja 
azt a nyílást, amelyen a megértés, megbecsü
lés és jóakarat éltető sugarai beömölhetnek.

És most --?
És most — tovább kell reménykednünk. Az 

öreg Apponyi már az Ur zsámolyaelőtt térdel és 
könyörög annak a magyar s örök igazságnak dia- 
dalá-ért, amelyet maga a jó Isten rendelt el, ami
kor ezt a világot megteremtette s amelyért lán
goló hittel küzdött, utolsó leheletéig. Foglaljuk 
ezért mi is áldó imánkba a nemzet elköltözött 
pátriárkájának nevét s imádkozzunk vele együtt 
régt hazánklföltémadásáért.ami.ha bekövetkezik, 
ő is boldogan fogja aludni a megdicsőültek 
örök álmát. —chl.—

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
V eszprém , Füredi-te lep  11. (Telefon 66)

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

része, ideszámítva a biztosító társaságokat is, 45 
milió pengő kölcsönt bocsájt az álllam rendelke
zésére a pénzügyi egyensúly helyreállítására.

— A politikai besszisták, avagy kontreminő- 
rök nagyon jól tudják, hogy a mai helyzetben 
szinte fizikai és matematikai lehetetlenség más útra 
térni, mint arra, amelyen most mi vagyunk. De 
őket csak az érdekli, hogy egyes kiszakított intéz
kedéseknek mi lehet a közvetlen hatása és hogyan 
lehet azokat a propaganda, illetve agitációs célokra 
fölhasználni. Különösen erős besszmotivumot vélek 
felfedezni abban, ha a Nemzeti Munkaterv egyes 
pontjait élesen szembeállítják a legutóbbi pénz
ügyi intézkedésekkel, holott úgy a Nemzeti Mun
katervben, mint az azonnali munkaprogramunkban 
is minden kétséget kizáró módon az államháztar
tás egyensúlyának biztosítását jelöltük ki a legfon
tosabb irányelvül, amelynek minden más kormány- 
feladatot meg kell előzni. Egyrészt ellenünk akar
ják izgatni a tisztviselőket, másrészt ugyanakkor 
az államháztartásnak még sokkal radikálisabb és 
gyorsabb redukálását követelik. Lelkes szószólói 
az inflációnak, amely pedig kétségkívül elsősorban 
a fixfizetésből élő társadalmi rétegeket döntené 
végső anyagi romlásba. Vegye végre tudomásul a 
magyar társadalom, hogy a mi költségvetésünket, 
a mi hibánkon kívül, horribilis nyugdíj és állam
adóssági terhek nyomják, amelyeket ha levonunk, 
olyan alacsony költségvetési végösszeggel állunk 
szemben, hogy az már ma is alig biztosíthatja az 
ország kulturszinvonalának a fenntartását.

— Könnyű az ,  államcsőd“ gondolatával ját
szani, de lelkiismeretes ember nem fogja ezt az 
utat válla8ztani, különösen akkor nem, ha tudja, 
hogy van más kibontakozás ts és meg van győ
ződve arról, hogy a saját tervei célhoz visznek. 
A kormánynak pedig meg van ez a szilárd meg
győződése. Nem akarok túlzott reményeket kelteni, 
de azt mondom, ha egy jó termést ad az Isten, 
a megfelelő külkereskedelmi szerződések, a gyü
mölcsöző beruházások meginditása, a gazdaadót- 
Ságoknak és általában a belföldi és külföldi hi
telügyeknek a helyes megoldások irányába való 
terelése, fokozatosan bár, de biztosan meghozza 
a gyógyulást.

—  Most a szakminisztereimnek kell előlép
niük konkrét javaslataikkal és pozitív intézkedé
seikkel. A legközelebbi teendő az egységes exportin
tézet működésbe hozatala, a kormány átszervezése 
a reszortok megfelelő átállításával, a  minisztériu
mok belső átszervezése, a közigazgatás átszerve
zése a decentralizálás jegyében. Az olasz-magyar 
gazdasági viszony kimélyitése, az osztrák-magyar 
szerződés hatásainak megfigyelése és a szerződés 
esetleges reparálása, a Németországgal való gaz
dasági tárgyalások megkezdése, a kliring-egyez- 
mények megfelelő szabályozása, ujjabb megállapo
dások létesítése a külföldi hitelezőkkel s a belső 
gazdasági vérkeringés meginditása. Mindez abban 
a szellemben, irányban és tartalommal, amelyet a 
Nemzeti Munkaterv kijelölt.

— Mindenkinek azt ajánlom, hogy akontre- 
mint, a besszspekulációt hagyja abba. Kezdjük 
meg végre az építő reform-munkát. Üzenem pedig 
különösen a gazdasági tényezőknek : ne üljenek 
fel hóbortos, vagy rosszindulatú agyvelőknek és 
kiegyensúlyozatlan lelkek zagyva ideáinak, zavaros 
híreinek, kutmérgező perverzióinak. És üzenem 
végül azoknak, akiket illet: ne magyarázzák félre 
csititó, békés szándékaimat és megértést, egységet 
kereső törekvéseimet. Tudok keményen harcolni Is.

G öm bö s Gyula m in is zte re ln ö k  Üzenete 
a n e m ze th e z.

A miniszterelnök igen nagyfontosságu nyi
latkozatot tett az egyik nagy budapesti napilap 
munkatársa elStt. Az egész nemzet jövfljét érdeklő 
kérdésekről esik benne szó, igy szükséges, hogy 
minden magyar ember tudomást szerezzen róla. A 
nyilatkozat legjelentősebb részeinek kivonatát alább 
adjuk:

— A közvéleményben sokszor indítanak el 
áligazságokat. A vezető politikus tartsa kötelessé
gének, hogy ezeknek az útját keresztezze, szálljon 
nem be velük és leplezze le Okét.

— Az a beállítás, mintha én nyíregyházi és 
debreceni beszédemben nem szóltam volna a napi
renden levO pénzügyi kérdésekről, nem fedi a 
valóságot. Beszéltem az államháztartás egyensúlyá
ról, beszéltem az adókról, de — ami lényege a 
dolognak — : beszéltem arról, hogy e téren szük
ség van egy utolsó erőfeszítésre, egy utolsó ál
dozatra, amely bennünket a  mából a holnapba át
segít. Részletekbe nem mentem bele, de nem azért, 
mintha én a nemzet elOtt bármit is és bármiféle 
okból elhallgatni akartam volna. Szilárd meggyő
ződésein, hogy Imrédy Béla pénzügyminiszter ja
vaslataival a kormány megalapozza gazdasági fej
lődésünknek a jövőjét.

—  Ami a kritikák egy részét illeti, bizenyára 
könnyű úgy hatást kelteni, hogy az éremnek csak 
az egyik oldalát mulatják fel. Ez az egyoldalú be
állítás azonban nem fedi a valóságot. Összes in
tézkedéseink és terveink alapvető tendenciája: tö
rekvés a kisemberek védelmére, a szociális Igaz
ság érvényesítésére, amelyet ezekben az intézke
désekben a progresszivitás elvének teljes alkalma
zásával vittünk keresztül. Elhallgatják, hogy ezek 
az intézkedések védik az agrártársadalmat és kü
lönösen a klsegzlsztenclákat.

— És mi az érem másik oldala? Ez a má
sik oldal a kővetkező: Nem veszik figyelembe, 
vagy legalább is nem beszélnek arról, hogy 
a pénzügyminiszter ur a külföldi hitelezőket meg
illető transzferpénzeket szabadított fel államház
tartási célokra. Nem beszélnek arról, hogy a pénz
ügyminiszter ur a gazdasági vérkeringés megin
dítására 15 milió pengó fellelt diszponálhat és an- 
nakajelentóségévelsemakarszámolnl, hogy az ipar- 
vállalatok, ugyancsak munkaalkalmaknak megterem
tésére, saját erejükből ipari munkák megszervezé
sére és finanszírozására egy szövetkezeti szervet 
létesitenek. Óvakodnak rámutatni annak jelentősé
gére is, hogy az ipar és mezOgazdaság tehetősebb

Gróf Apponyi Albert
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Hasznos tudni,
mindazoknak, kik az ártalmatlan ás tisztán természetes has
hajtó ásványvizek iránt, nagyobb bizalommal viseltetnek,

hogy
Schmidthauer Igmándi
hatékonyforrás-sókban egész E urópa leggazdagabb ilynemfi 
ásványvize. Rendszerint már kisadag: V, vagy ‘/a pohár 
elegendő, miállal a nagyobb mennyiségek fogyasztása feles
legessé válik, tehát gazdaságilag is viszonylag a legolcsóbb.

Üzenem végül mindenkinek: higyjen minden ma
gyar ember, az én hitemmel, a szebb Jövő biztos 
elkövetkezésében!

110 milió.
Imrédy pénzügyminiszter törvényes felhatal

mazást kér a párlamenttől 110 milió kfllcsOn 
felvételére. E kOlcsOnt kincstárjegyek, vagy kincs
tári váltók ellenében fogja felvenni a magyar ál
lam. A Népszövetség tudvalévőén helyeslőleg tá
mogatja a magyar kormánynak azt a tervét, hogy 
a  költségvetési hiány részbeni áthidalására a transz
feralapon felgyűlt 50 milió pengőt kincstárjegyek 
ellenében igénybe vehesse és errenézve a külföldi 
hitelezőkkel megállapodást létesíthessen. Ez 50 
miliőn felül a pénzügyminiszter, a magyar terme
lési ágazatok közreműködésével: éspedig a gyár
ipar, a mezőgazdaság és egyéb tényezők önkén
tes áldozatvállalása alapján, további 45 milió pen
gő államkOlcsönhOz jut. Közmunkák megindítására 
pedig, a NépszOvetség hozzájárulásával, a fent- 
említett 50 milió pengőn felül a transzferpénzekből 
külOn 15 milió pengőt fog igénybevenni a kor
mány, úgy, hogy a kOIcsOn Összege 110 milió 
aranypengő lesz.

