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Hiszek egy Istenben, hiszek egyhazában 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában 

Ámen.

A keleti népek 
barátsága.

A m agyar közvéleménynek min
den oka megvan arra. hogy külö
nös és fokozott jelentőséget tulaj
donítson a  miniszterelnök és a  kül
ügyminiszter törökországi és bul
gáriai u tazásának . Az a rendkívül 
szívélyes és meleg fogadtatás, 
am elyben a  m agyar kormányférfiak 
ebben  a két keleti országban ré
szesültek, azt m utatja, hogy a  m a
gyar, bolgár és török nem zet kö
zött a  diplom áciai jóviszonyon túl
m enő baráti kapcsolatok állanak 
fenn. melyeket a  közös szárm azás 
é s  a  kölcsönös rokonszenv elemein 
kívül a  politikai és gazdasági ér
dekek tényleges összhangja és kö
zössége is erősen alátám aszt. Va
lóban testvéri találkozás, igazi ba
ráti kézfogás volt tehát az ankarai 
é s  szófiai tanácskozás, amelyek 
ünnepélyes külsőségei mögött a tö
rök és bolgár nép őszinte lelkese
d ése  nyilvánult meg, annak bizony- 
ságaképen. hogy e nemzeteknél 
v isszhangra  és azonos érzelmekre 
talált a m agyar részről nyújtóit 
testvéri jobb.

A m agyar kormányférfiak bal
káni útja egyébként szerves tovább
folytatása annak  a külpolitikai vo
nalvezetésnek, mely állandóan arra 
törekszik, hogy a  világháború után 
m egcsonkitottságában évekig társ- 
talanul, elszigetelten álló Magyar- 
ország részére barátokat, a  magyar 
m ezőgazdasági és ipari termelés 
szám ára pedig értékesítési lehető- 
ségeket, külföldi piacokat szerezzen. 
Ez a  politika annak idején elsőnek 
O laszország barátságát biztosította 
a  m agyar nemzet szám ára, majd 
az elmúlt év folyamán a Gömbös
kormány kitartó és céltudatos mun
kásságának  eredm ényeként a  kül
kereskedelm i szerződések soroza
tával nyitotta meg egyes külföldi 
állam ok vámsorompóit a  magyar 
gazdasági élet előtt.

Ennek a  m esszetekintő és a m a
gyarság szem pontjából oly jelentős 
m unkának továbbépítését és fej
lesztését képezi az ankarai és  szó
fiai ut. Fokozza ennek az  u tazás
nak különös fontosságát az  a  tény, 
hogy egészen uj irányokba tereli, 
uj utak felé vezeti a  m agyar kül
politika tájékozódását, amennyiben 
a  tőlünk keletre fekvő és velünk 
rokonszenvező népekkel igyekszik 
a  fennálló politikai és gazdasági 
kapcsolatokat kimélyiteni és meg
erősíteni. Helyesen állapította meg 
Gömbös Gyula a  Keleti-pályaud
varon mondott beszédében, hogy

a  magyar nemzet sokáig csak Nyu
gat felé irányította tekintetét, abban 
a hitben, hogy nemzetünk érdekei 
csak a  nyugati országokkal, az úgy
nevezett „művelt E u ró p áiv a l való 
összeköttetések ápolását és szor
galm azásét teszik szükségessé. Im
m ár elérkezett az ideje annak, hogy 
a magyar nemzet külpolitikája és 
elsősorban gazdasági politikája 
szakítson ezzel az egyoldalú tájé
kozódással és ráeszméljen arra, 
hogy tőlünk keletre és délre, a vas
kapun túl olyan országok vannak, 
am elyek barátságot és rokonszen- 
vet éreznek M agyarország iránt és 
am elyek igen értékes fejlődési le
hetőségeket rejtenek m agukban a 
m agyar ipar és a  magyar mező- 
gazdaság kiviteli tevékenysége szá
mára. Ez a felismerés vezette a 
miniszterelnököt és a  külügymi
nisztert Törökországba és Bulgári
ába s őszintén örülnünk kell annak, 
amit Gömbös Gyula mondott, hogy 
t. i. ezekben az országokban nem
csak testvéri jobbot, a m agyarság 
iránti szeretetet és lelkesedést ta
lált. hanem  teljes megértést a  m a
gyar nem zet érdekei és törek
vései iránt.

Két olyan nemzetet látogatott 
meg a magyar miniszterelnök és 
a  külügyminiszter, amelyeket a kö
zös turáni eredet, azonkívül a tör
ténelmi múlt szám os hagyománya, 
elsősorban a négy éves világhá

ború közösen átélt szenvedései és 
viszontagságai fűznek össze. A 
bolgár és török népet is porba- 
sujtotta az elvakult győztesek ke
gyetlen békéje, de a  török nép 
nagyszerű vezérének, Musztafa 
Kemálnak erélyes és bátor irányí
tása mellett csakham ar lerázta m a
gáról ennek az oktalan békeszer
ződésnek fojtogató béklyóit és uj, 
modern életet teremtett a  múlt 
romjain. Érthető tehát, hogyha 
ezek a nemzetek megértést és jó
indulatot m utatnak a  magyarság 
célkitűzéseivel szemben, mely szin
tén arra törekszik, hogy a rajta 
elkövetett igazságtalanság jóváté
telét, revízióját a világ nagyhatal
maitól kieszközölje és a maga 
egyenjogúságát a  többi nemzetek 
társaságában biztosítsa.

Érthető ezért, hogy a  magyar 
nemzet hálával és köszönettel fo
gadta idehaza a távol Keletről 
visszatérő magyar kormányférfia
kat, akik utipodgyászukban értékes 
ajándékot, a  török és bolgár nem
zet barátságát és felénk áradó 
szeretetét hozták magukkal akkor, 
amikor jól ismert külföldi körök 
„Balkán blokk“ létrehozásán fára
doztak. A világ közvéleménye meg
nyugvással veheti tudomásul a 
három ország közeledését, mert ez 
nem csak az érdekelt nemzetek ja 
vát, de az igazi világbéke ügyét 
is szolgálni fogja. (s.)

belezett tartozás után 1 °/o tőketör
lesztést, valamint a kataszteri tiszta- 
jövedelem minden koronája után 10 
f-t kell fizetni a teherrendezési alap 
javára. Ha az ilyen adós rendezés 
után is még mindig a tisztajövede
lem negyvenszeresén felül van el- 
adósódva, szabadon választhat, hogy 
a negyvenszerest meghaladó tartozás 
után nem fizeti a 4 %>-os kamatot, 
hanem a tisztajövedelem minden ko
ronája után évi 10 fillért, a negy
venszeresen felüli hitelezők javára.

A 10 holdon felüli birtokosok 
nem 1 % , hanem 1 és fél °/o-os 
tőketörlesztést kötelesek teljesíteni. 
A védett birtokok adóhátralékának a 
rendelet 10 éves részletfizetést enged 
meg kamatmentesen. A rendelet szű
kíti azoknak a tartozásoknak a körét, 
amelyek eddig a moratoriális ked
vezmény hatálya alól ki voltak véve. 
A negyvenszeresnél jobban eladóso
dott adós, vagy a hitelezője kérheti 
az egyességi eljárás megkísérlését 
abból a célból, hogy a követeléseket 
az adós teherbíró képességével 
arányba hozzák. Az egyességi eljá
rást a kormány később fogja szabá
lyozni. A kormány, hogy a hitelezők 
terheit csökkentse és a kamatcsökken
tés folytán járó veszteséget pótolja, 
kamatfiozzdjáruldsi alapot létesít, 
amely a hitelintézeti kamatokból szár
mazó veszteséget részben megtéríti. 
A kamathozzájárulási alapban a pénz
intézetek kötelesek a folyó évi szep
tember 31.-1 betétállományuk fél bo
ának megfelelő összeget befizetni.

A kamathozzájárulási alapon túl 
még tőketörlesztési alap is létesül, 
amelyből a 10 holdon aluli birtokok 
tőketartozásának csökkentésére szük
séges 25 milió pengőt kitevő tőke
fizetést fogja az állam teljesíteni. En
nek az alapnak további célja azok
nak jutalmazása, akik az előirt tőke- 
törlesztéseken felül is fizetéseket esz
közölnek. Ezek a gazdák aszerint, 
hogy birtokuk milyen nagyságsze
rinti kategóriába tartozik, pengőnkint 
20—15 es 10 fillér prémiumban 
részesülnek.

A kormány ingatlanok állami elő
vásárlására és adósságok ez utón való 
rendezése céljából 10 milió pengős 
teherrendezési alapot létesít s az állami 
hozzájárulások fedezetének megterem
tése céljából a Nemzeti Bankkal meg
egyezést létesített, amely szerint a 
bank a gazdaadóssdgok rendezésének 
céljára szükséges 100 milió pengős 
hitelt rendelkezésére bocsátja.

— Uj várm egyei virilisták . A
vármegyei törvényhatósági bizottság 
október 25.-én választotta meg a 
legtöbb adófizetők II. csoportjának 
uj tagjait, akik a következők : Rendes 
tagok: Böröczky Ede, Lechner Gyula, 
dr. Pápai Lajos, Szalóky József, Sze
nes Béla. Póttagok: Farkas Jenő, 
Lipiczky János, Márkus Vilmos, Ré- 
pási Gyula, peremartoni Nagy Sán
dor, Czeider Lajos, Gyökeres János,

Rendelet a gazdaadósságok 
rendezéséről.

Két évig nem lehet végrehajtást és árverést vezetni a 
gazdaadósok ellen. — Az adósok „védett birtok“-ká 

nyilváníttathatják földjOkel
A hivatalos lapban a multhéten 

jelent meg az a kormányrendelet, 
amely a gazdatartozások újabb sza
bályozásáról szól. A rendelet két éves 
átmeneti nyugalmi helyzetei teremi, 
amely időben a rendeletben előirt bi
zonyos fizetések teljesítése ellenében 
a gazdaadósok védve vannak a vég
rehajtási lépések és árverezés ellen. 
A rendelet 1934. január 1.-én lép 
életbe, de október 24-tól kezdve 
már a régi gazdaadósságok kamata 
5 és fél %-nál nagyobb nem lehet, 
ami az eddigi kamattal szemben 2 
és fél °/o csökkenést jelent. A ren
delet hatálya alá tartoznak az 1932. 
április l.-e előtt keletkezeit tartozá
sok. Azok a gazdák, akiknek beke
belezett jelzálogos lerhe a kataszteri 
liszla jövedelem tizenötszörösét meg 
nem haladja, nem esnek moralóriális 
védelem alá. A rendelet azonban 6 
“/o.os kamatot bizlosil nekik az or
szágos 8 °/o-oa kamatmsximum he
lyett. A kataszteri tiszta jövedelem 
tizenötszörösénél jobban eladósodott 
gazdák, ha nem elégszenek meg a 
fenti kamatkedvezménnyel, igénybe-

vehetik a rendeletnek azt a különös 
kedvezményéi, amely a gazdaadós 
birtokának védett birtokki való nyil
vánítását engedi meg. Az erre vo
natkozó kérést november 30.-ig kell 
az ingatlan fekvése szerint illetékes 
járásbíróságnál bejelenteni. Ezt a be
jelentést a telekkönyvön feljegyzik, 
ez egyúttal a jövőben való terhelési 
tilalmat is jelenti.

