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Adósrendelet.
Irta d r. SchandI K ároly

ny. államtitkár, országgyűlési képviselő. ;

Volt m ár ilyen veszedelem  a 
m agyar falvakban. A 70-es és 90- 
es  években szintén az  amerikai 
verseny juttatta koldusbotra a m a
gyar földművelőt. Búzájáért, kuko
ricájáért és jószágjáért alig kapott 
valam it a  gazda. U zsorások kar
m aiba került és állandóan  pergett 
a  dob  az  ezeréves ország m inde
gyik vidékén. Az am erikai óceán
járók, melyek olcsó búzát, fagyasz
tott húst és  kukoricát hoztak Am e
rikából, tönkrement m agyar föld
m űveseket vittek ezrével az  am e
rikai bányákba. A puritán szövet- l 
kezeli mozgalom és Darányi Ignác j 
okos agrárpolitikája mentette meg 
akkor a falusi népet.

A napóleoni háborúk óta nem 
zudult ilyen válság az európai or- , 
szégok m ezőgazdaságára, mint a 
mostani. A kétpengős rozs és a 
hatpengős búza idején valóban 
m esszem enő segítséget kell nyúj
tani az  eladósodóit falusi gazdá- j 
nak, hogy talpa alól a  föld ki ne 
csússzék. M inden m agyar ember- , 
nek örömmel kell fogadnia a kor- j 
m ónynak azt az  elhatározását, 
hogy moratórium mellett most mór 
hathatós segítséget is akar nyúj
tani a  gazdák adósságterheinek 
csökkentésére.

A nagyobb adósságoknál 4 %- 
ra  szállítja le a kamatot, a kisebb 
gazdáknál bizonyos határon túl 
átveszi az  adósságot és két esz
tendőre, m indössze 1 °/o-os törlesz
tés mellett, ú jabb nyugalmi időt 
biztosított földműves gazdáinknak 
az uj adósrendelet. Két esztendő 
alatt mósfélszózmilió pengőnél 
többe kerül az  állam kincstárnak 
bajbajutott gazdáink megsegítése.
A könnyítésben, segítségben és 
rendezésben valóságos nemzeti 
összefogás nyilatkozik meg a  ren
delet elgondolása szerint. Az állam 
áldozatai révén minden magyar 
adózó közreműködik a  magyar 
föld m egmentésében. Külön segít
séget nyújt a pénzkibocsátó jegy
bank, újabb hozzájárulást nyúj
tanak  a  hitelező pénzintézetek, de 
a  betevők is, akiknek szintén ér
dekük, hogy pénzügyi megrázkód
tatásoktól mentesüljön az ország. A 
gazdákat, akiknek sem kényszer
egyezség, sem m agánegyezség nem 
állotl eddig rendelkezésükre, mós- 
ként nem lehetett megmenteni. Ne 
sajnálja senki a  földmivelők és kis
gazdák  ezreitől azt a  segítséget, 
am elyben a  nemzeti összefogás 
valóban hatékonyan nyilatkozik

meg. A 10 holdon aluli kisgazdák 
helyett is fizet adóssági tőkerész
letet az állam kincstár és bizonyára 
nem lesz egyetlen becsületes m a
gyar ember, aki sajnálja ezt a se
gítséget a föld népétől, am elynek 
pusztulása végezetül az  egész or
szág összeom lását vonná m aga 
után.

A magyar földek földművelője 
a  világ legbecsületesebb adósa. 
Nem hallgat az sem agitátorra, sem 
politikai demagógra, amikor arról 
van szó, hogy kölcsönpénzt kell 
visszafizetni. A m agyar földműves 
a kölcsönpénz törlesztését, illetve

visszafizetését becsületkérdésnek 
tartja. Verejtékezik, koplal és ron- 
gyoskodik, de iparkodik szabadulni 
az adósságtól. Ma a falu népe van 
a legsúlyosabb körülmények között. 
Becsüleles emberek megmentésére 
fog össze az ország. Falu és vó- 

j  ros összeforrásónak záloga ez a 
segítség és ha eljönnek a  jobb 
idők, amikor a  falusi gazda újból 
meg tud élni verejtékes m unkájá
ból és földjéből, az egész nezetre 
kiható üdvös eredményeket hoz a 
szolidaritás, amely magyarok és 
magyarok között e nehéz időkben 
megnyilatkozott.

