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

Ámen.

Felekezeti
kérdés.

Gömbös Gyula miniszterelnök 
a  Nemzeti M unkahét alkalm ával 
lezajlott fővárosi zászlóbontás 
nagygyűlésén tízezrek jelenlétében 
foglalkozott az  ország időszerű 
politikai kérdéseivel. Nem a  mi
niszterelnökön múlik, hogy ezek j 
között a  problém ák között kell em
líteni a  felekezeti kérdést is, mert 
ő szeretné legjobban, ha m anap- ; 
ság, amikor ezer sebtől vérzik ez 
a  sokszor megcsufolt nemzet, fi- j 
gyeimét az  ország ennél égetőbb 
problém ákra fordítaná.

De ha vannak tünetek, ame- | 
lyek arra m utatnak, hogy a külön- , 
böző hitfelekezetek közötti béke 
ellen rendbontó szándékok mutat- [ 
koznak, kötelessége az  ország mi- j 
niszterelnökének, hogy ő is szem 
benézzen azokkal. Joggal vethet
jük fel a k é rd ést: nincs ennek a 
nem zetnek ma más gondja-baja, 
m int hogy azt kutassa, ki melyik 
tem plom ban áldozik Istenének ? 
Amikor előttünk fekszenek széles 
néprétegeknek leküzdhetetlenül 
m egoldást követelő szociális kér
dései, ránk szakadtak  a  gazdasági 
bajok  tömegei s nincs foglalkozási 
ég. amelyik ne zörgetne megsegítés
é i, a  felcseperedő ifjúság elhelye
zése  s a nemzet m unkájában való 
részeltetése idegeket tépő probléma 
lett... és úgy belpolitikailag, mint 
külpolitikailag a reformvilágáram- 
íat szelleme nyomul előtérbe min
den irányból, s itt vagyunk Tria
non tömlöcébe zárva, várva a 
gondosan előkészítő m unka utón a 
szabadu lás pillanatát, — nincs hót 
semmi m ás, amivel felrózni lehetne 
a  nemzetet, mint a felekezeti ma
rakodás ? .

A hitviták ideje lejárt. Es bár 
soha ne mérgesedtek volna el any- 
nyira, hogy a  magyart a  m agyar
ral szem beállítsák s ma is oly 
egységesen á llhatnánk a  Duna 
m edencéjében, mint amilyen egy
séges magyar gondolkozásra tö
rekszik Gömbös Gyula. Sajnos, a 
történelem vészterhes időkben év
századokkal ezelőtt adott helyze
tet teremtett a  mai nem zedék szá
m éra. Józan ésszel senki sem kí
vánhatja  vissza a vallási villongá
sok hitvitázó korát, mert a  m a
gyar nem zet történelme azt mutatja, 
hogy ez négyszáz esztendővel ez
előtt m egoszláshoz vezetett.

Mennyivel inkább résen kell 
lenni a  szegény trianoni Magyar- 
országnak az ilyen m egm ozdulás
sal kapcsolatban ! Göm bös Gyula

bátran és becsületes szívből fa
kadt hevülettel szállt szembe min
den felekezeti gyűlölködés szelle
mével, s amikor ezt tette, a ha
zája sorsáért aggódó s kötelessé
gét teljesítő felelős tényező nyilat
kozott meg benne. És ha mór az 
a  helyzet adódott, hogy egyikünk 
sem tehet arról, hogy katolikus, 
vagy protestáns m agyarnak szüle
tett-e, ne azt keressük egymás 
anyakönyvi lapjában, hogy kinek 
milyen vallás van beírva a rubri
kába, hanem  örüljünk annak, hogy 
egyformán magyarok vagyunk, 
mert ha alázatos lélekkel meghajt
juk fejünket Isten templomában, 
mindnyájan ugyanahhoz a Gond
viselő Atyához imádkozunk.

Nemzetünknek a sorsa és fenn
m aradása ezer esztendővel eze
lőtt dőlt el a Duna-medencéjében. 
Abban a  nagy történelmi pillanat
ban, amikor őseink keresztvíz alá 
hajtották pogány fejüket. Azóta a 
kereszténység hitélete alkotóeleme 
lett a magyar nemzetnek s a ké
sőbbi viharos évszázadok alatt ; 
mindenkor Istenbe vetett hittel, 1

A zirci kerület után a multhéten 
a devecseri kerületben is végbement 
a Nemzeti Egység szervezkedő kör
útja, amelynek főtényezői dr. Schandl 
Károly ny. államtitkár, a kerület il
lusztris, nagy szeretetnek örvendő kép
viselője és Felber Pál, a Nemeti 
Egység agilis várm. közp. titkára 
voltak.

Kertán volt az elindulás, ahol a 
Keresztény Kisgazda Földműves és 
Polgári Párt, mint a Nemzeti Egy
ség helyi szervezete népes értekezle
tet tartott az uj Népházban. Mdthé 
Jenő kisbirtokos meleg érzéssel kö
szöntötte a népszerű képviselőt, egy
úttal pedig arra kérte a nép nevé
ben, hogy ne vegyék ki a jegyzők 
kezéből az okiratok szerkesztésének 
jogát, mert a falu 'nem  bírja el ezt 
a megterhelést. Ezután Schandl Ká
roly meggyőző erővel fejtette ki, hogy 
a nemzeti épitőmunkába most az ed
diginél is intenzivebben belevonják 
a falu népét, hogy ezzel az egységes 
összefogással megerősíthesse a kor
mány nagy nemzetmentő munkáját. A 
hallgatóság nagy megéléssel és élénk 
helyesléssel fogadta képviselőjének 
nagyhatású, szép beszédét, amely után 
Felber Pál közp. várm. titkár a Nem-

Szűz Máriás lobogók alatt vívtuk 
meg küzdelmes harcainkat.

Ki tagadhatja, hogy ma is 
dúló harcok közepén vagyunk? 
Remélhetjük-e elérni a győzelem 
babérát, ha olyan tünetetek ütik 
fel a fejüket közéletünkben, am e
lyek nem az erők összetevésére, 
hanem azok szétforgácsolására ve
zetnek? Felmérhetetlen veszedelem 
rejlenek abban, ha Gömbös Gyula 
intő szózatét nem szívlelné meg 
mindenki és ha hitvitázás ütné fel 
a fejét a  magyar rónákon.

A legnagyobb tisztelettel va
gyunk minden vallásfelekezet iránt, 
nem keressük senki hitbéli életét, 
de örvendünk annak, ha mindenki 
valóban a hit alapján állva merül 
bele vallása igaz életébe. Ha már 
szétszaggatott bennünket vallási
lag a sors, annál is inkább szük
ség van arra, hogy ledöntsük az 
egymás közötti válaszfalakat. Le
gyen e nemzet legfőbb törekvése 
az, hogy egybeforrva újabb dicső 
évszázadok kiépítésén fáradozzon. 
Ez az  egybeforradás erőt jelen tés 
sikerhez visz. (m y .)

zeti Egység szervezésének gyakorlati 
részét ismertette lendületes szavak
kal. Egyhangúlag alakult meg ezu
tán a Nemzeti Egység helyi szerve
zete, majd Ihász Mihály ev. lelkész, 
helyi elnök emelkedett szellemű buz
dító beszéde zárta be az értekezletet.

Hasonló módon alakult meg a 
Nemzeti Egység szervezete azokban 
a községekben is, ahol még a szer
vezkedés a képviselő beszámolói so
rán — amelyekről már megemlékez
tünk — nem történt meg. így Kis- 
kamondon (elnök Kamondy Dezső 
kisbirtokos, vezető titkár Komjáthy 
Gyula kisbirtokos), Nagykamondon 
(elnök Sebestyén Ferenc kántortanitó, 
vez. tilk. Jakab József kisb.), Nagy
piriten (elnök PetKÓ Gábor kisb., vez. 
titk. ifj. Hajmást Géza kisb.). Kis
piriten (elnök Dezső Béla földb., 
vez. titk. Horváth Péter ig.), Ador- 
jánháza (elnök Végh János ref. lelkész, 
vez. titk. Árvái Oábor ie. tanitó.), 
Egeralján (elnök Boncz Gyula birt., 
vez. titk. Cserkutl Sándor ref. tanitó), 
Vidon (elnök Barcza Dezső birt., vez. 
titk. ifj. Péter Lajos kirsbirt.), Nagy- 
alásonyban (elnök Mátis Károly ev. 
lelkész, vez. titk. Karner Gusztáv ev. 
tanitó) és Dabronyban (elnök Kakas

József ev. lelkész, vez. titk. Kotta 
Pál r. k. kántor tanitó.)

Dabronyban ifj. Antal Lajos 
róm. kát. plébános megható sza
vakkal tolmácsolta azt a ritka me
leg szeretetet, amivel a dabronyi nép 
képviselője iránt viseltetik. Minden 
évben elszokott jönni képviselő urunk 
— mondotta többek között —, hogy 
beszámoljon nekünk s hogy meg
vigasztaljon bennünket. És mi min
dig, mint édesatyánkat, igaz szeretet- 
lel fogadjuk és hallgatjuk őt. Kakas 
József ev. lelkész búcsúzó beszéde, 
amely a hűségről és békességről 
szólóit, zárta be az erkölcsi sikerek
ben gazdag politikai körutat, ame
lyen minden községben hallani le
hetett a nép panaszát és ezer baját, 
de hallható volt a hit, reménykedés 
és bizakodás szava is. Az utóbbiak, 
óriási halassal, különösen Schandl 
Károly képviselő szárnyaló beszédei 
nyomán fakadtak, amelyek során azt 
a szűnni nem akaró lelkesedéstől 
kisért és őt kerülete népével lélekben 
mégjobban összeforrasztó kijelentést 
te tte :

— Kerületem érdekeit és érde
mes polgárait akarom továbbra is 
szolgálni, mert ezzel a derék, becsüle
tes, vallásos, szorgalmas és józan 
néppel érdemes összefogni a jobb 
magyar jövő reményében.

Holitsclier Károly 
beszámolója Zircen.

Zitcröl jelentik : Holitscher Károly 
ga2d. főtanácsos, a zirci kerület nép
szerű képviselője vasárnap délelőtt 
beszámolót tartott a Zirci Rőm. Kát. 
Legényegylet nagytermében, amelyet 
a zuhogó eső ellenére is zsúfolásig 
megtCltötl a választóközönség. Meg
jelent a beszámolón az éppen Zir
cen tartózkodott dr. Kenessey Pong
rác főispán, dr. Horváth Lajos alis
pán, dr. Kenessey Zoltán másodfő
jegyző, valamint az apátság több 
tagja is. Dr. Cseresnyés jenő köz
jegyző, a Nemzeti Egység zirci párt
elnöke a .Hiszekegy" elmondása 
után melegen üdvözölle a megjelen
teket s a képviselőt, akit fölkért be
számolójának elmondására.