A OOmbOs-kormány az alkotmányosság és a 
parlamentárizmus követelményeit a legmesszebb- 
menőleg akarja figyelembevenni ez álsmkölcsOn- 
nél. Ugyanis a pénzügyminiszter törvényjavaslata 
külön kötelességévé teszi, hogy a kOlcsOnösszeg 
hovaforditásáról és az egyes, végzett közmunkák
ról a parlamentnek jelentési kell tennie; tovább- 
menóleg még oly parlamentáris biztosítékot is ir 
elő a  törvényjavaslat, amely szerint a kOIcsOn 
Összegét a zárzámadásba fel kell venni és arról 
a zárszámadásokban külOn el kell számolni. Ez
zel a törvényhozás teljes befolyást nyer erre az 
államkölcsOnre és nem fog beáhani az a sajnála
tos eset, hogy — amint a múltban megtörtént — 
nagyOsszegü beruházó munkálatokat teljesen ki
vonták a parlamentáris ellenőrzés és az állami 
számvitel előirt szabályai alól.

A GömbOs-kormány az államháztartás egyen
súlyának helyreállításával párhuzamosan és ezzel 
egyidejűleg gondoskodni kiván a gazdasági élet 
fellendítéséről, ami csakis a termelés élénkitésé-

SzinhÁzban és m oziban,
általában minden nyilvános he
lyen, ki ven téve fertőző beteg
ségeknek, különösen a spanyol
nátha veszélyének. -  Ne mulasz- 
sza el a meghűlés első jeleinél az

A s p i r í n *
t a b l e t t á k

használatát, melyek mindenkor 
Igazolták hatásos-^ 
ságukat 
Kérdezze meg 
orvosát.

Minden gyáayMertárban

vei, uj munkaakalmak teremtésével, a gazdasági 
vérkeringés felfrissítésével érhető el. Erre a célra 
szolgál elsősorban az államkOlcsOnből közmun
kákra kihasított 15 milió pengő, amely összegen 
az államvasutakat motorkocsikkal fogják ellátni és 
a vizáradáslól veszélyeztetett árterületeken jelen
tős ármentesilési munkákat fognak végezni. Ezek 
a beruházások közvetlenül produktív befektetések, 
mert a motorkocsik beállítása a személyforgalomba 
a vasutak költségét lényegesen csökkenti és nagy 
üzemanyagot takarít meg; az ármentesités pedig 
meddő területeket fog a mezőgazdasági termelésbe 
bekapcsolni, tehát ez a beruházás is uj jövedel
mezőségei hoz. De ezzel a 15 railióval még nem 
merül ki a gazdasági élet fellendítésére szolgáló 
hiteltőke. A gyáripar, mint már löbbizben olvas
ható volt, a maga tőkeerejével egy munkaszervező 
szövetkezetei létesít, amelynek célja azonnali be
ruházások megindilása, a gyári üzemek tökéletesebb 
felszerelésére és a racionálisabb üzemvezetés meg
valósítása. Ezen a réveit körülbelül 25 miliónyi 
ipari munka indulhat meg, anélkül, hogy ez akár 
a gyárak mai forgótőkéjét, akár pedig a pénzinté
zetek hitelét igénybe venné. A gyáripar nagysze
rűen oldja meg a szövetkezés utján a nehér 
problémái.

A felsorolt 40 milió pengő értékű közmunkán 
és beruházáson kívül a főváros is több, mint 10 
milió értékű uj beruházást végeztet az elektromos- 
műveknél, a gázgyáraknál és a fővárosi közleke
dési üzemeknél. 50 milió összegű munka indul 
meg már legközelebb és az uj munkaalkalmak, 
az uj kereset a gazdasági életet nyomban lükte
tőbbé fogják tenni, mert ezek a munkakeresmé
nyek a fogyasztás utján korforgalomba kerülnek 
és a vállalkozói kedvet, a kereskedői forgalmat 
és ezeken keresztül a termelést is újabb tevékeny
ségre serkentik. A transzferpénzek további felhasz
nálása révén felszabadulnak a külföldi tartozások, 
adósságszolgálatára eddig lekötött pengöOsszegek 
és újból a magunk gazdaságának megtermékenyí
tésére fog szolgáim a külföldi hitelezőinknek járó 
kamat és tőketörlesztés. A gazdasági élet elindi 
tárában tehát ez a 110 milió pengős kfllcsOn az 
első lökést fogja megadni, amelyet a kormány 
céltudatos gazdaságpolitikájában szereplő többi 
intézkedés és cselekedet fog követni. A gazdasági 
élet merevsége felenged és dolgos munka fogja 
felváltani a gazdasági válság pusztításai nyomán 
beállott tespedést és tétlenséget. (s.)

A  vármegye kisgyttlése
helybenhagyta a p ip á i  
p o lg irm e s te rv á la s z tie t.

A kisgyűlés és a  közigazgatási b izo ttság  gróf 
Apponyl A lbert em lékét jegyzőkönyvben Örö
k íte tte  m eg. — W eszely T ibo r em lékezete. — 
A kOzig. b izottság  jók lvánatalt fe jezte  ki 

Ó vári Ferencnek te lje s  fe lgyógyulásához.

Veszprémvármegye törvényhatósági kisgyfl- 
lése szerdán délelőtt tanácskozott dr. henessey 
Pongrác főispán elnöklésével, aki igen szép, mély- 
érzésű szavakkal emlékezett meg gróf Apponyi 
Albertról s a hazával szemben szerzett, elévülhe
tetlen, nagy érdemeiről Indítványára a megboldo
gult érdemeit jegyzőkönyvben Örökítették meg, 
részvétüket pedig táviratilag fejezték ki az Özvegy
nek. Ezután a fiisp in  néhai dr. Weszely Tibort 
parentálta el kegyelejes szavakkal, akinek érdemeit 
szintén, a családdal kivonalban közlendő, jegyző
könyvbe foglalták. Majd melegen üdvOzOlte a We
szely Tibor helyeit behívott s a gyűlésen előszOr 
megjelent Lonkay Zsigmondot, akit lelkesen meg
éljeneztek.

A kisgyűlés legérdekesebb pontja Kovács 
Sándornak és di. Csarmasz Ferencnek a pápai 
polgármrsterválasztis ellen beadott fellebbezése 
volt, amelyet dr. Porubszky Elemér várm. főjegyző 
ismertetett. Az alispán, a főügyész véleménye 
alapján, a fellebbezés elutasítását és a választás 
helybenhagyását javasolta, mert a megválasztott 
polgármesternek igenis megvan a megkívánt képe
sítése, ezt magyar hatósággal igazolta, s  habár — 
a főügyész szerint — a részleges tisztújítóét való
ban a képviselőtestület alakuló közgyűlésének kel
lett volna megelőzni, erre nem terjedt ki a felleb
bezés és csak az indokolásban tétetett szóvá. Dr. 
Kende Adám ezzel szemben kiválóan fölépített, 
terjedelmes jogi fejtegetéssel azt bizonyította, hogy 
a polgármesterválasztásnak nem volt előfeltétele az 
uj képviselőtestület megalakítása, amire éppúgy 
nem is volt szükség, ahogyan a virilis városi kép
viselőtestületi tagok változásánál sincs. Kérte, hogy 
a határozatba az ő indokolását foglalják bele. A 
főispán javaslatára — hogy a fellebbezést eluta
sító határozatban Kende Ádám indokolása mellett 
hagyják meg a főügyész indokolását is azesetre, 
ha a felsőbb fórum fölfogása szerint is szükség 
lett volna a megelőző alakuló közgyűlésre, — a 
kisgyűlés a pápai polgármesterválasztást egyhan
gúlag helybenhagyta.

A kisgyűlés után a közigazgatási bizottság 
tartott ülést, amely, a főispán megemlékező szavai 
után, s annak indítványára, szintén jegyzőkönyv
ben Orökitette meg Apponyi érdemeit. A főispán 
még kedves szavakkal emlékezett meg dr. Övári 
Ferenc bizottsági tagnak balesetéből történt sze
rencsés megmeneküléséről és javaslatára a közig, 
bizottság megbízta őt, hogy az öreg felsőházi tag
nak, teljes fölépüiéséhez, a bizottság jókívánságait 
kifejezze.

Városi közgyűlés Veszprémben.
Panaszok a Pannónia Áramszolgáltató villany
áramára. — Nagy vita a  hősi szobor elhelye
zése körül. — Hősi szobor helyett hősi kaput 

építenek a várfeljárónál.
Nagy érdeklődés mellett folyt le szerdán dél

után Veszprém város képviselőtestületének rendes 
közgyűlése. Dr. Berky Miklós polgármester beje
lentései során meleg szavakkal parentálta el a 
nemzet nagy halottját, a munka harcmezején e l
esett gróf Apponyi Albert:! és indítványára emlé
két jegyzőkönyvben OrOkitették meg. — A piaci 
és vásári helypénzeket az együttes bizotiság ja
vaslata értelmében lényegesen csökkentették. A ké 
ményseprési ipar gyakorlásáról szóló szabályren
delet kisebb módosítása után a legeltetési és fe
deztetés dijak kérdése volt napirenden, amit nem 
az együttes bizottságok eredeti javaslata, hanem 
dr. Gludovdcz József indítványa alapján akartak 
tárgyalni. Dr. Karsay Sándor ez ellen tiltakozott, 
mert ezzel precedenst teremtenénk egyes városi 
képviselők kívánságának honorálására. Indítvá
nyozta, hogy a kérdést vegyék le a napirendről, 
mert minden ilyen speciális kérdést a szakbizott
ságoknak és nem az együttes bizottságnak kell 
tárgyalni. A közgyűlés ilyen értelemben határozott.

