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A Nemzeti Munka.
Irta S zörtsey  József,

a TESz. orsz. ügyv. elnöke.

Uj célkitűzések útjait szabtuk 
meg. amikor egy hatalm as gondo
lat jegyében elindítottuk azt az  or
szágos mozgalmat, amely a  magyar 
m unkát tette az  értékelés mérlegére. 
A  m agyarságban duzzadó  alkotó 
erő  és tehetség h iába keresett é r
vényesülést és elismerést, a benne 
rejlő értékekért eddig csüggetegen 
tapasztalta , hogy az nem nyilat
kozik meg abban  a  form ában, am e
lyet talán joggal megérdemel. Meg
ingott a  hit és a  bizalom. Ezt az 
elvesztett bizalm at és hitet akar
juk  v isszaadni és  beleplántálni a 
dolgozó miliők leikébe. A politika 
k ikapcsolásával eggyé akarjuk ko
vácsolni a  széthullott m agyar tár
sada lm at és ezen keresztül m eg
m utatni az utat. am ely a  nem zet I 
gazdasági m egújhodásához vezet. 
Ennek az  egységnek a megterem
tése nem jelszó, hanem  történelmi 
szükségesség. Fel kell ismerni min
denkinek a nemzet egységének á t
ütő erejét, szem ben a kis érdek- 
csoportokra rétegződött tá rsada
lommal. Amikor összefogást hirde
tünk, csak  a helyzet követelményei
hez  alkalm azkodunk és meg akar
juk  alapozni a  m agyar jövőt.

Ebben a nagyszerű elgondolás
ban  született meg a TESz által ren
dezett Nemzeti M unkahét, amely 
eggyé akarja  fogni a  m agyar tár
sadalm at, hogy a  m agyar értékek 
m egbecsülésén koresztül lerakjuk 
a lapjait az uj, egységes M agyaror
szágnak. A nemzeti társadalom  hi
tét, akarásá t és törhetetlen energi- 
ját fejezi ki szemléltető módon a 
Nemzeti M unkahétés egyszersmind 
rávilágít arra a  vitathatatlan tény
re, hogy a  trianoni béklyókban 
vonagló ország csak a teremtő 
m unka erejének a segítségével és 
alkotó erejének kifejezésével juthat 
e l a  fetám adáshoz.

A  Nemzeti M unkahét a  magyar 
társadalom  seregszem léje lesz. egy
ben nagyszerű bizonyítéka a m a
gyar élniakarásnak és élni tudás
nak  is. Egy táborba tömőritünk 
m indent, ami m a g y a r .M indent,amit 
a  m agyar ész, szellem és kéz ter
vezett és  alkotott. A falu és a vá 
ros szétválasztó különbségeit hi
dalja át az  az  országos esemény, 
am ely a  Nemzeti M unkahét kere
tében eggyé kovócsolcdott magyar 
társadalom  összeölelkezését jeleníti 
meg. Gömbös Gyula, az  ország mi
niszterelnöke és TESz vezérelnöke 
novem ber 12.-én, vasárnap  B uda
pesten. a  Kossuth Lajos-téren szó-

1 zatot intéz a felsorakozott százez
rekhez és rajtuk keresztül az egész 
magyar társadalom hoz és megje
löli azt az  utat, amelyet m indnyá
junknak követnünk kell.

Az ország vezérének szózata 
rávilágít arra, hogy egym ásrautalt
ságunkban, megtiprottságunkban 
csak a m agyar munka lüktető ereje 
segíti keresztül az  országot a  nyo
masztó helyzeten.

Az ország minden érdekképvi
selete, m ezőgazdasági és ipari szö
vetkezések és egyesületek kong
resszusok keretében vitatják meg 
a legfontosabb problémákat és ke
resik a kivezető utat azoknak meg
oldásához. Felvonul a magyar ipar. 
kiállítja termékeit a  magyar mező- 
gazdaság.

A Nemzeti M unkahét hatalm as 
ünnepségei és arányai olyan mé
retűek. amilyet még ebben az  or
szágban nem rendeztek meg. A

Pápáról jelentik: A pápai Vörös 
Kereszt Egylet, amely a békében 
éppúgy, mint a világháború alatt di
cséretesen teljesítette jótékony hiva
tását, hétfőn nagyszabású műsoros- 
estét rendezett karácsonyi segély
akciója javára. A Jókai-mozgóban le
folyt estélyt ünneppé avatta, hogy 
azon előadást tartott dr. Lázár Andor 
igazságügyminiszter, Pápa város 
nagynevű szülötte, aki feleségével 
együtt — a helyből és vidékről nagy
számban egybesereglett és előkelő
ségektől tarkilott ünneplő közönség 
élén — dr. Kenessey Pongrác főis
pán és neje társaságában jelent meg.

Az est műsorát Polgár Tibor 
zongoraművész, a rádió stúdiójának 
karnagya nyitotta meg Moskowski- 
és Reinhold-zeneszámok művészi elő
adásával, majd felesége: Tóth Erzsi 
operaénekesnő csillogtatta gyönyörű 
szopránját több operaáriában.

Ezután következett az est kima
gasló száma, Lázár Andor igazság
ügyminiszter előadása. A minisztert 
zugó tapsvihar köszöntötte, amikor 
a dobogóra lépett.

— A szülőföld szeretete s a gyer
mekkori emlékek áhitatos tisztelete 
hozott városomba — kezdte. — 
Szeretnék pár szót szólni a magyar 
jövőről, ahogy én azt álmaimban el
képzeltem s mai szerepemben, az 
ország kormányának tagjaként, elő
készíteni kötelességemnek tartom. 
Minden nemzet magában hordozza 
jövőjének képét s minden nemzet 
maga aiakitja jövőjét. Es minden 
nemzet olyanná lesz, amilyenek a 
fiai. Én, bevallom, a magyar élet, a 
magyar jövő hajnalhasadását nem a

nemzeti öntudat feltám adását je
lenti és méri fel ennek az orszá
gos ünnepségnek ilyen impozáns 
kiteljesedése és jelenti azt is, hogy 
testvéri sorsközösségben tömörül 
az ország minden polgára akkor, 
amikor nemzeti létünk m egalapo
zásáról van szó.

A nemzet legértékesebb réte
gét, a magyar vidéki kispolgárt és 
termelőt ott akarjuk üdvözölni a 
magyar m unka ünnepén, éppen 
ezért a  vidék szám ára olcsó u ta
zást biztosítottunk. Bízom abban, 
hogy az  egész magyar társadalom  
szive dobban meg ezeken a lélek
emelő ünnepségeken, amelyet a 
magyar munka m egbecsülése ér
dekében rendeztünk meg. A TESz 
szeretettel vár és hiv mindenkit a 
Nemzeti M unkahéten, hogy minél 
hathatósabban és eredm ényeseb
ben bizonyítsuk és formáljuk tetté 
azt a vágyat, hogy élni akarunk.

trianoni felhőktől sötét égbolton, ha
nem a magyar ifjúság lelkében kere
sem és — hiszem — ta'álom meg.

— Mi igaz világtörténelmet él
tünk át és rá kellett jönnünk, hogy 
az állandónak hitt társadalmi élet
formák, a gazdasági élet alapjai nem 
olyan megingathatatlanok, mint ami
lyeneknek azt hiitük. A történelmi 
korok s az élet állandóan változik, 
íirre  a változásra mutat rá egy Szek
ta Gyula történelmi munkában, egy 
Galsworthy regényalakban. Egy or
szág, egy nép sorsa függ attól, hogy 
az életnek, a koroknak ezeket a vál
tozásait hogyan fogadja. Hazánk jö
vője szempontjából is elsőrangú fon
tosságú kérdés, hogy erre a válto
zásra a nemzet ifjúsága elő van-e 
készítve. Elő van-e készítve olyan 
változásra, amely az ország sorsának 
jórafordulását teremtheti meg. Vagy 
ha nincs előkészítve, mit kell ten
nünk, hogy ezek az előkészületek 
megtörténjenek. A tennivalóknak min
denesetre értékesnek és kívánatos
nak kell lenniök.

— De ez a probléma nem egy
szerű, hiszen a felfogás is változik 
arról, hogy mi a jó, a szép, a kívá
natos és melyek azok az érdekek, 
melyek háttérbe szoritandók. Az igazi 
értékeket minden tekintetben a nem
zet hasznára, üdvére kell fordítanunk, 
a saját kis érdekeknek mindenkori 
háttérbeszoritásával. Tehát meg kell 
vizsgálnunk, vájjon a mai ifjúság 
képes-e az élet valódi értékeit he
lyesen mérlegelni, azokat megtalálni 
és képes-e arra, hogy azokat tettei
ben meg is valósíthassa. Ezeknek a 
képességeknek pedig olyan alappal

kell birniok, melyek semmikép meg 
uem ingathatók.

— Az élet valóságos értéke tehát 
csak az lehet, amit tőlünk senki el 
nem vehet! S a mai magyar fiatalság 
megértette ezeket az értékeket. Ez az 
ifjúság tanul. Tanul és tud : tud so
kat és alaposan. És tudja, hogy min
den igazán nagy alkotás alapja csak 
a tudás lehet. Tudja, hogy a kon
junkturális nyereség ideje lejárt, s 
hogy erre ma már nem lehet sem
mit sem építeni. Tudja, hogy a ho
mokra épített alkotások olyanok csak, 
mint a színpadi díszlet eredeje: fák
kal van tele, de a fák nem nyújta
nak árnyékot. Tudja, hogy irigység
ből, intrikából ma már nem remél
hetek komoly eredmények. Ma pil
lanatnyi besurranás nem lehet ma
radandó, mert ma letapossák, félre
lökik azokat az élet küzdelmeiben 
akik igy s nem komoly munkájuk, 
kai akarnak boldogulni. Ez a fiatal* 
ság tudja, hogy a kritika, negáció- 
mások nagy értékeinek semmibeve-I 
vése, a saját kicsiségének felfújása, 
ma csak olyan fegyver a golyószóró 
korában, mint az alabárd, amely leg
feljebb csak arra alkalmas, hogy vele 
egymást fejbeverjük. Ez a fiatalság 
csak konstruktív munkát végez, ez a 
fiatalság alkot, ez a fiatalság csak 
olyan kérdéshez nyúl hozzá, ame
lyekhez alaposan ért is.

— Ma már nem az önáltatás ko
rát éljük. Régebben a háború előtt 
nem ambíció, h3nem kicsinyes zsör-

! tölődés volt az egész politika. A mai 
magyarságot áthatja egy óriási nagy 
célnak a lélek mélyéig ható tudata. 
Ennek a magyar nemzetnek tudnia 
kell azt, hogy elveszett országát csak 
abban az esetben tudja megszerezni, 
ha a megmaradt csonkahazdt olyan 
boldoggá teszi, hogy ide visszajönni 
vágyódjék mindenki, aki innen el
szakadt.