A Nemzeti Egység a nagy
vázsonyi kerületben.

E g y s z e r ű  f ö ld m ű v e s  p o lg á r o k  f e j e z t é k  k i b iz a l 
m u k a t  G ö m b ö s  G y u la  m in i s z t e r e ln ö k  ir á n t .
A zirci és devecseri kerületben 

— amint arról beszámoltunk, — be
fejeződön a Nemzeti Egység szervező 
munkája, s mindkét választókerület 
minden községében kivétel nélkül 
megalakult a NE szervezete. Most 
tehát a nagyvázsonyi kerületre került 
a sor, ahol a Nemzeti Egység szín
ién szép sikerrel szervezkedik. Va
sárnap Nemesvámoson volt népes 
értekezlet, amelyet Györffy Lajos ref. 
lelkész, a NE helyi elnOke nyitott 
meg. Összetartásra buzdította a köz
ség népét, mert ez erősíti meg a 
csüggedő lelkeket is, és a magyar 
akarat igy olyan szoros kötelék és 
nagy erO, amellyel vezérünk kivezet
heti ezt a porba sújtott országot nagy 
bajábó'. Utánna ajkai Nirnsei Pál, 
a NE kerületi elnöke beszélt meg
győző erővel a NE nemzetmenta 
munkájának szükségességéről. Felbír 
Pál, a NE várm. közp. titkára a 
népi erő nemzeti értékéről, szépsé
géről és erejéről tartott lendületes 
előadást. Hangoztatta, hogy a Vezér 
a dolgos magyar néptől nem kíván 
mást, csak magyar lelket, magyar 
szivet. Végül Vighelyt Lajos községi 
bíró az egész község nevében kije
lentette, hogy bizalommal viseltetnek 
a Vezér iránt, csak nyújtsa segítő 
kezét az egyszerű, de igaz magyar 
érzésű földműves nép felé, amely 
mindig olf állt, ha a haza érdeke 
kívánta. Azulán megválasztották a 
választmányt, vezető tilkár Ipslcs An
tal tanító.

Innen Tótvázsonyba ment ál a 
zetőség, ahol úgyszólván az egész 
ízség gazdaközönsége együtt volt. 
Irnsci Pál elnök lelkes szavakkal 
egnyitotta az ülést, majd Felber 
II kOzp. titkár a NE céljait is- 
eitette. Utánna vitéz Lelkes József, 
helyi Gazdakör elnöke beszélt és 
Fejtette, hogy ennek a községnek 
Izönsége eddig is egy táborba tö- 
örült, mert a Gazdakörnek csak- 
:m minden gazda régóta tagja. In-

ditványozza, hogy a Gazdakör egy
ségesen lépjen be a N E  pártjába. 
Az indítványt a jelenlevők egyhangú, 
viharos lelkesedéssel magukévá tet
ték és igy az egész község a NE  
zászlója alá sorakozott. Felszólalt még 
Bartalos Dezső főjegyző és Krábler 
Rezső róm. kát. ig. tanító s mind
ketten felajánlották szolgálataikat, 
hangoztatva, hogy mindenkor kész
séggel állanak a NE szellemében 
községük népének szolgálatára. Itt a 
vezető titkár ifj. Leitold József.