A város és a Pannónia Áramszolgáltató R. T. 
vitás ügyét, amely a transzformátorok elhelyezése 
körül keletkezett, választott bíróság elé utalták. E 
tárgynál dr. Kiss Ernő élénk helyeslés közben 
szóvátette, hogy a Pannónia áramának bevezetése 
dta a villanydijak horribilisán megdrágultak, ami 
véleménye szerint az ingadozó áramfeszültségnek 
tudható be. A  feszültség, amelynek 120 Voltnak 
kellene lenni, egyes pillanatokban a 130 Voltot is 
meghaladja s ezzel tönkreteszi a villanyórát és a
M P  ................................................. I ......................
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lámpákat. Máskor pedig a 90 Voltot sem ári el. 
Bokrossy Jenő műsz. tanácsos válasza után a vil
lanytelep gépei értékesítésének kérdéséi tárgyalták. 
Hoffmann Óéra ellenzi az eladást, mert a gépekre 
szükség lehet és a mai viszonyok kSzBIt úgy sem 
kapnának élte sokat A közgyűlés úgy határozót!, 
hogy pályázatot ir ki a gépek eladására és etlöl, 
illetve a beígért ártól teszi függővé az eladást.

Ezután következett a közgyűlés legnagyobb 
érdeklődést keltű pontjának, a hősi emlékmű el
helyezésének kérdése. Az együttes bizottságok 
terjedelmes javaslatát Bokrossy Jenő olvasta fel, 
amely a várfötjárónál felállítandó hősi kapu mel
lett foglalt állást. R hi Gyula ellenzi a javaslatot, 
mert nem kapura, hanem szoborra gyűjtöttek. Dr. 
Bertalan Imre szerint van egy jogerős közgyűlési 
határozat, amely szerint a hősi szobrot, tehát nem 
kaput, az Erzsébet-szobor helyén kelt felállítani, 
Hübner Béla azt vitatta, hogy a kapu nem tudja 
azt a meghatolt-ágol előidézni, mint egy művészi 
lélekkel megalkotott szobor. Dr. Rhidey Antal pe
dig a történelemből vett példázatokkal a hősi kapu 
és hősi szobor jelentősége közötti különbségre 
mutatott, ugyancsak ez utóbbi maliéit foglalván ál
lást. Dr. Kiss Ernő a 31 es bajtársi szövetség, a 
hadirokkanlak s a helyőrség nevében a szobor mel
lett fejtette ki lendületes érvelését. Szerinte annyi 
tiszteletnek kell lenni ezek iránt a testületek és a 
hősi halottak iiánt, hogy emlékükre szobrot eme
lünk. Welty Miklós szerint szoborról soha szó nem 
volt, de először azt kell megállapítani, hogy me
lyik mibe kerül, addig a kérdésről nem tehet be
szélni. Dr. Katsay Sándor és Csajágby Károly 
szintén a hősi szobor mellett szállottak síkra, meit 
csak ez tudja kifejezni a hősi halál lényegének ma
gasztosságát. Dr. Schiberna Ferenc, dr. Langmár 
Lipót és dr. Gludovdcz József a hősi kapu mel
lett érveltek és annak előnyeit kidomborítva, Lang- 
már Lipót azt is hangsúlyozta, hogy a kapu 
építése sok munkané.külinek adna kenyeret. 
Beszédeik után a polgármester szavazásra tette fel 
a kérdést. Az egyik javaslat szerint mindkét műre 
pályázatot kell hirdetni és csak azután határozni e 
kérdésben, a másik indítvány a hősi kapu felállí
tását javasolta. A névszerinti szavazás a kapupárt 
győzelmét hozta és pedig 31 :17  arányban. A kér
dés a városi tisztviselők szavazatával dőlt el, akik 
a kapu mellett foglaltak állást.

Ezután gyors ütemben több kisebb ügyet in
téztek még el.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy  hazában, 
Hiszek egy isteni örök Igazságban,
Hiszek Magyarország feltám adásában.

Ámen.

H Í R E K .
—- Személy! h írek . Dr. Antal Géza ref. 

püspök szerdán Veszprémben résztvelt a várm. 
közig, bizottság ülésén. — D. Kapy Béla ev. 
püspök vasárnap Bpeeten, az ev. egyetemes szék
házban akadémiai istentiszteletet tartott. — Dr. 
Kenessey Pongrác, vármegyénk főispánja kedden 
Bpesten volt, ahol hivatalos Ugyekel intézett el.

— Doktorátus. Varjas László, Varjas Géza 
lovasi szőlőbiitokos jeles képzettségű fia, a mult- 
héten a bpesti Pázmány-egyetemen az államtudo
mányi doktori vizsgát sikeresen letette. — Sulyok 
Kálmán torbányi róm. kát. tanító, aki Cseszneken 
születeti és Sulyok Dezső volt kereskedő fia, 
szintén államtudományi doktori oklevelet nyert a 
Pázmány egyetemen.

— N évm agyarosítás. A belügyminiszter 
megengedte, hogy Krdl Gusztáv devecseri állam
pénztári tisztviselő családi nevél Király-ra vál
toztassa át.

— Várpalota adománya a nagymányoki 
bányakatasztrófa szerencsétleneinek. Várpalo
táról jelentik: A nagymányoki borzalmas hánya
katasztrófa hírére Várpalota, mint bányaváros tár
sadalmának szive nemes jótékonyságra mozdult és 
rövid gyűjtés után 700 P adományt küldtek el az 
áldozatok szerencsétlen hátramaradottainak.

— A Nemzeti Kaszinó közgyűlése. A 
Veszprémi Nemzeti Kaszinó, amint már többizben 
megírtuk, február 12.-én, holnap vasárnap d. u. 
5 órakor tartja éves közgyűlését. Határozatképte
lenség esetén a közgyűlést, a megjelent tagok szá
mára való tekintet nélkül, 15 nap múlva, február 
26.-án d. u. 5 órakor tartják meg.

— Adom ányok Laczkó D ezső szo b rára . 
Csütörtökig befolyt: dr. Pulay Lajos 3, dr. Sáry 
János 10, Rhé Gyula 10, Kiszely János 2, Héjj 
Gyula 2, Haidekker László 10, dr. Karsay Sán
dor 3, Király István 2, Velty Miklós 20, dr. 
Langmár Lipót 2. dr. Kiss György 5 P. Továbbá: 
Werner Adolf Zirc 20, Közp Hitelszövetkezet 
Bpest 50, dr. Beéthy István Sümeg 5, dr. Scherer 
János Zirc 2 Purgly Pál Nagyesztergár 20, dr. 
Lóczy Lajos 20, Korompay Lajos Várpalota 10, 
Csikász Imre családja Bpest 50 P. Kamsttókési- 
té8 1 46 P. Összes takarékbetét: 1702‘16 P.

— Szem élyi változások a  MÁV-nál. Vár
megyénk terüleién a MÁV tisztviselőkarában a 
következő változások történtek: Oerendics Lajos 
felügyelő pápai és Roschenthatler Gyula zirci 
állomásfőnökök nyugdijaztathk. — Bárdossy Gyula 
állomásfőnök Celtdömölkről Pápára. Szabi Károly 
állomásfőnök Mezőlakról Celldömölkre, Erii Ernő 
celldömölki főliszt Veszprémvarsányba állomásfő
nöknek helyeztettek i\.

—  K inevezések a  tűzo ltóságnál. A Vesz- 
prémvárm. Tűzoltó Szövetség etöterjesz'é-ére az 
alispán Molnár László Veszprém városi tűzoltó 
parancsnokot Ib. várm. tűzrendészed felügyelővé, 
Szöllőssy Sándor és Bazsi Károly Ib járási 
tüzr. felügyelőket valóságos járási tüzr. felügye
lőkké, Hajda Antalt pedig tb. járási tűzr. felügye
lővé nevezte ki.

— Jegyzőválasztások. A csajági körjegyzői 
állásra Sillye Sándor enyingi adóügyi jegyzőt vá
lasztották meg. — Jánosa Ferenc csóli körjegyzőt 
hasonló minőségben Magyargencsre választották 
meg. Hetyetterévé Csótra, a pápai járás főszolga- 
birája, Wöl/inger György ugodi adóügyi jegyzőt 
rendelte ki.

— Z árva  lesznek az a jtó k  a  Polgári 
D alegyesűlet hangversenye a la tt. A Veszprémi 
Polgári Ddegyesolel elnöksége kéri a kedves kö
zönséget, hogy február ll.-i, szombati hangver
senyén este háromnegyed 9 órakor pontosan meg
jelenni szíveskedjenek, mert a későn érkezők a 
számok tartama alatt nem ioglalhatják el helyeiket.

E l ó z d  meg a  n a g y o b b  b a j t ,
BAYER PÜRfiO e n y h é n  h a j t ,  
E g é s z s é g n e k  m i t  sem  a r t ,
U t á n z a t t ó l  s z e n v e d s z  k á r t .

— A veszprém i helyőrség  tisz tikarának  
jótékonycélu  hangversenye. A magyar katona 
minden időben hős voll, amikor hazáját kellett a 
harctereken védelmeznie. De amennyire világszelte 
elismert ez a hősiessége, éppolyan tudott dolog 
az is, hogy a magyar katona tovagias, nemesen 
érző és jószivű volt mindenkoron, amikor az el
esetteket. a reászorulókat kellett támogatni. Hiszen 
még az ellenség foglyaival és sebesültjeivel is a leg
nagyobb emberszeretettel bánt a világháborúban. 
A magyar katonának erre a hagyományos és csak a 
legteljesebb elismeréssel említhető jótékonyságára 
dicséretes példát mutat most a veszprémi helyőr
ség tisztikara, amely eddig is mintegy 20—25 
városi ínségest látott el ebéddel a tél kezdete óta. 
Derék honvédtiszljeinknek könyörületes szive azon
ban nem elégszik meg ezzel, hanem február
18.-án, jövő szombaton egy nagyszabású hang
verseny bevételével is szaporítani kívánja azt az 
anyagi erőt, amivel a szegényeket támogathatja. 
A nemes cél és az annak megvalósilására irá
nyuló törekvés megérdemli, hogy a legmelegebb 
pártfogásra találjon a város közönségénél és ez 
bizonyára meg is lesz. Annál is inkább, mert a 
jegyek megvásárlásával nemcsak a jótékonyság 
oltárán áldoznak, hanem maguknak is egy igen 
élvezetesnek Ígérkező estét biztosítanak.