— Ha ma körültekintünk a nagy
világban, azt láthatjuk, hogy azok 
az országok tudtak talpra állni, let
tek nagygyá és boldoggá, amelynek 
fiai olyan értékekkel birtak és azzal 
a komoly munkával dolgoztak, ami
lyeneket én az élet igazi értékeiként 
és a magyar jövőért való küzdelem 
fötényezőiként soroltam fel. Azok az 
országok lettek nagygyá, melyek ta
láltak egy vezért, aki megértette őket, 
és ahol a vezér talált egy nemzetet, 
amely megérti öt. Ezt látjuk Olasz
országban vagy Törökországban. Ez
zel szemben azok az országok, ame
lyek ezt nem értették meg, ma ki
csinyek, erőtlenek. A világ legna
gyobb népe, a kínai, kicsinyes bel- 
harcoktó! marcangolva, erőtlenül fek
szik a földön és Oroszország őrült 
konvulziókban vajúdik.

— Ez a világtörténet olyan ta
nulsága, amelyet elhomályosítani nem 
lehet. Ez a tanulság az ifjúság szeme 
előtt folyt le. Olyan tanok, amelyeket 
könyvekből olvasunk, soha nem le
hetnek annyira átütő erejűek, mint a 
történelem olyan tanulságai, amelye
ket az élet maga igazol. A mai ma-

Lázár Andor igazságügy
miniszter a magyar jövőről.

A m a g y a r  ifjú s á g  fö la d a ta iró l b e s zé lt a  p áp a i 
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keseriivize gyorsan megszabadítja a 
romlott ételek káros következményeitől.

gyár ifjúság ezeket elfelejteni soha 
nem fogja, s ilyen tanulsággal lelké
ben meg fogja tudni teremteni azt a 
magyar jövőt, amelyet én megálmod
tam. A munkához és alkotáshoz pi
henésre, nyugalomra van szükségünk. 
Ezt pedig csak önmagunknak s lel
kűnknek afölött való nyugalma hozza 
meg, hogy mi minden lehet5t meg
tettünk a magyar jövő érdekében.

— Azt hiszem, hogy az országot 
járva, itt is letettem egy követ a haza 
felépítéséhez. És ha a magyar fiatal
ság magas hivatását megértve, ön
érdeket leküzdve az élet valódi érté
keiért küzd, akkor olyan építőanya

got szolgáltat, amelyből az államfér
fiak felépíthetik a magyar jövőt.

A mélyenszántó, lélektanilag is 
remekül fölépített beszéd végeztével 
percekig zuhogott a tapsorkán. A 
szünet után ismét Polgár Tibor ját
szott nagy bravúrral Poldini-darabot 
és két Chopin-keringőt, majd Ko- 
mdromy Imre ref. teológus kitűnő 
hazafias szavalata után (Vargha G y .: 
„A kassai harangok") P. Tóth Erzsi 
operettrészleteket, magyar dalokat és 
táncdarabokat, végül a közönség 
újrázására, a magyar „Hiszekegy"-et 
énekelte el. Valamennyi szereplő meg
érdemelt. szép sikert ért el.

A műsoros est után az igazság
ügyminiszter tiszteletére társasvacsora 
volt a Griffben, amelyen a háziasz. 
szonyi tisztet Strauss Kornélné töl
tötte be, s a már említett notabilitá- 
sokon kívül résztvettek még Csajdghy 
Károly kúriai bíró, a veszprémi tör
vényszék, Wellmann Samu a vesz
prémi ügyészség elnöke, dr. Lázár 
Ferenc bpesti közjegyző a feleségé
vel és leányával, Mayerszky János 
törvényszéki biró, stb. és Lázár An
dort számos fölköszöntőben ünne
pelték.

Zászlóbontás Budapesten.
A Nemzeti Egység mozgalmá

nak vezére, vitéz Gömbös Gyula, 
november 12.-én, vasárnap dél
után bontja ki a  Nemzeti Egység 
zászlaját Bpest székesfővárosban, 
ünnepélyes nagygyűlés keretében. 
A csonka haza sokezernyi községe 
és vidéki városában élő minden 
magyarja büszke örömmel és test
véri szeretettel üdvözli az ország 
fővárosét és annak minden egyes 
polgárát e nagy ünnepen. Mi vi
dékiek is ünnepelünk, mert az ezer
éves magyar nemzet Budapestben 
teremtette meg a maga államalkotó 
erejének, közéletének, műveltségé
nek és gazdasági erőinek gyűjtő
medencéjét és ennek a fővárosnak 
világvárosi nívója az, amely az 
egész ország magas kulturális szín
vonaláról, az általános haladásba 
való állandó bekapcsolódásáról 
tesz tanúbizonyságot a világ min
den művelt nemzete előtt.

Budapest ugyanezekben a na
pokban ünnepli a két régi, külön
álló város, Buda és Pest egyesíté
sének hatvanadik évfordulóját. Ez 
a  születésnap most az újjászületés 
napjává  kell, hogy legyen. Mi. 
akik a  vidék nevében beszélünk, 
nem tekintjük és nem is tekinthet
jük a  politikai fővárost a maga 
szükségparancsolta, tőlünk termé
szeténél fogva bizonyos mértékig 
elkülönülő berendezettségével sem 
oly idegenszerü testnek, amelyet 
nem ugyanazok a magyar közta
lajból fakadó, életet adó nedvek 
táplálnának, mint bennünket, de 
ugyanakkor hangsúlyoznunk kell 
azt is, hogy az  egyetemes magyar

A S P íR ÍN -íab te ltak .
is magukon 
vise lik való
diságuk je lét: 
a Bayer- 
keresztef.

Meghűlés első jeleinél és lájdak
máknál A S P IR IN -T A B L E T IÁ “

G y ó g y s z e r t á r b a n  k a p h a t ó .

élet történelmi hivatásának teljesí
tésében a főváros soha egy pilla
natra sem lehet öncélú, hanem  
saját érdekében s az egész ország 
érdekében áll, hogy a főváros éle
tének szerves együttműködésben 
kell lennie a nemzet minden élet- 
nyilvánulásában. Legkevésbé lehet 
azonban öncélú a  főváros politi
k á ja ! Gömbös Gyula, a Nemzeti 
Egység m ozgalmának vezére az 
első férfiú Nagy-Budapest m egszü
letése óta, aki tudja, látja, vallja és 
hirdeti, hogy nem elegendő meg
teremteni az egységet az óriási mé
retű város falain belül. Budapest
nek a m aga megannyi, természet
szerűleg adódó részletkérdésével 
és ezeknek megoldásaival egye
temben be kell olvadnia abba a 
nagy Nemzeti Egységbe, mely nem 
ismer sem elvi, sem gyakorlati kü
lönbséget magyar és magyarnak 
országos és községi értelemben 
vett összefogása között.

Rá kell mutatnunk, ha csak 
sejtetésszerüen is, arra a  keserves 
állapotra, mikor még ma is, még 
most az  utolsó percekben is pár
tok és pártocskák ütötték és ütik 
bele az orrukat minden kérdésbe, 
mikor minden egyes liliputi frakció
nak meg volt és meg van a  maga 
„világnézetben alapuló követelni 
valója, akkor és addig, amikor és 
ameddig csupán programjának fel
vetéséről és ugyanezen elvi kér
dések megbeszéléséről van szó. de 
amikor valamely hozott határoza
tára a  felelősséget is kellett és kel
lene vállalniok, akkor szinte cso
dálkozva tiltakoztak és tisztakoz
nak mind a mai napig a felelősség
ben való részesség ellen. Ez az a 
pont. melyen újjászületést jelent 
Gömbös Gyula bevonulása a fő
városba, mert jelenti ez a Nemzeti 
M unkaterv 17. és 20. pontjának a 

I fővárosi politikára való alkalma- 
I zását, vagyis azt, hogy az  egyéni 

i  felelősség elvének könyörtelen ér- 
vényrejuttatásával lehet csak el
végezni azt a purifikációs munkát, 
mely nélkül fővárosnak és vidék
nek. állam nak és egyénnek egya
ránt hiányzik az  a  bizonyos „talp- 
köve", mely nélkül se magánélet, 
se közélet nem képzelhető el.

Ma, amikor mindenütt az egye

sített erő s ezeket vezető egységes 
akarat képes csak irányítani a  nagy 
államokat és a  kis közületeket egy
aránt, látnia és tudnia kell az  egész 
nemzetnek, hogy a  le- és elm ara
dás ebben a  mai rohanó korban 
pusztulást és halált jelent. A Nem
zeti Egység megteremtése a  fővá
rosban csak úgy, mint nálunk vi
déken, nem politikai irányelv, nem 
pártprogram, legkevésbé egy uj, 
politikusképző iskola tanfolyama, 
a Nemzeti Egység ma — egysze
rűen és világosan megm ondva — 
nem egyéb, mint az egyetlen mód 
arra, hogy az ellentétes irányú, 
történelemformáló erők pőrölyüté- 
sei alatt össze ne roskadjon a

a Nemzeti Egység megteremtése, 
az  ország egyetlen reménysége, 
m entsvára, szellemi és anyagi erői- 
nekegyetlen oly akkum ulátora, mely 
képes lesz annyi energiát felraktá
rozni, amennyi elegendő lesz ahoz, 
hogy az ország bírja még az  ira
mot addig, mig a  Vezérnek egyet
len külpolitikai célja, a  trianoni 
határok revíziója bekövetkezik.

Csonka az  ország. Csonka en
nek a m aradék országnak egysége 
Budapest egysége nélkül, legyen 
tehát a  főváros egysége, kupolája 
az  egész országból alakult Nem
zeti Egység minden viharral, gán- 
csoskodással és hitetlenséggel d a 
coló v á rfa lán ak !

A burgonyainség a megyei kisgyűlés 
és a közigazgatási bizottság előtt.

H olitscher K ároly kére lm ére  fö ltrtak  a  korm ányhoz a  szá llítás  m e g 
könnyítése végett. — M ohácsy L ajos  le lep lezése  egy szélhám osró l, 

aki rém h ír te r jesz té sse l J eg y b an k  részvényeket vásá ro l össze.
Szerdán délelőtt tanácskozott 

Veszprémvármegye törvényhatósági 
kisgyűlése, ami után a közigazga
tási bizottság havi ülése következett. 
Mindkét gyűlésen dr. Kenessey Pong
rác főispán elnökölt, aki megnyitás
kor a távolmaradásukat igazoló ti-  
tagok nevét közölte, amit tudomásul 
vettek.

A közgyűlésen napirend előtt 
Holitscher Károly gazd. főtanácsos, 
a zirci kerület országgyűlési képvi
selője a burgonya betegsége miatt 
bekövetkezett katasztrófális burgonya- 
ínséget tette szóvá, ami különösen 
a vármegye devecseri és zfrci járá
sainak kisgazdáit sújtja érzékenyen.
A Mezőg. Kamara a baj leküzdésére 
már megtette az intézkedéseket s 
fölkérésére Veszprém, Vas és Sopron- 
megyék alispánjai a gazd. felügyelő. 
Bégekkel szakértekezletet tartottak és 
már folyamatban van az Ínségesek 
összeírása, amiről rövidesen áttekint
hető képet nyernek. Miután azonban 
a közgyűlésnek nincs fölirati joga, 
az egészséges burgonyavetőmag pe
dig csak a távoli Szabolcsmegyéből 
szerezhető be, kérte az alispánt, hogy 
a közigazgatási bizottsággal, Vas és 
Sopronmegyék példájára, sürgősen 
Írasson föl a kormányhoz, hogy a 
földmivelési miniszter, akinek tudo
mása szerint van reá fedezete, az 
ínséges vidékek részére saját tárcája 
terhére vállalja el a burgonyaszálli 
tás fuvarját. Amennyiben ezt mégsem 
teljesíthetné, kérjék, hogy a községek 
együttes burgonyaszállitásánál a fenn
álló 15. díjszabás helyett a sokkal 
olcsóbb 16-ik díjszabást engedő- i 
lyezzék. Végül még arra kérte az j 
alispánt, hogy ő meg a megyei köz
úti vámot engedje el a burgonya- 
szállításnál, ami ugyan nem sokat 
tesz majd ki, de a gazdáknak azért 
jól fog esni.