Veszprémfajszon az egész község 
mejelent a NE értekezletén, a nők 
és az ifjúság is. Slumpfhauser István 
szives szavakkal köszöntötte a NE j 
kiküldötteit Nirnseé Pál és Felber Pál 
felszólalásai után lelkes egyetértéssel 
itt is megalakult a NE szervezete. 
Felszólalt még S. Eigner Ferenc 
gazda, aki felpanaszolta, hogy ámbár 
ez a község tudja és megérti az or
szág nehéz helyzetét és támogatja a 
Vezért, de fáj a község népének, 
amely mindig rendesen megfizette 
adóját és most a végrehajtó szoron
gatja a községet. A vezetőség Ígére
tet tett, hogy a pénzügyigazgatónál, 
akinek jóakarata és mé.tányossága 
a néppel szemben közismert, jelen
tést tesz. Itt a vezető titkár Mohos 
István, a község agilis tanítója.

N E  a  veszprémi 
kerületben.

A Nemzeti Egység veszprémi III. 
körzete múlt szombaton este tartotta 
népes választmányi ülését vitéz Ko
vács Zsigmond választámányi tag 
vendéglőjében. Az ülésen dr. Horváth 
Béla kir. közjegyző, Barna Gábor és 
Hering János alelnökök vezetésével 
majdnem valamennyi választmányi 
tag megjelent. Hübner Béla körzeti 
elnök lendületes megnyitó beszédé
ben kiemelte a segítő kéz politikáját, 
amit a Vezér követ. Sziegl Ede, a

körzet agilis vezető-titkára szépen 
kidolgozott, minden résztetre kiter
jedő jelentését ismertette, majd az 
elnök felkérésére dr. Priegl László 
kerületi titkár lelkes beszédben vá
zolta az eddigi eredményeket és to
vábbi összefogásra hivta fel a szer
vezetet. A választmány a folyó ügyek 
letárgyalása után tovább is együtt 
maradt és lelkes hangulatban vitatták 
meg a teendőket, igy elhatározták, 
hogy a tél folyamán kulturestet fog
nak rendezni.

Vilonyán kedden gyűlt össze a 
község közönsége értekezletre. Barta 
Ferenc ref. taniló, vezető titkár üd
vözölte a központ kiküldöttét s han
goztatta a Nemzeti Egység szüksé
gességét. Tatay Sámuel főjegyző 
népszerű előadást tartott a gazda
adósságok rendezéséről, amelyet va
lóban mindenki világosan megért
hetett. U ánna Felber Pál közp. vm. 
titkár ismertette a NE nagy céljait. 
Nagy Gábor kisbirtokos meleg ér
zéssel üdvözli a Vezért és azt üzeni, 
tartson ki és ők tiszta^ szívből kö
vetik. Szombathy István királyszent- 
istváni ref. lelkész, mint vendég szó
lalt fel s lelkes, igaz magyar érzés
től áthatott beszédével összefogásra 
és közös munkára buzdította a meg
jelenteket, Isten áldását kérve sze
gény hazánkra. Végül Takács Imre, 
a helyi szervezet elnöke a község 
hűségéről biztosította a NE vezérét.

Nyelvében és nevében 
él a m agyar!
Irta Som ody István.

Évekkel ezelőtt, amikor nem tud
tuk tovább tétlenül nézni, hogy a 
csonka ország nyolc és fél milió ma
gyarja közül három milió jó magyar 
ember külsőleg ne fejezze ki magyar
ságát, hanem régen indokolatlanná vált 
idegen nevet viseljen, mozgalmat in
dítottunk a nevek magyarosodása ér
dekében. A szállóigét a változott vi
szonyoknak megfelelően úgy módo
sítottuk, hogy „nyelvében és nevében 
él a nemzet".

Valóban nem lehetett ölhetett kéz
zel nézni, ahogyan az akkori kor
mányzat ezt a nemzeti szempontból 
olyan fontos kérdést pár évvel ezelőtt 
kezelte, mert azzal a tempóval, 
amellyel a nevek magyarosítása folyt, 
— évente alig háromezer névváltoz
tatást engedélyeztek, — egy újabb 
ezredév is kevés lett volna ahhoz, 
hogy minden idegen név magyarrá 
változzon. A kérdés merev és rideg 
kezelése és költséges volta nemcsak 
nagy tömegeket riasztott el a névma- 
gyarositási kísérlettől, hanem azok 
közül is sokat elutasítót!, akik aláve
tették magukat a tortúrának. A Sci- 
tovszky-féle álláspont ridegségére jel
lemző, hogy pl. olyan katonatisztet 
is elutasitotlak kérelmével, akinek 
húsz évi érdemes szolgálata volt és 
harctéri érdemei csak árnyalati kü
lönbséggel maradtak el azoktól, a me-
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keserüvize gyorsan elhárítja a sok evéstől 
és ivástól eredő kellemetlen érzéseket.