Holitscher Károly lelkes tapsok 
között kezdte meg beszédét, amely
nek elején rámutatott, hogy könnyebb 
kritizálni és elégedetlenséget szítani, 
mint a kedélyeket megnyugtatni és 
békét teremteni. Ö mindenkora val
lásosságon és hazafiságon alapuló, 
becsületes épitőmunkát hirdette, mél
tón azokhoz a nemes eszmékhez, 
amiket a zirci apátság évszázados 
falai sugároznak ki. Hangoztatta, 
hogy ő legitimista, mert a legitimiz
mus ezer éven át tartotta fönn az 
országot, naggyá, erőssé tette nem
zetünket s ez az eszme töri egykor 
széjjel a trianoni béklyókat. De — 
mondotta — a legitimizmus ellen 
vét, aki ezt a gondolatot népgyűlések 
szószátyár forgatagába viszi bele, 
vagy ilyen nyomorban erőszakolja a

A  Nemzeti Egység körútja 
a devecseri kerületben.

Minden községben a szeretet és bizalom őszinte meg
nyilatkozása fogadta Schandl Károly képviselőt. 

E z z e l  a  v a l l á s o s ,  s z o r g a lm a s ,  j ó z a n  n é p p e l  é r 
d e m e s  ö s s z e f o g n i  a  jo b b  m a g y a r  j ö v ő é r t  — 

m o n d o t t a  S c h a n d l  K á r o ly .
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megoldást. Ma a külpolitika sem al
kalmas arra, hogy ezt a kérdést meg 
tudjuk oldani.

A továbbiakban a gazdasági vál
ságról beszé't. A gazdasági kérdése
ket a mai világválságban a magunk 
erejéből nem tudjuk megoldani. Rá
mutatott Amerika és Szovjel-Orosz- 
ország világdömpingjére, a búza le
romlott világpiaci árára s arra, hogy 
a kormány emberfölötti erővel, mint 
ügynök a külföldet járva, mégis pia
cot teremtett számunkra, fáradozik a 
bajok orvoslásán, amit Ukicsinyelni 
hálátlanság és rossz szolgálat az or
szágnak. A csehek rablószándékaival 
szemben a revízió eszméjében jelölte 
meg az orvosszert, majd az amerikai 
elnök dollárpolitikáját ítélte el s ez
zel kapcsolatban hangoztatta, hogy 
rossz politikát folytatnak azok, akik 
inflációról és deflációról beszé’nek, 
adósságleirást és egyéb hasonlókat 
ígérnek, mert ezeknek az események
nek isszuk most a levét. Kiemelte 
még a kormány gazdaadósokat védő

rendeletét hangoztatta, s habár ő 
agrárius, a kisiparosság és kereske
dők részére is kíván ilyen kedvez
ményt, majd a zirci munkássághoz 
intézett meleg szavakat, amelynek 
törekedett munkát é3 kenyeret biz
tosítani. amihez hatalmas segítőtársra 
talált Werner Adolf apátban. Végül 
fölhívta a közönséget, hogy a Bakony 
kultuszát el ne hanyagolja, s arra, 
hogy csatlakozzék a Nemzeti Egy
séghez, mert a kormány nagy föl
adatok előtt áll és nagy tömegeknek 
kell mögötte állni, hogy bizalommal 
dolgozhasson.

A beszámolót az egybegyűltek 
viharos tetszéssel fogadták s a köz
szeretetben álló képviselőnek Wolf 
János és Wetzl Nándor az iparosok, 
kereskedők és gazdák, dr. Horváth 
Szaléz a keresztény munkásság, dr. 
Kuntzl Ernő pedig a szellemi mun
kások nevében meleg köszönetüket 
és őszinte bizalmukat fejeztén ki. 
Végül a „HimnuszM énekelte a kö 
zönség.

vonuló nemzeti hadsereget az Or
szágház előtt várták zászlóval és bok
rétával, a nemzeti8zinü zászlót és a 
63 magyar vármegyének gyászbabo- 
ritott virágbokrétáját pedig Tormay 
Cécile országos elnök vezetésével át
adták a fővezérnek. De nemcsak a 
zászló és virág kellett a nemzeti had
seregnek, hanem fehérnemű is. A 
MANSz három hét alatt 10.700 da
rab fehérneműt gyűjtött össze erre a 
célra.

Csakhamar elkövetkezett a Nyu
gat-Magyarországért folytatott harc. 
A MANSz egész vezetősége és főbb 
tagjai mozgósítva voltak és a sop
roni megyeházán, asszonycsapata 
élén, medjelent a vezérasszony, Tor- i 
may Cécile és zengzetes olasz nyel- i 
ven kért igazságot az olasz katonai ; 
megbízottól, akinek szemében könny 
gyűlt a beszédre, a csüggedő ma
gyarság szivébe pedig uj reménység. 
Sopron megmentésében a MANSz 
jelentős szerepet vitt.

A békerevizióért való propagan
damunkában a MANSz fáradhata.la- 
nul dolgozik. Kivált az olasz és an
gol sajtóban és társadalomban folyik 
ez a munka csüggedetlen kitartással 
Írásban és szóban, a MANSz arra 
buzdítja tagjait, hogy külföldre so
hase küldjenek levelet valamiféle re
vizionista propaganda - nyomtatvány 
csatolása nélkül

Magyarország kormányzójának 
neje személyesen támogatta a MANSz- 
nak azt az akcióját, hogy a külföldi j 
szövetek kiszorítására háziipariig 
állítsák elő nőink a szöveteket és a 
magyar királyok várában szövőszé
kek kattognak, a magyar nők ezrei
nek adva példát a szorgalomban és 
a hazafiságban. Ahol a magyar házi
ipar sikereket ért el, dicsőséget és 
pénzt jelentő sikereket, a MANSz-é 
volt mindenütt a kezdeményezés. A 
MANSz munkájának nyomát mutat
ják a Budapesten és a vidéki váro
sokban rendezett háziipari kiállítások 
a milánói kiállításon elért nagy siker, 
a Vigadó-palotában megnyílt Magyar 
Bolt, amelynek megnyitását Horthy 
Miklósné főméltóságu asszony meg
jelenése tette emlékezetessé.

Külön nagy tétel a háziparban a 
magyar baba, amely ezrével szerzett 
megbecsülést és szeretetet hazánk
nak Olasz- és Franciaországban, sőt 
a távoli Amerikában. Ugyanezt a célt 
szolgálták a leleményes és művészi 
magyar propaganda-képeslevelezőla- 
pok, kivált a híres trianoni lap, az 
ötfelé széteső Magyarország térké 
pével. A Mussolini leány esküvőjére 
remekbekészült halasi csipke és an
nak ünnepélyes átadása Tormay Cé-

A MANSz zászlóbontása 
Veszprémmegyében.

A Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetsége a keresztény magyar nők 
leghatalmasabb, legátfogóbb szer
vezete, amely magában foglalja mind
azt, ami szellemi és erkölcsi erő a 
magyar asszonyokban van. A ma
gyar asszonyok ezzel a szervezettel 
követendő, de idáig még csak meg 
sem közeliiét; példát mulattak a férfi 
társadalomnak a nemzeti egységre. 
Ha a férfiak képesek volnának asz- 
szonyainknak ezt a nagyszerű pél
dáját követni, egy táborban volna 
az egész magyarság.

A MANSz már az ország nagy 
részében meg van szervezve és a 
szervezkedés gyors léptekkel halad 
a még meg nem szetvezett területen. 
Most kerül rövidesen Veszprém vár
megye ilyen részeire is a sor és Így 
időszerűnek tartjuk, hogy egyet-mást 
mondjunk erről az alakulatról, amely
nél fontosabb, nagyobb súllyal, na
gyobb tekintéllyel bíró társadalmi 
intézmény Magyarországon nincs.

A MANSz 1919. november 16.-án 
szerepelt előszóra nyilvánosság előtt 
azzal, hogy tagjai a Budapestre be-

A kicsi „Jóság“.
Irta Kovácsné T akáts  Irén.
Fehér párnák között, pici bölcső

ben nyugszik csecsemő kis fiam. 
Arca a sírástól nem vörös, mint a 
legtöbb csecsemőnek. Halvány pír
ral, szép csendesen alszik, avagy te- 
kinlget. Ha éhes csöpp száját moz
gatja.

Hónapok múlva már pólya nél
kül, szabadon rugdalózik bölcsőjé. 
ben, gőgicsél, fel ülni próbálgat, 
kacagó hangokkal élénkíti meg a 
szoba csendjét.

A hetek múlnak, már kocsijában 
üldögél a kertben egy árnyas fa 
alatt. Virágillatos tavasz van. A hun
cut napsugár a fa lombjain át láncol 
selymes, puha haján, kövér arcocs
káját barnára csókolva. Kemény husu 
te8tecskéje élvezi a nap melegét a 
tavasz ragyogását. Órák hosszat ül
dögél így csendben, nézi a kert 
virágait, hallgatja a közeli baromfi- 
udvar zaját. A lakásban dolgozgatva

sokszor kinézek reá, ilyenkor felém, 
mosolyog, kezecskéjét felemelve. Ha 
látogatók jönnek hozzánk, mindegyik 
megjegyzi: ennek a gyermeknek a 
szemeinek a tekintetében van valami 
valami megmagyarázhatallan nézés.’ 
Pedig nem feltűnők a szemei, nem 
fekete, nem égszínkék, csak szürkés- 
barnás.

Egyszer hirtelen ránéztem éj aj
kamon önkéntelenül gyorsan szaladt 
ki a szó : a .jóság*. Igen, igen, most 
már tudom, mi az a kifejezésteljes 
tekintet ebben a szempárban. A csa
ládom örömmel fogadta és helye
selte az elnevezést és vidáman hang. 
zott az ajkakról a .Jóság*, kicsi 
-Jóság”.

Már a gyermek rácsban tanul
gat járni, fogódzkodva, gyors lép
tekkel a kicsi Jóság. Ha megunja a 
járást, leül, eljátszik egy-egy játék
kal. Körülötte dolgozgatok. Figye
lemmel kisérgeti lépteimet. S ha a 
rossz gazdasági viszonyok miatt a 
gond és dolog közölt könny jön 
néha a szemeimbe s ha reá nézek.

a könny már mosolygó arcomon fut 
végig, olyan vigasztaló, kedves, bá 
jós tekintet jön felém. Lehajolok mel
léje, kicsi fejét hozzám hajtja s te
kintete a szivemig hat, s ilyenkor 
szeretném dalolva körültáncolni a 
szobát, hogy enyém ez a megelé 
gedett, nyugodt, kedves szempár tu
lajdonosa.

Ha étkező edényeit kezembe ve
szem, akkor hangos szóval, erős 
kezecskéi kérő mozdulatával tud 
tómra adja, hogy éhes. S ha étel
kéjét elfogyasztja, megelégedetten dö
cög tovább. Ha álmos, a rács avagy 
kocsija támlájára téve karját, ráhajfja 
fejecskéjét, tudtomra hozva, hogy 
aludni óhajt. S ha felébred, nem sir, 
beszélő tudományát hangoztatja: pá
pá, ba-ba, te-te. Ilyenkor az elsöté
tített szobában félrehúzom a füg
gönyt s a világosságban ragyog a 
mosolygó gyermekarc.