Dr. Horváth Lajos alispán nyom
ban válaszolt és a vármegyéje kö
zönségének érdekei iránt tőle meg
szokott jóakarattal Ígérte meg úgy a 
fölirati indítványt, mint a vám elen
gedését vagy mérséklését, amennyi
ben ez lényeges összeget nem 
tesz ki.

A közig, bizottságban, az alispáni 
jelentésnél, dr. Mohdcsy Lajos ev. 
lelkész tette szóvá elsősorban azt a 
visszaélést, amit egy .ú ri öltözetű, 
bőbeszédű férfiú" követett el a pápai 
és devecseri járás községeiben. Ez 
pontos adatok alapján fölkereste azo
kat a polgárokat, akiknek Nemzeti 
Bank részvényük volt s azt állítva, 
hogy a Gömbös-kormány megbu
kott, a magyar pengőnek nincs ér

téke külföldön s néhány év múlva 
a Jegybank részvényei is elértékte
lenednek, ezeket 70 P  ért többektől 
összevásárolta. Jelentésére a csen
dőrség már nyomozott ezügyben, de 
az illető a szomszédos megyékbe 
ment át. Kéri az alispánt, adjon ki 
sürgősen rendeletet a pápai é3 de
vecseri főbíróknak a szélhámos fi- 
gyeltetésére, egyúttal okiratban érte- 
sitse Vas, Sopron és Győr megyéket 
is. Ezenkívül aziránt is intézkedést 
kért, hogy a Futura pápai kirendelt
ségének elégséges pénz álljon ren
delkezésére a gabonavásárláshoz, mert 
igy a kereskedők igen lenyomják az 
árakat.

Még egy községben a jegyző 
„egészségügyi" rendelkezésére négy 
gyermeket ért sérelmet, végül a me
zei egérirfást tette szóvá, majd az 
alispán ismét megígérte jóakaratu 
közbelépését és a szélhámos ügyé
ben kért kívánságokat teljesiti, sőt 
— a főispán javaslatára — vala
mennyi főbíró figyelmét fölhívja a 
részvényvásárlóra.

A pápai Futura ügyében a /tf/s- 
pdn ígérte meg, hogy intézkedni fog, 
az iskolások ügyében pedig Kteh- 
nyay Béla tanfelügyelő és dr. Bélák 
I mre várm. főorvos is kil áfásba helyez
ték, hogy utánanéznek a dolognak.

Végül az előadói jelentések után 
az alispán, a közgyűlésen telt Ígé
rőiéhez képest, indítványozta, hogy a 
burgonvavetőmag ügyében a Holit
scher Károly által vázolt értelemben 
írjanak föl a fölművelési kormány
hoz, amihez a bizottság egyhangúlag 
hozzájárult.

K ö n yvn yo m d á i m u n k á t
1 l e g s z e b b e n  ■
le g g y o r s a b b a n  k é s z í t

FODOR FERENC
könyvnyomdája. □  Tegyen próbarendelést.

P O L O S K Á T
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Veszprémi megbízott szívességből
S C H L O G L ,
Rohonczy-tér 1. sz. 74

Olcsó! G arantált! D iskrét!



1933. november 12. VESZPREMVARMEGYE (XXXV. LVIII.—46. szám.) 3,

H Í R E K .
— Szem élyi h ir^c . Dr. Lázár 

Andor igazságügyminiszter hétfői pá
pai tartózkodása alatt meglátogatta 
dr. Antal Géza lef. püspököt, aki
nél legutóbb dr. Darányi Kálmán 
miniszterei nők e égi államtitkár is lá
togatást tett. — Dr. Rótt Nándor 
megyéspüspök csütörtökön hazaérke
zett Rómából. — Dr. Kenesscy Pong
rác, vármegyénk főispánja, dr. Hor
váth alispánnal, mu't szombaton Bu
dapesten volt, ahol hivatalos ügye
ket intéztek el. A főispán hétfőn Pá
pán résztvett a Vörös-Kereszt esté
lyén, amelyen Veszprémből Csajághy 
Károly kúriai biró törvényszéki elnök 
és Wellman Samu ügyészségi elnök 
is megjelentek. Az alispán pedig 
csütörtökön Zircen volt hivatalos 
ügyekben.

— L uther ünnepségek. Novem
ber 10.-én, tegnap pénteken volt 450 
esztendeje, hogy Lu'her Márton 
megszületeltl Ennek emlékére az év
forduló napján a veszpié.ni evangé
likus templomban reggel az iskolás
gyermekek szép ünnepséget rendez
tek, amit ünnepi istentisztelet veze
tett be. Holnap, vasárnap délelőtt 
ugyanez alkalomból ünnepies isten- 
tisztelet lesz, amely alkalommal a 
szószékről főiolvassák Kapi Béla 
püspöknek többi ev. püspök ársával 
az évfordulóra kiadod közös pász- 
torlavelét, istentisztelet után pedig a 
gyülekezet diszgyülés keretében fog 
megemlékezni a születési évfordulóról.

— Hősök em lékünnepe  a  te 
m etőkben . Várpalotáról jelentik: Va
sárnap délelőtt kegveletes ünnepség 
keretében áldozott Várpalota község 
közönsége a hősök emlékének. Az 
egyesületek a piacié en gyülekeztek, 
ahonnan a katolikus temetőbe vonul
lak. Itt dr. Fatér István plébános 
mondott imát és ünnepi beszAdet, 
Vitéz Nagyszombathy Miksa tábor
nok a helyőrség, dr. Péter Sándor 
főjegyző Varpalota község, dr. Zwlckl 
Pál orvos pedig a frontharcosok ne
vében helyezték el a kegyelet ko
szorúját. Utánna a közönség a pro
testáns temeiőbe vonult, ahol az ün
nepi szónok Horváth Sándor evan
gélikus lelkész volt. Az ünnepély 
befejezéséül az Unió bányász-zene- i 
kara a „Hiszekegy“-et játszotta, majd 
a közönség a „Him nuszát énekelte el.

Zircröl jelentik: Zirc község Min
denszentek napján rendezett emlék
ünnepet a temetőben. A „Hiszekegy" 
eléneklése után Szemmelweisz Magda 
és Orbán Mihály iskolások kedves 
szavalata következett. Az ünnepi szó
nok dr. Várkonyi Fidél zirci esperes
plébános vöd. Az ünnepély végül a 
leányiskola énekkarának gyászdalá
val fejeződött be.

— R eform átus nők szerete t- 
vendégsége. A Veszprémi Ref. Nő- 
cgylct és a Rét. Leányegylet az idén 
is első volt a karácsonyi jótékony
ság oltárára rendezett 3zeretetvendég- 
ségével, ami a múlt szombaton és 
vasárnap a városi népkonyha eme
leti helyiségében zajlóit le. Az ünne
pies megnyitás szombaton délután 
5 órakor volt, amikor is Kiss La- 
josh helybeli segédlelkész emelke
dett szellemű, szépséges szavakkal 
ecsetelle az iskolásgyermekek segé
lyezésére rendezett szereteivendégség 
nemes törekvéseit s arra Isten áldá
sát kérte. Majd finom és gazdag 
büfé várta a teára megjelent közön
séget, amelynek mindkét napon zsúfolt 
soraiban az egész város társadalma 
megjelent, úgy a különböző egyesü
letek képviseletei is, élükön dr. Ke- 
nessey Pongrác főispánnal, illetőleg

N e m z e t i  E g y s é g  Ö sk ü n .
Öskü község lelkes közönsége 

nagy számban gyűlt össze vasárnap 
a Nemzeti Egység zászlóbontására. 
A gyü’ést Kertész Kálmán r. kát. 
plébános, elnök nyitotta meg és szép 
szavakkal magyarázta meg az egy
ség fogalmát. Utánna Felber Pál 
központi titkár hatalmas beszédben 
a néppolitikát és annak célkitűzéseit 
fejtegette, majd Molnár János vár
palotai vezető-titkár közvetlen sza
vakkal ecsetelle Gömbös Gyula vezéri 
egyéniségét. Dr. Priegl László vá
lasztókerületi titkárnak az összefogás 
szükségességéről és a reálpolitikáról 
elhangzott lelkes beszéde után ki
mondta az ösküi szervezet megala- 
ku'ását és megválasztotta tisztikarát. 
Alelnökök lettek : Csillag Ferenc ev. 
lelkész, Várady Ferenc malomtulaj
donos, Szloboda Mihály községi biró, 
körzeti titkár pedig ifj. Hauer Pál. 
24 tagú választmány is alakult az 
ügyek intézésére. A megválasztottak 
nevében Várady Ferenc mondott a 
közgyűlésnek köszönetét a bizalom
ért A gyűlés Kertész Kálmán elnök 
ünnepélyes zárószavai után a „Him
nusz" eléneklésével ért véget, de a 
megjelentek a központi és kerületi 
titkárral tovább is batá’ságos meg
beszélést folytattak. A zászlóbontó 
gyűlés mindvégiga leglelkesebb han
gulatban folyt le, bizonyítékául, hogy 
a kormány politikája a falun is a 
legteljesebb bizalmat élvezi.

Kenessey Pongrácné főispánnéval, a 
MANSz elnöknőjével. A büfénél és 
a kiszolgálásnál református asszo 
nyok és leányok leköt lező kedves
seggel szorgoskodtak, özv. Fogthiiy 
Miklósné nöegyleti és Puskás Apol
lónia leányegyleti elnöknők figyel
mes irányítása mellett, akik emellett 
maguk is buzgón kivették réizükef 
a kétnapos szeretetvendégség kitűnő 
erkölcsi és anyagi sikerének érde
méből.

— Jegyzőválasz tás. Siófok köz
ségben a fegyelmi utón eltávozott 
községi főjegyzői állásra egyhangú 
közfelkiáltással vitéz Sasvdry István 
siófoki helyettes jegyzőt választották 
meg.

— E ljegyzés. Füleky Márta 
(Veszprém) és Dworák Károly her
cegi intéző (Eszterháza) jegyesek.