A hangverseny, amint értesülünk, a Petőfi- 
színházban este fél 9 órakor katonai pontossággal 
kezdődik. Ezokból a rendezd bizottság a pontos 
megjelenést azért is kéri, mert az ajtók az egyes 
stámok alatt zárva lesznek. A hangversenyen, 
ahogyan már megírtuk, a szfehérvári m. kir. 3. 
hgye. Schwarzkopf Artúr által vezényelt teljes ze
nekara, Major Istvánná szül. récsei Bikeffy Panna 
úrasszony, Orszdgh Tivadar európai hirü hegedű
művész és Major István százados fognak közre
működni. Külön meghívókat nem adtak ki, csupá r, 
a jegyigénylés megállapithatása végeit, gyűjtőivé 
két küldtek szét valamennyi hivatalhoz stb. A 
gyfijlőiveken nem szereplő magánszemélyek je
gyeket Fekete Gyula divatkereskedésében jegyez
tethetnek elő. Kérik a hölgyeket, hogy — a hang
verseny nemes célját tekintve — egyszerű délu
táni ruhában, az urak pedig sötét ruhában szí
veskedjenek megjelenni. A rendezőbizottság már 
előre is mély háláját fejezi ki azért, hogy a szin-
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ház fűtését, a töltik megszokott nagylelkűséggel, 
a megyéspüspök és a székeskápialan volt szives 
vállalni és hogy a város a színházat ingyen bo
csátotta rendelkezésre. Az eddigi, következő felül- 
fizetéseket is a legnagyobb köszönettel nyugtázza: 
Kránitz Kálmán 12 Mathernv Ödön ezredes 2, 
dr. Sári János, dr. Dobler Ferenc, dr. Berky Miklós, 
Bokrossy Ferenc 5—5, Kanczler Károly, Radovics 
István 3 —3, dr. vitéz Durkó Sándor, Bokrossy 
Elemér, Szűcs Ede, Starosolszky Ödön, Berger 
József, dr. Kiss György, dr. Végh József, dr. Pulay 
Lajos 2—2, Gálos Gyula, Hordóssy Endre, Gláser 
Dezső, Spórer Tivadar, Galamb István, dr. Szent* 
imrey Sándor 1— 1 P.

— Az Evangélikus Nöegylet jótékony
célu teaestéje. A Veszprémi Evangélikus Nőegy
let vasárnap rendezte meg, a Korona-vendéglő 
valamennyi termében, szokásos jótékonycélu tea
estéjét, amely ezalkalommal is a hagyományosan 
fényes erkölcsi és anyagi sikerrel zajlott le. A d. 
u. 6 órakor megnyílt büfét, amely az evangélikus 
és másvallásu asszonyok dicséretes áldozatkészsé
géből ezévben is a kitűnően elkészített, finomahb- 
nál-finomabb torták, sütemények, húsételek stb. 
gazdag téritéke volt, valósággal roham alá vette 
a valláskűlöi.bség nélkül mind nagyobb számmal 
érkező közönség, amelynek soraiban számos nota- 
bilitás is megjelent, élükön dr. Kenessey Pongrác 
főispánnal, aki feleségével együtt érkezett. Ezen
kívül a helybeli nőegyesületek is képviseltették 
magukat a teaestén, amelyen a váltott teajegy egy
úttal belépő- és táncjegyül is szolgált. Este 8 óra 
tájban a kisteremben tánc kezdődött, amely éjfél 
utáni záróráig tartott kitűnő hangulatban. A gyá
sza miatt távolmaradt özv. Gyenes Jánosné elnöknői 
is helyettesit^ dr. Bélák Imréné és dr. Zauner Ró- 
bertné alelnöknök, támogatva az egyház vezető
ségétől, szeretettel fogadták a vendégeket, a nőegy
let tagjai, és még néhány melegszívű uriacszony 
pedig kedves előzékenységgel látták el a büfénél 
a kiszolgálást.

iJciAuhofon, 5+7 éaaytát ^050^
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— C serkészelőadás. Devecserbil jelenük:
A devecseri „Esterházy Miklós nádor* cserkész
csapat múlt szombaton igen szép cserkészelőadást 
rendezeti a kullurházban. .A két arabus* állsndó 
derültségben tartolta a nagyszámú vendégsereget. 
A szórakoztaláshoz nagyban hozzájárul! még a 
Reisinger ér Pauer testvérek eredeti játéka. Külö
nösen kiemelkedett „Odrobina Janó* a műsorból. 
A komoly szerepben kitűnő volt Fojta Vilmos szo
morú. reménykedő játéka. A közönség mintha csak 
az életet látta volna maga előtt peregni. A csapat 
parancsnoksága a bevételt a gödöllői világ-jam- 
boté kiadásaira forditja. A jól sikerült cserkész- 
előadá't Bárdos Lajos polg. isk. tanár, cserkész, 
tiazt rendezte. . .  . .

— A Keresztény Tisztviselőnők Vesz
prém i Egyesülete csütörtökön délutln, Scipiades 
Iréné elnöklétével, választmányi ülést tartott, ame
lyen az egyesület február 26,-i nagyszabású, büfé
vel kapcsolatos farsangi estélyének előkészületeit 
beszélték meg.

— P ostaaltisz tek  teaestélye. Amint meg
írtuk, a veszprémi postaallisztek február 12. én, 
vasárnap 8 órai kezdettel te.-es’ét rendeznek, amely 
azonban nem a Kát. Legényegyletben, hanem a 
postaallisztek egyleti helyiségében (Angyal-ven
déglő) lesz.

— A Petőfi Kör Petöfi-estje.-Kellemes 
estében volt részük vasárnap azoknak, akik részt 
vettek a várm. ikn albizottságnak a Petőfi Körben 
rendezett Petőfi estién. Petőiből Ránzay H Péter, 
polg. isk. tanár, Petőfi életének régi kutatója tar
tott előadást. Állandó figyelem mellett ecsetelte 
Petődnek már gyermekkorában kiütköző elhivatott
ságát, átszenvedetl nyomorúságát és a szülei iránt 
még a legmostohább körülmények között sem 
szűnő szeretetél. A nagy tetszéssel fogadott elő
adást Petőfinek szebbnél-szebb költeményei tarkí
tották, amelyeket Csörgey Mariska, Fraund Idus Fre- 
und Maliké, Kalauz Mariska, Somogyi Giziké, Zámbó 
Manci, Jónás Géza, Kalauz József, Pirmajer János 
és Somogyi István szavaltak dicséretesen. A sza
valatok belani'ása Bognár Kálmánné é'deme. Ha- 
jagos Imre Petőfinek több megzenésített költemé
nyét énekelte el nagy tetszésnyilvánítás mellett. 
A kullur-est végén Bognár Kálmán köszönetét 
mondott a közreműködőknek és az est megszer
vezéséért Nacsddy Józsefnek.

— Horthy Mikíós-ut 18. sz. (ipartestü
leti helyiség) irodának vagy lakásnak május 
l.-re kiadó. Ugyanott zongora bérbeadó. 51

— Tűzoltó vizsga. Jól sikerüli tűzoltó-vizs
gát rendeztek vasárnap délután a veszprémi uj 
önkéntes tűzoltó laktanya udvarán. A vizsgán meg
jelent dr. Csiba Mór min. tanácsos, péírzügyigaz- 
gató, a Veszprémi Önk. Tűzoltó Testület elnöke, 
Halász János várm. lüzr. felügyelő és Molnár 
László városi tűzoltóparancsnok. A szép és ki
válóan ügyes gyakorlatok bemutatása után dr. Csiba 
Mór intézett lelkesítő beszédet az önkéntes tűzol
tókhoz, akiket a sikeres vizsga után előléptetlek.

— Veszprém  város és a  cserkészjam - 
boré . Népes értekezlet volt vasárnap délelőtt a 
városház tanácstermében a Gödöllön ezévben ren- 
zésre kerülő cserkész világ jámboré ügyében. Az 
értekezleten megjelent dr. Kenessey Pongrác fő
ispán, dr. Horváth Lajos alispán, dr. Berky Mik
lós polgármester és a városi idegenforgalmi bi
zottság több tagja. Dr. Fodor Ferenc közg. egye
temi tanár, a Magyar Cserkészszövetség társelnöke 
ismertette azt a meleg fogadtatást, amiben a ma
gyar cserkészfiuk az angliai világjamborén része
sültek s amelyet nekünk is viszonoznunk kell 
hazánk jólfzlfogbtt érdeke és a magyar cserkészet 
jövendője érdekében. A Cserkészövetség ugyanis 
tervbevette, hogy a Gödöllőre özönlő, mintegy 
20.000 főnyi idegen cserkésszel megismerteti ha
zánk érdekesebb vidékeit, városait, igy többek 
között Veszprémet is. A terv szerint Veszprémbe 
augusztus 7 ,  10., 12. napjain minden alkalommal 
500 főnyi cserkész látogatna el, akik idea délelőtti 
órákban érkeznének és délután mennének tovább 
Balatonalmádiba. Az érkező cserkészek zöme an
gol, francia, skót, lengyel, török, finn, japán ás 
néger fiukból fog állni. A cserkészvezetőség, mi
vel a fiuk anyagilag úgy sem kerülnek semmibe, 
csupán annyit kér, hogy a város meleg, szeretet
teljes fogadtatásban részesítse a hazájuktól távol
levő s a családi élet melegét nélkülöző cserkészfiu
kat. — Meggyőződésünk, hogy mint minden alka
lommal, augusztusban is megfogja találni Vesz-

Erém város közönsége a szivét, hogy a vendég
ént érkező cserkészeket olyan meleg szeretettel 

fogadja, ami méltó lesz a régi magyar vendég- 
szeretet el nem mulójhirnevéhez.