A védett földbirtokok tulajdono
sainak fizetési kötelezettsége január 
l.-től kezdődőleg lényegesen csökken, 
mert a kamatot a védett birtokok
nál 4 °/o-ra szállítják le. A 10 hol
don aluli, Illetve 100 ar. kor. katasz
teri tiszta jövedelem alatti birtokok 
közül külön választatnak azok, ame ■ 
lyeken a bekebelezett adósság a ka
taszteri tisztajövedelem harmincszo
rosát meghaladja. Ezeknél a rende
let a tőketartozás leszállítását is le
hetővé leszi. A 14 holdon aluli vé
dett birtokosnak 1931. január l..től 
a záloglevelek kölcsönök után az 
eddig megszabolt összeget, a 4 %-os 
kamatot és a kataszteri tisztajövede
lem negyvenszereséig terjedő beke
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Pongrác/ Andor, Oblatt József, 
György Ádám, Sleiner Ádám, Bologh 
Jenő, Alfmann Bernát, Preiszach

Gyomrunkon dl vezet 
Az egészség útja.
Ha néha elromlik

ü .- F T F .H I iü

János, dr. Pogány Imre, id. Gombás 
Géza, Pethes József, Fischy Antal, 
Lőwenstein Jakab, Schreiber Bernát.

A veszprémi MANSz rendkívüli 
közgyűlése.

A MANSz csatlakozo tt a korm ányzóné nyom orenyhitő  akció jához  
és annak kere tében  ruház föl száz  gyerm eket K arácsonykor.

A MANSz veszprémi csoportja a 
múlt pénteken délután rendkívüli köz- j 
gyűlést tartott dr. Kenessey Pongrácné ; 
főispánná elnöklése alatt. Az illuszt- | 
ris elnöknö napirend előtt hazafias 
érzésű szavakkal emlékezett meg az 
elszakított területen élő fajtest véreink 
megaláztatásáról, úgy is kevés jo
gaiknak durva megnyirbálásáról s 
ennek visszhangjaként a Csonka- 
Magyarországon fellángolt revíziós 
mozgalom .ól. A magyar asszonyok 
mélységes együttérzésüket fejezik ki 
az idegen uralom alatt élő testvéreik 
szenvedései iránt. Hangsúlyozta azon
ban az elnöknő, hogy annyi bajunk- 
gondunk között sem szabad zúgo
lódnunk nehéz sorsunk ellen, mert 
mi legalább büntetlenül magyaroknak 
vallhatják magunkat. Végül a rendü
letlen bizalom szavaival köszöntötte 
az ország vezérét, aki bölcs előre
látással vezet mindnyájunkat a nagy 
és szent cél felé: Nagy-Magyaror- 
szág visszaszerzéséhez. A fenkölt-

szellemü, lelkeshangu megnyitó a 
magyar asszonyok körében viharos 
tetszésre talált. Ezután az elnök in
dítványára kimondta a közgyűlés, 
hogy a helybeli M ANSz csatlakozik 
Horthy Miklósáé kormányzóné nyo
morenyhitő akciójához s fölajánlja a 
főméltóságu asszonynak száz sze- 
génysorsu veszprémi gyermeknek 
szánt, maguk szőtte és varrta fehér
neműt, amelyeket az ő legmagasabb 
védnöksége alatt fognak Karácsony
kor, a színházban ünnepélyes kere
tek közt kiosztani. A karácsonyfaün
nepélyre a jelenvolt uriasszonyok 
személyenkint negyed kg. lisztből 
készült diós- és mákos-kalácsot aján
lottak föl.

Az elnöknő hálás köszönetét mon
dott a nyári dzsembori alkalmával 
ajándékba adott 35 cserkésztarisznya 
művészi s fárasztó előrajzolásáért 
özv. Véghely Kálmánnénak és Bog
nár Jánosnénak, azok megválásáért 
Müller Vilmosnénak s a többieknek,

akik elkészítették azokat, majd ugyan
csak hálás köszönetét mondott ne- 
messzivü adakozásukért özv. Angeli 
Mártonnénak, aki a székház padló 
jának saját költségén való kijavítá
sát, id. Csomay Kálmánnénak, aki 
két abroszt, Véghely Kálmánnénak, 
aki egy festményt és Márföldy Ala- 
dárnénak. aki négy cukortartót aján
lott föl. Ezután a MANSz székházá
nak renoválási, illetőleg átalakítási 
ügyét tárgyalta a közgyűlés, amelyre 
vonatkozólag dr. Békeffy Ferenc tit
kár ismertette részletesen Csomay 
Kálmán építőmesternek a költség- 
vetését, amelyet egyhangúlag elfogad
tak. Megbeszélték a tervezett Szil
veszter-este részleteit is, amivel a 
lelkes, agilis főispánné szintén a 
MANSz anyagi erejét és működé
sének lendületét kívánja fokozni. 
Az elnöknő figyelmébe ajánló t i  a 
tagoknak a központ kiküldőt ét, aki 
a „Magyar Asszony" c. egyesületi 
lapra gyűjt előfizetőket. Majd több 
uj tagot vettek föl és egyhangú köz- 
felkiáltással alelnökké választották 
Kudelka Gyulánét, az uj honvédé'lo- 
másparancsnok nejét, aki eme tiszt 
séget örömmel elvállalta. Az elnöknő

még kérte a tagokat, hogy az idei sze
gény-népkonyhán, a tavalyihoz hason
lóan, vállalják az inspekciót, végül 
néhány belső ügyet tárgyaltak le.

Itt említjük meg, hogy a MANSz 
jótékony munkásságának előmozdí
tására a választmányi tagok közül 
többen az alábbi felülfizetéseket ad 
ták tagdijaikon kívül:

Dr. Kenessey Pongrácné és Schandl 
Ilona 5—5 P, dr. Csiba Mórné 3 P, 
Angeli Mártonná, dr. Moldoványi 
Jenő, Bokrossv Jenőné és Szabó 
Ernőné 2 —2 P, dr. Véghely Kál
mánná, Malomsoky Jánosné, Pus
kás Appolónia, dr. Jánosy Józsefné, 
Czermák Lipótné, Ránzay H. Péter- 
né, Schneider Vilmosné, id. Csomay 
Kálmánné, Márföldy Aladárné, Le
gény Báláné, Szeifarth Vilmosné, 
Müller Vilmosné, dr. Porubszky Ele
mérné, dr. Fojt Jenőné, dr. Cseresz
nyés Józsefné, Hanicz Gáspárné, 
Dobler Ferencné, Raák Gyu'áné, 
Radeczky Károlyné, dr. Karsay Sán- 
dorné, dr. Rhédev Antalné, Kálmán 
Istvánná, Laszip Györgyné, ifj. Mat- 
kovich Lászlóné 1— 1 P, összesen 
44 P.

Schandl Károly kerületében.
M indenütt nagy  bizalom m al é s  sze re te tte l fo g ad ják . — A devecseri 

já rá sb a n  a  nem zeti szervezkedés lendü le tesen  h a lad  e lő re .
A devecseri já ás négy községé

ben tartott vasárnap dr. Schandl Ká
roly ny. államtitkár, országgyűlési 
képviselő beszámolót és szervező 
gyűlést. Alsó-, Közép- és Felsőisz- 
káz, valamint Kiscsősz község pol
gársága teljes számban megjelent 
meghallgatására. Nagy érdeklődés 
mellett vázolta a világgazdasági hely
zet fejlődését, amelynek függvénye 
a magyarországi helyzet is. Beszé
dében rámutatott a világviszonylatban 
érzékelhető javulásokra, amelyek 
mintegy fél esztendő óta mutatkoz
nak éz amelyeket a magyar külke
reskedelmi forgalom emelkedéséből 
is észrevehetőnk. A gabonaárak újabb 
nagy esése az Európaszette bekö
vetkezett rekordtermés eredménye, 
de hogy ilyen európai bő termés 
mellett mégis sikerült buzafeleslegün-

ket majdnem egészében külföldön el
helyezni, ez a Gömbös-kormány két
ségtelen sikere. Csak úgy volt ez 
lehetséges, hogy az évtizedes olasz 
barátság vezérli politikánkat, amelyet 
az Ausztriával való barátságos vi
szony és Németországgal való gaz
dasági összefogás egészít ki. Felhívta 
a polgárság figyelmét a kereskedelmi 
miniszter egy újabb kezdeményezé
sére, amely szerint a falu lakossá
gának felruházására olcsó — 2 P-ős 
— ruhaszövet gyártásával igyekszik 
letörni a ruházati anyagok magas 
árát é3 egyben rámutatott Japán ipari 
versenyére, amely az európai nagy
ipart előbb utóbb az árak mérsék
lésére fogja szorítani. Az uj adós
rendelet méltatása után a történelmi 
időkre való tekintettel felhívta a la
kosságot a nemzeti mozgalomhoz

A kereskedő lélektani 
megfigyelései.

A Veszprémi Kereskedők Társulata október 
22.-i előadóestéjén felolvasta 

Dr. W allner Ern8 
a veszprémi áll. felső keresk. iskola

igazgatója. (Vége.)
Kirakatrendező iskolák és tanfo

lyamok külföldön gyakorlati esztéti
kára, színharmóniára, mflvészirende- 
zésre tanítják az érdeklődd beiratko
zottakat. Sajnos, nálunk ilyen iskola 
még nincsen, pedig hasznára lenne 
az egész magyar kereskedővilágnak. 
A szép kirakat fejleszti az Ízlést és 
emeli az erkölcsöt is, mert a finomított 
ízlés nem hajlik a durvaság felé.

A művész kirakatrendezőnek úgy 
kell ismernie a szinősszhangot, mini a 
zeneszerzőnek a zene hangnemeit, de 
ismernie kell a kirakatrendezés elmé
leti részéi is. Blumenfeld drezdai pszi- 
hológus megvizsgálta, melyik a ki
rakatnak az a része, ahová legtöbb 
néző tekint. Megállapította, hogy a 
kirakatnézők közül legtöbben, 646 an 
lefelé nézlek, egyenesen maguk elé 
219-en, felfelé 67-en, középre 41 l en, 
balra 189-en, jobbra 177-en. A II- 
gyelemkeltés szempontjából a kira
katnak legérlékesesebb része lent 
van a középen. Erre a részre húsz
szor többször esik a nézők pilanlása,

mint a kirakat felső széleire. Ezt a 
helyet kell kihasználni.

Az összes kirakatrendező iskolák 
között a legelőkelőbb helyet a ber
lini Reimann-iskola foglalja el. Tan
tárgyaiként szerepelnek: kirakatok 
tervezése és megrajzolása, a kirakat- 
világítás tehnikája, színtan, kirakati 
díszletek előállítása stb. A tanítás fő
leg gyakorlati, mindenki tervez és uj 
ötletek alapján mintakirakalot készil. 
íme egy ötlet: egy faágon gyermek 
ficánkol, szájában egy lopott almá
val. Közben az ág letörött, de a 
gyermek fennakadt. Megmentette a 
nadrág. Az elszakíthatatlan reklám
ruha.