— A M agyar Lányok legutóbbi 
számát S. Bokor Malvin regénye, Ego 
kedves Írása, Z. Tábori Piroska és 
Temesváry Kriszta szép novellái, Ván
dor Iván színdarabja, Trencsényi W. 
Imre cikke, finom őszi versek, Ru- 
zitska Mária útleírása gazdagítják. Az 
„Otthonunk" c. melléklet is gazdag 
es változatos. A kiadóhivatal: Bpest, 
VI., Andrássy-ut 16 szívesen küld 
mutatványszámot. Előfizetési dij ne 
gyedévre 4 P.

— Iparos diszgyűlés. Pápáról 
jelentik: A Pápai Ipartestület vasár
nap délelőtt a Mozi-szinházban disz- 
gyfilést tartott, amelynek keretében 
Hamuth János polgármester átadta 
Sulyok József, Ádám János, Pilsl 
János, Vágó Dezső, Hoch Lajop, 
Szabó István és Fa Mihály kitünte
tet iparosoknak az IPOK díszokle
veleit, amelyekkel ipari érdemeiket 
akarti honorálni. A gyűlést Hajnóczky 
Ferenc ipt. elnök vezette, aki meleg 
szavakkal üdvözölte az ország ipa
rosságának a gyűlésen megjelent ve
zéreit: Papp József IPOK-elnököt, 
Ring Gyula alelnököt, Kőrmendy 
Mátyás országgy. képviselőt, dr. 
Dobsa, László IPOK-igazgatót, dr. 
Lippay István főtitkárt, dr. Szommer 
László fogalmazói és Kvatter Feren
cet, az építőmesterek orsz. szövetsé
gének elnökét, akik a gyűlés folya

mán fontos beszédeket mondottak. 
A helybeliek részéről Ndnik Pál 
nyomdavezető, Becsey Ferenc és 
Grünberg Mór szólaltak fel. A Vesz
prémi Ipartestületet P/óder Károly 
elnök, Kaufmann Mihály alelnök, 
Radovlcs Antal jegyző és Géczy Ist
ván pénztáros képviselték.

— V onatban fe le jte tt tá rgyak . 
Nov. 2.-án délután a Bpest felől jövő 
vasúti kocsiban maradt a veszprémi 
állomáson 1 drb. barna bőr ridikül 
benne Hap! Vilma névre szóló arc
képes vasúti igazolvány, fehér fésű, 
zsebtükör, fehér zsebkendő és 60 fillér. 
Megtaláló szolgáltassa be a rendőr- 
kapitányságnál.

— A Pető fi-kö r k u ltu res tje . A
veszprémi jeruzsá'emhegyi Petőfi Kör 
nov. 26.-Í kezdettel újból megkezdi 
sorozatos kulturestéit.

— M ozielöadás a  M ária T á r
su lat ja v á ra . A Mária Társulat jó
tékony céljai megvalósítására nov. 
27.-én a városi Hungária mozgó 
színházban elsőrendű, hangos filmü 
mozielőadás lesz. Lapunk következő 
számában bővebb közléssel szolgál 
a társulat vezetősége.

— Szerkesztöváltozás. AzEnyin- 
gen megjelenő nMezőföldu c. heti
laptól megvált dr. Nagy István ügy
véd, a lap eddigi felelős szerkesztője 
s a szerkesztés dr. Rdcz fenő ügy
védnek, a lap régi szerkesztőjének 
avat alt kezébe került. Az uj szerkesz
tőt kollégiális szeretettel köszöntjük.

— Evangélikus nők estélye. 
Pápáról jelentik: A Pápai Evangé
likus Nőegyesület, buzgó elnőknője, 
Török Andrásné alezredesné vezetéke 
alatt vasárnap fényesen sikerült mű
soros estélyt rendezet a Levente 
O thon nagytermében, amelyet zsú
folásig megtöltött a közönség. Be
vezetőül Bárány Lászlő hitoktató-lel
kész magasnivóju beszédet mondott 
a zenéről, annak erkölcsnemesitő és

November 8.-tól érvényes az 
50°/o-os vasúti kedvezmény 

a  Nemzeti M unkahétre.
A „TESZ" Nemzeti Munkahetére 

rendkívüli mértékben növekszik nap 
ról-napra az érdeklődés. Közel száz
ezer látogató megjelenésével számol
nak a fővárosban. Mint ismeretes, a 
kereskedelmi miniszter a Nemzeti 
Munkahétre 50% -os menetdijkedvez- 
ményt biztosított a Bpestre utazóknak. 
A Nemzeti Munkahét rendezősége ez
úton közli, hogy a fé áru menetjegyek 
váltására jogosító igazolványok szét 
küldése már a mulihéten megtörtént 
és az egész országban az IBUSZ va
lamennyi jegyirodájában és az összes 
dohánytőzsdékben, még a legkisebb 
községben is, helyben beszerezhető. 
Az igazolványok mellé díjmentesen 
adják a Nemzeti Munkahét hatalmas 
programját felölelő programfüzetet, 
amely az összes eseményekről a leg
pontosabban tájékoztat. Az utizási 
kedvezmény november 8.-án éjfélkor 
lépett életbe. A kedvezmény érvényes
sége november 22.-én éjfélkor szű
nik meg. A kedvezményes utazásra 
jogosító igazolványok az oda és 
visszautazásra szólnak. Utazási ked
vezményt november 8 —22. között a 
jegyigazolványok alapján bármikor 
igénybe lehet venni. A jegyigazolvá
nyok ára 2 P, Bpesttől 70 kilométe
ren belül eső körzeten pedig 1 P. 
Az utazási igazolványok a Nemzeti 
Munkahét tartama alatt különféle ked
vezményeket biztosit inak a bpesti 
színházakban, fürdőkben, szállodák
ban, kávéházakban és vendéglőkben, 
sőt a fővárosi kereskedők nagy része 
a bevásárlásoknál százalékos enged
ményt ad.

erkölcsrontó hatását szembeállítva 
egymással. Zsuffa Lászláné és Ma
rék László, valamint Sülé Zsigmond 
és Nagy József vig jeleneteket adtik 
elő nagy derüllség mellett A Kovács 
Bála, Papp Sándor, ifj. Ndnik Pál 
és Földi Dezsőből álló kvartett Slo- 
janov „Szerenád"-ját énekelte tökéletes 
biztonsággal, Hatvány Lajos karnagy 
vezetésével. Műsor után kezdetét 
vet'.e a tombola s mintegy 100 tár
gyat sorsollak ki. Az estély több, 
mint 300 P tiszta jövedelmet hozott 
jótékony célra.

— A fron tharcosok  köréből. Az
Orsz. Frontharcos Szövetség veszp
rémi főcsoportjának elnöksége ezúton 
közli, hogy a frontharcosiroda Sza
badság-lé 5 sz. alatt megkezdte 
működését. Hivatalos órák kedden és 
pénteken 5 —7 30 óráig, amely időt 
haszná ják föl a bajtársak ügyeik el
intézésére. — Egyúttal értesíti az el
nökség a bajtársakat, hogy a front
harcosok eliavi összejövetelüket nov. 
19. é l, vasárnap d. u. 5 órai kez
dettel tartják a Keresk. Kaszinó nagy
termében, amikor vitéz Kutassy Ignác 
tábornok ur fog harctéri tárgyú elő
adást tartani. A bajtarsak minél na
gyobb számú megjelenését kéri.

— A Népművelési A lbizottság  
ku ltu resté je. Amint már megírtuk, a 
Veszprémvaros IKN Albizottság no
vember 14.-én, kedden a Petőfi-szín
házban kulturestet rendez, amelynek 
műsora a következő: 1. A Királydi- 
jas Veszprémi Dalegyesület. Karnagy: 
Gaál Sándor karigazgafó. 2 Beve
zető szavak. Mondja Krehnyai Béla 
kir. tanfelügyelő, a várm. ikn. b i
zottság ügyv. elnöke. 3. Szociális 
rendszerek napjainkban. (A szociál
demokrácia mai helyzete. A kommu
nizmus. Fassizmus. Hitlerizmus. Ke
resztény szolidarizmu8.) Előadó : 
Szentiványi Károly rátóti prépost, a 
várm. ikn. bizottságnak a V. K. M. 
által kinevezett tagja. 4. Emberek 
vagyunk. Irta Mécs László. Szavalja 
Gyökér Tibor. 5 Kocsuba: Praelu- 
dium. Chopin : Valzer. Zongorán elő
adja : Kocsuba Elemér. 6. A Király- 
díjas Veszprémi Dalegyesület. Az elő
adás kezdete pontosan 6 órakor.

N ovember

14
kedd

sorsjegyekre befizetés

Szücs-banknál
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■ I  Az elism erten legjobb minőségű,
■I könnyen égő, szagtalan

dorogi szén, brikett,
■ I  to v á b b á  b aza i és külföld i koksz
3001 napi, legjutányosabb árban  m egrendel- 
■  I  hető és állandóan kapható a ------------------

Veszpréimnegyei Áruforgalmi és Keresked.Részvénytársaságnál
S z e n t  lm r e > té r  7 . ( B ú z a p ia c ) .  T e le fo n  144.

— A K eresztény T isztv iselő
nők  első  té li e löadóesté lye. A 
Keresztény Tisztviselőnők Veszprémi 
Egyesülete, Scipiades Iréné elnöknő 1 
és a választmány gondos előkészítése 
után, november 12.-én, holnap va
sárnap rendezi a Kát. Kör nagyter
mében első téli előadóestélyét, amely 
bizonyára ismét olyan érdekes és ki
tűnő sikerű lesz, ahogyan azt a Kér. 
Tisztviselőnőktől már megszoktuk. 
Az estélyen dr. Kiss György teol. 
tanár, a szeminárium lelki igazgatója 
fog előadást tartani, Kőszeg hy József 
pedig humoros felolvasással fog sze 
repelni.

— V árosi közgyűlés Vesz
prém ben. Veszprém város képvise
lőtestülete november 15. én, jövő ; 
szerdán d. u. 4 órakor rendkívüli j 
közgyűlést tart.

— M egnyílt a  zirci népkonyha. 
Zircről jelentik: A zirci Szent Vince 
Egylet Mindenszentek napján ünne- : 
pélyesen, habár szerény keretek kö- ! 
zött kezdte meg áldásos működését. 
Az apátur által rendelkezésre bocsá
tott helyiséget dr. lárlonyi Fidél 
esperes-plébános áldotta meg s ott 
egyelőre 24 szegény kap naponkint 
ebédet. A megnyitáson az apáturat 
dr. Horváth Konstantin perjel képvi
selte s jelenvoliak még dr. Scherer 
János tb. főszolgabíró, Szokoly János 
főjegyző és mások. Nem lehet leírni 
azt az örömet, ami az elsft ebédel
tetésük alkalmával a segélyezett sze
gények arcán ragyogott.

— K ulturest Almádiban a  ka 
to likus tem plom  jav á ra . Vasárnap 
délután Balatonalmádiban, az ottani 
Szent Imre templom javára, szépen 
sikerült kulturestét regdezett Horváth 
János, az áll. elemi iskola igazgatója. 
Az áítala irt „Szent György-kápol
nában" c. jelenetben az iskolások : 
Bátor Ilonka, Csikász Mária, Enyingi 
Frzsi, Fodor Sárika, Henn Sárika, 
Jáhdy Esztike, Kőszegi Ilonka és 
Neuhauzer Kató szeretetreméltóan 
ügyeskedtek és énekeltek, majd Ber
talan István és Prambek József gim
náziumi tanulók két szép Szent Imre 
verset szavaltak. A jól sikerült kul- 
turestén és a következő társasvacso
rán Veszprémből is többen vettek 
részt.