Akármerre járok, egy gyermek 
szempár kisér, melynek tekintetében 
tündököl kicsi fiam egyénisége: a 
jóság.
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cile beszéde kiseretében, megbecsül
hetetlen külpolitikai tett.

A MANSz szociális tevékenységé
ből csak futólag emlitjük ezeket: a 
hadifoglyok gondozása és fogadása, 
a főiskolai ifjúság gondozása (Horthy 
Miklós Kollégium, Sarolta- Leányott
hon, Horihy Miklósné-Leányotthon), 
leányanyák védelme (Átmeneti Le
ányotthon Szegeden), gyermekvéde
lem az ország minden részében atb.

AMANSz büszkén tekinthet múlt
jára és reménnyel jövőjére. Megmu
tatta, hogy a magyar asszonyok föl
lángolása nem szaimaláng, hanem a 

j magyar családi tűzhely állandó, biz- 
j tos tüze, amelynek melegénél pihe

nést, enyhülést találhat nemcsak a 
nő és a gyermek, hanem a harcban 
elfáradl férfi is. A MANSz Veszprém 
vármegyében folyamaiban lévő meg
alakulásai örömmel üdvözöljük és 
annak működését figyelemmai fog
juk kísérni.

A nemzeti munka 
szózata.

Egy esztendeje múlt, hogy Göm
bös Gyula miniszterelnök röviddel 
kormányrajulása után a TESz szék
házának erkélyéről feltette a kérdést:

— Mit akartok ?
A jelen volt tízezrek ajkáról egyet

len szó hasította át a magyar levegőt:
— Feltám adást!
Egy év múltával, a Nemzeti 

Munkahét ünnepségei során ugyan
arról a helyről hívta fel Gömbös 
Gyula a nemzet figyelmét azokra a 
szempontokra, amelyek alapján fel
támadását remélheti. 15 pontba Ösz- 
szefoglalva tárta fel a célhoz vezető 
utat s ezzel rendszerbe foglalta a 
magyar nemzet tennivalóit.

— A feltámadás legbiztosabb alapja 
a nemzeti munka összhangja — mon
dóba Gömbös Gyula, amelynek irány
elveit az alábbiakban tárta a nem
zet e lé :

1. Az a nemzet, amelynek fiai a 
munkát szeretik, megbecsülik és 
szorgalommal űzik : a nemzet leg
nagyobb értékét védik.

2. Csak az a nemzet állja meg 
a nepek ádáz küzdelmében helyét, 
amelynek minden tagja becsületes 
munkában tölti életét.

3 Mindegy, kérges tenyérrel, vagy 
csiszolt ésszel keresed kenyeredet és 
gyűjtőd vagyonodat — mindenképen 
magyar testvér vagy.

4. Olyan jövedelmet, amely nem 
munkából származik, csak egészség
telen életet élő nemzetek tűrnek meg.

5. A munka előfeltételeit biztosi- 
sitani és a munkát harmóniába fog
lalni vezetőid hivatása, akik céltuda
tosan visznek előre, a nagy közösség 
javára.

6. A nagy közösség javát azok 
munkálják legjobban, akik kiemel
kedő alkotó munkát végeznek. Eze
ket ne irigy, de igenis szeretetet su
gárzó szemmel nézzed és örülj ér
vényesülésüknek, segítsd őket, mert 
igy magadon és nemzeteden segítesz.

7. Ha bármiféle foglalkozásod, 
vagy munkahelyed van, érezd sors
közösségedet másokkal, akiknek elő
rejutása a te érvényesülésedet is je
lenti. Ezért szüntelen ápold a terme
lési ágak szolidaritásának gondolatát.

8. Ha mások munkájának gyü
mölcsét reád bizzák, vigyázz reá és 
légy hű sáfárja a magyar verítéknek, 
magyar hírnévnek.

9. Ne akarj mohón gazdagodni, 
a mohóság mások kárát, végezetül 
a te károdat jelenti és igy ártasz
minrinváiiinlrnab
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10. Ne keressétek munkátokban 

a könnyű érvényesülés útját. Az igy 
elért sikerek elpuhitanak. A puha 
embert az élet vihara majdan elsöpri.

11. Vállalkozásod alapja a reali
tás legyen. Ha sikereid vannak, ne 
feledkezzél meg munkásaidról, akik
nek adni annyit jelént, hogy nemze
tednek adtál.

12. Amikor magadnak dolgozol, 
akkor is a nemzetnek vagy napszá
mosa és az államé, amely megvéd 
és tőled védelmet vár.

13. Végezz mindig becsületes 
munkát, mert állandó sikert csak ez 
biztosit.

14. Versenyezz nemes versenyben 
vetélytársaddal a munkában. Ez ne
mesit. Tisztességtelen verseny neked 
árt legtöbbet,

15. Ha ninceenek a munkádban 
sikereid, elsősorban magadban keresd 
a hibát és elkeseredésedben ne cse
réld fel becsületes szerszámodat gyáva 
jajgatással és mások okolásával, (s.)

V áro s i közgyűlés 
V  eszpr omben.
Veszprém város képviselőtestülete 

szerdán délután rendkivüli közgyű
lést tartott. Dr. Berky Biklós polgár- 
mester bejelentette, hogy Csiszár 
Gyula szobrászművész pert indított 
a város ellen a hősi emlékmű ter
vének díjazása iránt, de a kerese
tet a törvényszék elutasította. A na- 
napirendre térve, a rendőri büntető 
bíráskodással Szigethy Ferenc II Jal- 
jegyzőt, helyettesítésével dr. Tekeres 
Lajos I. aljegyzőt bízták meg. özv. 
Schmidt Józsefné és gyermekei ellen 
indított perben felhatalmazták a tiszti 
főügyészt, hogy megfelelő egyességet 
köthessen. Bolváry János és társai 
ajándékozási ajánlatát nem fogadták 
el, mert az a városra nem kedvező.

A két gyakornoki állásról a bel
ügyminiszter rendelete értelmében 
véglegesen úgy határoztak, hogy az 
egyik állást főiskolai képesítéssel és 
évi 800 P segélydijjal közigazgatási 
gyakornoki, a másikat középiskolai 
érettségi képesítéssel évi 600 P se
gélydijjal gyakornoki állássá szerve
zik. Kisipari és kiskereskedelmi 
hitelakció céljára 950 P városi hoz
zájutást állapítottak meg. A külön
böző mérnöki, szépészeti és hely
színi szemledijak tárgyalásánál, ame 
lyeknél tulajdonképen csak átértéke
lés történt, Csdjdghy Károly a tul- 
magasan megállapított díjtételeket, 
különösen a sírhelyek árát kifogá
solta. Lehetetlennek tartja, hogy a 
mai nyomorúságban a város a sír
helyeit négyszögölenkint 90 P ős ár
ban értékesítse. Végül úgy határoz
tak, hogy az átértékelést, illetőleg a 
díjtételeket a már elszámolt ügyek
ben a javaslatnak megfelelően tudo
másul veszik, a díjtételeket azonban 
a jövőre újból fogják megállapítani.

A villamostelepi gépek eladására be
érkezett ajánlatok közül a legtöbbet, 
45.000 P t  egy román vállalat Ígérte. 
Felhatalmazták a polgármestert, hogy 
a pénzügyi bizottság meghallgatása 
után megfelelő árért eladhassa a gé
peket. Stefanovszky Jenő szálloda- 
bérleszállitási kérelmének a vár
megyei kisgyűlés határozatából tör
tént újratárgyalásánál az együttes bi
zottság ismét a bérleengedés ellen 
foglalt állást. A szavazásnál azonban 
az ellenkező fölfogásu dr. Schiberna 
Ferenc indítványát fogadták el. Ezt 
követőleg fehatalmazták a polgár- 
mestert egy bizottság megalakítására, 
amely javaslatot fog kidolgozni, hogy 
mi történjen a Koronával és javas
latát a közgyűlés elé terjeszti. Végül 
egy kisebb bérleti és kegydij ügyet 
intéztek el.

H Í R E K .
— A gtfzdavédelm l rendele t 

m agyaráza ta . A gazdaadósok meg
védéséről kiadott 8 lapunkban is is
mertetett kormányrendelet intenciói 
különösen a falusi lakósság előtt 
nem voltak teljesen világosak. Ez- 
okból az illetékesek az etárgyban ki
adott 14.000—1933. M. E. sz. ren
deletnek egy népies ismertetésére 
határozták el magukát s ennek teljes 
egészében leendő közlése eredetileg 
nekünk is szándékunkban volt. Mint
hogy azonban ez, a rendelet minden 
fontos pontjára kiterjedő magyarázat, 
hosszabb voltára való tekintettel, egy 
számunkban tehnikailag nem lett 
volna leközölhető, folytatásos közlése 
pedig időszerűségének rovására ment 
volna, más módot választottunk elő
fizetőink tájékoztatására. Közben 
ugyanis, a kormány rendelet magyará
zata „Tudnivalók a gazdaadósok ré
s z é r e címmel füzeiben is megjelent 
s mi most ezt a füzetet teljes terje
delmében mellékeljük mai lapszá
munkhoz a Vesrprémvdrmegye előfi
zetői részére.

— O ttó-m ise. Nov. 20.-án, h é -  
főn Ottó királyfi születésnapján reg
gel 9 órakor Te Deum os szentmise 
lesz a székesegyházban, amelyet dr. 
Rótt Nándor megyéspüspök pontifi
kái. A szentmisére a hatóságokat is 
meghívták.

— Rótt N ándor m egyéspiispők 
a  róm ai ú tjá ró l. A veszprémi róm. 
kát. egyházközség vasárnap délután 
gyűlést tart, amelyen megjelenik dr. 
Rótt Nándor megyéspüspők is. A fő
pásztor az egyházközséget tájékoz
tatni fogja római útjáról, illetőleg az 
ott szerzett benyomásairól.

— E züstm ise. Maár János, a 
veszprémi róm. kát. egyházmegye 
szűcsi plébánosa november 11.-én 
ünnepelte 25 éves fordulóját annak, 
hogy plébániáját elfoglalta. E napon, 
melyen a község szentségimádása is 
esett, tette egyuital az esperesi kerü
let az őszi kerületi gyűlést. A temp
lomban dr. Magyardsz Ferenc ba- 
konykoppányi plébános volt a szónok, 
a koronán Dragovits István esperes 
üdvözölte a jubiláló lelkipásztort, 
akihez igen meleghangú üdvözlő levél 
érkezett dr. Rótt Nándor megyéspüs
pöktől, gróf Esterházy Tamas kegy- 
urtól és dr. Wernet Adolf zirci apát
tól. Az ünnepélyen megjelent Ötvös 
Lajos országgyűlési képviselő is.