Legtöbb a panasz a kirakatokban 
elhelyezel! feliratok, címkék ellen, 
írásuk — sajnos néha helyesírásuk 
is — sok kívánnivalói hagy hát
ra. Ezért minden iskolában tanít
ják a díszítő írást. A cimkék, felira
tok, reklámirások legyenek ízlésesek, 
betűik szépek, gondosak, ne rontsák 
a kirakat harmóniáját.

Hogy a kirakatrendezés milyen 
fontos, bizonyítják a kirakatverse
nyek. Budapesten a Nemzeti Munka
héttel kapcsolatban rövidesen lesz 
kirakatverseny. A Halászbástya, Cita
della, vagy a veszprémi tűztorony 
éjjeli megvilágítása mi egyéb, mint 
kirakatrendezés ? A kirakat tulajdon
képen a reklám egyik tajlája, amely 
a kirakodóvásár tátrainak asztaláig

vezelheti vissza eredetéi. Közvetlen
sége miatt és mert úgyszólván min
den kereskedő használja, első helyen 
említettem.

De mi is vollaképen a reklám? 
Az eladónak a közvéleményt irányitó 
rendszeres tevékenysége, amellyel a 
vásárlók tömegének eddig nem, vagy 
csak alig érzett szükségleteit igyekszik 
felkelteni abból a célból, hogy a vá
sárlók e szükségleteiket látszólag ön
ként, valóban pedig a reklám-tevé
kenység szuggesztiv halára alatt az 
ő felkináll áruival elégítsék ki.

A kereskedelmi reklám tervszerű 
vevőszerzés és vevömegtaitis. Hang
súlyozni kell, hogy tervszerű. Egy- 
egy plakát kiragasztisa vagy hirdelés 
közzététele még nem reklámtevékeny
ség, ahogyan nem nevelés az sem, 
ha valaki egy gyermeket néha fi
gyelmeztet vagy útbaigazít. Világo
san kell látni a gyermek nevelésénél 
az elérendő célt, világosan kell látni 
a reklámozónak tevékenysége cé'ját 
és minden egyes mozdulatával ezt a 
célt kell megközelítenie. Helyes á t
gondolással a legkisebb áldozat nél
kül majdnem az összes üzemi esz
közöket az áruterjesztés, a reklám 
szolgálatába lehet állítani.

Minden árunál fontos a csoma- 
olás. Szebb csomagolásban jobb 
rut képzelünk el. Coly, a híres fran

cia parfömgyáros nem vegyi kony
hán akart uj illatszerkompoziciókat

keverni, hanem azzal kezdte, hogy 
két üveggyárat vásárolt, hogy ipar
művészekkel ilhtszereit minél tün- 
döklőbb, szenzációsabban haló cso
magolásba öltöztethesse.

A reklámeszközök lélektani hatá
rát ma már tudományosan vizsgál
ják, úgy analizálják őket, mint a ve
gyész az ásványvizet A legtöbb em
ber erősen veri a mellét, hogy ő r i  
nincs hatással holmi reklám, ő nem 
megy senki után, nem hagyja ma
gái senkitői sem vezettetni. Tévedés, 
a reklám szuggesztiv hatása alól 
nincs menekvés. A jó reklámnak fel 
kell keltenie az érdeklődési, nemcsak 
az érzékekre, hanem a képzeletre is 
kell halnia. De hálást kell kifejteni 
az emlékezetre is. Egy-egy reklám
hadjáratot — mint az ismeretes Elida 
reklámokét — tervszerű elméleti elő
készítés, piackutatás előzött meg.

A hirdetés, a plakát kevés szá
vai sokat mondjon! A jó plakát olyan, 
ha eltakarjuk is a szöveget, min
denki eltalálja, mit hirdet.

.Nem hirdetek I Az így megta
karítótól! összeggel áiaimat csökken
tem* — írhatná valaki kirakatában. 
Tetszetős reklám, kérdés, igaz-e? 
Drágítja a reklám az árut ? A rossz, 
az elérendő célhoz viszonyítva je
lentéktelen hirdetés, a megforgatandó 
árumennyiséghez viszonyitolt lulnagy 
reklámtevékenység valóban drágít
hatja az árut. A jó  reklám a forgat-
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való csatlakozásra. A polgárság egy
hangú lelkesedéssel fogadta a kép. 
viseld bejelentését és újította fel a 
Keresztény Kisgazda, Fóldmives és 
Polgári Párt, mint a Nemzeti Egység 
helyi szervezetét.

Alsó- és KBzépiszkázon virágok, 
kai fogadták a képviselőt, Felsfiisz- 
kázon pedig a választások óta ha
gyományos fehér zászlóval. A lakos
ság nagyobb része mindenült csatla
kozott a szervezethez és ószinte ra
gaszkodásukról biztosították Schandl 
Károlyt.

KiscsószOn, ahol legutóbb a sza
vazatoknak csak kétharmadát sze
rezte meg, most 278 választó közül 
260 lépett a szervezetbe. A pártszer
vezet elnökei left.k: A!sóÍ8zkázon: 
hlss  Lajos kisbirtokos, Középiszká- 
z o n : báró Maurer Ede földbirtokos, 
Felsöiszkázon: dr. Noviky Lajos 
plébános és Kiscsőszön: Kövér
Ambrus kisbirtokos. A népszerű kép
viselőt övező nagy szeretet a főmoz
gatója a Nemzeti Egység eme sikeres 
előhaladásánakadevecseti kerületben.

A  Nem zeti 
E gység  köréből.

A Nemzeti Egység veszprémi II. 
kerületi vá'asztmánya múlt szomba
ton a Tromler-vendéglőben ülést tar
tott, amelyen Rhé Gyula elnök is
mertette a legutóbbi kül- és belpo
litikai eseményeket, kiemelve a mi
niszterelnök újabb külföldi útjának 
jelentőségét. Dr. Steidl Antal körzeti 
titkár havi jelentése után élénk esz
mecsere indult meg a választmány
ban a további szervezési teendők 
felett, amelyben Róna Sándor. Hack 
Lőrinc, Hajagos Imre, Angeli György 
vettek részt. Dr. Lengyel Jenő alelnök 
indítványára elhatározta a választ
mány, hogy körzeti összejöveteleket 
fognak rendszeresíteni, amelyen min
den tag résztvesz. Dr. Steidl Antal

indítványozta, hogy ismeretterjesztő 
előadásokat tartson a szervezet, amit 
a választmány magáévá tett. Dr. 
Prlegl László választókerületi titkár 
közölte a veszprémi választókerület
ben elért eddigi szervezési eredmé
nyeket, amit a választmány örömmel 
vett tudomásul. A választmányi ülést 
az aktuális politikai, társadalmi és 
közgazdasági kérdések feletti barát
ságos megbeszélés követte.

•
Lélekemelő ünnepnapja volt va- 

sárnap Litér községnek, ahol e na
pon alakult meg a Nemzeti Egység 
helyi szervezete. A zászlóbontó köz
gyűlést Varjas Zsigmond elnök nyi
totta meg, rámutatván szép szavak
kal az összetartás szükséges voltára. 
Felber Pál központi titkár lelkes be
szédben méltatta a falu szerepét a 
Nemzeti Egység keretében, majd dr. 
Prlegl László kerületi titkár a szer
vezeti szabályokat ismertette és rá 
mutatott a Vezér becsületes célkitű
zéseire. Ka jós Gábor helyi titkár ja
vaslatára alelnökökké Pőcz Lajos és 
Kálmán István választattak meg és 
megalakult a 15 tagú választmány 
is. A gyűlés üdvözlő feliratot küldött 
Gömbös Gyula vezérnek és a „Him
nusz- eléneklésével nyert befejezést. 
A tagok azonban még tovább is 
együtt maradtak és a központi és a 
kerületi titkárokkal élénk eszmecserét 
folytattak le a további teendők felől.

A Nemzeti Egység 
budapesti zászlóbontása.

A Nemzeti Egység bpest-székes- 
fővárosi pártszervezete november 12.- 
én d. u. 4 órakor tartja zászlóbontó 
gyűlését az uj ügetőpályán — a Keleti 
pályaudvarral szemben. — A vezér 
hosszabb beszédet mond. Felutazó 
párttagjaink a nevezett napon d. u. 
3 órakor találkoznak a Nemzeti Egy 
ség Vili., Eszterházy-utca 30. sz. 
alatti helyisége elölt. Pártszerveze
tünk minden tagja, aki a főváros 
zászlóbontó gyűlésére felutazik, 50 
° / o- o b  kedvezményes vasúti jegyet 
válthat városunk bármelyik dohány- 
tőzsdéjében, azonfelül a főváros ut
cáin falragaszokon felsorolt vendég
lőkben 60, 80, 90 és 1 pengős
menüt kap. A párttagsági igazolvá

nyok a pártirodában — Rákóczi-tér
6. sz. — a hivatalos órák alatt, d. e. 
10—12 és d. u. 4 —6 órakor át. 
vehetők.

A Nemzeti Egység 
veszprémi elnöksége.

Gazdasági Egyesületek 
nagygyűlése.

Purgly Emil az irányított gaz
dálkodásról.

Győrről jelentik: Felsődunántul 
gazdatársadalma vasárnap Győrött, 
a vármegyeháza nagytermében nagy
gyűlést tartott Frlcke Emil, a Győr- 
vármegyei Gazdasági Egyesület el
nökének vezetésével. Vitéz Purgly 
Emil volt földmivelésügyi miniszter 
nagy beszédben ismertette az Irányí
tott gazdálkodás gyakorlati megváló. 1 
sltásának elveit, amelyeket az OMGE 
igazgatóválasztmánya már elfogadott. 
Utalt arra, hogy amig békében ma
gánvállalatok bonyolították le a kül
kereskedelmi forgalmat, addig ma 
nemzetek kötnek egymással gazda
sági szerződéseket. Az ilyen szerző
dések következményeképen bizonyos 
mértékig szükségessé válik a terme
lés kötöttsége, hogy az állam meg 
tudjon felelni vállalt kötelezettségei
nek. A szabadkereskedelem és a 
szabad gazdálkodás hive, de az 
adott helyzetben bele kell illeszkedni 
az általános rendszerbe és meg kell 
teremteni a termelés és az értékesítés 
összhangját A gazdáknak olyan kar- 
telbe kell lépniök, amelynek össze
tartó ereje az erkölcs és a hazafias 
érzés. Irányítóit gazdálkodás mellett 
jobban is lehet értékesíteni a ter
ményeket, mert a belső fogyasztás 
ezáltal jüggetlen lesz a világpiaci ár
tól. Szerződéses biztositékot kell nyúj
tani a gazdának, hogy olyan ter
ményt termelhessen, amelyet el is 
tud adni és a külfölddel kötött szer
ződéseknél meghatározott áralapot 
kell biztosítani, hogy a gazda tudja, 
mit fog kapni terményeiért.