— F ro n tharcos  zászlószente
lé s  Siófokon. Múlt vasárnap szen
telte föl az Országos Frontharcos 
Szövetség siófoki főcsoportja az újon
nan elkészített szép selyemzászlóját. 
Az ünnepély szentmisével kezdődött, 
amely után a hősök emlékműve előtt 
különböző vallásfelekezetek lelkészei 
áldották meg a zászlót. A két zász
lóanyát: dr. Kentssey Pongrác főis
pánná és gróf Festetics Sándor or- 
szággy. képviselő nejét fölkérésre 
kaáli Nagy Dezsőné helyettesítette 
az ünnepségen. Ezután Gruber József 
ig. tanító a főcs jport társelnöke emel
kedett szellemű avató beszédet mon
dott, a Siófoki Dalkör pedig Sallér 
Aladár karnagy vezényletével a „Hi

szekegybe! és a „Himnusz“-t éne
kelte. D. u. 1 órakor ? Balaton-szál- 
lóban bajtársi ebéd volt, amelyen 
vitéz Galgóczy Lajos gróf Takács 
Tholvay altábornagyot, az Országos 
Fronlharcos Szövetség elnökét, dr. 
Kukorelly György pedig a zászló
anyákat köszöntötte fel.

— V ígjáték hé t a  m oziban. 
Szombat-vasárnap: A direktor ur 
barátnője, Dolly Haas, Max Hansen 
és Ottó Walburg filmje. — Szerdán- 
csütörtökon, filléres helyárakkal: N ő
sül a garnizon c. katona-vígjáték, Ida 
Wüst és Albert Pauliggal a fősze
repekben.

Nyolcvan éves múltam,
Mert „lgmándi“ - t ittam
Minden héten egyszer,
Félpohárral reggel.
— Az Én Ú jságom  apró költők 

díjnyertes munkáit kök li. Ali basa i 
folytatja történetét. Farkas Imre és 
Szegedi István versei, Z. Tábori Pi- : 
roska, kis jelenete stb. tarkítják a | 
kedves gyermeklapot. Mutatványszá
mot szívesen küld a kiadóhivatal: 1 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfize
tés negyedévre 2 P.

— Tiszti orvosi tanfo lyam . 
Január 8.-án Bpesten, az Orsz. Kö
zeg. Intézetben 9 hónapos tiszti or
vosi tanfolyam kezdődik, melyre a 
felvételi kérvényeket november 25.-ig 
kell Bpesten benyújtani. A feltételek 
és közelebbi részletek megtudha
tók a polgármesteri hivatal 5. sz. 
szobájában.

— Tüzek. Nagygyimót község 
határában éjjel id. Kecskés József 
takarmánykazla eddig ismeretlen ok
ból kigyulladt és 200 P értékben 
elégett. A kár biztosítás révén rész
ben megtérül.

Balatonkenesén Tóth Imre gazda 
szalmakazalja ismeretlen okból ki
gyulladt és 10 mázsa árpaszalma 
elégett. A közelben levők ébersége 
azonban megakadályozta, hogy na
gyobb kár legyen.

— E lgázolta  a  kocsi. Külsőva- 
ton Vizi János gazdasági cseléd ko
csijával elütötte Orsós Marci 7 éves 
kisfiút, aki a fején és jobblábán sú 
lyosan megsérült. Pápára, az irgal- 
masok kórházába szállították.

— M egszűnt a  b a la to n i h a jó 
zás. A Balatoni Hajózási Rt. a cse
kély utasforgalomra való tekintettel 
az összes balatoni hajójáratokat be
szüntette.

— A hálószoba  színe. Újabban 
egyre jobban hódit az a belátás, hogy 
a hálószoba lehetőleg fehér legyen. 
Csontfehér falak mellett hófehér ágy
nemű. Ez vezette a magyar kézimun
kázó nők lapját, a Tündér ujjak-a\ is, 
amikor elhatározta, hogy minden 
egészéves előfizetőjének négy pom
pás párnahuzatot (két nagy és két 
kispárnára valót) küld ajándékba, 
Arany Egypt anyagon előrajzolva. 
Ezért helyes már most elküldeni a 
14 40 P  egészéves előfizetési dijat a

Tündér ujjak kiadóhivatalának (Bpest, 
IV., Szeévita-tér 3.), amely azonnal 
elküldi a felraktározott óriási készlet
ből az előfizetési ajándékot, még egy 
teljes doboz MEZ himzőfonalat is. 
(Vidékre való szállítás esetén 40 fillér 
poftóköltség is beküldendő.) Mutat 
ványszám ingyen.

— A ngliát elnyeli a  tenger. 
Anglia évröl-évre kisebb lesz, mert 
a tenger hullámai állandóan lemor
zsolják partjait. Erről rendkívül érde
kes, képekkel illusztrált cikket közöl 
Tolnai Világlapja uj száma, amely 52 
nagy oldal terjedelemben és gazdag 
tartalommal jelent meg. Még sok ér- 
dekes folytatásos regény, rejtvények, 
novellák és közel száz kép van a 
népszerű képeslapban, ára 20 fill.

— Holt em b e r a z  u tcán . Múlt 
pénteken az őrszemes rendőr észre
vette, hogy a Deák Ferenc és az 
Ányos-utcák sarkán egy ember az út
testen arcra borulva fekszik. Közelebb 
lépve megállapította, hogy a férfi már 
halott és Grósz Ferenc veszprémi bél- 
tisztítóval azonos. Grósz kocsival igye
kezett hazafelé, útközben azonban el
aludt, a kocsiról leesett s valószínű
leg szivszélhűdés okozta halálát.

— A m üvész ie tlenség ig  eg y 
szerű  és éppen ezért legmüvészibb 
irás H. G. Carlisle uj regénye „Vér 
a véremből." Tiszta és egyszerű 
asszony mondja el életét, olyan tisz
tán és olyan egyszerűen... mint 
ahogy megtörtént. Az anya szivével 
nézi négy gyermekének négyfelé ágazó 
életútját. Elsősorban is mindenek fe
lett anya, aki egyenlő mértékkel mér 
minden gyermekének. Megjelent a 
„Jó Könyvek“ sorozatában. Ára fűzve 
0 90 P, vászonkötésben 190 P.

— 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 tá r a k , Ü gyvéd i h a t á r 
id ő  n a p ló k  m á r  k a p h a tó k  FODOR 
FERENC k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n ,  
V e s z p r é m .

— E m berhalá l a  búcsún. Ha
lálos végű szurkálás történt vasárnap 
a nagyacsádi búcsún. Szalai János 
és Siabó  Kálmán gazdalegények 
összeszólalkoztak, aminek hevében 
Szalai hasba szúrta Szabót. A sze
rencsétlen fiatalember a pápai kór
házban rövid szenvedés után meghalt. 
A gyilkos legényt letartóztatták.

— L eesett a  lé trá ró l. A Lo- 
vászpatona melletti Vince-pusztán 
Kovács Antal gazdasági cseléd egy 
zsák kukoricát akart fölvinni a pad
lásra, de a létra megcsúszott, lezu
hant és bal lábát törte. A pápai ir- 
galmasoknál ápolják.

— A blcskázó  h íva tlan  vendég. 
Még a múlt év május 9.-én történt, 
hogy Holczinger József várpalotai la
kos ittas fővel bement Borbély József 
gazda istálójába. Mikor Borbély fel
szólította, hogy menjen ki, a hívat
lan vendég zsebkésével megszurta, 
mégpedig olyan szerencsétlenül, hogy 
Borbély felgyógyulása után is rokkant 
maradt. A veszprémi törvényszékmost 
Holczingert 1 hónapi fogházra Ítélte.

— A verek ed és  vége. Mekier 
József korcsmáros és ifj. Pdllfy Ká
roly ez év junius 3.-án Nemesleány
faluban összeverekedtek. Verekedés 
közben Meklernek a lába törött el, 
Pállfy pedig több szúrást kapott, úgy, 
hogy mindketten rokkantak maradtak 
egész életükre. A veszprémi törvény
szék most tartott tárgyalásán Meklert 
3, Pállfyt pedig 2 havi fogházra Ítélte.

— M egkopaszodnak-e  a  nők.
A tudósok az utóbbi időben többször 
nyilatkoztak arról, hogy a nők mai 
hajviselete idővel kopaszodáshoz fog 
vezetni, viszont más tudósok ezt ta
gadják. Annyi tény, hogy a mai női 
hajviselet egészségesebb, mint a régi 
volt. A divat minden újdonságáról 
pompás cikkekben számol be a Pá
risi Divat, amely rengeteg párizsi to
alett rajzát közli. Ezer jó tanácsot

tartalmaz a háziasszonyoknak, szabás
mintát ad olvasóinak, minden sora 
hasznos és szórakoztató. Egy szám 
ára 60 fillér. Kiadóhivatal: Bpest, 
VII., Dohány-u. 12.

— L e g ú ja b b  k o t tá k ,  ir o d a lm i  
k ő n y v u jd o n sá 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 közlekedési ren d e le t b e 
ta r tá s a . Fölkérettünk a következők 
közlésére: Újólag figyelmeztetem a 
közönséget a közlekedési rendelet 19. 
§-a alapján, hogy a gyalogjárókon 
csapatokban haladni, vagy ott üzle-

Forrón szeretett, felejthetetlen 
jó kis leányunk,

I L O N K Á N K
elvesztése alkalmával mindazok, 
akik jóleső részvétnyilvánitásuk- 
kal mélységes fájdalmunkat eny
híteni óhajtották és Tőle utol
só üdvözletül — virággal is bú
csúztak, fogadják soha el nem 
múló, hálás köszönetünket.

Veszprém, 1933. nov. 6.
Kallivoda és Tiszinger család.

A veszprémi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság.

7597— 1933. Ik. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Özv. Tőltősy Béláné sz. Lakath 

Mária végrehajtatónak Lakath Mi- 
hályné Szeretetház Alapítvány végre
hajtást szenvedő ellen 5914 P 14 f 
tőke é3 jár. erejéig indított végre
hajtási ügyében a tkvi hatóság dr. 
Óvári Ferenc földbirtokos, veszprémi 
lakos utóajánlata következtében újabb 
árverést rendel el 5914 P 14 f tőke- 
követelés és járulékai behajlása vé
gett, a veszprémi kir. jbiróság terü
letén levő, Berhida községben fekvő 
s a berhidai 161. sz. tkvi betétben 
A V. 3. sor, 1129 hrsz. alatt felvett, 
Lakath Mihályné Szeretetház Alapít
vány nevén álló ingatlanra (szántó 
az Öreghegy dűlőben) 1220 P ki
kiáltási árban ; u.-ezen tkvi betétben 
A. VI. 3. sor, 2406. hrsz. alatt fel
vett, ugyanannak nevén álló ingat
lanra (szántó az Öreghegy dűlőben) 
230 P kikiáltási árban.