lyek vitézi címre jogosítottak, úgyszin
tén katolikus paptól is megtagadtak 
olyan egyszerű nevet, mint pld : 
Mihályi.

Persze akkoriban a kormány tag
jainak hatvan százaléka idegen nevű 
volt és hasonló volt a helyzet a püs
pöki karnál, a minisztériumoknál, fő
városnál éi különböző hatóságoknál, 
a diplomáciánál stb., amelyek tiszt
viselőinek idegen neve 30—45 szá
zalékot ért ef, hogy a felsőház és 
képviselőház tagjainak még ijesztőbb 
százalékos arányú idegen nevéről ne 
Is beszéljünk.

Azösszeomlásután jelentőségében 
rendkívül nagyot nőtt a magyar név 
kérdése. Mihelyt egy idegen nevű ma
gyar, — akit vérségi kötelék már alig 
fűzött nevéhez, mert évszázadok alatt 
anyai ágon vérségileg is túlnyomó 
százalékban magyar lett, — valamely 
világraszóló dicsőséget szerzett, azon
nal kisajátították és elvitatták tőlünk 
idegen nációk. De elrabolt területeink 
visszaszerzésére irányuló harcunkat 
is igyekeznek az érdekeltek azzal is 
gyengíteni, hogy hiszen még a meg
hagyott magyar területen is mennyi 
az idegen. Ez ellen a hamis látszat 
ellen küzdeni kell. Ezt a célt nem 
szolgálta az, hogy kifelé, sajnos, egy 
országot sem képviselt annyi idegen 
nevű ember, mint a mi országunkat 
és e téren is javulást kell elérni.

Mindenki át érezheti a magyar 
név kérdésének fontosságát, aki tudja, 
milyen szomorú szerepe volt a terű- 
letcsonkitásnál is a sírkövek idegen 
neveinek, amikor az élők kétségbe
esett tiltakozásával szemben a halottak 
nématanuságtétele alapján hoztakma- 
rasztaló ítéletet az uj határok bírái. 
És a megszállott területen hiába izzó- 
lelkü magyar az, akinek idegen a 
neve, nem ismerik el magyarnak és 
gyermekét idegen iskolába kényszerí
tik, ahol magyargyülöletet igyekeznek 
beléje plántálni. A névelemzés címén 
egész sor magyar községet es várost 
fosztottak meg a magyar kisebbségi

A vallon lázadás.
Irta d r. Csaba Jenő.

1600 bán Pápán Összesen 3000 
zsoldos volt a helyőrségben. Ezek 
közölt 1500 vallonnak vallotta ma
gát. Történetesen 60 000 arany kö- 
vetelésflk volt a kincstáron és mint
hogy a bécsi udvarban semmi haj
landóság sem mutatkozott a katonák 
megérdemelt zsoldjának kiutalására, 
Finn és Moha kapitányok vezetése 
alatt erélyesen léptek fel. A spanyol 
és német zsoldosok, akiknek hasonló 
panaszaik voltak, nem csatlakoztak 
hozzájuk.

Mikor látták a lázadó vallonok, 
hogy mozgalmuk nem tud eredményt 
felmutatni, nem riadtak vissza attól
sem, hogy a becsületükre bízott vá
rat felajánlják Dervis fehérvári pasá- 
nek 100.000 aranyért.