H írek  a ceerkésajam boréró l.
Az egyes altáborok az idegen nemzetek him

nuszait fogják megtanulni és ezzel a külföldi cser- 
készlestvéreinket megörvendeztetni. — Az osztrák 
Szent György Szövetség filmat készíttetett, amelyet 
Ausztria nagyobb városaiban propaganda körutat 
rendez a gödöllői jámboré érdekében. — A kirán
dulási csoport pontosan összeállította programját. 
Bfüredre három kirándulás lesz 5—500 résztvevő
vel. Győrre két alkalommal 5 —500 cserkész megy. 
Sopronban két napos program várja a résztvevő
ket, mindkét nap 5 -5 0 0  cserkészt. A soproniak 
elsősorban a skandináv (finn és eszi) cserkészeket 
hívták meg. Pécsre és Debrecen Hoitobágyra szin
tén kétnapos kirándulást tesznek vendégeink, mig 
a túrák többi célpontjai: a Balaton környéke (B.. 
füred Tihany, Földvár, Balmádi), Veszprém, Eger, 
Miskolc, Lilafüred, Esztergom, Salgótarján, Kecs. 
kemft, Szeged, Visegrád, Pannonhalma, csak egy 
naposak lesznek. Tatalóvárosra két kirándulás 
lesz 5—500 létszámmal s a híres tatai ménest rs 
bemutitják. — A ha'árállomások, Hegyeshalom, 
slb. közönsége kedves módon nyújt a jámboré 
táborparancsnokságnak segítséget a külföldi CBer- 
készvendégeink ünnepélyes fogadtatásával. A 
jámboré kormánybiztosság legutóbbi megbeszélő 
sén a legfőbb műszaki probléma, a villanyvilágí
tás valamennyi kérdése teljes megoldást nyert s 
a szükséges világítási anyagok biztosítása meg
történt. — Az ezermester cserkészek, a Nemzeti 
Lovarda igazgatóságának felkérésére, lovasünne- 
pély keretében, mintegy sráz cserkészükkel, fa
puska és zászlógyakorlatokat mulattak be szép 
sikerrel.

M il l ió k  k e d v e l i k  és  fo g y a s z t j á k  
C liD  a  k i tű n ő  Í z ű  B lo k m a lt-  
tV e | c u k o r k á t

Mmgklmétl magát 
mm mtámmatoktól. Ha oalédl Blokm alt • t 
kér éo csak mradmtl caomagban fogadta ai-

— Uj postaszekrény. A Füredi telep és a 
környező utcák érdekeltsége egy postaszekrény 
elhelyezését kérelmezte a gyermekmenhely kapu
jához, amit a postaigazgatóság teljesített. A kére
lem jóakarata, pártoló fölterjesztéséért az egész 
érdekeltség nevében ezúton mondunk őszinte kö
szönetét Nagy István postafelügyelőnek, a vesz
prémi posta főnökének.

— Nyugdíjasok búcsúz ta tása . Pápáról je
lentik : Pap |anos pápai póstaaltisztet, aki 27 évi 
hűséges szolgálat után nyugdíjba ment, meleg ün
nepséggel búcsúztatták el. A pósta tisztikara nevé
ben Vargha József póstafőnök, az altisztek részéről 
Gaál Ernő intéztek hozzá bensőségteljes szavakat, 
majd emlékül egy szép pecsétgyűrűt ajándékozlak 
neki. Az ünnepelt meghatóban monndott köszö
netét. — Markőth Angéla nyugalombavonult pápai 
polg. isk. tanárnőnek Hamuth János polgármester 
szép szavak kíséretében adta át a kultuszminiszter 
elismerő oklevelét. A tanári kar meleg búcsúja 
után Szabadi Margit IV. o. tanuló a mostani, 
Tomsits Sarolta a volt tanitványok nevében bú
csúzott szeretettel a könnyekig meghatott, kiváló 
tanárnőtől. Végül Harasztosi Király Margit igaz
gatónő mondott szárnyaló beszédet, ma|d a nö
vendékek énekkara a „Himnusz“ t énekelte. A 
megható ünnepségen dr. Antal Géza ref. püspök 
is resztveit.

Várpalotáról jelentik: Meleg ünneplésben ré
szesítették Rábát Józsefet, Várpalota köztiszteletben 
álló máv. főraktárnukát nyugalomba vonulása al
kalmából. Szorgalmas, odaadó alkalmazottja volt 
az államnak 36 éven át.

— Eddig enyhe az Influenza V eszprém - 
m egyében. Dr. Bélák Imre várm. tőorvosnak 
közigazgatási bizottsági jelentése szerint januárban 
az általános közegészségügyi viszonyok, a decem
berihez hasonlítva, némi rosszabbodást mutattak, 
amennyiben az országszerte fellépett influenza jel
legű betegség vármegyénket sem kerülte el, és — 
különösen a hónap második felében — már itt is 
tömegesebb megbetegedéseket okozott. Ezek azon
ban enyhe lefolyásuaknak bizonyultak és szövőd
ményt csak 5 esetben jelentetlek. A fertőző beteg
ségeknél is javulás volt tapasztalható és számuk 
az előző havi 301-ről 168-ra csökkent. A feltűnő 
csökkenést ugyan a kanyaró eredményezi, amely-

Rádiólámpák és Tillanyégők Fodornál!

nek száma a decemberi 154-ről 39-re esett, de 
csökkent a roncsoló toroklob (80—51) és a hasi- 
hagymáz is (28—20), mig emelkedés csak a vör- 
henvnél (10—16), a hökhurutnál (8—11), az influ
enzánál ( 0 - 5 )  és a bárányhimlőnél (14—18) mu
tatkozott. Ugyancsak megszűnt január első felében 
az egeraljai roncsoló toroklob-járvány is és így a 
vármegye a hónap második felében teljesen jár
ványmentes volt s ezidőszerint járvány miatt zárva- 
tarlott iskola a vármegye területén nincsen. Eb
marást egy esetben jelentettek Dég községből.

— A pápai tan ítóképző  esté lye. Pápáról 
jelentik: A pápai áll. tanítóképző intézet ifjúsága, 
önképzőköre és segitőegyesülete javára, múlt szom
baton szépen sikerült estélyt rendezett a Griff- 
szállóban. A választékos műsorban szerepelt az 
ifjúsági zenekar és énekkar, vig jeleneteket adtak 
elő Erdélyi Sándor, Gyulay László, Pálinkás Pál 
és Kertész Imre növendékek. Az eső ellenére szép
számú közönség gyönyörködött az előadásban. 
Műsor után tánc következeit kivirradlig.

— A vasú t házhoz szá llítja  az  á ru t. Föl- 
kérettünk a következők közlésére: Felhívás. Kö
zöljük, hogy 1933. február 1.-től Budapest—Vesz
prém viszonylatban és vissza az eddigi darabáru 
díjszabásnál olcsóbb díjtételeket léptetett életbe az 
igazgatóság, az úgynevezett „MAVART* háztól-házig 
forgalomban, mely úgy értelmezendő, hogy a vasút 
által kivetett dijakon felül semmi egyéb dij nem 
számítható fel és az áru a feladó telepéről vagy 
üzletéből a címzett telepére vagy üzletébe lesz 
szán tva. Ezen díjtételek a következők : I. osztály 
P 5 30, II. osztály P 4 — és III. osztály P 3 50. 
Bővebb felvilágosi'ással szolgál a vasútállomás vagy 
a M AVART itteni kizárólagos ügynöksége : Ber- 
ger A. Fia cég. Állomásfónökség.

—  A mozi levelesládája. A mozi vezetősége 
a mozilátogató közönség figyelmét ezúton hívja 
fel a mozi előcsarnokában elhelyezett levelesládára. 
Ezt annakidején a közönség érdekében állították 
fel, hogy segítségével a kapcsolat a mozi vezető
ségével biztosítva legyen. A közönség részéről fel
merült óha|ok, kívánságok csak úgy honorálhatók 
gyorsan és eredményesen, ha azok a mozi veze
tőségéhez el is jutnak. A műsorok tekintetében is 
készséggel rendelkezésre áll a mozi vezetősége 8 
mint a múltban, a jövőben is mindent el fog kö
vetni, hogy a közönség szórakozását minél töké
letesebbé tegye.

— Ami természetes, abban lehet bízni,
Ki „Igmándit* használ, nem fog csatlakozni.
— OT1 je len tő  lapok k aphatók  a  postán .

Az OTI be- és kilépést jelentő lapjai 4 fiflérért; 
az „Általános munkaadói igazolvány* és „Háztar
tási alkalmazott munkaadói igazolványa* c. Űrla
pok pedig 20 fillérért a postahivatalok értékcikk- 
osztályainál is beszerezhetők. Sőt a kitöltött jelentő
lapokat az OTI-hoz továbbítják is a postahivata
lok. Ezesetben a törzslapra helyben 6, vidéken 10 
fillér ragasztandó.