A B. 2. sorszám alatt 874— 1925. 
tk. sz. végzéssel feljegyzett elidege
nítési és terhelési tilalom az árverés 
elrendelését nem akadályozza.

A tkvi hatóság az árverésnek 
Berhida községházánál megtartására 
1933. évi novem ber hó  22. n ap 
já n a k  d é le lő tt 9 ó rá já t  tűzi ki 
fdszt. 15 ajtó hiv. helyiségébe, és 
az árverési feltételeket a következő- 
kép állapítja m eg :

Az árverés alá eső ingatlanokat 
a kikiáltási árnát alacsonyabb áron 
eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
% -át készpénzben, vagy az 1881 ; LX. 
t. c. 42 §-ában meghatározott árfo
lyammal számilott óvadékképes ér
tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek előlegesen bírói 
letétbehelyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az árverési feltételeket aláírni. (1881: 
LX. t. c. 147., 150., 170. §§., 1908: 
XLI. t. c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb ígéretet tett, ha töb
bet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa ígért ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni.

Veszprém, 1933. szeptember 7.
A kiadmány hiteléül:

Hellet s. k. D r. U ngváry s. k.
tlkvezető. 329 kir. jbirósági alelnök.
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tek és kirakatok előtt csoportosan áll
dogálni büntetés terhe alalt tilos. A 
forgalmat ellenőriztetem s ezen ren
delkezés ellen vétőket szigorúan fo
gom büntetni. Veszprém, 1933 októ
ber 31. Homoky Béla rendőrtanácsos, 
a kapitányság vezetője.

— T a lá ltak  Veszprémben nov.
3 . -án az utcán pénzt. 4. én pedig 
I drb. gyékényt. Igazolt tulajdono
sai a rendőrségen átvehetik.

— Gyilkolt a  m ust. Csonka Jó
zsef balatonszabadi gazdálkodó le
ment a musttal telt borospincéjébe, 
azonban nem jött vissza. Lesietett 
utánna id. Tóth István, majd kevés
sel később Tóth Imre fiatal gazda
legény is. Mivel egyikőjük sem jött 
vissza, egy mentőcsapat nagy elővi- 
gyázattal felhozta mindhármukat, de 
Tóth Imrén segíteni már nem lehe
tett, mert a gyilkos széngáz azonnal 
megölte. A másik kettőt sikerült meg
menteni az életnek.

— E lü tö tte  a z  au tó . Pápáról 
jelentik : Vasárnap este özv. Lángráf 
Zsigmondné bérautója, amelyet Szauer 
Mihály soffőr vezetett, Takácsin ke- 
resztülhaladtában elütötte ifj. Bakos 
József 13 éves takácsi fiút, aki agy
rázkódást szenvedett. Az irgalmasok 
kórházában ápolják és már túl van 
a veszélyen.

— A m ozi m űsora . Ma szom
baton (11.) fél 7 és 9, vasárnap (12 )
4 , fél 7 és 9 órakor: A direktor ur 
barátnője, vígjáték 8 felvonásban. A 
főszerepekben a legjobb vigjáték- 
szinészek: Dolly Haas, Max Hansen 
és Oltó Wallburg. Dolly Haas — a 
kis ,kadettkisas8zony“ — ebben az 
uj filmjében is tökéletes, elragadó. 
Ottó Wallburg, mint mindig, most is, 
csupán megjelenésével megnevetteti a 
nézőt. Élvezetes szórakozást fog nyúj
tani a film. Kiegészítőül a kedvelt 
ismeretterjesztő film, a Fox varázssző. 
nyeg és híradó. — Szerdán (15.) 
fél 7 és 9, csütörtökön (16.) 4, fél 
7 és 9 órakor a katona vígjátékok 
legjobbja : Nősül a garnizon. Fősze
replők : Ida Wüst és Albert Paulig. 
Végig hatásos, kacagtató mese ez a 
film, mely tárgyánál fogva is nagy 
vonzerőt fejt ki. Telve van egészen 
uj ötletekkel és kacagtató helyzetek
kel. A film filléres helyárakkal kerül 
bemutatásra, jegyei a közetkező szom
bat vasárnapi előadásokon érvénye
síthetők. Ezenkívül kiegészítő műsor 
és Hangos Híradó.

KÖZGAZDASÁG
A hússertés hizlalás 

jövedelmezősége.
A Veszprémmegyei Mezőgazdasági Bizott

ság október 20--i közgyűlésén felolvasta 
d r. P á tk ay  Lajos. (Vége.) 

A baconhoz hosszú testű, lehe
tőleg száraz és nem elzsirosodott 
süldő alkalmas, tehát a tengerinek 
túlságos egyoldalú adagolása mellett 
ez nem állítható elő. Nagyon alkal
mas hizlalási abrak a burgonya és 
rozs, továbbá az árpa, legalább 20 
%  koncentrált fehérje-abrak adago
lása mellett. Előállítása sokkal ren- 
tábili8abb a w sonka-süldőnél, mert 
mig a sonkamalac 75 kg. súlyig a 
legértékesebb, addig a baconsüldő 
92—93 kg. súlyban is megfelelő. Ma 
minden gazda törekvése, hogy olcsó 
ablakkal minél nagyobb súlyra hozza 
fel sertését, mert a felrakott súly 
előállítása alig fele költségbe kerül, 
mint a beállítási súly kg.-kinti ér
téke. A mai nehéz értékesítési viszo
nyok között a gazdatársadalomra nézve 
valóságos áldás a D. H. Rt. által fel

kutatott ezen eladási lehetőség, ami 
kielégítő hasznot juttat a hizlaló 
gazdáknak.

Legyen szabad saját york tenyé
szetemből példát felhoznom arravo- 
natkozólag, hogy mennyibe kerül 
gazdaságomban 1 kg. bacon-süldő 
előá litása. Számításom pesszimisz- 
tikus, minden költséget és rizikót 
felölel és ennek dacára az eredmény 
kielégítő: 1 drb. angol anya etetése 
a vemhesség alatt és a malacok táp
lálása választási korig:
120 nap vemhességi idő alatl

á 2 kg. a b ra k ....................  240 kg.
60 napi szoptatás alatt á  4 kg. 240 kg. 
malacok takarmányozása vá

lasztási k o r ig .................... 100 kg.
Összesen 580 kg. 

á  8 — P 46 40 
200 liter lefölözött tej á 2 ffill. 4 — 
anya és malacai kezelési dija

180 napra á  4 fillér ... 7.20
8 malac szimultánozása és

orbáncolytása....................  15 60
kamat: anyasertés árának 150

—6 % a félévre ............ 4 50
kamat: feletetett takarmány

ériéke után ....................  —.70
rizikó 5 % .............................  3 75

Összesen P 82 15 
8 drb. választási malac súlya

á 18 kg................................144 kg.
1 kg. választási york malac 

előállítási á r a .................... 57fillér.
Bacon süldő előállítási költsége.

1 drb. választási malac ér
téke: 18 kg. á  57 fillér .. P 10 26 

20 %-os felvételt kalkulálva 
360 kg. abrak á  8 '— ... 28 80

állatorvos, gyógyszer stb. da
rabonként ....................  p —

kezelés: 150 nap alatt 1 em
berre 200 süldőt számítva
á  1 fillér.............................  1 50

kamat: 6 %> a tőke után ... — 30
kamat: 6 °/o a takarmány után — 45 
rizikó darabonkint ............ — 50

összes költség P 42*81 
1 drb. 90 kg-os bacon süldő

előállítási ára ............ P 42 81
1 kg. bacon süldő előállítási 

ára .............................  47 5 fillér.
Miután a süldők mai ára kg-kint 

72 fillér, tehát a kg-kinti nyereség 
24 5 fillér, vagyis 90 kg os süldő 
darabjánál 22 pengő, 1 alom 8 da
rabnál 176 P.

Bizonyára akad gazdatársam, aki 
azt fogja mondani, hogy a válasz
tási malacait nem 57 fillérért, ha
nem kg-kint pengőn felül is tudja 
értékesíteni s igy 8 drb. malac elvá 
lasztásánál, vagyis 144 kg-sulynál 
l *20P-ős eladás mellett bevesz 172 80 
P-t, ebből levonva az előállítási költsé
get, 82 15 P t, marad nyeresége 90*65 
P. Erre a feletem az, hogy a bacon 
süldő előállításánál, szimullánozott 
malacokról lévén szó, köliség és ri
zikó felszámítása mellett egy alom 
malacnál 75 P-vel több haszna mu
tatkozik és emellett rozsát 8 P-vel 
értékesítette, szemben a mostani alig 
6 P ős árral.

Felhívom gazdatársaim szives fi
gyelmét a fenti, rentábilis üzemág 
felkarolására és felkérem, támogassák 
a Dunántúli Hussertéskiviteli Rt-t az
zal a szeretettel, amilyen buzgalom
mal a részvénytársaság igyekszik az 
önök sertéseit legjobban értékesíteni.

* A P énzin téze ti Központ ve
zérigazga tó jának  lá to g a tása  a 
V eszprém i T akarékpénztárban .
Különös kitüntetésben volt része a 
Veszprémi Takarékpénztárnak f. hó
7.-én, amikor is Pásztor Miksa, a 
Pénzintézeti Központ vezérigazgatója

személyesen látogatta meg. Pásztor 
Miksa vezérigazgatót dr. Iklódy-Szabó 
János kincstári főtanácsos, az intézet 
igazgatósági elnöke melegen üdvö
zölte, bemutatva az intézet életét 
1845 tői, alapításától kezdve. Pásztor 
Miksa részletesen érdeklődött az in
tézet ügyei iránt és nagy megelége
déssel állapította meg, hogy az inté
zet amellett, hogy a folyó évben 
200 000 pengő folyószámla kölcsönét 
fizette vissza, ezen felül még 350.000 
pengő új kölcsön folyósításával is 
enyhítette a nyomasztó gazdasági 
életet őszinte elismerését fejezte ki 
az intézet kedvező helyzete, valamint 
annak vezetősége iránt, hangsúlyoz
ván, hogy a látottak és hallottak után 
teljesen megerősödött az előlegezett 
bizalma és hogy jóindulatú, hathatós 
támogatására mindenkor számíthat 
az intézet. A Veszprémi Takarékpénz
tár sikere kihat a város közgazda- 
sági életére is, mert a Pénzintézeti 
Központ tudvalevőleg az ország 435 
pénzintézetének legfőbb irányitó és 
hitelellátó szerve és kivételes eset, 
amikor annak vezérigazgatója egyes 
intézetet meglátogat.

* Szép az  őszi vetés. Halmi 
Nándor, a várm. kir. gazdasági fel
ügyelőség vezetője a közigazgatási 
bizottságban beterjesztette október 
havi jelentését, amely szerint a múlt 
havi kedvező, megfelelő hőmérsék
letű és elégséges csapadéku időjárás 
mellett az őszi vetések jól keltek, 
szépen fejlődtek, jól bokrosodtak és 
állásuk jónak mondható. Az őszi 
gazdasági munkákat is akadálytala
nul végezték. A tengeri törése és be
takarítása ugyan még nincs minde
nütt befejezve, ennek oka azonban 
a késői érés volt. A cukor- és takar
mányrépát azonban már, egy-két ki- 
vétellel, betakarították. A beérkezett 
becslési adatok szerint cukorrépából 
85 mm., takarmányrépából pedig 95 
mm. az átlagtermés holdsnkint a 
vármegyében. Az értékesítési és mun
kásviszonyokban nem volt változás.