Ez a terv kitudódott, de a vár
kapitány nem tehetett ellene semmit
sen. kevés volt a magyarja. Ezért 
rögbin jelentést küldött Maróthy Mi
hály a fóvezérségnek és a haditanács
nak és segítséget kért.

jogok gyakorlirá 1 is a magyarok 
idegen neve alapján és erőszakosan 
lenyomták a magyarok létszámát az 
előirt 20% alá, ami annyit jelent, hogy 
ott nincs magyar iskola, magyar szín
ház, a törvénykezés és a hatóságok 
előtt nem lehet a magyar nevet hasz
nálni. Mindez kisebb mértékben tör
ténhetett volna meg, ha az idegen 
nevű magyarok nevükben is régebben 
mtgmagyaro8odtak volna. Az esemé 
nyék következtetéseit legalább utólag 
vonjuk le.

A fenti indokok, — és a nemzet 
ama jogának elismerése, hogy elvár
hatja tagjaitól, hogy nevükben is ki
fejezői legyenek a nemzeti jellegnek, 
— vezettek lelkes hazafiakat arra, 
hogy a helyzet megváltoztatására tö
rekedjenek. A képviselöházban Maday 
Gyula és Meskó Zoltán barátaim ad
tak hangot e felfogásnak, amelyért 
rég harcolt Lengyel Zoltán, s ame
lyet sajtóban és közéletbe t az utóbbi 
években rajta kívül többi közt Ur- 
mánczy Nándor, Kova s Lajos állam
titkár, a Statisztikai Hivatal elnöke 
és boldogult Pakots József kollegám 
ismételten kifejezésre juttatott.

És ezek a súlyos indokok kész
tették arra csekélységemet is, hogy 
fo'yamatos mozgalmat indítsak a kér
dés ébrentartására és megoldásának 
kiharcolására. Három évvel ezelőtt, 
1930 nyarán az újságíró-egyesület 
közgyűlésén inditotiam el a mozgal
mat azzal a jelszóval, hogy a ma
gyarság nemcsak nyélvében, hanem 
nevében is éljen. Akkor még két 
irányban kellett felvenni a harcot, és 
propagandát folytatni: egyrészt a 
kormányzat felé, hogy a nevek ma
gyarosodását könnyítse meg és maga 
is buzdítsa erre az idegen nevüekc t, 
másrészt az idegen nevű magyarok 
felé, hogy érezzék át a kérdés fon
tosságát és az előítéletek félretételé- 
vel szívesen magyarosítsák nevüket.

A nemzeli szempontból jelentős 
érvek hatása alatt indítványomra az 
újságíró egyesület egyhanu határozat
ban mondotta k i: szükségesnek tartja, 
hogy magyar földön minden vonalon 
a magyar név domináljon s ennek ér
dekében felkéri a kormányt és a par
lamentet, könnyítse meg a feddhetet
len előéletű magyarok számára a ma
gyar név elnyerését s legyen buzdító 
lépést aziránt, hogy az idegen nevüek 
szívesen magyarosítsanak. Külön is 
felkéri a kultuszminisztert, hívja fel 
a tantestületeket, hogy az ifuságot ne
veljék a magyar név szeretetére. Az 
ujságiróegyesület hazafias kötelessé-

Ott rögtön intézkedtek. Hofkir- 
chen ezredest szalasztották le 5 zász
lóalj némettel. Hiszen ha bejuthat
tak volna a várba, talán elnyomhat
ták volna a lázadást, csakhogy a 
vallonok nem várták be a megérkezé
süket. Gyors tempóban lefogták Ma- 
róthyt, a magyarokat, valamint a ve
lük nem tartó németeket lefegyverez
ték és börtönbe vetették. Hogy na
gyobb biztonságban lehessenek, a 
lakosságot kirabolták és elrémitették.

Erre maga Schwarzenberg ment 
le 2000 gyaloggal és lOOOKollonits- 
lovassal. Persze, ezt előre jelezték a 
vallonoknak, mire azok kivonultak 
eléjük és a mit sem sejtő menet
oszlopot széj|ei;verték.