— L uther-ünnepség . A vesz
prémi evangélikus egyházközség va
sárnap díszközgyűlés keretében em
lékezett meg Luther Márton születé
sének 450. évfordulójáról. Előbb ün
nepi istentisztelet volt a templom
ban, amely alkalommal Héring Já
nos lelkész emelkedett szellemű pré
dikációban méltatta a nagy reformá
tor életét és működését. Az istentisz
teletet ugyancsak a templomban, 
diszgyfilés követte, amit, a lelkész be
vezető imája után, dr. Zauner Ró
bert pü. tanácsos, gyülekezeti felü
gyelő nyitott meg szárnyaló szavak- 
kai. Majd Gálos Gyula igazgató-ta
nító, mint a díszközgyűlés jegyzője 
fölolvasta Kapi Béla dunántúli ev. 
püspöknek többi magyar ev. püspök
társával kiadott körlevelét, amely
ben a négy főpásztor az évforduló 
egyetemes megünneplésével foglal
kozik. Ezután egy ünnepi deklaráció 
következett, amelyben a díszközgyű
lés megörökítette Luther Márton ötöd- 
félszázados születésének emlékét, bi
zonyságot tett a gyülekezet tagjainak 
hithűségéről s amelyet a püspöki 
pásztorlevél'el együtt ajdiszközgyű- 
lés jegyzőkönyvében megörökítettek. 
Ugyancsak megörökítették a gyü
lekezeti felügyelő szép megnyitó és

záróbeszédét, amely utóbbiban hálát 
adott Istennek, hogy „egy igazhitű, 
egész embert adott, aki megismerte
tett a keresztény hit forrásával: a 
bibliával és megmutatta az Istenhez 
vezető utat Jézus Krisztusban, aki meg
tanított bennünket imádkozni és dől 
gozni/A díszközgyűlést a lelkész imája 
zárta be. Ugyancsak vasárnap a 
veszprémi ref. középiskolai ifjúság, 
Boda József hitokt. lelkész vezetésé
vel, reformációi és Luther-ünnepsé- 
get rendezett az egyház tanácster
mében szavalatokkal és zeneszámok
kal tarkítva. A nagyhatású ünnepi 
beszédet Nagy János keresk isk. ta
nár mondta.

— Egyházi hír. A veszprémi 
megyéspüspök a megbetegedett ajka- 
rendeki plébános kisegítésére Katona 
Lajos felsőörsi káplánt rendelte ki.

— Korm ányzói elism erés. A 
kormányzó a belügyminiszter előter
jesztésére megengedte, hogy dr. Száva 
Aladár m. kir. egészségügyi tanácsos, 
dégi községi orvosnak, nyugalomba 
vonulása alkalmával, buzgó szolgá
latáért elismerését tudtul adják.

— Eljegyzés. Felsőmagasi és 
mesterházi Mesterházy Máriát f. hó 
4.-én eljegyezte nemes Zwicker Ferenc.

— A  TE Sz enyingi vezetői. A 
TESz igazgatósága az Enyingen lé 
tesitendő helyi sze. vezet elnökévé dr. 
Buda jlstván főszolgabírót, titkárrá 
dr. Rdcz Jenő ügyvédet nevezte ki.

— Orvosi hir. Dr. Cságoly Sán
dor igazgató főorvos, gyermekorvos 
rendel Vörösmarthy-tér 3. szám alatt 
d. e. 11— 12 és d. u. 4—5-ig. Te
lefon 110.

— BiróvilasztA s. Enying köz
ség a megüresedett bírói tisztségre 
Jakab Lajos kisgazdát választotta 
meg.

— A veszprém i Népművelési 
A lbizottság ku ltu resté je. Kedden 
estefelé a zsúfolt Petőfi színházban 
folyt le a Veszprémvárosi IKN Al
bizottság kulturestéje, amelyen a nagy 
számban megjelent egyházi és világi < 
előkelőségek élén ott láttuk dr. Rótt 
Nándor megyéspüspököt és dr. Ke- 
nessey Pongrác főispánt is. A király- 
díjas Veszprémi Dalegyesület, Gaál 
Sándor karigazgaló vezénylése alatt, 
Balázs Á .: „írom ezt a levelet...-

I c. szerzeményével vezette be a mű
sort, amihez magasan szár yaló meg
nyitót Krehnyay Béla tanfelügyelő, a 
várm. ikn. bizottság ügyv. elnöke 
mondott. Utalt az egész országban 
megünnepelt Nemzeti Munkahétre s 
hangoztatta, hogy az ikn. bizottság 
tudatosan csatlakozott most ahhoz, 
hogy a maga nevelő-oktató munká
jával főleg az ország ifjúságába erőt 
és energiát öntsön. A magyar nem
zet — mondotta többek között — 
ezer esztendőn át C3ak vérével fize
tett épitőmunkájáért, de erős hite és 
élniakarása mindannyiszor megsze
rezte részére Isten áldását. Most is 
uj munkához kell kezdeni, olyanhoz, 
amely a szivekhez vezet s amellyel 
meg lehet dönteni a bálványokat, a 
hamis jelszavak és lélekmérgezés 
romboló törekvéseit. A szép beszéd 
után még zúgott a taps, amikor dr. 
Szentivdnyi Károly rátóti prépost, az 
est előadója lépeU a dobogóra. Mi- 
után rámutatott, hogy a népművelési 
előadások, az általa u. n. „népaka- 
démiák"eszméjének ő volt a kezde
ményezője, a mai szociális rendsze
rek fejtegetésébe és bírálatába bo
csátkozott. Nem akadémikus okos
kodással, inkább hangulatos aláfes
téssel vázolta a szabadságot,; függet

lenséget áhítozó egyén és a törvényes 
lekötöttséget föltételező, sokszor zsar
nok társadalom küzdelmét minden 
időkben, s közismert nagy tudásá
nak tárházából sorakoztatta föl a tör
ténelmi példákat, filozófiai megálla
pításokat, majd a gazdasági stb. vo
natkozású adatok sokaságát. Az egy 
gyökérből származó, kizsákmányoló 
individualista kapitalizmus, a Behe- 
mót, és vissza az erőszakos terrortól 
sem riadó nyomor, a Leviathán örök 
harcának ismertetése közben végig 
ment a szociáldemokrácia, kommu
nizmus, a fasizmus, hitlerizmus 
rendszerein és oda konkludált, hogy 
a nagy élethalál harcban a mérleget 
csak a keresztény szolidarizmus, a 
krisztusi szeret i egyenlitheti ki. Majd 
a magyar nép erényeinek dicsőítésé
vel végezte nagy tapsviharral ünne
pelt beszédét. Gyökér Tibor Mécs 
László „Emberek vagyunk" c. gyö
nyörű versét szavalta el mély érzés
sel, majd az autóbalesete miatt aka
dályozott Kocsuba E'emér zongora
száma helyett O solya Erzsi hegedű- 
művésznő kimagasló hegedüszáma 
következett Próder Emilné kiváló 
zongorakisérete mellett. (Alard : „Fa
ust" koncert fantázia.) Végül a ki- 
rálydijas dalegyesület szép magyar 
népdalegyveleget adott elő. Az est 
valamennyi szereplője meleg elisme
résben részesült.

— U tm egáldás Zircen. Vasár
nap áldotta meg nagy papi segédlet
tel dr. Werner Adolf zirci apát a 
Győr—Veszprém közötti törvényha
tósági ut zirci átkelési szakaszát, 
amelynek bazaltkockaburkolattal való 
kiépítése most fejeződött be. Az ünne
pélyes aktuson megjelent dr. Kenessey 
Pongrác, Veszprém vármegye főis
pánja, dr. Horváth Lajos alispán, dr. 
Kenessey Zoltán vármegyei másodfő
jegyző, Hanicz Gáspár kir. műszaki 
tanácsos, a veszpémi államépinészeti 
hivatal főnöke, Héjj Gyula kir. fő
mérnök stb. Az ut megáldása után 
Holitscher Károly gazd. főtanácsos, a 
zirci kerület országgyűlési képviselője 
vázolta az elkészült útszakasz fontos
ságát, amely a kormány által tervezett 
győr—balatoni nemzetközi ut első 
kiépült szakasza, majd köszönetét

Arany
és ezüst-érméket

legmagasabb árfolyamon 
vásárol

Sziics Ede Bankháza
Veszprém.
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■ I  A z  elism erten legjobb minőségű, 
■I könnyen égő, szagtalan

dorogi szén, brikett,
to v á b b á  h a za i és külföld i koksz■I
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■  I
napi, legjutányosabb árban megrendel
hető és állandóan kapható a -----------------

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

mondott mindazoknak, akik az útépí
tés lehetővétélelében sa megépítésben 
segédkezet nyújtottak. Ezután dr. 
Horváth Lajos alispán megköszönte a 
zirci apátnak, hogy személyesen vé
gezte az ut megáidáfát s a hatóságok 
köszönetét tolmácsolta a zirci apát
ság és Zirc község lakossága iránt, 
akik nagy megértéssel és áldozatkész
séggel járultak hozzá az útépítés mun
kálataihoz. Az ünnepség résztvevőit 
az apátság látta vendégül s Werner 
Adolf apát pohárköszönlőjében kö
szönetét mondott mindazoknak, akik 
az utszakaszlétesitése ügyében fára
doztak, kiemelve a Bakony Egyesület 
vezetőségének s elsősorban Holitscher 
Károly képviselőnek érdemeit.

— V allásos est. A Veszprémi 
Evangélikus Leány Egyesület nov, 
26 -án, jövő vasárnap 6 órakor val
lásos estét rendez az ev. templom
ban.

— A törvényhatóság i b izo tt
ság  m ezőgazdaság i b izo ttság i uj
ta g ja . A vármegye alispánja a tör
vényhat. bizottság érdekképviseleti 
tagjai közé az elhunyt Haidekker 
László helyébe, Buzdsi István dégi 
kisbirtokost, mint a Várm. Mezőg. 
Bizottság tagját behívta.

— „M ajd én m egm utatom " c. 
nagysikerű vígjáték a moziban szom
bat-vasárnap , mérsékelt helyárakkal. 
— Szerdán—csütörtökön, filléres 
helyárakkal, MauriceLeblanc regénye: 
Arzén Lupin, csak 16 éven felülieknek!

— Fron tharcosok  névváltozta
tá sa . A közelmu tban megjelent név
változtatási rendelettel kapcsolatosan 
a  Frontharcos Szövetség kérte a bel
ügyminisztert rendeletének olyképen 
való módosítására, hogy a szabad
pályán működő, tiszti képzettséggel 
bíró frontharcosok szintén igényel
hessék az y-nal és a régi magyaros 
végződéssel Írott neveket. A belügy
miniszter értesítette a Frontharcos 
Szövetséget, hogy a szabadpályán 
működő, kimagasló harctéri érdemek
kel btró tiszti frontharcosok ily irá
nyú kérelmeit egyénenkint fogja mér
legelés tárgyává tenni.