* Az olcsó nép ruháza ti akció  
sikere. Az olcsó népruházati moz
galomra vonatkozólag a kereskedelmi 
minisztérium közli, hogy a szövetek 
gyártás alatt vannak és a bekecs
szöveteket november 15.-ig, a többi 
szöveteket pedig november 21.-ig 
leszállítják. Bekecs-szövetből már 
eddig is 15 000 métert, nadrágszö
vetből (strux) 25COO métert, ing
anyagból pedig nyersárut 400 000 
métert, fehéritetiet 200 000 métert és 
festet:et 25000 métert rendeltek, de 
napról-napra érkeznek be újabb ren
delések, úgy, hogy a mozgalom si
kere biztosítva van. E rendelések ha
tárideje nincs lezárva és kívánatos, 
hogy azok minél előbb folytatódja
nak, mert ezáltal biztositható lesz a 
szöveteknek további folyamatos le- 
gzártása. A 4*83 pengős, sötétszürke 
és barna bekecs-szöveten, 2 09 pen
gős nadrágszöveten (strux) és a há
romféle inganyag-szöveten (nyersen 
49 fillér, fehérítve 63 fillér, kék, vagy 
fekete színre festve 59 fillér áron) 
felül újabban férfi felsőruhának való 
kék és fekete posztó is kerül forga
lomba 6 35 pengő fogyasztói áron. 
Gondoskodás történt, hogy minden 
községben a községi elöljáróságon a 
szükséges felvilágosítások és minták 
megkaphatók legyenek és lehetőleg 
minden községben legyen olyan ke
reskedő, vagy Hangya fiók, amelyik 
az akcióban résztvesz. Az árak lénye
gesen alacsonyabbak a szokásos kis
kereskedelmi áraknál és a jó minő
séget ellenőrzi a kereskedelemügyi 
minisztérium, amelyhez (Budapest, 
II., Lánchid-u. 1. I. 1. szám alá) az 
esetleges panaszok közvetlenül is 
intézhetők.

g a ra n tá lt fa jtá k , fo ly to n  
v irágzó  boko rrózsák  leg
ú jabb és legszebb színek
ben, o lcsón beszerezhetők 

g r ó f  N á d a s d y  F e r e n c  
á l la m i l a g  e l le n ő rz ö t t

nádasladányi kertészete
fa is k o lá já n a k  le raka tában  

V e s z p r é m b e n

Szigethy József n. 34. szóm
a la tt  és a h e ti p iacon 

Szent Imre-téren a  Rendőrség e lő tt
Megrendelés eszközölhető a Kát. 
Népszövetség Megyei Irodájában, 
V e s z p r é m , V é r  u tc a  I. a z .

Nagyobb megrendelés a helyfcc'.iek- 
314 nek házhoz szállítva.

* F elsődunántu l gazdái a  g a z . 
davédelm i rendele t k iegész ítésé t 
kérik . A Felsődunántuli Mezőgaz
dasági Kamara Khuen-Héderváry Ká
roly gróf elnöklésével vasárnap rend
kívüli gyűlést tartott a gazda adós
védő rendelet kiegészítése tárgyában. 
Sokorópátkai Szabó István volt mi
niszter azt kérte, hogy a védett bir
tokká nyilvánítás kérelmezésének ha
táridejét december 31.-ig tolják k ié i  
a bekebelezési határidőt november 
30.-ig hosszabbítsák meg. Szávozd 
Rihárd gazd. főtanácsos, dr. Mo- 
hácsy Lajos és mások indítványára 
azt kérték a kormánytól, hogy a ren
deletben foglalt magán- és kényszer
egyezségi eljárás előkészítésével és 
végrehajtásával az Orsz. Mezőg. Hi
telvédő Egyletet és vidéki szerveit 
bízzák meg. Mészáros István felső
házi tag a tizenötszörös kataszteri 
tiszta jövedelmen alóli adósok foko
zottabb védelmét sürgette. Tárgyalták 
ezután a külföldi valutára szóló adós
ságok rendezését is. Gláser Géza, 
Szávozd Rihárd, dr. Ormdndy János 
gazd. főtanácsos, kamarai igazgató, 
Ruip Jenő (Pápa) és Nikodém Mi
hály (Pápateszér) egyértelműen kér
ték a bérlök terhes adósságainak ren
dezését is, ami a bérbeadó földtu
lajdonosoknak is érdekeke. Ez a 
rendezés három-négymilió kamatse
gélyt igényelne és két és félmilió 
hold gazdasági üzemét biztosíthatná.

j A kamara a gyűlés határozatait a 
miniszterelnökhöz, a pénzügy- és a 
földművelési miniszterekhez terjesz-

! tette föl.
* Kedvezm ényes cukor a  m é 

hészeknek. A pénzügyminiszter a 
méhcsaládok téli felsegitésére kedvez
ményes áru cukrot engedélyezett. A 
cukor ára 85 fillér.

* Állami vetóm agsegély a de- 
vecseri já rá s  jégkárosu lt közsé
geinek. A devecseri járás 8 közsé
gében, ahol a májusi jégverés a ve
téseket tönkretette, a 20 holdon aluli 
kisgazdák között 147 mm. búza- és 
645 mm. rozsvetőmagot osztott ki a 
várm. kir. gazd. felügyelőség. A ve
tőmagot a kisgazdáknak a jövő évi 
termésükből kell természetben vissza
adni.

* Egységes búzavetőm ag  ki
osztás. Az egységes, jóminöségü 
búzavetőmag terjesztése az idén a 
kisgazdák között ismegindult, ameny- 
nyiben a földmivelési miniszter ren
delkezése folytán a kir. gazd. fel
ügyelőség a megyében a legjobban 
megfelelő Bánkuti 1201. sz. búza
vetőmagot, a szaporító gazdaságok-

Mikulásra legszebb ajándék a gyermekjáték, nagy választékban kapható Fodor könyvkereskedésében.
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ból, a kisgazdák kózBtt csere utján 
kiosztotta. Ilymódon a kisgazdák 
3000 mm. bánkuti búzavetőmaghoz 
jutottak, amely buzaféleség az eddigi 
tapasztalatok szerint minőség tekin
tetében Veszprémmegyében legjob
ban bevált.

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

Pápán a Kinizsi 3 :2  (2 :0 ) arány
ban győzött a győri II. kér. SE fö
lött. A Kinizsi, habár most sem ját
szotta ki rendes formáját, megérde
melten verte le a lelkes győri csa
patot. A vendégcsapat odaadó játé
kára nézve jellemző, hogy ellenfelé
nek 3 gólos előnye dacára sem adta 
fel a küzdelmet és veresége ellenére 
is javifott a gólarányon. Gólszerzők 
a Kinizsi részéről: Végh, Limperger 
és Kelemen. Bíró: Kamarell.

Az őszi szezon döntőjellegü mér- 
kőzését játszotta Bfüredsn a BSC a 
Várpalotai Unióval. A mérkőzés az 
erőviszonyoknak megfelelően 1 : 1 
(1: 1) arányú döntetlent hozott s 
mindvégig szép és élvezetes volt, 
minden durvaság nélkül. Az,, Unió 
gólszerzője: Eiler. Bíró: dr. Ősz.

A VTC Siófokon az SE-vel szin
tén döntetlenül 2 :2  (0:0) arányban 
játszott. A VTC a mérkőzés legna
gyobb részében támadott a formájá
ban kissé visszaesett siófoki csapat 
ellen, azonban csatársorának egyes 
tagjai a legbiztosabb gólhelyzeteket 
sem tud'ák kihasználni. Gólszerzői: 
Molnár és Farkas. Biró: Parányi.

A Pápai Vasutas Szombathelyen 
az SzFC től súlyos 7:1  (2 :1 ) ará
nyú vereséget szenvedett. A Vasutas 
fegyelmezetlenségére vall, hogy egy 
bajnoki mérkőzésre nem tudnak tel
jes csapattal felállani. A 9 ember 
fizikuma csak egy félidőre bírta az 
iramot, később fokozatosan vissza
esett és nem tudta megakadályozni 
a katasztrófáiig vereség elérésében 
ellenfelét. Egyetlen gólját Csehi sze
rezte. Biró: Somló.

A saját hibáján kívüli kényszer- 
pihenőre kényszerűéit Move VSS 
tartalékos kombinált csapata tréning
mérkőzésen Péten a KSE-től 3 :  1 
(0:1) arányú vereséget szenvedett, (t.l.)

o V asárnapi labdarugóprogram .
A Siófoki SE a SzAK-al Szfehérvárott, 
a szfeliérvári ELŐRE II. a KSE-vel 
Péten, a VTC a Fűzfői AC-val Vesz
prémben, a Pápai Vasutas a Zala
egerszegi TE-vel Pápán játszik baj
noki mérkőzést

o Kegyeleti s taféta  V árpalo
tán . Várpalotáról jelnntik: A kegye
leti stafétát a Várpalotai Unió TE és 
a Péti KSE rendezésében vasárnap 
futották le Várpalota és Pét között. 
Első lett az Unió, 2. Pét, 3. Hajmás
kér. A győztes csapat a honvédelmi 
minisztérium 11 ezüstérmét nyerte.

o Sakkcsapatversen Veszprém 
ben. A nyáron megalakult Dunán
túli Sakkszövetség több sakkörből 
álló kerülete a csapatbajnokság ver
senyeit most novemberben bonyo
lítja le. Ennek keretében a vesz
prémi sakkozók a szfehérvári Sak
kozó Társasággal f. hó 12,-én d. u.
2 órakor a Korona-szálló nagyter
mében mérik össze erejüket. Mind
két váios 8—8 legjobb sakkozója 
indul a nemes küzdelemben. A Sakk- 
szövetség biztosan számit a helybeli 
sakkozók s átalában a sakkművészet 
iránt érdeklődők megjelenésére, mert 
a tudományos és művészi sakk ér
tékelésére és élvezésére Veszprém
ben ritkán van alkalom. Belépődíj 
nincsen.

IRODALOM BŰVÉSZET
(A rajz to ll hum oristá ja .) Száz 

éve volt november 1.-én, hogy 
Jankó János a kiváló karikafuraraj- 
zoló megszületett. Művészetéről, egyé
niségéről és az érdekes korról, amely
ben élt, magvas tanulmányt irt Lyka 
Károly az Uj Idők be. Herczeg Fe
renc szépirodalmi hetilapjából kiemel
jük még Babay József és Székely 
Tibor szép elbeszéléseit, S. Bokor 
Malvin színes regényének folytatását, 
az „Uj Idők* elbeszéléspályázatán 
közölt bájos novellát, Horváth Kál
mán és Zámbory Lajos verseit, Asz- 
lányi Károly mulatságos kis meséit, 
Ebeczki György színházi cikkét, Móor 
Mária kitűnő gyermekpedagóiai ta
nulmányát stb. Számos időszerű és 
művészi kép, ötletes fejlécek egész 
sora, kézimunka, divatképek és a 
változatos rovatok gazdagítják az Uj 
Idők et. A kiadóhivatal: Bpest, VI. 
Andrássy-ut 16., bárkinek küld mu
tatványszámot. Előfizetése negyed
évre 6‘40 P, egyes szám 50 fillér.