A volt miniszter általános te t
széssel kisért fejtegetéseihez az egyes 
gazdasági egyesületek kiküldöttei, 
köztük Holitscher Károly gazd. fő
tanácsos, országgy. képviselő, a Vesz-

mat növeli s az egyes cikkre jutó 
elenyészően csekély költségét hárman 
viselik: vevő, az eladó és a verseny
társ, aki nem hirdet, akinek forgalma 
csökken. A szabad verseny éltető eleme 
a reklámnak, a reklám viszont éltetője 
a szabad foglakozásnak. Hatalmát 
érzi az építészet, a világítás,a képző- 
és iparművészet, irodalom, sőt tudo
mány is. Nem vonhatják ki alóla 
magukat még az államok sem, csak 
a posta- és idegenforgalom szédüle
tes reklámtevékenységére utalok.

Reklám maga az üzlet és a k i
szolgáló személyzet is. Ezeknek lélek
tani hatása a vevőkre azért oly fon
tos, mert legtöbbször a vételelhatáro
zás pillanaiában érvényesülnek. A 
háborús és a háborút követő idő
szakban a közönség nagyon sze
rénnyé vált ezen a téren. Ma, mintha 
a mulasztottakat egyszerre akarná 
kipótolni, olyan igényes.

Megfelelően világított, Ízléses be
rendezésű üzletben tartózkodni külön 
élvezet. Számolni kell természetesen 
a hellyel és vevőkörrel, az egyszerű 
néposztály sokszor fél a fényes üzle
tektől. Az áruk elhelyezése külön mű
vészet és sok üzleti siker forrása. 
Sok vevő úgy állapítja meg, mire van 
szüksége, hogy körülnéz az üzletben. 
A legizlésesebben berendezett üzlet- 
helyiség célszerűen elrendezett áruinak 
minden hatását is elronthatják az em
berek, a kiszolgáló személyzet. Miért 
látunk cégfeliratos sapkát, uniformist, 
stb?, mert ez növeli a tekintélyt, a

tekintély bizalmat szül, a bizalom 
meg vevőket.

Engedjék meg, hogy itt rámutat
hassak a tanoncnevelés és oktatás kér
désére is. Ezt a kérdést nemcsak üz
leti szempontból lehet elbírálni. Lehet, 
hogy a mai viszonyok mellett csupán 
alacsony előiskolázottsággal bíró, 
csak kis fizetésre igényttartó, de en
nek megfelelően csekély értelmi fej
lettséggel redelkező tanuló tartása a 
kifizető. Lehet, hogy a tanonc szer
ződtetése terhet is ró a főnökre, mé
gis a kereskedőnek hivatásszerű kö
telessége tanoncokat nevelni.

Az, hogy ma az állástalan segé
dek száma is nagy, nem ok arra, hogy 
a tanoncok általi természetes után- 
pót’ás megszűnjön. A kereskedőtár
sadalomra nézve nem lehet mindegy, 
hogy tábora — ha csupán alkalma
zottak is — milyen műveltségű ta
gokkal egészül ki. A kereskedőta- 
noncoktatáa pedig csak úgy felelhet 
meg hivatásának, ha a kereskedőtár
sadalom támogatását, bizalmát teljes 
mértékben bírja.

Hogy a magyar társadalomban a 
kereskedő ma már el tudja foglalni 
ugyanazt a helyet, amit a nyugati or
szágokban mindenült elfoglal, azt 
annak köszönheti, hogy művelt
ségben, tekintélyben nem áll ama
zok mögött. És vájjon nem ehhez 
akar segédkezet nyújtani a kereskedő- 
tanoncoktatás is?  Ma már köztudattá 
válik, hogy a kereskedőnek sok más 
pályán működőnél élesebb ítélőképes

ségre, gazdagabb tapasztalatra és, — 
ha másirányu, de — ugyanannyi tu
dásra van szüksége. Ennek fejleszt- 
hetése érdekében kérem t. uraim mind
nyájukat, lámogassák a kereskedelmi 
oktatási intézményeket.

Végére értem annak a néhány, fel
vetett gondolatnak, amely a mai keres
kedelmi élethez szorosan kapcsolódik. 
Hasonlítsuk össze a kereskedelemről 
táplált mai felfogást — amikor ki
rályi és főúri mecénások helyett az 
ipar és a kereskedelem ad sokszor ke
nyeret a művészeknek, — azzal a fel
fogással, amikor Arisztotelész szerint: 
„a földműves és iparos munkája tisz
tességes, de a kiskereskedőé csalás"; 
vagy amikor jogi tételként állt: „ol
csón venni, haszonnal drágán eladni: 
vétek„ s azután panaszkodjunk. Vagy 
jobb helyzete volt a múlt századok 
kereskedőjének, amikor a városok, 
céhek, földesurak és jogbizonytalan
ság ellen százfelé kellett küzdenie?

Nagy magasságig feljutni ma is 
nehéz, de talán mégis biztosabb és 
valamivel biztatóbb is a közepes ex- 
isztencia léte ma. Küzdés nélkül nincs 
élet, a kereskedőtársadalomnak is 
küzdenie kell. A magyar kereskedelem 
táborának azonban vannak vezérei, 
egyesületei, érdek képviseletei és ezek
ben, szakképzett gyakorlati és elméleti 
téren, messze kimagasló vezetői. Ha 
ezek mellé egységesen odaáll a ma- 
gyár kereskedőtársadalom s ebből 
erőt merít a küzdelemre, úgy nem 
soká késhet egy jobb jövő.

„  r í  * * *
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prémvárm. Gazd. Egyesület elnöke 
szóltak hozzá nagy hatással, majd 
Khuen Héderváry Károly gróf, a Fel- 
sődunántuli Mezőg. Kamara elnöke 
határozati javaslatot terjesztett elő, 
amelyben a mezőgazdasági termelés 
és értékesítés irányítását célzó tör
vényes rendelkezéseknél a kezdemé
nyezés és fokozatos keresztülvitel 
terén a gazdaérdekeltségek befolyást 
kérnek a mezőgazdasági népesség 
mingen rétegére. A nagygyűlés a 
hat. javaslatot egyhangú helyesléssel 
elfogadta éi táviratban kérte Göm
bös Gyula miniszterelnököt az irá
nyított gazdálkodás gyakorlati meg
valósítására.

A győri nagygyűlésen Veszprém- 
vármegyéből még résztvettek vitéz 
Hunkár Antal (Bakonybánk) és dr. 
Jókay-Ihász MíkIós (Lőrinte) föld- 
birtokosok, dr. Szentiványi Károly 
prépost (Gyulafirátót) és Töpler Ernő, 
a Gazd. Egyes. ügyv. titkára.

H Í R E K .
— Vidéki olvasóinkhoz. Októ

ber 1.-én uj előfizetést nyitottunk a 
Veszprémvármegyére. Azóta már egy 
hónap elmúlt, de kedves vidéki ol
vasóink bizony nem nagyon buzgól
kodnak az előfizetés megújításával. 
Különösen azok hallgatnak, akik már 
nagyobb összegű előfizetési dijjal 
hátralékban vannak, pedig éppen 
ezektől jogosan elvárhatnék, hogy 
tartozásukat — ha egy összegben 
megfizetni nehezükre esik — legalább 
törleszteni iparkodjanak. Ezért most 
tisztelettel, de nyomatékosan újra 
fölkérjük őket erre, mert a lap elö- 
állitása és küldése nekünk sok pén
zünkbe kerül és — mert ez így to
vább nem mehet.

— A reform áció em lékünnepe. 
Szépséges ünnepély keretében ülték 
meg a veszprémi protestáns egyhá
zak kedden a reformáció évforduló
ját. Délelőtt mindkét templomban 
ünnepi istentisztelet volt, dé'után 
pedig a zsúfolt református templom-

M. Kir. O sztálysorsjáték

2. osztály
Húzás: november 18.és21.-én

Szűcs EdoBankháza
a m. k ir .  o sz tá lyso rs já té k  

fö á ru 8 itó  helye. 312
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Dj hölfjyfodrász szalon!
Tisztelettel értesítem a nagy
érdemű hölgyközönséget, hogy 

B u h im -u tc a  6. szá m
a la t t i  l a k á s o m o n

hölgyfodrász szalont
nyitottam. Ondolálás, manicur, 
hajmosás, hajnyiras, szőkítés. 

O lc s ó  á r a k .  B o r r a v a ló  n in c s .
Ezúton kérem a nagyérd. hölgyközön

ség szives pártfogását, tisztelettel

F. G UNST IRÉN S

bán közös ünnepély, amely az „Erős 
vár a mi Istenünk- c. Luther-ének- 
kel kezdődött. Demjén Mát tón ref. 
esperes-lelkész áhitatos imája, majd 
uiánna Rólh Jenőné gyönyörű ének
száma — egy litván egyházi ének 
— következett, aminek a művészi 
orgonakiséretét dr. Rácz Gyula ügy
véd szolgáltatta. Az ünnepi beszédet 
Horváth Sándor várpalotai evangé
likus lelkész mondotta s gondola
tokban gazdag előadásában a Luther 
előtti keresztyéné ég sorsát fejtegette. 
Majd Szabó Sándor törvényszéki ta
nácselnök kiforrott művészi hegedű
szólója következett (Schumann-tói a 
„Treumerei- ), amelyhez a finom 
orgonakiséretet ismét Rdcz Gyula 
adta meg. Kiss Lajos ref. s.-lelkész 
„Dávid és Góliátéról szóló rövid 
bibliamagyarázata és imája után a 
„Himnusz- következett, végül a „Te- 
benned bíztunk Uram...- c. záró- 
énekkel fejeződött be a protestán
sok emlékünnepélye.

— Em lékünnepély a  hősi af
roknál. Az idén is a szokásos ün
nepélyességgel és a város társadal
mának nagy érdeklődése mellett folyt 
le Mindenszentek napján a gyász
ünnepély, amit az alsóvárosi teme
tőben a hősi síroknál rendezett 
Veszprém város közönsége nevében 
a királydijas Veszprémi Dalegyesület. 
A hatóságok is teljes számban vet
tek részt a kegyeletes emlékünnepé
lyen, élükön dr. Kenessey Pongrác 
főispánnal, valamint a kivonult hely
őrség diB87ázada, az egyesületek, tan
intézetek növendékei, cserkészek, le
venték stb. A szép ünnepséget a há
rom veszprémi dalárda összkara, 
Gadl Sándor, a királydijas Veszprémi 
Dalegyesület karigazgatójának veze
tése alatt a „Hiszekegy“-gyel nyi
totta meg, majd Markos Jenő polg. 
isk. tanár, a Frontharcos Szövetség 
helyi tagozatának vezető tisztje mon
dott magasan szárnyaló ünnepi be
szédet. Rámutatott a hősök fensé
ges életáldozatára, ami — hangsú
lyozta az egybegyűltek néma, de 
arcukból kiolvasható helyeslése köz
ben — bizonyára nem azért történt, 
hogy most a csehek a magyar vá
rosokban élő magyaroknak eltiltsák 
a magyar nyelv használatát. A lelkes

szavak után a hősi kereszt ünnepé
lyes megkoszorúzása következett, vé
gül a dalárdák a „Himnusz“-t éne
kelték el, Rhosóczy Rezső, a Polg. 
Dalegyesület karnagyának vezénylése 
mellett

Pápáról jelentik : Az alsóvárosi 
temetőben nyugvó halottakról ke
gyeletes ünnepélyen emlékezett meg 
Mindenszentek napján Pápa város 
hazafias közönsége. Az ünnepi be
szédet Marczelly Kornél áll. tanító
képző int. tanár mondotta és lendü
letes szavakkal emlékezett meg a 
hősök nagy szenvedéseiről. Ezután 
a keresztet koszoruzták meg, majd 
a „Himnusz* zárta be a fölemelő 
ünnepséget.