—A K eresztény Tisztviselőnők 
e lőadó  estélye. A Keresztény Tiszt
viselőnők Veszprémi Egyesülete va
sárnap a Kát. Kör nagytermében 
meleg érdeklődéstől kisérve rendezte 
meg első téli előadó estéjét. Sclpla- 
des Iréné elnöknő üdvözlő szavai 
után dr. Kis György szemináriumi 
lelkiigazgató tartott igen érdekes és 
értékes előadást Szent Ágostonról és 
édesanyjáról, Mónikáról. Az 1500 
éve élt szentnek 33 éves korában 
pogányságából történt megtérésére 
mutatott reá az Isten nagy kegyelme 
révén, amely őt Szent Ambrus püs
pökkel való összehozása folytán nem
csak Krisztus hűséges követőjévé, de 
a  Megváltó szent igéinek leglelke- 
sebb, nagytudományu hirdetőjévé és

terjesztőjévé tette. S ehez az első 
magot a keresztény és gőgös patrí
cius ura mellett sokat szenvedett 
édesanyja ültette a szivébe. A Szent 
Ágoston egész életét s munkásságát 
és az akkori kort vázlatosan is élénk 
színekkel ecsetelő, szépséges előadást 
a közönség nagy tetszéssel fogadta. 
Metzger Dódi dicséretesen fejlődő, 
kiváló zenetalentumról tanúskodó 
cselló tudását mutatta be, édesanyja 
jeles zongorakisérete mellett, magyar 
és más darabokban. Végül Kőszegi 
István, az egyesület humoristája ol
vasta föl fantasztikus, a jövő évszá
zad emberéről irt elmefuttatását, 
amivel viharos tapsokat aratolt. Az 
est szereplőinek Beöthy Katinka tit
kárnő mondott őszinte köszönetét.

— A veszprém i MANSz h á z 
avató  te ad é lu tán ja . A MANSz 
veszprémi csoportja november2 1.-én, 
kedden d. u. 5 órakor újonnan át
alakított Kossuth Lajos-utcai szék
hazában rendezi első téli leadél- 
utánját. A leadélután, amelyen a 
háziasszony dr. Kenessey Pongrácné 
főispánná, a MANSz elnöknője lesz, 
a renovált székház családias fölava
tásául szolgál.

— K öszönetnyilvánítás. A Ref. 
Nő- é3 Leányegyesület a leghálásabb 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik nov. 4. és 5.-i szeretetvendég 
ségének sikeréhez megjelenésükkel 
és adományaikkal hozzájárultak.

— A dom ányok Laczkó Dezső 
szob rára . Simon János jegyző Nagy 
vázsony 5 P. Összes gyűjtés 2955 
P 73 f. Kiadás nyomtatványokra, 
postaköltségre 110 39 P. Rendelke
zésre álló tényleges készpénz, mint 
takarékpénztári betét: 2845 34 P.

— A Veszprém i Ipartes tü le t 
székházavatása . A Veszprémi Ipar- 
testület a város közönségétől aján
dékba nyert s az ipartestület által 
szépen kitataroztatott várfeljárói szék
házát november 26.-án, jövő vasár
nap d. e. 11 órakor díszközgyűlés 
keretében ünnepélyesen fölavatj*. A 
díszközgyűlés sorrendje a következő:
1. Jeligéjét énekli a Veszprémi Ipa
ros Dalárda, Gaál Sándor királydijas 
karigazgató vezetésével. 2. Próder 
Károly ipt. elnök üdvözli a megjelent 
előkelőségeket és vendégeket és föl
kéri a polgármestert a székház át
adására. 3. Dr. Berky Miklós pol
gármester átadja a székházat az ipar- 
testületnek. 4. Ünnepi beszédet mond 
dr. Rhédey Antal ipt. ügyész. 5. 
„Ünnepi dal", külön a székházava
tásra irta dr. Schreiner Károly, ze
néjét szerezte Gaál Sándor, énekli 
az Iparos Dalárda. 6. A székház rö
vid történetét fölolvassa Radovics 
Antal ipt. jegyző. 7. A megjelent 
vidéki társtestületek üdvözlése. 8. 
Elnöki zárszó. 9. „Himnusz*, énekli 
az Iparos Dalárda. Díszközgyűlés 
előtt 10 órakor a székesegyházban a

katolikusok részére szentmise, más 
vallásuaknak saját templomaikban 
istentisztelet lesz. Diszgyűlés után 
pedig a Hungária Sörcsarnok emeleti 
helyiségében a vendégek tiszteletére 
diszebéd következik, amire 23.-ig kell 
jelentkezni. A székházavató ünne
pélyre hivatalosak a megyei és vá
rosi hatóságok, az egyházak képvi
selői, az ÍPOK, kcresk. és iparka
mara, a megyebeli társtestületek ki
küldöttei stb.

— V eszprém várm egye igazoló  
választm ánya szerdán délelőtt dr. 
Kenessey Pongrác főispán elnöklésével 
ülést tartott 8 azon a megválasztott 
törvényhat. biz. tagokat és póttago
kat igazoltaknak jelentette ki. Ezen
kívül a veszprémi rendőrkapitányság 
vezetőjének, valamint a veszprémi 
kir. eidőfelügyelőnek a törvényhat. 
bizottságba szakszerűség címén le
endő behívását az 1933: 16. t. c. 
atapján elrendelte.

— R ákóczi-tér 22. a la tt  nagy
üzlethely iség  (esetleg  ketté osztva) 
kávéház, vagy vendég lőnek  is 
a lkalm as, 1934. m á ju s  1.-től b é r
beadó. U gyanott egy 3 szobás 
te ljes  kom fortos lakás  is b é rb e 
adó. 333

— L e g ú ja b b  k o t tá k ,  ir o d a lm i  
k ö 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 .

— H ősi szo b o r-le lep lezés  
N agyvázsonyban. Nagyvázsony 
község lakossága a hősi halottak 
emlékére szobormüvet emelt, amely
nek ünnepélyes leleplezése novem
ber 19.-én, vasárnap lesz. Az ün
nepi beszédet Horváth Miklós em- 
lékmübizottsági elnök mondja. Be
szédet mondanak még ezenkívül dr. 
Zsigmond Gyula, a kerület országgyű
lési képvieelője, Markos Jenő polg. 
isk. tanár, a Frontharcos Szövetség 
veszprémi vezetőtisztje és Felker 
Ferenc hadirokkant, a nagyvázsonyi 
hadirokkantak és frontharcosok ne
vében.

— V etite ttképes e lő ad ás  R óm á
ról. A Veszprémi Szent Ferenc har
madrendje november 19:-én, holnap 
vasárnap este 6 órakor az iparosta
nonciskolában iskolánkivüli népoktató 
előadást tart, amelynek nagy érdek
lődésre szániottartó tárgya Scipiades 
Irénének, a Kér. Tisztviselőnők el
nöknőjének vetitettképes előadása lesz 
Rómáról. Érdeklődőket szívesen lát
nak.

— L ázár A ndor igazságügy- 
m in isz ter legutóbb közölt pápai be
szédét Horváth Elek ur saját föjegy- 
zése alapján (Pápa) volt szives ren
delkezésünkre bocsátani.

— Évadnyitó  a  p áp a i Jókai- 
körben . Pápáról jelentik: Pápa vá
ros magas színvonalú irodalmi tes
tületé : a Jókai-kör vasárnap tartotta 
dr. Kórós Endre főtitkár vezetésével 
évadnyitó ülését. A gyengélkedő dr. 
Antal Géza püspök elnöki megnyi
tóját Fejes Zsigmond alelnök olvasta 
fel. A tisztujitás során alelnökökké 
dr. Dobrovlch Ágost bencés igazga
tót és Fejes Zsfgmond koll. igazga
tót választották meg. Megválasztot
ták továbbá az írod. szakosztály elő
adójául dr. Pongrácz Józsefet, titká
rul dr. Horváth Endrét, ig. tagokul 
Harasztosi Király Margitot, Hamuth 
Jánost, dr. Földy Józsefet és Tóth 
Lajos ének- és zenetanárt. Közgyű
lés után kezdetét vette az előadóülés, 
amelyen dr. Dobrovlch Ágost „Széc
henyi és a nemzeti egység* címmel 
tartott fölolvasást, Sándor Pál pedig 
„Thália papjai* c. színdarabjából 
mutatott be néhány jelenetet. Zene
számokkal szerepelt Könczöl Irén 
tanítónő és a főisk. énekkar.

— M ozielőadás a  M ária T á r
s u la t ja v á ra . A városi Hungária 
mozgószinház nov. 27.-én este fél 7 
és 9 órakor, valamint e napon az 
ifjúság részére bemutatja az „Ave 
Cézár* c. elsőrendű hangosfilmet, 
amelynek jövedelméből bizonyos szá
zalék a Mária Társulat jótékony gyer- 
mekfölruházási céljait szolgája. A 
Mária Társulat vezetősége ezúton is 
kéri hozzátartozóit és jóbarátait, hogy 
törekvésében az előadás tömeges lá
togatásával támogatni szíveskedjenek. 
Jegyek előjegyezhetők és kaphatók 
naponkint 5—6 óra között az Irgal- 
masnővérek intézetében, a Társulat 
vezetőségénél.

— T an ító  vá lasz tás. Pápáról je
lentik : A pápai evangélikus gyüle
kezet közgyűlése a kántortanitói ál
lásra vasárnap délelőtt — próba után 
— négy pályázó közül egyhangúlag 
Róz:a  János ostfiasszonyfai tanítót 
jelölte, akinek megválasztása biztosra 
vehető.

— A V eszprém i „P ető fi kör„
nov. 26.-án, jövő vasárnap este 6 
órakor tartja első „kulturestjét*. Elő
adó Krehnyay Béla kir. tanfelügyelő, 
az Iparos kis dalárda énekel. „Er
délyben" szavalja: Csörgei Mária. 
Monológ, előadja: Tiszinger János. 
Rendezőség.

— A T E Sz tanu lm ány i k irá n 
d u lá sa  P é tre . Várpalotáról jelentik: 
A TESz külön kulturvonata kedden 
500 bpesti vendéget hozott Pétfür- 
dőre, a Nitrogén Műtrágyagyár meg
tekintésére. A tanulmányi csoport a 
várpalotai bányatelepet is megláto
gatta. A vendégeket Faltér Jenő bá
nyafelügyelő, Báthory és Bagó mér
nökök kalauzolták, illetve nyújtottak 
készséggel magyarázatot. Délben az 
Unió Bánya a kulturház dísztermé
ben látta ebédre a vendégeket, aki
ket Jakubovics műszaki tanácsos, köz
ponti igazgató az Unió Bánya nevé
ben köszöntött. A bányaigazgatóság 
minden egyes látogatónak egy-egy 
ízlésesen csomagolt 5 kg.-os „Turul* 
széncsomagot ajándékozott. A láto
gatók mindegyike a legnagyobb meg
elégedéssel és legjobb impressziók
kal távozott Várpalotáról, ahol ma
gyaros vendégszeretettel látta vendé
gül őket a bányaigazgatóság.

—  A  páratlan gyógyerö,
Mi Igmándiban rejlik,
Évezredek óta
Föld gyomrában érik.
— M űkedvelő szin ie lőadás. 