(Járm er Lajos vak zongora- 
m űvész hangversenye.) Jármer La
jos világtalan zongoraművszésznek, 
a Vakok Országos Intézete zeneta
nárának hangversenyét hallgattuk vé 
gig a Nemzeti Kaszinóban vasárnap 
este. Nem a mi dolgunk bírálatét 
mondani Jármer Lajos művészetéről, 
amelynek kiforrottan tökéletes volta 
a legkomolyabb szakkörökben is el
ismert dolog. Csak annyit kell köte- 
lességszerüen regisztrálnunk, hogy 
akik meghallgatták ezt a hangver
senyt, azoknak elsőrendű műélvezet
ben, valóságos zenei „élményében 
volt részük, amilyen a mi vidéki 
városunkban, sajnos, elég ritkán adó
dik. A műsor számai Bach, Liszt, 
Beethoven, Chopin, Verdi-Liszt, Hor
váth A., Kodály és Dohnányi opu
saiból, tehát a legkomolyabb zene
művészek darabjaiból kerültek ki, 
amelyekbe Jármer Lajos, csodálatos 
tehnikáján, férfiasán erőteljes elő
adásmódján át belevitte a lelkét s 
igy tolmácsolta előttünk — termé 
szetesen az ő külön zenei egyénisé
gének tükrén keresztül — a Nagyok 
zeneköltészetét. A — sajnos — ke
vésszámú, de mfiértő közönség nem 
győzött tapsaival kifejezést adni lel
kes elismerésének. —gs .—

(R ádiósztárok vendég játéka  
V eszprém ben.) Nagyszabásúnak 
ígérkező mfivészestét rendez nov. 
19.-én, jövő vasárnap Veszprémben 
a Rádióélet képes rádióujság. A leg
népszerűbb rádiósztárok fognak föl
lépni az estén, igy vitéz Somogyvdry 
Gyula, a rádió h. igazgatója, a „Gyula 
diák" néven ismert országoshirü 
költő. Orosz Vilma szubrettprima- 
donna opereltré3zleteket fog énekelni 
és táncduettokat előadni Tamás Benő 
táncoskomikussal, aki Chaplin-paró- 
diával is kacagtat. Antal Erzsi éne
kesnő Nádor Jenővel, a Király-szín
ház bonvivánjával opera és operett
áriákat duettoz szólóin kívül. Szász 
Ili humoros magánszámokkal kelt 
derűt. Még Szász Ha, a veszprémi 
születésű dr. Bánóczl Dezső és Ki- 
szely Gyula fogják szórakoztatni a 
közönséget, amely a megőrzött jegy
szelvények ellenében 1—2 hónapig 
ingyen kapja a „Rádióéletet". Jegyek 
olcsó árban Fodor Ferenc könyvke
reskedésében kaphatók.

(Az O rszágos K am ara Színház 
V eszprém ben. Alapi Nándor utóda: 
vitéz Bánky Róbert színigazgató szín- 
társulatával november 27.-én kezdi 
meg előadásait Veszprémben. A szin- 
társulal Ceglédi Béla titkár, Csergő 
István, Zemplény Zoltán, Deák Fe
renc, Szántó Ernő, Kovács Árpád,

Sashegyi József, Szepessy Edit, Ga- 
bányi Böske, Serfőző Ilona, Gáspár 
Amália, Taly Sári tagokból áll. Színre 
kerül: „Timosa", „Egy csók és más 
semmi", „Tévedések jáléka", „Ketten 
a bányában", „Aranyfüst", „Tűzma
dár", .Huszárok", stb. Filléres hely. 
árak:. 16 fillértől 1 pengőig.

Anyakönyv.
Születés : Neubauer Sándor fodrász és 

Simon Brigitta fia István Márton r. k. — 
Mórocz János földm. és Horváth Lidia 
leánya Vilma r. k. Ráczkevi Dezső asz
talos és Tuba Eszter fia Gyula Dezső ref.
— Hegyi Mária cseléd fia János Ferenc r. k.
— Róth József kir. tszéki fogházőr és Si
mon Erzsébel leánya Magdolna r. k. — 
Göndöcs János napsz. és Tobak Julianna 
leánya Julianna r. K.

Halálozás Pápai Károly fuvaros 76 é., 
ref. — Tóth Gáborné Varga Anna 39 é., 
r. k. — Kalivoda Ilona 11 é., r. k. — Grósz 
Ferenc bélt. 42 é., r. k. — Tischner János 
62 é., r. k. — Molnár Lujza 76 é., r. k. — 
Friesz Adám fodrász-s. 50 é., r. k. Mol
nár János 5 é., r. k. — Kereső Balázsné 
Tőrök Ágnes 39 é., r. k.

Házasság: Ticz Antal földm. és Brenner 
Margit r. k. Molnár Tivadar tejgazd. 
ellenőr és Kovács Mária oki. gazd. szak
tanító r. k. Kajcsos Ferenc O. H. K. 
tisztv. és Sándor Gabriella r. k. — Dvorszky 
László máv. mozdonyv. és Heinrich 
Rózsa r. k.

Veszprém megyei város polgármestere 
12623— 1933. szám.

Ajánlati felhívás.
A városi kórház és szegényház 

részére 1933. évben szükséges alábbi 
élelmicikkek, úgymint:

m arha-, bo rjú -, s e r té sh ú s  és 
egyéb húsáruk , se r tészsír , főző- 
és  tészta liszt, fő^pdara , kenyér, 
zsem lye, ecet, szeszfélék , te j, vaj, 
sa jt, cukor, só, kávé, különféle 
fűszeráruk , a  fliszerüzlet körébe 
ta rtozó  különféle h aszná la ti tá r 
gyak, szappan , tisz títószerek , s ep 
rők , kefék, stb ., továbbá a kórház
ban és szegényházban elhaltak, va
lamint a város területén hozzátarto
zók nélkül elhalt szegények részére 
szükséges koporsók szállítására pá
lyázatot hirdetek.

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

Az ajánlatot írásban, borítékba 
zárva, szabályszerű bélyeggel ellátva, 
kizárólag az általam kiadott, a szál
lítási feliéieleket is magában foglaló 
ajánlati űrlapon lehet megtenni. Az 
űrlapok a városházán, a kiadóhiva
talban (I. em. udvari szárny, 7. sz. 
szoba) kaphatók. Ugyancsak ott kap
ható a szállításra kerülő cikkek tel
jes jegyzéke is.

Az ajánlatokat a polgármesteri hi
vatal iktatójába 1933. évi novem 
b e r 23.-ának déli 12 ó rá já ig  kell 
beadni. A később érkező, úgyszintén 
nem az előirt ajánlati űrlapon tett 
ajánlatokat figyelembe nem vesszük. 
Utóajánlatnak helye nincs. Az aján
lat felelt a kórházi bizottság dönt, 
annak ha'ározatáig ajánlattevők kö
telezettségben maradnak. A kórházi 
bizottság fenntartja magának a jogot, 
hogy a beérkezett ajánlatok közül 
szabadon választhasson, tekintet nél
kül az ajánlott árakra, továbbá arra, 
hogy a szállítást az azonos szakma 
körébe tartozó cikkekre nézve is, 
akár egy ajánlattevőnek Ítélje oda, 
akár pedig azt több ajánlattevő kö
zött ossza meg.

A szállítási kötelezettség 1934. 
évi január l.-ér. kezdődik és 1934. 
december 31.-ig tart.

Veszprém, 1933. november 8.
Dr. Berky
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Két szoba, konyha
és mellékhelyiségekből áll6 
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azonnal kiadó
F e j e s w ö lg y - u t c a  3 . 2 n

Rádiók részletfizetésre Fodornál!
A veszprémi kir. (bíróság, mint telek

könyvi hatóság.

7583-1933 . Ik. szám.
Árverési hirdetmény kivonat.

Mandl Ferenc végrehajtatónak 
özv. Hartmann Antalné szül Hornung 
Mária, Hartmann János és Bergmann 
Istvánná szül. Hartmann Krisztina 
végrehajtást szenvedők ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a Veszprémi Takarékpénztár 
csatlakozott végrehajtató kérelme kö
vetkeztében elrendeli az újabb árve
rést Mandl Ferenc végrehajtatónak 
54 P 24 f tőkekövetelés és járulé
kai behajtása végett, a veszprémi kir. 
járásbíróság területén lévő, Szentgáf 
községben fekvő s a szentgáli 2251. 
sz. tjkvben A f i .  sor 2634. hrsz. 
a. felvett, özv. Hartmann Antalné sz. 
Hornung Mária, kisk. Hartmann Já
nos, Bergmann Istvánná szül. Hart
mann Krisztina nevén álló */6 részre 
(szántó a somodban) 162 P 92 f. 
kikiáltási árban ; u. ezen tjkvben Af3. 
sor, 3494. hrsz. a. felvett ingatlan
ból ugyannak nevén álló ö/6 részre 
(szántó a farkasdülőben) 51 P  25 f. 
kikiáltási á rban ; u. ezen tjkvben 
A f  4. sor 4708. hrsz. a. felvett in
gatlanból ugyanannak nevén álló 
6 „ részre (erdő az alsóerdőn az ap- 
róbéti dűlőben) 892 P 92 f kikiál
tási árban.

Az árverés nem érinti a szent- 
géli 2251. sz. tjkvben C. 18. sor
szám alatt 1898—1915. tk. sz. vég
zésre özv. Hartmann Antalné szül. 
Hornung Mária javára bekebelezett 
özvegyi haszonélvezeti jogot.

A tlkvi hatóság az árverésnek 
Szentpál községházánál megtartá
sára 1933. évi november hó 21. nap
jának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az 
árverési feltételeket az 1881: LX. t. 
c. 150. §-a alapján a következők
ben állapítja m eg :

Az árverés alá eső ingatlanokat 
a Veszprémi Takarékpénztár érdeké
ben a kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabb áron, Mandl Ferenc 
végrehajtató érdekében 2442 P 4C 
f. áron alul eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár IC 
°/o-át készpénzben vagy az 1881: 
LX. t  c. 42. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél le
tenni, vagy a bánatpénznek előleges 
bírói letétbehelyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket alá
írni. (1881: LX. t. c. 147., 150., 170. 
§ § ; 1908: XLI. t. c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltás' 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb
bet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa Ígért ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni.

Veszprém, 1933. szeptember 3.
A kiadmány hiteléül:

Heller 8. k. Dr. U ngváry  s.k.
328 tlkwezető. kir. jbirósági alelnök.

a  v e s z p r é m v A r m e g y e
sze rkesztősége  és k ia d óh iva ta la  

Veszprém , F ü re d i-te le p  II. sz. a la tt  van.
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalata.