Mint volt mit tenni, Schwarzen
berg még 3000 éa mikor az is ke
vésnek bizonyult, újabb 2000 em
berrel sietett Pápa alá. így már 9000- 
re szaporodott fel az ostromló sereg. 
Tüzérséget is hozatlak és rendszeres 
hadműveletek központja lett a láza. 
dók fészke.

Június 24,-étől julius 29,-éig nem 
sikerült eredményt felmutatni, sőt az

gézé teszi az újságíróknak, hogy csak 
magyar névvel írjanak és a nevek ma
gyarosítását szorgalmazzzák.

A határozatról mngjelent közlemé
nyek élénk visszhangot keltettek. Pin
tér Jenő főigazgató, a mozgalom ba
rátja kijelenti, hogy az ifjúság köré
ben örömmel folytat névmagyarositó 
akciót Az ország több részéből is 
I Lekben megnyilvánuló lelkes vissz 
hang jött. Különösen Somogyból. A 
sajtó itt ismételten és részletesen fog
lalkozott a kérdéssel, közölte nyilat 
kozatomat és felhívásomat, megmoz
dult a Széchényi Társaskör is és az 
iskolákban csakhamar együttesen öt- 
ven gyermeknek kérlek magyar nevet, 
a somogymegyei jegyzőtestillet pedig 
határozatban kérte a névmagyarosi ár 
megkönnyítését Az ujságiróegyesület 
választmánya újból foglalkozott a kér
déssel és a további sajtóközlemények 
széles hullámokat vertek a társada 
lomban. Gömbös Gyula honvédelmi 
miniszter bizalmas rendeletet adott 
ki, amelyben felhívta a hadsereg tag
jait a névmagyarosi'ásra. Scitovszky 
belügyminiszter is enyhített már me
rev álláspontján.

1931 januárjában a katolikus Írók 
és újságírók Pázmány Egyesületének 
állásfoglalását is sikerült megnyernem 
az ügy mellett. Az egyesület választ
mánya indítványomra határozatban 
mondta ki, hogy a fentebb említett 
indokok komoly mementóként állítják 
elénk a névkérdést, amelyre ezentúl 
többet kell adnunk. Ezt a magyar 
nemzet önállósága is megköveteli. 
Helyesli a honvédségnél ezirányban 
folyó akciót és azt más igazgatási 
ágakra is kiterjesztendőnek tartja. 
Felhívja a társadalmat, a parlamentet 
és a kormányt, részesítse nagyobb 
figyelemben, fokozotlabb megbecsü
lésben a magyar nevet, s tegye lehe
tővé különösen a hozzátartozók nevé
nek átvételét Közismert idegen nevű 
magyarok is vegyenek fel nevük mellé 
jó magyar nevet.

Egyre szélesebb körben terjedi a 
gondolat. A fentebb említett kitűnő 
közéleti férfiakkal együtt igyekeztünk 
felszínen tartani a kérdést, amelyről 
magam is több helyen tartottam elő
adást. 1931. májusában megalakult 
a N'vmagyarositó Társaság Serédi 
hercegprímás és József kir. herceg 
védnökségével és Lengyel Zoltán el
nöklésével. Itt egyesítettük a korábbi 
különálló akciókat. Maday Gyula ja
vaslatára Hajdumegye és ennek nyo
mán több megye is kérle a névma
gyarosítás könnyítését. SamarjayMÁV 
elnök és Szalay Gábor postavezér-

ostromot vezető Schwarzenberg hősi 
halált halt a falak alatt. A vallonok 
kitartottak. Biztosra vették, hogy Der
vis bég nem hagyja őket cserben és 
azt is tudták, mi sors vár rájuk, ha 
ügyük elveszett.

Már pedig semmi jót sem vár
hattak, mikor a hős Nádasdy állt az 
ostrom élére. Minthogy a bécsi hadi
tanács féli a magyar vezér növekedő 
hadi babéraitól, félre állította öt, mi
kor úgy találta a beérkező jelenté
sekből, hogy megérett a helyzet és 
Reder Menyhértet tolta a helyére.