Zlrcről jelentik: A Zirci Róm. Kát. 
Legényegylet vasárnap saját székhá
zának nagytermében szinrehozta a 
„Vén gazember" c. színjátékot, ame
lyet Mikszáth Kálmán regényéből 
Harsányi Zsolt irt. A szereplő fia
talság derekasan megállta helyét a 
deszkákon és minden egyes tagja 
igen nagy rátermettségről tett tanú
ságot. A terem zsúfolásig megtelt 
közönséggel, amely melegen ünne
pelte a szereplőket.

— A m ozi m űso ra . Ma szom
baton (1 8 ) és vasárnap (19.) a víg
játékok legelevenebbje: Majd én meg
mutatom. A főszereplők: Stanley Lu- 
pino, Thelma Todd. Egy makrancos 
leány megszeliditése két óra alatt, 
amely csupa kacagás. A film csupa 
ötlet és mégis Ízléses. A dolog éltető 
lelke Lupino, eddig az angol, de most 
már az egész világ mozikedvence. 
Ezenkívül kisérő műsor és Hangos 
Magyar Világhiradó. — Szerdán és 
csütörtökön filléres előadásokban: 
Arzén Lupin. Maurice Leblanc világ
hírű regénye filmen, 9 felvonásban.
A főszerepben : John Barrymore, Lio- 
nel Barrymore é* Karén Morley. Ér-

Mikulásra legszebb ajáüdék a gyermekjáték, nagy választékban kapható Fodor könyvkereskedésében.
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dekes bűnügyi történet, itszflve ro
mantikus epizódokkal. A címszerep
ben az ismert filmszínész, John Barry- 
more nyújt tökéletes alakítást. Csak 
16 éven felülteknek engedélyezve. Még 
kiegészítő műsor és Fox hangos hír
adó. Az elóadások kezdete szerdán 
és szombaton fél 7 és 9, csütörtökön 
és vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor. — 
Itt említjük meg, hogy a mozi veze
tősége a nov. 18—I9 -i „Majd én 
megmutatom", a nov. 25—26—27,-i 
„Ave Caesar" és a dec. 1—2 —3.-án 
bemutatásra kerülő ,A bor" c. kiváló 
filmeket minden elfladáson mérsékelt 
helyárakkal mutatja be, hogy lehetővé 
tegye minél tömegesebben való meg
tekintésüket.

— F ö ldrengésje lző  virágok.
Közép-Amerikában van egy virág, 
amely megérzi a földrengés közele
dését és a lakosságnak ideje van a 
menekülésre. Egy magyar felfedező 
irt erről a Tolnai Vildglapjd nők. A 
világ minden részében élO magya
rok a népszerű képeslap hasábjain 
tapasztalataikról beszámolnak. Ez a 
titka Tolnai Világlapja nagy elter
jedtségének.

— M agyar Lányok. Az elha
gyatott Dunapart képe díszíti a Ma
gyar Lányok uj számának címlapját 
hangulatos verssel. S Bokor Malvin 
és Ego regényei, Fehér Lídia verse, 
Tóth Lajos elbeszélése, Sz. Sólymos 
Bea cikke, Kosáryné Réz Lola jele
nete stb. teszik teljessé a lapot, 
amelyhez a gazdag „Oilhonunk" mel
léklet csatlakozik. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Bpest, VI. And- 
rá ssy u t 16. Előfizetés negyedévre 
4 pengő.

— E lveszett ró zsa tü zé r. A vesz
prémi rendőrkapitányság közli: F. hó 
1.-én a Temetöhegyen elveszett 1 
drb. aprószemü fekete fagyöngy-ol
vasó, 4—5 cm. hosszú ezüst ke
reszttel. Megtaláló a rendőrkapitány
ságnál szolgáltassa be.

— A R ákőczl-téri h áz tu la jd o 
nosok értekezle te . Népes értekez
letet tartottak a Rákóczi-téri háztu. 
iajdonosok csutürtökön dé után a 
városháza tanácstermében. Az érte
kezletet dr. Övátl Ferenc felsőházi 
tag nyitotta meg, majd dr. Takács 
Lajos ügyvéd ismertette az összejö
vetel célját, ami állásfoglalás volt a 
Rákóczi-téri élelmiszerpiac egy ré
szének a Szent Imre-térre helyezése 
ellen. Az utóbbi városrész és kör
nyéke lakosainak ily irányú, lapunk
ban már ismertetett kérelmével szem
ben nevezett azt fejtegette, hogy a 
piac széttagoltsága elsorvasztaná a 
belvárosi forgalmat és ez a vevő- 
közönségnek sem állana érdekében. 
Dr. Rosenberg Jenő egészségügyi fő
tanácsos, városi t. főorvos költői szí
nezéssel ecsetelte a piac fejlődésének 
történetét és hangoztatta, hogy annak 
érdekében a Rákóczi-téri háztulajdo- 
nosek óriási anyagi áldozatokat hoz
tak. A mai nyomorban elhibázott lé
pésnek tartja a Szent lmre-tér érde
kében az akció megindítását s azt

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

F I S C H E R  é s  T Á R S A
Síékesfehéryár, Kossnth-n 6.

Veszprémi megbízott szívességből

S C H L O G L ,
Rohonczy-tér I. sz. 74

Olcsó! G arantált! Diskrét!

tartaná helyesnek, ha ezt a kérdést 
békésen oldanák metj. Ezután Takács 
Lajos közölte a rendőrség álláspont
ját, amely szerint ha a piacot a túl
zsúfoltságtól valamikép mentesitik, 
semmi kifogása sincs, hogy az a régi 
helyén maradjon. Még Súly László 
földbirtokos és Rosenberg Mór ke
reskedő szólaltak föl a Rákéczi-téri 
piac meghagyása mellett, majd egy 
15 tagú bizottságot alakítottak Óvári 
Ferenc elnöksége alatt, amelynek fel
adata lesz a Rákóczi-téri érdekeltsé
gek szempontjait a leghatározottab
ban mngvédeni és pedig, ha lehet
séges, békés megértés utján. Ezen
kívül Hanusz Albin sekrestyeigazgató 
indítványára elhatározták, hogy hét
főn d. u 5 órakor ismét összejön
nek értekezletre a városházára és oda 
meghívják az ellenpárt fővezéreit is. 
Az értekezlet egységes hangulata s 
általában a város közönsége túl
nyomó részének az a fölfogása, hogy 
a piacot mai helyén megbolygatni 
cél3zeiüt!en lenne, reményt nyújt 
arra, hogy a békés megegyezés a 
két párt közölt sikerülni is fog.

—  1 9 3 4 -re  h e ti, n a p i, f a li ,  e lő 
je g y z é s i  n a p t á r a k , ü g y v é d i h a t á r 
id ő  n a p ló k  m á r  k a p h a t ó k  F O D O R  
F E R E N C  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 .

— Rom áncok az  ágyról sűrűn
szerepelnek a költészetben. Ezek 
majdnem mindig patyolatfehér ágy
neműről szólnak. A távolmult idők 
e halk románcát uj formában való- 
silja meg mindenki számára a *Tűn- 
dérujjak14, amely két nagy- és két 
kisparnahuza'át küldi szét minden 
uj előfizetőjének már most. A párnák 
Arany Egyptből valók. Az ugyancsak 
ajándékul adott, teljes doboz MEz- 
fé'e himzőfonal csak tetézi az örö
met. Anyák, akiknek kelengyegond
jaik vannak, háziasszonyok örömmel 
fogadták a Tiindérujjak híradását és 
tömegesen küldik be a 14 40 P egész 
éves előfize'é-i dijat a kiadóhivatalba : 
Boest, IV.. Szervita-*ér 3., ahonnan 
nyomban útnak indítják az értékes 
ajándékot. (Vidékre való küldésnél 
külön 40 fiiiér csomagportó mellék
lendő). Mutstványszám ingyen.

— É rtékes ta lá lm ány  és meg
bízható szer az Aspirin fejfájásnál, 
meghűlés-, rheuma- és mindennemű 
eredetű fájdalmak ellen. Számos cse
kélyebb hatá-u utánzata van, de az 
Aspirin-tabletták valódiságát az ere
deti csomagoláson és a tablettákon lát
ható Bayer- keres; tről ismerhetjük fel.

— Lugköoldato t ivott. Jaka- 
sics Anna 19 eves háztartásbeli vesz
prémi hajadon lakásán öngyilkossági 
szándékból lugkőoldattal megmér- 
gezte magát. Tet.ének oka ismeret
len. Mentíink a helybeli kórházba 
szállították.

— O któberban  kedvezők vol
tak  a  várm egye egészségügyi v i
szonyai. Dr. Bélák Imre várm. tiszti 
főorvos a közig, bizottságban októ
ber haváról a következőket jelentette: 
A vármegye közegészségügyi viszo
nyai változatlanul kielégitőek voltak 
s különösebben zavaró tényező nem 
fordult elő. Tömegesebben a légutak 
hurutos megbetegedései jelentkeztek, 
anélkül azonban, hogy említésre méltó 
számban komplikálódtak volna. A 
fertőző megbetegedések — habár a 
szeptemberi 115-tel szemben 173-ra 
emelkedtek, — főleg a nagyobbszámu 
kanyaróesetekből állottak és miután 
a komolyabb fertőző betegségek 
száma — a skarlatina kivételével — 
inkább csökkent, az októberi egészség- 
ügyi viszonyok etéren is kielégőnek 
mutatkoztak. A fertőző betegségek sta
tisztikája a következő volt: emelkedett: 
a diftéria (21—23), a skarlatina 
(29—37), a kanyaró (13—64), a vari

cella (1— 18), a gyermekágyi láz 
(3—4), a tuberkulózis (3—4), a tra- 
homa (1—2) és a malária (0—1); 
csökkent: a pertusszisz (19—5), a 
tífusz abdominálisz (19— 14), a te
tanusz (2—0) és a paratifusz (3—0); 
mig a dizentéria változatlan maradt 
(1—1). Különleges intézkedésekre 
Tótvázsony és Németbarnag közsé
gekben volt szükség, ahol az isko
lásgyermekek között a kanyaró oly 
mértékben lépett fel, hogy egyes 
osztályoknak időleges bezárása ren
deltetett el. Ámbár nem tartozik a 
bejelentendő fertőző betegségek közé, 
mégis megemlíti a főorvos, hogy a 
zirci járás egyes községeiben — kü
lönösen a gyermekek között — a 
hajpenész lépett fel oly számban (67), 
hogy a betegség továbbterjedésének 
meggátlására további óvintézkedésre 
volt szükség. Ebmarást 7 esetben 
jelentettek be.

— Rádió tA rgysorsjátékot ren
dez a Magyar Telefon Hírmondó és 
Rádió Rt. december 9.-től 16.-ig. E 
tárgysorsjálékon mindazok a rádió- 
előfizetők — ideértve a vakok és 
hadirokkantak díjmentes engedélyesei 
is — résztvesznek, akik dec. 5.-ig 
belépnek az előfizetők sorába, vagy 
ilyenek voltak és nincsenek díjhátra
lékban. A nyeremények között sze- 
mé'yautó, varrógép, kerékpár, grama- 
fon, óra, rádiógépek, háztartási cik
kek stb. szerepelnek. A nyeremény
utalványokat 16.-a után a postahiva
talok fogják a nyertes előfizetőknek 
kézbesíteni. Érdeklődőknek készség
gel ad bővebb felvilágosítást a pos
tafőnökség.