— A ciszterci rend  k áp ta lan ja .
Zlrcről jelentik: A zirci ciszterci 
rend október 28—30. napjain tar
totta meg éves káptalanját dr. t e r 
rier Adolf apát elnöklése alatt. Egy
házi, tanügyi és gazdasági ügyeket 
tárgyaltak.

— A m agyar-o lasz  m érkőzés
izgalmas lefolyása hangos filmen 
szombat vasárnap rendes filmműsor 
keretében. — Szerdán-csütöitökön, 
filléres helyárakkal: Édesanyám, az 
anyai szeretet gyönyörű filmje.

— Törvényszéki orvosi o k le 
vél. Dr. Kohdri József kórházi alor
vos Budapesten elnyerte a törvény- 
széki orvosi oklevelet.

— B iróválasztás. Várpalotáról 
jelentik: Várpalotán községi biróvá
lasztás volt. A hosszú éveken át bí
ráskodó Mórocz György utódjául Ha- 
rasta Mártont választották meg 
bírónak.

— H alálozás. Megilletődötten 
vesszük kezünkbe a tollat, hogy le
írjuk a szomorú valóságot: Sziics 
Józsefnek, a veszptémi református 
egyházmegye érdemes esperesének 
felesége: szül. Bardth Gizella, Linda, 
életének 59., boldog házasságának 
32. évében, hosszas betegség után 
október 29.-én — miként a gyász- 
jelentés oly meghatóan mondja — 
„fáradt fejét Jézusunk ölébe hajtva, 
angyali lelkét visszaadta Teremtőjé
nek- . Az áldott jóságu, nemesszivü 
hitves elvesztése fájdalmas sebet 
ütött szerető férje szivén, akinek, 
mint költői lelkű munkatársunknak 
gyászában, barátainak és tisztelőinek 
sokasága között, mi is őszinte, me
leg részvéttel osztozunk. Szűcs Jó
zsef, aki szárnyaló hittel hirdeti a 
feltámadást, gyarló szavak vigaszta
lására nem szorul, ami ilyen alka
lomkor egyébként is erőtlen törek
vés, de emberi szivének bizonyára 
jól esik a szeretet, amely az őt ért csa
pás alkalmából körülövezi s amelybe 
elegyedik a mi igaz érzésünk is. A 
megboldogult porhüvelyét november 
1.-én az Alsóörsön végbement gyász- 
szertartás után Pápára szállították, 
ahol éppúgy, mint Alsóörsön, ;a gyá
szolók óriási tömege kisérte utolsó 
útjára. Halálát még testvérei és ki
terjedt rokonsága, ezek közölt dr.

Hermann László, Pápa város főjegy
zője, mint unokaöccse, gyászolja. Az 
alsóörsi gyászistentiszteleten részt
vettek dr. Kenessey Pongrác főispán, 
Csajdphy Károly kúriai biró a vesz
prémi ref. egyházmegye és dr. Cse
resnyés József egészségügyi főtaná
csos, a veszprémi ref. gyülekezet fő
gondnoka is.

Angyal kellett az égnek és az 
Ur magához szólította a 6 éves kis 
Ilonkái, Kallivoda Endre veszprémi 
rendőrségi tisztviselő leánykáját. Hat 
hétig szenvedett az ártatlan gyermek, 
hogy a halotti szentségek fölvétele 
után a menyországot megláthassa, 
de mo6t már nagyon boldog angyal- 
társai ölelő karjai között. Csak a 
szerelő szülői szívnek rettenetes, de 
a Teremtő rendelésébe bele kell 
nyugodni. A temetés nov. 4.-én d. 
u. 4 órakor lesz a Szél-u. 6. számú 
gyászházból.

— Karácsonyi vásár. A Kát. 
Kör vezetősége több úrnővel érte
kezletet tartott a december 6 — 11.-ig 
tervezett karácsonyi vásár előkészí
tése ügyében. A megbeszélés főtárgya 
a büffé rendezése volt, amit a höl
gyek készséggel vállaltak. A vezető
ség egyúttal névre szóló értesítést 
küld a kiállítók részére, amelyben 
erkölcsi támogatást kér.

— Nincsen párja sehol
Az „Igmándi- víznek,
Mely hűséges őre
Jókedv s egészségnek.

L eg ú ja b b  k o t tá k ,  ir o d a lm i  
k ö n y v u jd o n a á g o k  m á r  a  m e g j e le 
n é s  n a p já n  b e s z e r e z h e t ő k  FODOR 
FERENC k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n .

— A Kát. KOr férfivacsorija.
A Veszprémi Rám. Kát. KOr nov. 
11.-én este 8 órakor férfivacsorát 
rendez, amelyre a névreszóló meg. 
hivókat kiadták. De az elnökség a 
tagok figyelmét ezúton is felhívja és 
kéri, hogy minél számosabban je
lenjenek meg.

— Savoyai EugénrOI és az al
földi csikósról ir gyOnyürU cikkel 
Lyka Károly a Magyar Lányok leg
újabb számában. A magyar leányif- 
juság legkedvesebb és legszebb lap
jának gazdag tartalmában kél regény- 
folytatás, a Magyar Lányok Táborá
nak érdekes hirei, Vándor Iván szín
darabja, Dánielné Lengyel Laura no
vellája és sok cikk van s csatlakozik 
az .Otthonunk" c. pompás melléklet. 
Mulalványszámol szívesen küld a ki
adóhivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 
16. Előfizetés negyedévre 4 P.

— A utóbaleset. Várpalotáról je
lentik : Szombaton esle Bóka János 
helybeli fuvaros a Korona Szálló elóti 
levő kanyarulatban haladt, amikor 
egy hajmáskéri katonaautó nekifutolt 
a kocsinak. A gépkocsi eleje teljesen 
Osszezuzódott. A kocsis és a gépko
csi vezetője csupán könnyebb sérü
léseket szenvedtek.

— Az Almádi Fürdő Rt. és  
az Almádi KOr jubileuma. Most 
van 50. éve, hogy az Almádi Fürdő 
Rt. megalakult. Ez alkalommal az 
egyesület az ugyancsak 30 éves ju
bileumát ülő Almádi KOrzel karöltve 
vasárnap közgyűlést tartott, amelyen 
egyhangúlag elhalározták, hogy az 
50 éveB munkálkodásnak koronájá- 
képen egy luxusszállól építenek, 
melyre a kereskedelemügyi minisz
ter az államsegélyt már ki is utalta. 
Diszgyülés után díszvacsora követ
kezett. amelyen az elsO felk08z0nlflt 
Hilt Sándor almádi főjegyző a köz
ség részéről mondotta. Miskolczy 
Ágoston a részvénytársaság nevében 
mondod szép szavakkal köszönetét 
dr. Óvári Ferencnek, a részvénytársa
ság és a kör kiválő érdemekben 
gazdag megalapítójának, akinek Pong- 
rácz Andor az iparosok és kereske
dők nevében tolmácsoha háláját. Dr. 
Kiss Ernő ügyész, a fürdőbizottság 
elnöke és Buzeczky Béla az Almádi

B |  Az elism erten legjobb minőségű, 
■I könnyen égő, szagtalan

dorogi szén, brikett,
■ I  továb b á  hazai és külfö ld i koksz
^ 1  napi, legjutányosabb árban m egrendel- 
■  ■ hető és állandóan kapható a -------------- —

Yeszpréimnegyei Áruforgalmi és Keresked.Részvénytársaságnál
S z e n t  Im re  lé r  7 . (B ú z a p ia c ) .  T e le fo n  144.

Kör elnöke üdvözölték rendkívül me
leg szavakkal a 75. névnapját ülő 
wvári Ferencet. Válaszában Óvári 
Ferenc szinpompásan ecsetelte a 
részvénytársaság és a kör történetét, 
majd jövendő útját festette meg, vé
gül örömének adott kifejezést, hogy 
ez a fontos hivatást betöltő egyesü
let jó kezekbe került. A percekig 
tartó taps elültével dr. Tormay Béla, 
a postatakarékpénztár vezérigazga
tója méltatta Óvári elévülhetetlen 
nagy érdemeit.

— N agyszabású  k u ltu res té t 
ren d ez  a  népm űvelési a lb izo ttság .
Veszprém város ikn. albizottsága 
tervbe vette, hogy, más városok kul- 
turtevékenységeihez hasonlóan, új
szerű és aktuális problémákat és esz
méket, tudós emberek közreműködé
sével, szórakoztató műsor keretében 
ismertet. Első alkalommal — a Ka
tolikus Négszövetség szervezetének 
támogatásával — november 14.-én, 
kedden d. u. 6 órakor a Petőfi Szín
házban kulturestét rendez, amelyre a 
város közönségét ezúton is tisztelettel 
meghívja. Belépődíj nincs. Helybizto
sítás céljából jegyek nov. 6.-tól átve
hetők az Egyházmegyei Könyvkeres
kedésben, vagy az albizottság titká
ránál (Vár-utca 1. sz.) A kulturestén 
közeműködnek: Szentiványi Károly, 
Krehnyai Béla, Kocsuba Elemér, Gyö
kér Tibor és a Királydijas Dalárda. 
Részletes műsor, a jegy átvételekor, 
20 fillérért beszerezhető. Az így be
folyt összeget az albizottság a szín
ház fűtésére fogja fordítani. Gyerme
kek a kulturestén nem vehetnek részt.

— B ékebeli a ján d ék , értékes, 
szép és hasznos, amivel a Tündér- 
ujjak kedveskedik. Négy párnahuza
tot (két kis és két nagypárnát) küld 
a kiváló Arany-Egypten előrajzolva, 
egy doboz MEZ himzőfonalat, min
denkinek, aki 14 40 P-vel egy évre 
előfizet a kitűnő kézimunkaujságra. 
Az előfizetési dij beérkezte után re
pül az ajándékcsomag, hogy már 
most legyen mivel foglalkozni a 
hosszú, őszi estéken. A Tiindérujjak 
előfizetési ára változatlanul 14 40 P, 
a vidékre küldendő csomagokért kü
lön 40 fillér portóköltség melléklendő 
ehhez az összeghez. Kiadóhivatal: 
Bpest, IV. Szervita-tér 3.

— Z enélés!-m űködési en g e 
délyek  k icserélése. A m. kir. bel
ügyminiszter ur f. évi október 9.-én 
162.648— 1933. B. M. számú rende
letével az Országos Magyar Zenész
szövetség tagjai részére I. fokú rend
őrhatóságok által kiadott zenélési- 
mfiködési engedélyeknek kicserélését 
rendelte el. A kicserélés határnapjául 
1934. évi február hó l.-ét jelölte 
meg, melynek elteltével az összes 
régi működési engedélyek érvényüket 
vesztik. Fentiekhez képest felhívom 
az érdekelteket, hogy adott határ
időre elrendelt kicserélésnek végre
hajtása végett a régi zenélési-műkö- 
dési engedélyüket 1 drb kifogástalan 
(kartonra nem ragasztott) fényképpel 
együtt hozzák el magukkal. Vesz
prém, 1933. évi október hó 28. Ho- 
moky Béla m. kir. rendőrtanácsos, a 
kapitányság vezetője.