— A fron tharcosok  köréből. Az Orsz. 
Frontharcos Szövetség Veszprémi Főcsoportja hét
főn tartotta rendes inlézöbizoltvági ülését dr. Kar- 
say Sándor Ugyv. elnök elnökléiével, aki bejelen
tette, hogy a tagdíj-befizetéseket, a bpesti köz
ponttal történt megegyezés alapján, még ha uj 
tagokról van is szó, a helyi csoport főpénztárosá- 
nal, vitéz Kozma Józsefnél kell teljesíteni, akitől 
a bajtársi jelvények is átvehetők. Morosils Jenő 
vezető tiszt közölte, hogy a vidék számos helysé
géből fordultak kozzá a bajtársak, akik szeretné
nek az Orsz. Szövetségbe lépni, akár egyénenkint, 
akár mint helyi csoport tagjai. Az intézőbizott
ság úgy határozott, hogy mihelyt a hidegebb idők 
elmúlnak, felkeresi a környék községeit és segít
ségére lesz a helyi szervezőknek. Minden község, 
ahol legalább 40 igazolt frontharcos van, helyi 
csoportot alakíthat. Az intézőbizottság itt hívja fel 
a bajtársak figyelmét, hogy a főváros összes für
dőjében, színházakban, mozikban és egyéb szóra
kozóhelyeken, de sok fontos egészségügyi üdülő
helyen is, maguk és közvetlen hozzátartozóik 25— 
50°/o-ig terjedő kedvezményt is élvezhetnek, ha a 
frontharcos igazolványt felmutatják. Az ülésen el
határozták még, hogy a bajtársi ruhákat ki-ki meg
szerzi magának, mert az intézőbizottság tagjaira 
ez különben is kötelező, s egy egyenruhás bajtársi 
csoportnak bárhol való megjelenése a frontharcos 
eszmének leghűbb kifejezője. A ruhák bárhol be
szerezhetők, a mintára vonatkozó pontos adatokat 
a veszprémi főcsoportnál meg lehet szerezni. (A 
frontharcos formaruha leírását lapunkban már is
mertettük.) Végül közli az intézőbizottság, hogy a 
pártoló tagok, az „Uj Front* tagjai részére az iga
zoló lapok megérkeztek. Erről legközelebb bővebben.
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— R ádió-előfizetők H lyeim ébe. Kérjük 
■ rádió elóliietSket, hogy i  kézbesítők által a 
hó elaején kiküldött kérd®rét, kitöltve, szívesked
jenek vagy a kézbeaitóknek átadni, vagy valame
lyik levélgyűjtő nekrénybe bedobni. Ez alkalmat 
megragadva ismételten hangsúlyozzuk, hogy a 
rádió megadóztatásáról nincs szó. Az adó kivetése 
csak a rádió-lámpákra vonatkozik, éspedig csak 
azokra, amit a kOzOnség ezután fog vásárolni. A 
szóbanforgó ivek kitöltése semmiféle adóztatással 
nem áll Összefüggésben. Annak kizárólag az a 
célja, hogy a vezetőség ismerni óhajtja a közön
ség kivánaágát. Hasonló kérdőív kitöltés már a 
múltban is volt. Posta főnökség.

— „A szóké Vénusz*, Marlene Dietrich el 
a  főszerepben a moziban szombat-vasárnap. Szer- 
dán-csütórlOkOn, filléres előadásban: .M it szól 
majd a férjem  ?*. Főszereplői: Georg Alexander, 
Renate Müller és Otlo Walburg.

— Táncmulatságok. Devtcserböl jelentik: 
A Devecseri Levente Egyesület február 5.-én jól 
sikerült táncmulatságot rendezett a Kerék-vendég
lőben. A tiszta jövedelmet sportszerek beszerzésére 
fordítják. — A Devesseri r. k. Leányklub február 
12.-én rendezi farsangi bálját a SárkOzy-vendéglő- 
ben. Az előjelekből Ítélve, az idén is a legsikerül
tebb és legfényesebb lesz.

— Éleslövészet. A veszprémi katonai állo
másparancsnokság alakulatai február 13.-án és 
14.-én a rátóti nagymezőn éleslOvészetet rendeznek, 
jelzett napokon a kornyéken közlekedni vagy a 
található tüzérségi lövedékekhez slb. nyúlni tilos 
és életveszélyes.

— Eleven őzbakot fo g o tt  Pipától jelen
tik: Bakonyjákó községben, a kertek alatt, Meyer 
Ferenc a nagy hóban teljesen kimerüli őzbakol 
talált, amelyet könnyűszerrel elfogott és a községi 
elöljáróságnak átadott.

— Lopott, hogy becsukják. A múlt hó 
29 -én Mezei Mihály szobi munkás munkakeresés 
céljából VOrOsberény községbe ment. Báthory Jó
zsef községi főjegyző ebédet adott a többszörösen 
büntetett munkanélkülinek, aki innen a pállnka- 
főzdébe ment és a főzetők jóvoltából alaposan fel- 
Ontött a garatra. A szeszfőzdében eszébeötlótt, 
hogy ha visszamenne a főjegyző lakásába és el
lopná annak kerékpárját, akkor becsuknák egy-két 
hónapra és nem kellene az országúton csavarog
nia. A gondolatot tett követte, a tettet pedig a 
törvény sújtó keze. A veszprémi törvényszék ked
den 10 hónapi börtönre ítélte Mezeit, aki az Íté
letet látható Örömmel és megnyugvással fogadta. 
—  Az idők szomorú jele I

— A síkosság áldozata. Pipáról jelentik: 
Licskay István kereskedelmi utazó, felsőgOrzsönyi 
lakós, a Tapolcafő és Bakonyjákó községek kOzti 
útvonalon a sikoson elesett és lábszárcsont-repe- 
dést szenvedett. Beszállították a pápai kórházba.

— Szerkesztői üzenetek. Kiváncsi. Nagyon 
téved. Mi sokkal szívesebben vezszük a szép-pró
zát, mint a verset, amivel bőven el vagyunk látva. 
Az sem való, hogy fővárosi mértékkel mérünk, 
csak éppen megkívánjuk, hogy az Írásművek az 
Onképzőköri szinvonalon fOlülemelkedjenek. De még 
iráshibával is teli, tizmétereselbeszéléseket csakugyan 
nem közlünk. — W. E. Kislőd. A válaszra most Ma
gának is türelemmel kell várni. Ha.küld verset, min
dig szívesen fogadjuk. Az „engros'-szállitás nem 
mindig válik be, a portéka néha — beszárad. — 
K. G. Berhida. A kiadóhivatal közlése szerint az 
előfizetés március végéig rendben van.

— A mozi műsora. Ma szombaton (11.) 
és vasárnap (12 ) .A  szőke Vénusz*. Rendezte 
joseph von Sternberg. Főszereplő Marlene Diet- 
rich, akinek nevét világszerte emlegetik. A nagy 
művésznő tökéletesen játssza meg egy asszonyi 
szív nagyvonalú skáláját, a szerelmes asszony, a 
hóditó színésznő, a szerető anya és a lezüllőtl nő 
jelenetein keresztül. Csak 16 éven felülieknek! 
Előzőleg kiegészítő és Hangos Magyar Hiradö. — 
Szerdán (15!) és csütörtökön (16.) filléres elő
adásban: .Mit szól majd a feleségem?* zenés 
vígjáték 10 felvonásban. Főszereplők: Georg
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Alexander, Renate Müller, Oltó Walburg és Ida 
Wflst. Egy ártatlan asszony és egy csapodár férj 
vidám története. Ügyes, jól rendezett, kitűnő szí
nészek játsszák, zenéje kedves. Előzőleg' .Tarka 
világ* c. szines állatfilm és Fox Hangos Világ- 
hiradó. — Az előadások kezdete szerdán és szom
baton fél 7 és 9, csütOriOkön d. u. 4 és este 9, 
vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor.

Beadantfrancia geológus 1818. évi tanulmány
ú tja  Yeszprómvármegyében.

Itta Faller lenő. 7
.Véleményem szerint a bakonyi meszekel vég

legesen nem is lehet besorozni; azok nagy ha
sonlóságot mutatnak először is azokkal a vöröses 
szinü enerinusos meszekkel, melyeket Tokaj és 
Eperjes vidékén, Héthárson találtam, és amelyek 
karbőnkori homokkőre települtek. Másrészt a hegy
ségek, melyek belőle vannak fölépítve, oly telepü- 
lésüek, hogy joggal feltehetjük, miszerint ezek 
képezik a dolomit mészkő alapját, illetve azon mész
kövét is, melyet előbb a jurába soroztunk. S való
ban e kétfajta mészkő mindenütt megtalálható a 
vőrOsmész körül köpenyszerüen, csak egy emelet
tel mélyebben. Ezek alapján a vOrOs mészköveket 
úgy kell tekintenünk, hogy azok a karbónkori 
homokkő és a jura közé tartoznak, tehát a zech- 
steinbe sorozandók. Meg kell még jegyezni, hogy 
ez a mészkő, a benne található rengeteg, zúzott 
enerinus alapján emlékeztet a flandriai kagylós 
márványra, mely ugyancsak a karbónhoz tartozik. 
Sajnos, mindez csak föltevés, semmi pozitívumot

SZÁRAZ ANÓD
és zseblám pa elem

SAVMENTES
T A R T Ó S S Á G B A N

UTO LÉR HETETLEN

sem jelent és másként is elgondolható. Hisz' meg
figyeltünk a Bakonyban mészköveket, melyek tel
jesen megegyeznek az eugeniai vörös meszekkel,u ) 
amelyek ugyancsak vörösszinüek, kovatartalmuak 
s melyeket településük alapján a jurába so. ózha
tunk. Nem lehetetlen tehát, hogy ezen meszek is 
a jurába tartoznak.” )

E két utóbbi föltevés kOzt dönteni nem tu
dok, miután úgy érzem, igen kevés megbízható 
bizonyíték áll rendelkezésemre. Ez az utánnam 
következők feladata, akiknek el is kell oszlatniok 
minden kételyt.