— Az Én Ú jságom . Repülőgé
pen utaznak a tenger fölött Ali basa 
meg a kacsa. Ikszli Pikszli kaland
jai, versek, folytatásos történetek s 
pompás rovatok töltik meg az uj 
számot. Minden gyermeknek küld 
mutatványszámot a kiadóhivatal: Bu
dapest, VI. Andrássy ut 16. Előfize
tési dij negyedévre 2 P.

— B etörés. Pápától jelentik: 
Szerdán a déli szünidő alatt isme
retlen tettes álkulccsal felnyitotta 
Hajdú Zsigmond Széchenyi-téri dro
gériáját, s az üzleti fiókból 100 P-t 
kilopva, észrevétlenül eltűnt. A tettest 
a rendőrség keresi.

— Sokgyerm ekes anyák k i
tü n te té se . A Magyar Anyák Nem
zeti Ünnepét Rendező Bizottság Vesz- 
prémmegyében a következő legtöbb 
gyermekes anyákat tüntette ki, illető
leg részesítette jutalomban, amit a 
főispán megbízásából az illetékes 
polgármesterek és főszolgabirák fog
nak nekik átadni. Veszprém város: 
Takács Jánosné Szíjártó Erzsébet, 
özv. Müller Ferencné Lódor Ilona és 
Németh Józsefné Henn Karolin. Pápa 
város: Kálóczy Mihályné Nagy Er
zsébet, Pintér Sándorné Zsámboki 
Mária, Weisz Mórné és Márfi Ist
vánná Pliszka Mária. Enyingi já rás: 
Seer Józsefné Hencz Teréz és Szűcs 
Sándorné Szűcs Magdolna Siófok, 
Takács Józsefné Szabó Lidia Bala- 
tonfőkajár, Jakab Károlyné Bilis Etel 
Mezőkomárom, Vinczellér Józsefné 
Kiss Mária Dég. Veszprémi járás: 
Viasz Józsefné Kis Márta Papkeszi, 
Nagy Józsefné Buttel Anna Balaton
almádi, Varga Gáborné Tuba Juli
ánná Berhida, Karácsonyi Jánosné 
Mazák Erzsébet Ősi. Zirci járás: 
Rauscher Antalné Pucsek Katalin 
Lókut, Gumber Istvánné Szluka Ka
talin és Kavicski Jánosné Kalmicsók 
Judit Bakonycsernye, György Jó
zsefné Kottyán Zsófia Csetény, Ér- 
sek Jánosné Nagy Teréz és özv. 
Voznek Ferencné Hubár Juliánná 
Porva, Vaskovics Imréné Hulter Te
réz Csesznek.

Most van a 
faültetés 

ideje.
Rendeljen gyümölcsfát, 

díszfát, díszcserjét, 
rózsát, fenyőket és 

örökzöldet.

Árjegyzéket k ü ld ;

UNGHVJÍRY LÁSZLÓ
Faiskola R.T. Cegléd.
Budapesti iroda: 336 

IV., Veres Pálné-utca 8.

- -  Egy fogházőr nevében szél- 
hám oskodott két jóm adar. Dénes 
György lakatos-seRéd és Fischer An
tal á Iványozó, veszprémi lakosok a 
veszprémi fogházban, ahol bünteté
süket töltötték, megismerkedtek Varga 
Mihály bakonyszentkirályi gazdával, 
aki gyilkosság miatt ül a fogházban. 
A két jómadár kiszabadulva a fog
házból, Dénes elment Varga felesé
géhez és olt azt adta elő, hogy egy 
veszprémi fogházőr fia és ha 100 
P-t kap, kedvezően intézteti el férje 
ügyét. Az asszony át is adóit 100 
P-t és egy halom élelmiszert, amin 
Dénes és Fischer megosztoztak. Még 
egyizben sikerült Dénesnek Vargá- 
nétól 50 P-t kicsalni, de közben rá
jöttek a csalafintaságra és a két jó
madár újra a fogházba került.

IRODALOM MŰVÉSZET
(A h ideg  b irodalm ának  h a tá 

rain .) Van olyan hidegség, aminél 
hidegebb nem lehetséges. Erről az 
érdekfeszitő témáról irt kitűnő cik
ket Herczeg Ferenc lapjába Beke 
Manó egyet, tanár. A képekkel gaz
dagon díszített füzetnek tartalmából 
kiemeljük a szebbnél-szebb elbeszé
léseket, amelyek között van névtele
nül az, amely az Uj Idők elbeszélés
pályázatán elsők közé került. Elbe- 
szé éseket Írtak Falu Tamás, Zsigray 
Julianna, ifj. Hegedűs Sándor, Szász 
Géza, Gosztonyi Ádám, nagyérdekü 
regényt S. Bokor Malvin. Irodalom 
és Színház, valamint más népszerű 
rovatok teszik változatossá az Uj 
Idők-tt, amelyből mutatványszámot 
bárkinek küld a kiadóhivatal: Bpest, 
VI., Andrássy-ut 16. Előfizetés ne
gyedévre 6*40 P, egyes szám 50 fill.

(A M agyar Asszony) november
15.-i száma a szokott gazdag tarta
lommal jelent meg. Tormay Cecile 
és Harsányi Gréte folytatásos regé
nyét, Ámon Vilmosné novelláját, Ra- 
kovszky Menyhért, Számadó Ernő, 
Gyurányi László verseit, Ernőd Zoltán 
zenei cikkéi, Gálszécsy Hanitia hu
moros írását közli az illusztrációval 
bővelkedő lap. Divatrésze elsőrangú 
képeket hoz. Kézimunka rovata is 
gazdag. A Magyar Asszony ingyenes 
apróhirdetést közöl előfizetőitől.

GYERMEKJÁTÉKOK
ó r iá s i  n ag y  v á la s z té k b a n  

legolcsóbban vásárolhatók

FODOR FERENC
könyv éspapirkereskedésében
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(Vasárnap lesz a rádió-sztárok 
e s tje  V eszprém ben.) Megemlékez
tünk arról a nagyszabásúnak ígérkező 
mű vészestről, amely november 19.-én 
holnap vasárnap fél 9 órakor kez
dődik a Petőfi-színházban. A Rádió- 
ile t rendezésében ez estén mutatkoz
nak be a magyar rádió legnépszerűbb 
tagjai, akik közölt nem kisebb nevek 
szerepelnek, mint vitéz Somogyvdry 
Gyula, a „Gyula diák“ néven ismert 
országoshirü költő, Orosz Vilma, a 
népszerű szubrett-primadonna, Antal 
Erzsi, a rádió közkedvelt előadómű
vésznője, Szász Ha, a stúdió vidám 
csevegője, Nádor Jenő, a legjobb 
magyar bonviván, Tamás Benő, a 
boszorkányos ügyességű táncos-ko
mikus, dr. Bánóczy Dezső, a rádió 
tarkaestjeinek kedvenc rendezője és 
szereplője. Az egyes műsorszámokat 
Filotás Lili, a rádió bemondónője 
fogja konferálni. A zeneszámokat 
Kiszely Gyula, a „Fehér orhideák" 
ünnepelt zeneszerzője fogja zongo
rán kísérni. Amint látható, a „Rádió
élet" pazar bőkezűséggel állította 
össze műsoros estjét s ezeken felül 
még azzal is kedveskedik a közön
ségének, hogy aki megváltja a jegyét, 
árának megfelelő értékben négy, hat, 
vagy nyo!' hétig ingyen kapja pos
tán házhoz szállítva a „Rádióélet"-et. 
Jegyek már csak korlátolt számban 
kaphatók 150, 1 20, 1 P-ős, 50 és 
30 filléres árban Fodor Ferenc könyv- 
és papirkereskedésében, valamint az 
előadás napján a színház jegypénz
tárában. A színház fűtve lesz.

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

A VTC itthon a FAC tőt 3 :1  
(0 :0 ) arányú vereséget szenvedett. 
A mérkőzés elsöteléhen a VTC ha
tártalan balszerencséje miatt szám
talan gólhelyzetet hagyott kiaknázat
lanul, második félidőben a nehéz, 
sáros talajon kissé visszaesett s 
Fűzfő lelkes csapata Serfőző 3 gól
jával megérdemelten nyerte a mér
kőzést. A VTC tartalékjai nem tudták 
pótolni a sérülés miatt hiánvzó első- 
csaparbeli játékosait. A VTC gólját 
Novák I. szerezte. Biró: Oray I.

Pápán a Vasutas súlyos 6 :0  
(4 :0 ) arányú vereséget szenvedett a 
a Zalaegerszegi TE-től. A szombat- 
helyi alosztály bajnokjelőltje szép já
ték után megérdemelten győzőit a 
néha kissé durván játszó Vasutas el
len és ezen győzelmével az őszi sze
zonban bebiztositolta I. helyét. A 
pápai csapatból csak Schwarz játéka 
érdemel dicséretet. Biró: Rosenberg II.

A SSE szfvárott a SzAK-al 1 : 1 
(1 :1 ) arányban döntetlenül játszott. 
Az utóbbi időben szépen feljavult 
siófoki csapat döntetlenje meglepetés. 
Csatársora a nehéz, mély, sáros ta
lajjal és a lelkes helyi csapat védel
mével nem tudott megbirkózni. Gól
szerzője : Hegedűs. Biró: Fritz.

Péten a szfehérvári ELŐRE II. 
4 :2  (2 :1 ) arányú vereséget szenve
dett. Az 5 elsőcsapatbeli játékossal 
megerősített ELŐRE II. a lelkes ha
zai csapat nagyszerűen játszó csatár
sorát nem tudta feltartani s meg
érdemelt arányban vereséget szen
vedett. Mind a 4 gólját Deme jobb
szélső szerezte. Biró: Weimpert.

A fűzfői csapat tartalékjai 4 :0  
(2 :0 ) arányban győztek barátságos 
mérkőzésen a VTC ifjúsági ellen. 
Biró: Wallach.

A veszprémi gimnázium váloga
tott csapata Szfvárott a kereskedelmi 
iskolai válogatottól 1 :0  (0:0) arány
ban vereséget szenvedett. A gondo
zatlan, elhanyagolt, rossz talajú pá

lyán a veszprémi csapat nem tudta 
kijátszani rendes formáját s ellenre
lének is csak a mérkőzés utolsó per
cében sikerült a győzelmet megsze
rezni. B iró: Montskó. (t. i )

o  V asárnapi labd aru g ó  p ro g 
ram . Bajnoki mérkőzést csak a Pe- 
rulzgyár játszik a Zalaegerszegi MO- 
VE-val Pápán, a többi egyesület pe
dig egymás közötli barátságos mér
kőzésen készül a még hátralevő baj
noki mérkőzésre.

o A V árpalotai Sakkör s ikere. 
Várpalotáról jelentik : A Várpalotai 
Sakkör vasárnap szerepelt 8-as csa
patával a Szfehétváii MÁV Dalegye
sület Sakkcsapata ellen, bajnoki mér- 
kőrésen. A várpalotai sakkozók meg
érdemelten nyertek 6 : 2 arányban.