— A mozi m űsora . Ma szom
baton (nov. 4 )  fél 7 és 9, vasárnap 
(5 )  4, fél 7 és 9 órakor: Zungu. A 
titokzatos dzsungel. Dráma két rész
ben, 14 felvonásban. Főszereplők : 
Tóm Tyler és Cecília Parker. Jack 
London hirts regénye elvenedik meg 
a vásznon; harc a hatalmas értékű 
elefántcsont rejtekhelye után, Afrika 
irdatlan vadonéban, mérhetetlen ve
szedelmek és szenvedések között. Iz
galmas expediciós történet, sok rend- 
kivüliséggel. Kisérő műsorként be
mutatásra kerül a közelmúltban le
játszott magyar-olasz mérkőzés izgal
mas lefolyása, amely joggal rászol
gál a nagy érdeklődésre. A filmet a
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garantált fajták, folyton 
virágzó bokorrózsák leg
újabb és legszebb színek
ben, olcsón beszerezhetők

g ró f  N ád asd y  F e re n c
á lla m ila g  ellenőrzött 

nádasladányl kertészete 
faiskolájának lerakatában 
V e s z p r é m b e n

Srigethy József n. 34. szóm
alatt és a heti piacon 

Sifiot Imre-téren a  Rendőrség előtt.
Megrendelés eszközölhető a Kai. 
Népszövetség Megyei irodájában, 
V e s z p r é m ,  V é r  u t c a  I. e z .
Nagyobb megrendelés a helybeliek- 
314 nek házhoz szállítva.

sport-egyesülelek figyelmébe ajánljuk. 
Előzőleg még Hangos Magyar Vi- 
lághiradó. — Szerdán (8 )  tél 7 és 
9, csütörtökön (9.) 4, fél 7 és 9 
órakor, filléres helyárakkal: Édes
anyám. Himnusz az anyai szerétéi
ről. Rendezte: Henry King. Fősze
replő : Mae Marsch. A történet a leg
mélyebb szeretet domborítja ki, azl, 
amit édesanyánk iránt érzünk. Ezen
kívül kisérő műsor és híradó. — 
Jövő szombat.vasárnapi előadásokon 
a filléres jegyeknek megfelelő össze
get visszatérítik.

— M ona R uneck halálosan sze
relmes abba a férfibe, akinek kény
szerűségből kellene őt elvenni fele
ségül — és Mona menekül a bol
dogság elől. De mégis boldog lesz. 
Courths-Mater gyönyörű regénye kél 
kötetben megjelent a Milliók Könyve 
legújabb számaként, ára 20 fillér, 
kapható mindenütt.

-  1 9 3 4 -re  h e t i ,  n a p i,  f a l i ,  e lő 
j e g y z é s i  n a p * ‘r  .k , Ü gyvéd i h z t á i  - 
id ő  n a p lé k  m é r  k a p h a tó k  FODOR 
FERENC k ö n y v k e . j á k e d é f i b e n ,  
V e s z p r é m .

— A S zen t Im re-té rre  ak arják  
á the lyezn i a  p iac  egy ré szé t. Kap 
luk a követkző sorokat: Veszprém vá
ros polgármesteréhez, az Újtelep és 
Szent Imre ut, valamint a Cserhát
utca lakói közül többszáz aláírással 
egy kérvény érkezeit be, amelyben 
kérik, hogy az évtizedek óta Veszp
rém főterén levő piac egy részét a 
Szent Imre-térre tegyék át, hogy ez
által ők közelebb vásárolhassák meg 
szükségleteiket A város polgármestere 
átiratot intézett a Kereskedők Társu
latához, hogy adjanak véleményt, vaj- 
jón a piac egy részét áthelyezzék-e 
a Szent Imre-térre? A Kereskedők 
Társulata kedden este választmányi 
gyűlést tartolt ez ügyben, amelyen 
megjeleni 27 választmányi tag, akik 
óriási szótöbbséggel, 24 szavazattal 
három elleniben úgy döntöttek, hogy 
a piac legkisebb risze sem helyezhető 
el a Rákóczl-tirről. Egyrészt azért, 
mert a Rákóczi-téren levő kereske
dők a legnagyob adófizetői a város
nak, másréizt a Rákóczi-téri háztu
lajdonosok nagy Összegekkel járullak 
ahoz, hogy a piac a Rákóczi-léren 
legyen, részben az olt levő régi há
zak kisajáliláai költségeihez, másrészt 
a főiér aszfaltozásának fele összegéi 
szintén a Rákóczi-téri kereskedők és 
háztulajdonosok viselték. De mind
ettől eltekintve, a Szent Imre-téren 
jelenleg is sokkal nagyobb piac van, 
mini a Rákóczi-téren és olt újabb 
árusok el sem tudnak helyezkedni. 
Másrészt, ha a piacot tőbbfelé osz
tanák, ezzel csökkentenék Veszprém

városának nemcsak helypénzforgal
mát, hanem, ha innen a piacnak leg
kisebb része elviletnék, akkor a lő
téri házak érléke a kereskedők for
galmának csökkentése állal házadó
ban annyit vesztene, hogy a város
nak újabb pótadóemetissel kellene 
azt behozni. A Dunántúl nagy váro
saiban, Szombathelyen is a város 
főterén van a piac elhelyezve és 
egyetlenegy megyei székhelyen sincs 
a piac több fele osztva, mert ilyen
formán minden utca közönsége kü
lön piacot követelne magának. Ezért 
a kereskedők meg vannak győződve 
arról, hogy Veszprém város képvise
lőtestülete nemfog hozzájárulni, hogy 
néhány száz újtelepi lakos kérésére 
a piac mostani helyéről elvitessék, 
ami állal nemcsak a város főtéri ke
reskedelme menne tönkre, hanem a 
város összlakossága újabb pótadóval 
lenne sújtva. Aláírás. —  Még ide
jegyezzük, hogy a polgármester ér- 
sülésünk szerint a jelzett kérvényt 
a Veszprémi Ipartestületnek is kiadta 
állásfoglalás céljából.

— A tan ító ság  köréből. Ba- 
konygyiróli r. k. kámortanitóvá Licht- 
scheidel Józsefei, öcsi r. k. kánlor. 
tanítóvá Rode Imréi, nagyteveti r. k. 
kántorlanilóvá Bakonyi Zoltánt, si
kátort ev. kántorlanitóvá Lázár Györ
gyöt, magyarbarnagi kántorlanitóvá 
Balogh Gézát, nagypirili ref. kántor- 
tanítóvá Orbán Lászlót, veszprém- 
pinkóczi közs. tanítóvá Kraxner Ala
jost, nemesvámosi ref. osztály tanító
vá Kiss K'árál, ösküi r. k. osztály
tanítóvá Pólyák Margit oki. tanítókat 
választoltak meg. — Schmidihauer 
Berta h. áll. óvónő Nagyvázsonyba 
átl. s. óvónővé, özv. Molnárné Uj- 
váry Margit és Szabóky Katalin oki. 
tanítónők a nagyvázsonyi áll. elemi 
iskolához neveztettek ki. — Tótik 
Lajos áll. tanító Balmádiba. Fíllöp 
László csékuti áll. tanító Sárvárra, 
Szalay Emma balmádi áll. tanítónő 
Dunahogdányba, Malterny István 
nagyvázsonyi áil. h tanító Csorvás- 
ra helyeztetett át. — Leitold Ferenc 
öcsi r. k , Nitschinger János pápai 
ev., Károlyi János vöröBberényi r. k. 
tanítók más tankcrületbe távoztak. — 
Báthory Ágnes nemesvámosi ref la- 
nílónö állasáról lemondott. — Kátdy 
József veszprémvarsányi ev. kántor, 
tanító, Oláh Erzsébet marcaliéi r. k. 
tanítónő, Parragh Dezső nagypiriti 
ref. kánlorlanitó, Cserkuti Ilona du- 
dari ref lanilónő, Groff Gizella vesz
prémi áll. óvónő, Bolt Vilma enyingi 
közs. óvónő, Rupert Mária devecseri 
áll. óvónő és Zsoldos Teréz város- 
lődi óvónő nyugdijaztattak.

— All b asa  m eg a  kacsa  va
dászkalandján kívül Győkössy Endre, 
Tutschek Anna szép elbeszélései, 
cikkek, versek, mesék stb. leszik tel
jessé Az Én Újságom legszebb ma
gyar gyermeklspot Mutatványszá
mot szívesen küld a kiadóhivatal: 
Bpesl, VI., Andrássy-ut 16. Előfize
tési dij negyedévre 2 P.

— O rszágos gyű jtés a  vakok 
részére . A Vakokat Gyámolitó Ma
gyarországi Egyesületek országos el
nöksége kéri a nagyközönséget, hogy 
a most megindított országos gyűjté
sét, úgy mint a múltban, szeretettel 
karolja fel, mert a nehéz gazdasági 
viszonyok között, amikor több vak 
család kilakoltatására is sor került, 
fokozottabban szükség van a meg
értő szivekre. Az országos gyűjtés
ből minden vak-egyesületek arányo
san fognak részesedni. Az országos 
elnökség kéri, hogy kiküldötteinek 
hivatalos megbízásáról mindenesetben 
győződjenek meg, meri — különösen a 
vidékről, — máris visszaélésekről ka
pott értesítést. A .Vakok* hivatalos 
szervei semmifiit árut (seprűt, keflt,

könyvet, vagy mást) ügynökök, vagy 
házalók utján nem terjeszt is  nem 
terjesztett, azok tehát, akik ilyet áru
sítanak, a legsúlyosabban visszaél
nek a vak gyámolítottak, illetve azok 
hivatalos intézményei nevével s elért 
kérik az ilyeneket a hatóságnak átadni.

IRODALOM MŰVÉSZET
Beudant francia geológus 

tanulm ányútja 
szénbányáinkban.

Bizonyára még emlékeznek a 
Veszprimvármegye olvasói arra a 
folytatásokban közölt, szakembereket 
különösen érdeklő cikksorozatra, 
amely .Beudant francia geológus 
1818. évi tanulmányútja Veszprém- 
vármegyében* cim alatt ezév elején 
jeleni meg lapunkban. Szerzője Faltér 
Jenő oki. bányamérnök, a várpalotai 
Unió Bányászati és Ipari Rt. fel
ügyelője volt, akinek neve nemcsak 
saját szakmájában való otthonossága 
révén, hanem általában a tudomá
nyok 8 a tudományos irodalom iráni 
lanusitott meleg érdeklődése és ki
váló jártassága folytán közismert és 
tiszteletet parancsoló. A jeles szerző 
nem elégedett meg azzal, hogy a 
mull századeleji neves francia geo
lógusnak vármegyénk területén vég
zett tanulmányújáról közöljön igen 
érdekes és újszerű adatokat, hanem 
most újabb leírásban tárja az olvasó 
elé azokat a kiemelkedő részleteket, 
amelyek Beudant tanulmányújának 
nevezetesebb magyarországi állomá
sait jelzik. Cime , Beudant / randa 
geológus 1818. ivt tanulmányútja a 
sárisápi, vasast is  brennebergt szén
bányákbant* s a közlemény a .B á
nyászati és Kohászati Lapok* ezévi 
9. számának különlenyomataként je
lent meg.