Városlőd felé az egész ut a már ismertetett 
mészkővel van tele s hellyel-közze! megvannak a 
hegyek is, honnét e törmelék származik. Ezek a 
hegyek azonban meglehetős távol feküsznek az 
úttól, úgy, hogy nagyon sok időt rabolt volna el 
azoknak megtekintése. A hegyek különben, becs
lésem szerint, nyugat felé mindinkább kisebbed
nek s Városlőd elölt már csak humusszal födött 
halmokat látunk, hordalék mészkővel takarva, mely 
azonos a már ismerteiéit mészkővel. Véleményem 
szerint ezek a halmok ugyanazon homokrétegekből 
vannak fölépítve, amelyek északnyugaton a győri 
medencében jutnak ki, nyugaton viszont a győri 
medencét a Balatontól elválasztó halomvidéket ké
pezik.

Rendeken hállam meg s elhagyva a községet, 
utam síkságon vezetett, egy meglehetősen sűrű 
fenyőerdőn át. A geológus itt semmi figyelemre 
méltót sem talál, legföljebb azt, hogy a külszín 
rengeteg kvarckaviccsal s  a Bakonvhegységből 
származó vOrOs mészkőmurvával, továubá dolomit- 
tOrmelékkel kevert homokkal van födve. Egy órányi 
járásra a községtől azonban több gOdrOt találtam, 
melyek valószínűleg a homok kitermelését céloz-
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Iák s amelyekben egy durva homokréteget talál
tam, rengeteg kagylóval. E homok hordalékkvarc 
és gneizkavicsokkal kevert, többé-kevésbbé mésszel 
összecementezett, mégis teljes egészében földes- 
laza jellegű. A rengeteg zúzalékban ostriga héja
kat, amóníákal, fésűs kagylókat és valószínűleg a 
milleporafélékhez tartozó nagyon kis polipokat 
találtam. Mindezek egy földes anyagba vannak 
ágyazva; a balánusfélék egymásra halmozva, többé- 
kevésbé egynemű réteget képezve a görgeteg kvarc 
és gneiz kavics fölött. Ez a körülmény egész tisz
tán mutatja, hogy ezeket a kOvületrélegeket nem 
a nyugatról előretörő árvíz sodorta Össze, hanem 
igenis ezek ott helyben éllek az egész vidéken, 
ahol ma vannak, tehát olt valamikor feltétlenül 
tengerfenék volt"

M) Az eugéniai vörös mészkő eocénkori és nem 
júrabeli, ahogy azt Beudant mondja. Mint tudjuk, ugyanis 
a bakonyi eocénnel rokon fáciesü területek is északnyuga
ton Salzburg környéke, délnyugaton pedig az eugéniai 
halmok és a vicenzai hegyek (1. bővebben Lóczy Lajos 
idézett művét p. 231.)

M) Ezek szerint Beudant a Bakony átmeneti mész
kövét, mely tulajdonképen nem más, mint a felsőwerfeni 
rétegek lemezes mészköve, a neodiászba, illetve a karbonba 
sorozza. E tévedése megállapításainak értékéből mit sem von 
le, mert viszont fölismeri a Bakonvnak Alpesi vonatkozását s 
ezzel tulajdonképen el is dönti annak hovatartozását. Ki
mondja ugyanis, hogy a Bakony hegységének mészkövét, 
.utolsó nvulványául kell tekintenünk annak a mészkőnek, 
melyet alpesi mésznek hívunk" s ezzel megelőzte Hauer 
Ferencet, az alpesi geológia kitűnő klasszikusát, ki, mint 
tudjuk, csak jóval későb, az 1860-as években mondta ki, 
hogy a Bakony az Alpok kisméretű kópiája. (L. Jahrbuch 
dér geol. Reichsanstalt 1861 -62. XII. Verhandl. 1. és 2. 
füzet.) Amitaztánvégleg|Böckk János (A Bakony déli részének 
földtani viszonyai stb.) és legújabban Laczkó Dezső (idé
zett müvében), a Bakony fáradhatatlan kutatója igazoltak. 
V. ö. még Lóczy Lajos idézett munkájának idevonatkozó 
sorait.

KÖZGAZDASÁG.
* A G azdasági Egyesület Igazgatósági 

és  közgyűlése. FOlkérettOnk a következő meghí
vók közlésére:

5—1933. sz. Meghívó. A Veszprém vármegyei 
Oazdasági Egyesület 1933. évi február hó 11.-én, 
szombaton d. e. fél 11 órakor, hivatalos helyisé
gében, Igazgatóvdlasztmdnyi ülést tart, melyre a 
választmány t. tagjait tisztelettel meghívja és szi
ves megjelenését kéri, Veszprém, 1933. február 3. 
Holltscher Károly s. k., m. kir. gazd. főtanácsos, 
országgyfil. képviselő, elnök. Tárgysorozat: t. El
nöki megnyitó. 2. Tagsági és belkezelési ügyek. 
3. A közgyűlés elé terjesztendő 1933. évi költség
előirányzat bemutatása. 4. A közgyűlés elé terjesz
tendő 1933. évi működési tervezet. 5. Alispán ur 
átirata a községi faiskolák megszüntetése ftárgyá- 
ban. |6. Somogyvármegyei Gazdasági Egyesület 
átirata a Dunántúl állattenyésztésének megvédése 
érdekében. 7. Magyar Mezőgazdasági Társaság 
emlékirata az országos földleher rendezés kérdé
sében. 8. Nógrád és Hont k. e. e. vármegyék 
Gazdasági Egyesületének átirata a Kartelellenes 
Ligába való belépése tárgyában, 9. Mezőgazdasági 
cselédek és munkások jutalmazása. |10. Tiszántúli 
Mezőgazdasági Kamara átirata a Debrecenben lé
tesítendő szövetkezeti oltóanyag intézet tárgyában. 
II. Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamara átirata 
gyümOlcsfaápolási tanfolyamok tárgyában. 12. Az 
OMOE felhívása az országos mezőgazdasági ki
állításon való részvételre. 13. Az OMGE átirata
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mezőgazdasági traktorkezelői tanfolyam tárgyiban. 
14. Tartassanak-e 1933. ér tavasain járási tenyész
állat- díjazások ? 15. A Felsődunánluli Mezőgazda
sági Kamara felierjesztése a m. kir. igazságűgy- 
minlsztei úrhoz géplartozások rendezése tárgyában. 
16. Halvány Endre báró javaslata tejrendelet tár
gyában. 17. Esetleges indítványok.

6—1933. sz. Meghívó. A Veszprémvármegyei 
Gazdasági Egyesület 1933. évi február hó 11.-én, 
szombaton d. e. fél 12 órakor, az egyesület helyi
ségében, évi rendes közgyűlést lart, melyre igen 
tisztelt Óimét, mint egyesületünk érdemes tagját 
meghívja és szives megjelenéséi {kéri, Veszprém, 
1933. február 3., Holitscher Károly s. k., m. kir. 
gazd. főtanácsos, országgyűlési képviselő, elnök. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tagsági és 
bevezetési ügyek. 3. Lemondás folytán megürese
dett 3 igazgatóválasztmányi tag helyének választás 
utján való betöltése. 4. Az 1933. évi költségelő
irányzat bemutatása. 5. Az egyesület 1933. évi 
működési tervezete. 6. Esetleges indítványok.

* A Veszprém i Ipartestü le t közgyűlése, j 
A Veszprémi Ipartestulet február 19.-én, vasárnap 
d. e. 10 órakor a Petőfi-színházban tartja évi ren
des közgyűlését. A közgyűlés tárgysorozatán a 
múlt évi zárszámadások, a jövő évi költségvetés, 
az iparos székházzal kapcsolatos ügyek, valamint 
az ipaitestület elnökségének és bizottságainak új
ból való választása lesz soron.

* G azdanap M arcaltőn. Pópáról jelentik:
A pápai Mezög. Szakiskola tanári testületé, a ta
nulóifjúság bevonásával, febr. 26 -án délelőtt Mar- 
caltő községben gazdanapot rendez.

* A te lepítés nem zeti jelentősége. Kincs 
Elek ilyen című munkájában kimutatja, hogy nem
csak szükséges a telepítés, nemcsak nemzeti érdek 
és megmaradhatási feltétel a végrehajtása, de a 
mai szegénységben is meg lehet oldani okosan, 
tervszerűen, eredményesen. A szükséges áldozat 
ma is meghozható és gazdaságos befektetés, a 
nemzet megerősödése céljából pedig elkerülhetet
len. Csak bátor elhatározás kell hozzá, hogy fel
emeljük és életképessé tegyük az elhanyatlóban 
levő magyar életet.

* Kedvezményes állami fűmag- és faj- 
baromfi-klosztás. Halmi Nándor, a várm. kir. 
gazd. felügyelőség vezetője a közigazgatási bizott
ságban bejelentette, hogy a földművelési minisz
ter, a múlt évihez hasonlóan, a községi és birto. 
kossági legelők feljavilása céljából az idén is oszt 
ki, a gazdasági felügyelőség utján, kedvezményes 
áru fűmagot, amely kedvezmény a magkereske
delmi árból 40 •/. engedményt tesz ki. Ezévben a 
javitott magyar parlagi baromfi kiosztását is tervbe 
vette a miniszter, éspedig Dunántúlra a sárga ma
gyar tenyészkakasokat, egyelőre azonban a megyé
ben csak egy község részesülhet a kioszlásban.
A gazd. felügyelő Enying községet hozta javas
latba, mint ahol a kiosztás remélhetőleg jó ered
ménnyel fog járni.

6. (XXXV. LVIII.— 7. szám.)____________

A veszprémi kir, járásbíróság. 
Pk. 5252-1933. sz.