KÖZGAZDASÁG
* Kerületi gazdagyűlés. A Fel- 

sődunántuli Mezőgazdasági Kamara 
nov. 19.-én Szfehérvárott tart gazda
gyűlést Károlyt József gróf elnökle
tével, amelyen Felsőőrt Nagy Pál 
ismerteti a Purgly Emil v. miniszter 
által elindított országos mozgalom 
alapelveit. A hozzászólások sorában 
Veszprémmegyéből Holitscher Károly 
gazd. főtanácsos, országgy. képviselő, 
a Veszprémvárm. Gazd. Egyesület 
elnöke és dr. Szentiványi Károly 
rátóti nagyprépost fogják nézeteiket 
kifejteni.

* A háztu lajdon  adó terhe i. Dr.
Vermes Ödön győri ügyvéd „A ház- 
tulajdon közterhei“ címen egy na
gyon gyakorlati és a novemberben 
beadandó házbérvallomásra tekintet 
tel most különösen aktuális könyvecs
két irt. Részletesen tárgyalja a könyv 
a háztulajdonnal kapcsolatos összes 
közterhek kérdését és gyakorlati ta
nácsokat ad az érdekelteknek, hogy, j 
a fennálló jogszabályok keretén be- j 
lül, miként érhetnek el megtakarítá
sokat. Különösen értékessé teszi a 
könyvet, hogy a széleskörű, el iéíeti | 
tájékozottságon felül gyakorlatias 
szemmel tárgyalja az összes szakba- 
vágó kérdéseket. A könyvecskét. 1 
P-nek bélyegben leendő beküldése 
ellenében, Erdős József Hirdető Iro
dája, Bpest, VI. Teréz-körút 35 , 
portómentesen megküldi. Kapható 
könyvkereskedésekben is.

Veszprém megyei város polgármestere 
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Árajánlati felhívás.
Ajánlatot kérek téli inségakcióhoz 

szükséges liszt, kenyér, burgonya, 
fűszerfélék, húsfélék és s e r té s 
zsír s tb . különféle élelmicikkek 
szállítására. Az árukat részben az 
inségakció vezetősége által megjelö
lendő helyre (népkonyhánál, gyer
mek ebédakciónál felhasználáshoz) 
kell szállítani, részben pedig az ak
ció utalványa ellenében az igényjo
gosultaknak közvetlenül az üzletből 
kiadni.

A szállításra vonatkozó részletes 
tájékoztató és feltételek a városházán
I. emelet. 7. sz. szobában kaphalók.

Az ajánlatokat a polgármesteri hi
vatal iktatójába f. évi novem ber hó
24.-nek déli 12 ó rá já ig , zárt bo
rítékban, szabályszerű bélyeggel el
látva kell beadni. Fenntartom magam
nak a jogot, hogy a beérkezett aján
latok közül tekintet nélkül az ajánlott 
árakra, szabadon választhassak.

Veszprém, 1933. november 17.
D r. Berky Miklós

337 polgármester.

Anyakönyv.
SzUletés: Nagy Károly vendéglős és 

Csepcly Ilona leánya Ilona Kalalin ref. 
Kertész Jenő szállító és Stern Rózsa ha 
István izr. -  Sebestyén Elek gépkocsiv. és 
Tatai Rozália fia Tibor Elek r. k. — Vajda 
Lajos napsz. és Szabó Mária fia Kálmán 
ref. Sindler Ferenc földm. és Staub Ka- 
rolin fia József Márton r. k. — Auerbach 
Anna cseléd fia János r. k. Kiss Sándor 
áll. gyermekm. tisztv. és Forst Ilona fia Sán
dor r. k. — Sneider János villanysz. és 
Fejes Mária leánya Valéria ev.

Halálozás: Dombay Gyula városi hiv. 
alt. 51 é., r. V. Foki Gizella Ifi h., r. k.

Róth Magdolna 4 n., r. k. — Kerschner 
Márton bányász 31 é., r. k. — Szabó Gá
bor napsz. ül é., ref. — Özv. Angermann 
Józsefne Púnk Erzsébet napsz. 68 é., r. k.

Tavasz Ferenc napsz. 74 é., r. k. — 
Bóta László 8 é , r. k. — Pintér Antalné 
Pogasits Julianna 22 é., r. k.

Házasság: Az elmúlt héten nem köttetett.

Meghívó.
A .Balatoni Gazdák Szövetkezete*

felszám olás ala tt 
1933. dec. 7.-én d. e. 9 órakor
Veszprémben, a Veszprémi Takarék- 

pénztár ügyészi irodájában

évi rendes k ö z g y ű lé s t
1art, amelyre a tagokat a felszámoló 
bizottság azzal az értesítéssel hívja 
meg, hogyha e közgyű és a tagok 
nem elegendő számban való megje
lenése miatt határozatképtelen lenne, 
abban az esetben a közgyűlés 1933. 
évi december hó 16-án d. e. 9 óra
kor fog Veszprémben, ugyancsak a 
VeszprémiTakarékpénztár ügyészi iro
dájában megtartatni, amely közgyűlés 
a megjelent tagok számára tekintet 
nélkül fog határozni a közgyű és na- 
pirendjére kitűzött tárgyak felett.

Felszám oló b izo ttság . 

T á rg y so ro za t:
1. A jegyzőkönyv vezetőjének és 

két hitelesítőnek kijelölése.
2. Az 1929, 1930., 1931., 1932. 

évi mérlegek megáliapitása.
3. A felszámoló bizottság jelen

tése.
4. Esetleges indiivánvok.
A mé'leg, az üzletiészes tagok 

névjegyzéke, a közgyűlést megelőző 
8 napon át Veszprémben, a Vesz
prémi Takarékpénztár ügyészi iro
dájában megtekinthetők.

Mérleg 1929. december 31. 
Vagyon: Követelések 16 000 P. 

Veszteség 59 264 P 91 fill. Teher: 
Alapítványi üzletrészek 3 191 P 11 f. 
Rendes üzletrészek 119 P  84 f. Tar
tozások 71.953 P 96 f.

Mérleg 1930. december 31. 
Vagyon: Követelések 16 000 P. 

Veszteség 59.097 P 57 fill. Teher: 
Alapitványi üzletrészek 3 191 P 11 f. 
Rendes üzletrészek 119 P 84 f. Tar
tozások 71.786 P 62 f.

Mérleg 1931. december 31. 
Vagyon: Követelések 16 000 P. 

Veszteség 54 883 P 55 fill. Teher: 
Alapitványi üzletrészek 3.191 P 11 f. 
Rendes üzletrészek 119 P 84 f. Tar
tozások 67.572 P  57 f.

Mérleg 1932. december 31.
Vagyon: Követelés 2.000 P. Vesz- 

tőség 8 564 P 95 fill. Teher: Alapit
ványi üzletrészek 3.191 P  11 f. Ren
des üzletrészek 119 P 84 f. Tartozás 
7.254 P. 330

A VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztősége és kiadóhivatala 

Veszprém, Füredi-telep II. sz. alatt van.
Nyomaton Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a

Veszprém megyei város adóhivatalától

Adófizetés iránti hirdetmény
A városi adóhivatal ezennel fel

szólítja mindazokat az adózókat, akik 
az adófőkönyvben előirt hátralékos és 
a folyó év végéig most már teljes ősz- 
szegében esedékessé vált adótarto
zásukat még be nem fizették, hogy 
azt járulékaival együtt novem ber 
hó 23.-ig a  városi p én z tárn á l an
nál is inkább fizessek be, mert el
lenkező esetben ellenük a zálogolási 
eljárás azonnal meg fog indíttatni a 
negyedik évnegyedért is.

Figyelmeztetjük a hátralékosokat, 
hogy az egyénenkénti Írásbeli meg- 
intésre vonatkozó rendelkezés a vég
rehajtásnak gyorsabbá tétele céljából 
hatályon kívül helyeztetett. Egyéb
iránt a tartozásokról mindenki tájé
koztatva van részint fizetési mégha, 
gyások, részint adóivek által. Figyel
meztetjük a hátralékosokat arra is, 
hogy a már lezálogolt harmadik év- 
negyedi és más rég ib b  ta rto zá so k  
m ia tt a  zá lo g tárg y ak  Ö sszehordá
sá t az utasítás értelmében eg y ü tte s  
á rv e rés  céljából m ár a  jövő h é 
ten  m egkezd jük .

Miután úgy a kincstár, mint a 
város ismételten biztosított fizetési 
kedvezményeket, a mulasztók ellen 
a törvény értelmében teljes szigorú
sággal vagyunk kénytelenek az el
járást lefolytatni. A végrehajtási el
járás most már lefolytatódik nemcsak 
az adó, hanem az összes illetékek, 
fogyasztási adók, vizdij, forgalmi adó
hátralék és minden más köztartozás 
hátralék miatt is.

Figyelmeztetünk ismételten m in
denk it, hogy a  köz ta rtozások  fi
zetése  tovább  nem  odázható , fi
zetési készségének mindenki tartozik 
jelét adni, mert az köztudomású, 
hogy bár a jelen viszonyok közölt 
az adófizetés nehéz kötelesség, de 
áldozatok átán is teljesítendő haza
fias polgári kötelesség. Akik ennek  
e leg e t nem  tesznek , a  kellem et
len következm ényeket m aguknak  
tu la jd o n íts á k !

Veszprém, 1933. november 15. 
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Gyermekjátékok Fodornál.
29— 1932. 8Z, 1932. Pk. 7270. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Kovács József Károly ügyvéd 

által képviselt Nemesfémiparosok, ke
reskedők és órások orsz. szöv. fény 
és lorg. adó közössége javára 400 
Pgkövetelés és járulékai erejéig a 
bpesti közp. kir. járásbíróság 1931. 
évi 440393. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végre
hajtást szenvedőnél 1932. január hó 
25.-én lefoglalt, 1334 P-re becsült 
ingóságokra a veszprémi kir. járás
bíróság fenti számú végzése alapján az 
árverést elrendelem, s annak az 1908. 
évi XLI. te. 20. §-a alapján még kő
vetkezőkben megnevezett, valamint 
zálogjogot szerzett más foglaltatok 
javára is, végrehajtást szenvedő laká
sán, Veszprémben, Kisovich-ut 10. sz. 
a. leendő megtartásárahaláridőül 1933. 
évi decem ber h ó  5. napjának d é l
e lő tt fél 10 óráját tűzöm ki, ami
kor a biróilag lefoglalt bútorok s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé
rőnek, esetleg a becsár */,-érl is, el 
fogom adni. 1000 P-öt meghaladó 
becsértékü ingónál a becsélték 10 
°/o-át bánalpénzül kezeimhez, az ár
verés megkezdésekor, le kell fizetni.

Kelt Veszprém, 1933. nov. 3.
Pádár s. k ,

334 kir. bír, végrehajtó

,Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalata.