Faltér Jenő ezalkalommal is a 
lelkiismeretes kutató alaposságával 
követi nyomon Beudant úját, amely 
a felvidéki bányavárosoktól kezdve 
az Alföldön át vezetett Dunántúlra 
s ezalkalommal is bőven idéz föl- 
jegyzéseiből, amelyek a Jelzett három 
szénbánya geológiai kialakulására s 
s egy századelőtti művelésére vo
natkoznak. És természetesen itt is 
kritikával kíséri annak egykori téve
déseit, ami állal az érdekes közlés 
még laikus elölt is világossá válik. 
A francia tudósra vonatkozó forrás- 
művek gazdag sorát közli még jegy
zetben kitűnő tollú munkatársunk, 
akinek minden írása — akár lapunk
ban jelenik meg, akár külön kiadás
ban — megkülönböztetett figyelmet 
érdemel,

(Járm er Lajos vak zongora- 
m űvész veszprém i hangversenye.)
Amint már többizben közöltük, Jármer 
Lajos zongoraművész, a Vakok Jó
zsef Nádor Kir. Orsz. Inlézetének 
zenetanára november 5.-én, holnap 
vasárnap este 8 órakor rendezi nagy 
hangversenyét Veszprémben, a Nem
zeti Kaszinó nagytermében a kővet
kező műsorral: 1. Bach—Liszt: G- 
moll Phantasia és Fuga, 2. Beetho
ven : Sonata po. 27. Nr. 2. Cis-moll, 
Adagio Soatenufo, Allegretto, Presto 
Agitáld, 3. Chopin: Op. 23. Ballada 
G moll, 4. Chopin: Op. 39. Scherzo 
Cia-moll, 5. Verdi—Liszt: Concert 
Paraphras a Rigoletto c. operából, 
6. Horváth A .: Op. 38. kél zongo
radarab, a) Nádasdal, b) Gavoll, 7. 
Kodály Z .: Marosszéki láncok, 8. 
Dohnányi E .: Op. II . Nr. 3. Rap
szódia C-dur. Jegyek előre válthalok 
Fodor Ferenc könyvkereskedésében 
3, 2 és 1 P-ős árban. Állóhely 60 f.

Tisztelettel értesítem az érdeklődő
ket, hogy október 30.-án Veszprémben, 
Horthy M.-rj. 8. sz. alatt, a Nemzeti 
Hitelintézettiókja helyén (v.Weisz Lipót, 
m. Qtiiner dr. háza), a nehéz gazdasági 
viszonyokhoz alkalmazkodva, de a mai 
kor igényeinek megfelelő
olcsó  alkoholmentes étkezőt
nyitok. Étkezőmben a polgári legkénye- 
sebb Ízlést is kielégítő ételek a követ

kező árakon szolgáltatnak : 
Reggeli és uzsonna: kávé, tea v. kakaó 
24 Üli., csokoládé 40 fül., tej 14 fillér. 
Hjrom fegósos ebéd: kis adag 80 fill., 
nagy adag 1 P. Vacsora sajttal v. feke
tével: kis adag 70 fill., nagy adag 90 fill. 
Előfizető és állandó vendegeknek s azoknak, 

akik elvitetik, 5 —10°,’o engedmény. 
Reggeli, ebéd és vacsora egy sütemény 
v. kényéi rel éitendő. Boiravaló nincs.

Hogv minden tekintetben elsőrendű 
anyagból, kifogástalanul, tisztán elké
szített é’eleket, előzékeny kiszolgálás 
mellett adok, arra nyújtson biztosítékot 
személyem, azonkívül tapasztalatom, me
lyet a Balatonalmádi jónevd „ORTE“- 
penzióban nyeltem, melvet személyesen 
vezettem. Szives pártfogást k é r : 
318 MAKAY 6YÖRGY oki. gazda.

(A m agyarság  nép ra jza) cím
mel négy kötetes munka jelenik meg 
a Kir. Magyar Egyetemi Nyomdánál 
többezer illusztrációval, mely a leg
újabb kutatások alapján először is
merteti rendszeresen és alapvetően 
népünk tárgyi és szellemi életnyilvá- 
nulásit. A legkiválóbb szakértők fog
lalják össze, amit a magyarság kul- 
turkincseiről — építkezés, ruházat, 
kis mesterségek, népköltészet, nép
művészet, zene, tánc, já ék, szokások 
és hiedelmekről — tudnunk lehet és 
tud.niok kell mindazoknak, akik a 
néppel hivatalból, vagy szeretetből 
foglalkoznak. A Magyarság Népraj- 
zd-nak irói között olt vannak a Nép
rajzi Muzeum kutató tudósai, akik 30 
éves munkásságuk eredményét hozzák 
(Bátky, Qyőrffy, Viski). Ott vannak 
egyetemi tanáraink közül Solymossy, 
Tolnai, Móra Ferenc, a teljes hitelű 
tudós és országosan ismert mestere 
az irásmüvészetnek; Kodály Zo tán, a 
magyar zene szerzésének és tudomá
nyának büszkesége stb. A Magyarság 
Néprajzd-nak sajtó alá rendezője 
Czakö Elemér, a Néprajzi Társaság 
elnöke. További felvilágosítás és rész
letes ismertető kapható a Kir. Magyar 
Egyet. Nyomdd- nál (Bpest, Muzeum- 
körut 6. sz.

(M ary W illiam s tö rténe te) sem
miben sem különbözik annak a sok 
százezernyi, korán özvegyen maradt 
szegény asszonynak a történetétől, 
akiknek a kenyérkereső halála után 
maguknak kell gondoskodniuk gyer
mekeik eltartásáról. Mary bátran szem
benéz a sorssal és makacs küzdelem 
után felneveli négy gyermekét. Az 
már azután nem az ő bűne, hogy a 
négy gyermek négy külön egyéniség, 
ütjük négy felé szakad, siker, villa
mosszék, halál és boldogság felé. Az 
anya megtette kötelességéi, a rossz 
gyermekét sem szerette kevésbé, mint 
a jót... ami történt, azt az ő anyai 
sseretete sem gátolhatta meg. H. Q. 
Carlisle regényének, a mVér a virem- 
bölu- nek hősnője az igazi anyai sze
retet megtestesitőj \  Megjelent a „Jó 
könyvek" sorozatában. Ára fűzve 
09 0  P, vászonkötésben, finom pa
píron 190 P.

(Rádióhullám ok gyógyítják  az  
em bert.) Ezzel az érdekes problémá
val foglalkozik Kelemen Béla egye
temi orvostanár az Uj Idők legutóbbi 
számában. Az olvasóközönség legszé
lesebb rétegeit is érdeklő tudományos 
cikk mellett még egész sereg érdekes 
és változatos közleményt találhatunk 
Htrczeg Ferenc szépirodalmi hetilap
jában. Harsányi Zsolt kitűnő regénye 
véget ért, Bokor Malvin regénye foly-
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Emeletes ház
eladó,

mely áll 6 nagy szoba, 2 konyha és 
nagy műhelyből (garagenak is alkal
mas), sok mellékhelyiséggel. A ház 

teljesen jékarban van, 
azonnal beköltözhető. 313

E setleg  b é rb e  is vehe tfi.
Ugyanott egy- és kétsűtős asztal-takaréktiizhe- 
lyek csinos kivitelben, elsőrendű erős anyag
ból készítve, ablak virágtartó-rácsok kiárusí

tás végett jutányos áron eladók. 
V e s z p r é m , J ó k a i M ór u t c a  II s « .

tatódik. Ezenkívül a kiváló amerikai 
iró, O. Henry elbeszélésében, Aszlányi 
Károly és Feitsek Ferenc írásaiban 
gyönyörködhetik az olvasó. Az Uj 
Idők az elbeszéléspályázatára beérke
zett novellák közlését is folytatja. Bó- 
dás János gyönyörű verse, Hámos 
György tartalmas könyvkritikája, Beér 
Gyula és Szöllösy István versei, 
Ebeczki György színházi cikke, a 
népszerű rovatok, fejlécek, képek stb. 
teszik változatossá az Uj Idők-et. A 
kiadóhivatal: Bpest VI., Andrássy-ut 
16, bárkinek küld mutatványszámot. 
Előfizetése negyedévre 6 40 P, egyes 
szám 50 fillér.

(M egjelent „A M agyar Asz- 
szony“ novem beri szám a.) A Ma
gyar Asszony november l.-i száma 
uj formájában meglepően szép tar
talommal és illusztrációkkal jelent 
meg. A szépirodalmi részben, Tor- 
may Cecile és Harsányi Gréte foly. 
tatásos munkáján kívül, Reményik 
Sándor, Emődy Zoltán, Kenedi Ist
ván, Várkonyiné Berecz Irén s má
sok neveit találjuk. Gazdag divat- és 
kézimunka-rovatot ad A Magyar Asz- 
szony és többféle kedvezményről ad 
hirt olvasói számára. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: Bpest, VII., Rózsa
utca 23., MANSz. Mutatványszámot 
készséggel küld.

KÖZGAZDASÁG
A hússertés hizlalás 

jövedelmezősége.
A Veszprémmegyei Mezőgazdasági Bizott
ság október 20.-i közgyűlésén felolvasta 

dr. Pátkay Lajos.
1931 telin hosszas propaganda 

és a gazdatársadalom lelkes támoga
tása lehetővé lelte a Dunántúli Hus- 
serléskiviteli R.T. megalakulását azon 
célból, hogy hússertéseinket, baconnak 
feldolgozva, a londoni piacon érléke- 
sitstlk. Ugyanez év nyarán Swift 
el Comp cég tervei szerint be
rendeztük telepünket a pápai köz- 
vágóhidon. Mire telepünk elkészült, 
bekövetkezett az angol főni katasz
trófádé esése. A font esésének da
cára a kész bacon ára Londonban 
nem emelkedett, így lehetetlenné vált 
a feldolgozott angol süldő kiszállí
tása.

Qazdatársaink berendezkedtek az 
angol hússertés tenyésztésére, igy 
más módot kellett keresni a süldők 
elhelyezésére. A Magyar Külkereske
delmi Hivatal támogatása mellett si
került heti 150—200 drb. angol ser
tést részben a wieni, részben a wie- 
ner-neustadti piacon elhelyezni és ez
által elérni azt, hogy a vidéki hen
tesek és a budapesti kereskedők ál
tal teljesen tetőn hússertés-árak ex

porttevékenységünk megindulása után 
azonnal 20 fillérrel felszaladtak.