Hirdetmény.
A veszprémi kir. járásbíróság közhirré teszi, 

hogy az állítólag elveszett következő okirat: a 
Veszprémben 1932. julius havában Veszprémi és 
Megyei Takarékpénztár által V. 568. lapszám és 
25131. folyószám alatt Nagy László nevére kiállí
tóit, 1932. október 28,-i állaggal 68 P 95 Hűért 
tartalmazó takarékpénztári betétkönyv. Ennek az 
okiratnak megsemmisitése iránt az eljárást dr. 
Köves Jenő és tsa veszprémi ügyvédek által kép
viselt Nagy Mária veszprémi lakos kérelmére fo
lyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett ok
irat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a 
Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő 
naptól számított egy év alatt az okiratot a bíró
ságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a bíró
ság azt, a jelzett határidő letelte után, a folyamodó 
újabb kérelmére, semmisnek fogja nyilvánítani.

Veszprém, 1933. január 31.
A kiadmány hiteléül: Dr. Karsay i. k„

Mustosai kir. iárásbirósági elnök,
jbirósági kezelő. 46

Eredményesen hirdethet a 
______ V eszprém vármegyében.

S O M LÓ I kitűnő
édes ujborom  kim érését

Kossuth Lajos-utca 19, szám alatt
m egkezdtem . 42

Utczás Károlyné, sz. noszlopi Noszlopy Emma.

Veszprém megyei város adóhivatalától.

Hirdetés.
Felhívjuk az adózókat, hogy folyó év első 

negyedévi! adóikat, esetleges hátralékaikkal együtt, 
február 15,-éig befizessék, mert további 8 nap 
elmúltával egyénenkénti megintés mellőzésével 
ellenük a végrehajlási eljárás megindítva, illetve 
folytatva lesz. Megyjegyezzük, hogy azon adózók, 
akiknek jövedelme házbérből származik, adóikat 
havonta fizethetik.

Figyelmeztetjük az adózókat, hogy tartozásai
kat a városi adókivatal 31.689. számú csekkszám
lájára csekken is befizethetik.

Figyelmeztetjük a hátralékosokat, hogy az 
inségjárulék utolsó részlete is most már feb
ruár 15.-ig befizetendő.

Ugyanígy végrehajtás alá kell vonnunk bár
mely városi szolgáltatással (pl. pótilletékkel, fo
gyasztási adókkal, vizdijakkal slb.) hátralékban 
állókat, valamint kincstári illetékkel tartozókat is.

Felhívjuk az adózó közönség figyelmét arra, 
hogy egyrészt a nemfizetök ellen a legszigorúbb 
végrehajtási intézkedések foganatosíttatnak, másrészt 
a jófizetők kedvezményben részesülnek. Ezen ked
vezmény öVo kamattérítés azon személyeknek, akik 
egy vagy több negyedévi adójukat előre befizetik 
és 2 <Vo kamattérítés azoknak, akik előre fizetni 
ugyan nem tudnak, de esedékesség idejében ren
desen fizetnek és tarlozásukal folyó évi november 
15.-ig teljesen kiegyenlítik!

Veszprém, 1933. február 6.-án.
4 4  Városi adóhivatal.

A veszprémi kir. törvényszék. 

247 8 -1 9 3 2 . szám.

Hirdetmény.
A veszprémi kir. törvényszék közhirré 

teszi, hogy Szeibert Mártonná szül. Mer- 
cider Erzsébet, u. m. kk. Szeibert Márton 
t. és t. gyámja, városlődi lakos részéről az 
1911: I. t.-c. 733. §-ának 1. pontja alap
ján előterjesztett kérelem folytán az álltió- 
lag eltűnt Szeibert Márton, volt város- 
lődi lakos holtnaknyilvánitása iránt az el
járást a mai napon megindította és az 
eltűnt részére ügygondnokul dr. Frltse 
József ügy véd, veszprémi lakost rendelte ki.

Felhívja a kir. törvényszék az eltüntet 
és mindazokat, akiknek az eltűnt életben- 
létéröl tudomásuk van, hogy a bíróságot 
vagy az ügygondnokot az eltűnt élet- 
benlétéröl értesítsék, egyszersmind közöl
jék azokat az adatokat, amelyekből az el
tűntnek életbenléte megállapítható, mert 
ellenkező esetben a bíróság az eltűntet a 
jelen hirdetménynek a Budapesti Közlöny
ben történt harmadszori beiktatását követő 
naptól számított egy év letelte után bírói- 
lag holtnak fogja nyilvánítani.

Veszprém 1932. november 7. napján.
Kiadmány hiteléül:

jánosik Pál Dr. Hegedűs László sk.
s. hív. tisztviselő 43 kir- törvényszéki biró.

V i l l a n y é g ö k ,  rA d ió  lá m p á k  
nagy választékban
■ =  k ap h a tó k  = =

FODOR FERENC könyvkereskedésében.

1933. február 12.

IRODALOM. ~
(Magyer ember találta föl a telefont)

negyven évvel Edison előtt. Egy vidéki esperes; 
Pékár Lajos, akinek „messzebeszélő masiná- “járói 
személyes élményeket mond el a feltaláló család
jának tagja: Pékár Gyula az Uj Idők legutóbbi 
számában. Herczeg Ferenc képes hetilapja, ameiy 
minden magyar művelt család kedves házibarát
jává lelt, most is nagyérdekü olvasnivalókkal lepte 
meg közönségét. Két kilünő regény-folyla'ás: Csathó 
Kálmáné és Temple Thursloné, Komáromi János 
és Szili Leontin elbeszélése, Bíbó Lajos művészi 
cikke, .Téli koncért" címmel egy oldal válogatott 
költemény legjava fiatal költőinktől, valamint a 
.Kevés pénzbűl jói élni, tanulni, szórakozni" cimü 
korszerű cikk van benne. Ezenkívül az Uj Idők 
kedvelt rovatai, temérdek kép stb. Mutatványszá
mot bá kinek sziveién küld a kiadóhivatal: Bpest 
Andrássy-ut 16. Előfizetése negyedévre 6 40 P, 
egyes srám 50 fillér.

(N apkelet.) A Napkelet februári száma is 
gazdag és változatos tartalommal jeleni meg. Né
meth Antal a színházi történet tilózófiájáról, Papp 
Viktor Chopin magyar tanítványáról. Nagy Jenő 
az irodalom biológiai tévedéseiről irt cikket A 
szépirodalmi részben Komáromi János regényfoly- 
íalását, Renzo Pazzini olasz írónak Márffy Osz
kár által fordított két novelláját, Nagy Beita és 
Maderspach Viktor elbeszélései! és Falu Tamás 
vériéi találjuk. Ériékes rovatok egészítik még ki 
Tormay Cecil előkelő folyóiratának tartalmát. A 
Napkelet előfizetése negyedévre 6 50, tisztviselők
nek 4 50 P. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, 
VII., Rózsa- u. 23.

AnyakOnyv.
Születés: Farkas János napsz. és Czégényi Mária 

fia Gyula Károly r. k. — Illés Ferenc vendéglős és Gadó- 
czy Mária fia halva szül. — Végh Mária házmester fia 
József Béla r. k. — Tegyi József géplakatos-s. és Vaczola 
Margit fia József r. k. — Kornájzel József napsz. és Va
czola Mária leánya Magdolna r. k. — Stern József szabó-s. 
és Schmidek Margit fia László izr. — Dallos András szolga 
és Szabó Róza leánya halva szül. — Bognár Imre p. ü. 
felv. és Kocsis Erzsébet leánya Erzsébét Rozália r. k. — 
Durecz Sándor cipész és Kórusz Mária leánya Edit Klára 
r. k. — Vingli Mária leánya Terézia r. k. — Konrád Ka
talin npsznö leánya Margit r. k. — Kuti Lajos napsz. és 
Parrag| Julianna leánya Erzsébet r. k. — Horváth Imre 
kömüves-l. és Sárzó Mária fia Imre József r. k. — Szed- 
lák Mihály napsz. és Lakner Terézia leánya Anna r. k. — 
Fehér György cukorkakeresk. és Cseh Anna leánya Mar
git ref.

Halálozás: Papp János 1 h. r. k. — Gaál Ferenc 
fm. napsz. 86 é. r. k. — özv. Tischler Ferencné Olsa Anna 
82 é. r. k. Tóth Gyula mészáros 52 é. ev. — özv. Vári 
Nagy Lajosné Nagy Lídia 67 é. ref. — Bogár Jenő 2 h. 
r. k. — Borszuk József 6 h. r. k. — özv. Kohn Lipólné 
Singer Teréz 68 é. izr. — Illés Ferencné Gadóczy Mária 
22 é. r. k. — Szokoli Istvánné Paár Anna 75 é. r. k. — 
Szedlmayer Károly kovács 70 é. r. k.

Házasság: Jády József nőiszabó és Rózsa Margit Sa
rolta ref. — Ulrich István napsz. és Gubicza Etelka r. k. 
— Marx Viktor kántortanitó és Mohos Gizella r. k. — 
Birnbauer jános földm. és Hápp Erzsébet r. k.

27—1932. vgt. szám.
Árverési hirdetmény.

Dr. Kellner Miksa ügyvéd á'tal képviselt 
Nyugatmagyarországi Olaj és Vegyiipar R. T. ja
vára 600 P tőkekövetelés és jár. erejéig a győri 
kir. járásbíróság 24530—1931. sz. végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán, végrehajtást 
szenvedőnél 1932. évi január hó 21. napján lefog
lalt és 2960 P-re becsült ingóságokra az árverés 
megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha 
kielégítési joguk ma is fenná'l és ha ellenük ha
lasztó halályu igénykeresel folyamatban nincs, vég
rehajtást szenvedő lakásán, Románd községben 
(Peidl János házánál) leendő megtartását 1933. 
évi február hó 15. napjának d. e . 11 órája  
tűzetik ki, amikor a bíróság a lefoglalt cséplőgé
pet és marhaállományt a legtöbbet Ígérőnek, de 
legalább a becsár V, részéért, készpénzHzetés mel
len el fogom adni, még akkor is, ha fél a hely
színen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kir 
vánságot Írásban nem nyilvánít.

Zlrc, 1933. január 30.
Házi József

45 segédtiszt, bir. kiküldött.'

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

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