A wieni és a neustadti üzlet f. 
év júliusától kezdve folyton hanyat
lott és az utóbbi hónapokban teljesen 
megszűnt. Qazdatársaink ugyaniBnem 
bírták elviselni, hogy serléseiket a 
D. H. Rt. áltat adják el a maguk álla
pította, altruista alapon működő rész
vénytársaságnak, a rezsit alig fedező 
pár százalék közvetítési hasznot adja
nak, hanem a részvénytársaság kül
földi vevőit folytonosan ostromolták 
direkt ajánlataikkal,— mire ezek a ru- 
linirozott kereskedők felfigyeltek és di
rekt a gazdáktól kezdték vásárolni a 
süldőket. Természetesen a D. H. Rt.ez
által kiesett a piacról, a gazdatárea- 
dalom saját kapzsisága folytán oda
dobta magát a külföldi vevőknek. 
Ilyen módon megtakarított a D. H. 
Rt.-nál pár fillért és eldobott magá
tól 10— 15 fillért, mert a túlságos 
nagy kínálat folytán a külföldieknek 
módjában volt a magyarországiárak 
letörése, dacára annak, hogy Auszt
riában az árak ma is alig változtak. 
Amíg kizárólag a D. H. Rt. gat dol
gozott a külföld, addig tudtuk pa
lástolni a túltermelést, de a direkte 
történt tömeges felajánlás folytán a 
külföldi kereskedők tisztába jöttek a 
tényleges helyzettel, ami a mostani 
katasztrófát vonta maga után.

Ismét kiutat keresve e kétségbe
esetthelyzetből, október elején sike
rült megállapodnunk egy antwerpeni 
céggel és isméi áttértünk a bacon 
utján való értékesítésre. Holnap tart
juk meg az első vágási-napot és 
módunkban lesz komoly mennyiségit, 
darabonkint 80—92 kg. súlyú süldő 
elhelyezésére. (Folyt, köv.)

* H egyközségi e lnökválasz
tá s . A eomlóvásárhelyi hegyközség 
közgyűlést tartott, amelyen betöltöt
ték a megüresedett tisztségeket. El- 
nőkké Klausberger József erdótaná- 
csost, jegyző-pénztárossá vitéz Már- 
matosl Mártont, új választmányi 
taggá dr. Széphegyi Ferencet vá
lasztották meg.

* Soffórtanfolyam . Állami gép- 
járómüvezetőképzö (soffőr) tanfo
lyam nyílik meg. leszállított tandi
jakkal, a M. Kir. Tehnológiai és 
Anyagvizsgáló Intézetben november 
6.-án. (Bpest, V ili, József-körut 6. 
sz.) Beírás naponta d. e. 9 —1 éra 
között az igazgatósági irodában.

* B arom fitenyésztők  közgyű
lése . A Veszprémvármegyei Baromfi- 
tenyésztő Egyesület hétfőn választ
mányi és közgyűlést tartott, amelye
ket az elnók, illetve ügyv. alelnök 
akadályoztatása miatt Havas Jakab 
ügyv. igazgató nyitott meg. Évi je
lentésében ismertette az egyesületnek 
1932—33. évi mükódkaél a különö- • 
sen kiemelte a tagoknak az egyesü
let iránt tanúsított erkölcsi és anyagi 
részvétlenségét, aminek folytán 72 
rendes tag mintegy 680 P hátralék
ban van. Javaslatára elhatározták, 
hogy, az 1933. évi hátralékosok ki
vételével, a többi hátralékost záros 
határidőre felszólítják, esetleg perelni 
fogják. Az 1933—34. évi költségelő
irányzatot egyhangúlag elfogadták, 
úgy a vagyonmérleget is. Purgly 
Pálné aleinók elhalálozása felett mély 
részvétüket fejezték ki s emlékét 
jegyzőkönyvben megörökítették, majd 
a megüresedett alelnöki állásra egy
hangú lelkesedéssel Flscher Antalnét 
választották. A megüresedett választ
mányi helyekre Raák Qyulát és Ga
lambos Sándort, számvizsgálókká pe
dig dr. Radványt Viktort, Stirczky 
Józsefet és Darvas Józsefet. Flscher 
Antalné meleg szavakban mondott 
kószOnetet és Ígérte, hogy minden
kor hűséges támogatója lesz az egye-

lületnek, s mingyárt, a vármegye 
minden járásában 1— 1 olyan elő
adásért, amely a gazdaközönséggel 
megismertetné az okszerű baromfi- 
tenyésztést és a ragadós betegségek 
elleni védekezést, 10— 10 P liszte- 
letdijat ajánlott fel. Végül kimond
ták, hogy a jövőben tagdíj ellenében 
nem, csakis évi 2 P  előfizetéiért 
kaphatja mindenki a .Baromfite
nyésztők Lapjá“-t, vagy a „Ki-te
nyésztők Lapjá“-t.

* G azdaság i tanfo lyam ok a  
B alatonnál. A földművelésügyi mi
niszter értesítette a Balatoni Szövet
séget, hogy kérelmére a balatonarácsi 
Erzsébet-szeretetházban, felnőtt gaz
dák és gazda ifjak részére, három 
hónapos téli gazdasági lanfolyamot 
engedélyezett a ezen kívül még idő
szaki különleges kertészeti tanfolya
mok tarlását is engedélyezi. Ez utób
biak a téli gazd. tanfolyam keretében 
öt napos, a tavasz és a nyár folya
mán pedig kétnaposak lesznek.

T E S T E D Z É S .
L a b d a rú g á s .

A pápai Kinizsi vasárnap Győ
rött az ETO-tól 2 :0  (1 :0 ) arány
ban vereséget szenvedett. A Kinizsi 
a mezőnyben egyenrangú ellenfele 
volt az ETO-nak, azonban csatár
sora a kapu előtt kissé határozatlan 
volt 8 a győri védelem mindig a 
kellő időpontban tudta szerelni a 
csatársort. Egyénileg Kelemen, Tóth 
II. és Tarr játékát illeti dicséret. 
B író: Németh.

A Move VSE Szfvárott az ELŐRE 
II. ellen 3 :0  (1 :0 )  arányban győ
zőt!. A MOVE nagyszerűen játszó 
halfsora révén állandó fölényben volt, 
de azt a kissé elbizakodottan jótszó 
csatársora nem tudta gólokra váltani 
a mutatott fűlény arányában. Gól
szerzők : Próder (2), Molnár. B író : 
Böhm.

A Péti KSE ugyancsak Szfvárott 
játszott, azonban 5 : 2  (4 :1 )  arány
ban vereséget szenvedett a Palota- 
városi LTE-lól. Az otthonában játszó 
lelkes leventecsapat gólratőrő kísér
leteit a péti védetem nem tudta meg
akadályozni. Dacára a kapott öt 
gólnak, mégis a péti kapus volt a 
csapat legjobb embere. Gólszerzői: 
SchwartzésSleigler. BirA:dr. Naschitz,

BfUreden a BSC 3 :1  (1 :1 )  
arányban győzött a FAC fölött. A 
fűzfői csapat mélyen formája alatt 
szerepelt 8 az erélyes, néha kemé
nyen játszó hazai csapatnak sikerült 
a győzelmei megszerezni. A mérkő
zés utolsó percében Fűzfő egy játé
kosának kiállítása miatt levonult. Gól
szerzője : Serfőző. B iró : Horváth, aki 
már több esetben is bebizonyította, 
hogy nem alkalmas döntöjeltegü 
mérkőzés vezetésére.

Pápán a Perutzgyár 4 : 0  ( 0 : 0 )  
arányban győzött a Tapolcai FAC-on. 
Dacára a nagy gőlarányu győzelem
nek, a Perutzgyár nem játszotta ki 
rendes formáját. Egyes játékosai néha 
testi erejüket is igénybevették a győ
zelem kivívása érdekében, ami bi
zony a játék szépségének rovására 
ment. Gólszerzői: Antaleszku (2), 
Iker és Vacskó. Czeczely gyengekezü 
biró volt.

Várpalotán az Unió 1 :0  (0 :0 )  
arányban győzte le a Siófoki SE-t. 
Az egyforma játékerőt képviselő csa
pat közül a szerencsésebb hazai 
csapat került ki győztesen. A nagy
szerűen játszó siófoki csatársor küz
delme volt jő a várpalotai védelem
mel szemben. Gőlszerző: Eiler. Biró: 
OránáBsy. (t. f.)

P O L O S K Á T
c iá n g á z z a l i r t

F IS C H E R  és TÁRSA
Síékesfebéryár, Kossnth-n 6. 

Veszprémi megbízott szívességből
S C H L Ö O L ,
Rohonczy-tér 1. sz. 74

Olcsó! G arantá lt! Diskrét!

Két szoba, konyha
és mellékhelyiségekből álló

azonnal kiadó
F e je s v ö lg y -u tc a  3 . 278

o Vasárnapi labdarugóprogranu
A Kinizsi, a kerületi válogatott miatt, 
nem játszik bajnokit. A II. osztály
ban a VTC az SE vei Siófokon, a 
BSE a Várpalotai Unióval Bfüreden. 
a Pápai Vasutas az SzFC vei Szom
bathelyen játszik bajnoki mérkőzést.

Anyakönyv.
Születés : Győry György államrend. rfel- 

ügyelő h. és Kovács Lujza leánya Anna 
r. k. — Perei János kir. tvszéki altiszt és 
Ruzsovits Róza fia Gyula Gábor r. k. 
Keller György földm. és Krammer Terézia 
fia Mihály r. k. — Honyetz János bognár-s. 
és Rezeli Terézia leánya Mária Magdolna 
r. k. — Tóth Gyula ny. áll. honv. tiszth. 
és Krausz Anna fia Károly János r. k.

Halálozás Járó József földm. 38 é. r. k. 
— Kocsis Gyula bányász 35 é. r. k. — 
Lendvai Mária 24 n. r. k. — Panyi Tibor 
3 h. r. k. — Lohonyay István vendéglős 
57 é. r. k. — özv. Ranschburg Józsefné 
Weisz Terézia 71 é. izr.

Házasság: Czike Lajos m. kir. határőr- 
százados ref. és Kovács Edit r. k.

3444— 1933. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Spitzer József veszprémi ügy

véd által képviselt Magyar Általános 
Takarékpénztár javára 6000 P  kö
vetelés és járulékai erejéig a vesz
prémi törvényszék 1933. évi 1848. 
sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőnél 1933. évi augusztus hó 16.- 
án lefoglalt, 1843 P-re becsült ingó
ságokra a veszprémi kir. járásbíróság 
fenti számú végzése alapján az ár
verést elrendelem, 8 annak az 1908. 
évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján még 
kővetkezőkben megnevezett, valamint 
zálogjogot szerzett más foglaltatók 
javára is, végrehajtást szenvedő laká
sán, Veszprémben, Szent Imre-tér 8. 
szám alatt leendő megtartására ha
táridőül 1933. évi november hó 8. 
napjának délelőtt 9 óráját tűzöm ki, 
amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 
herendi porcelánok, dísztárgyak, 
perzsaszönyegek, könyvek s egyéb 
ingóságokat a legtöbbe! ígérőnek, 
esetleg a becsár ’/,-áért is elfo
gom adni. 1000 pengőt meghaladó 
becsértékü ingónál a becsérték 10 
°/o-át bánatpénzül kezeimhez, az ár
verés megkezdésekor le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a be
folyó vételárból végrehajtató követe
lését megelőző kielégítéshez jogot 
tartanak, amennyiben korábbi zá
logjoguk a végrehajtási jegyzőkönyv
ből ki nem tűnik, igénykeresetüket 
az árverés megkezdéséig nálam írás
ban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1933. október 12.
324 Stekker, kir. bir. végrehajtó.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalata.