Azonban az Isten a legjobb egyen* 
lelmegoldó. Reder megbetegedett és 
igy ismét Nádasdynak kelleti az élre 
állania. Ennek az ébersége azután 
meghozta a kívánt gyümölcsöket. Az 
éhségtől elcsigázott esküszegők au
gusztus 8 án megkísérelték a szö
kést, de rajta vesztettek. A magyar 
lovasság nagy részüket levágta;aki
ket pedig elfogott, azokat a hűség
ben maradt vallonok koncolták fel. 
Mindössze talán 500—600 tudott csak 
Fehérvárra jutni, ahol azután török 
szolgálatba léptek.

igazgató, akik részlvesznek velünk a 
társaság vezetőségében, felhívták alá
rendeltjeiket a névmagyarosításra. Ké
sőbb Ferenczy főkapitány, majd több 
intézmény vezetője is követte a pél
dát. Az Újságíró Egyesületben ismé
telten foglalkoztunk a kérdéssel, 
amelynek már eredményeiről számol
hattam be, majd 1931 nyarán a Pát
ria Magyar írók, Hírlapírók és Mű
vészek Klubját is megnyertem a 
nemzeti mozgalom mellé.

Egyes vidékeken dicséretreméltó 
megnyilatkozások történtek. Így Baja 
idegennevü magyarjai közül a szerb 
megszállás alól való felszabadulás 
decenniumának megünneplésére a 
kitűnő Vojnich, ma már Borbiró 
polgármesterrel az élén egyszerre 
több százan magyarositotlák meg a 
nevüket. E részről érkezett felkérésre 
a sajtóban felhívást intéztem a p é 
csiekhez és őket más városokkal 
együtt, a szép példa követésére kér
tem fel.

Egyre többen kérték nevük ma
gyarosítását és 1931. ősszén vitéz 
Keresztes Físcher Ferenc, az uj bel
ügyminiszter kijelentette, hogy öröm
mel üdvözli a névmagyarositási ak
ciót és ennek sikerét elő akarja moz
dítani. A miniszter szavának állott, 
egyre több könnyítést adott a Név
magyarositó Társaság kérésére, mig 
végre most, — Gömbös miniszterel
nök álláspontjának is megfelelően 
— teljesítette a kormány felé irányí
tott követeléseinket, a névmagyarosí
tást olcsóvá tette és annyira meg
könnyítette, hogy most már nem áll 
útjában akadály.

Fontos volna, hogy most már 
évente százezres alapon lendüljön 
előre a nevek magyarosítása. Miután 
az akció a kormány felé teljes si
kerrel járt, most már csak az ide
gen nevű magyar testvéreink felé kell 
folytatnunk a felvilágosító munkát. 
Ezt a sajtóban és előadások során 
meg is tesszük. Igen fontos, hogy a 
vezető állásban levők járjanak elő 
jó pé dával Örömmel halljuk, hogy 
különböző testületekben el is indu t 
már a tömeges magyarosítás. A köz
régek is megmozdultak. Elismerés 
Dusnoknak, ahonnan legutóbb 250 
és Nemesnádudvarnak, ahonnan 50 
család kérte egyszerre nevének ma
gyarosítását. A példa követésre vár. 
Magyar testvéreinket kérjük, álljanak 
a mozgalom mellé, hogy belátható 
idő alatt elmondhassuk: A magyar
ság nemcsak nyelvében, hanem ne
vében is töretlenül él.

GyermekjátékYásár Fodornál!

Tökéletes
ném et nevelőnő

éves bizonyítványokkal

állást keres,bárhol
S usanna  Helfer, Szom bathely,

Vörösniarty-u. 48. 440

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

F IS C H E R  és TÁRSA
Székesfehérvár, Kossnth-u 6. 

Veszprém i m egbízott szívességből

S C H L O G L ,
Rohonczy-tér 1. sz. 74

Olcsó! Garantált? D iskrét!
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R ótt N án dor
m e g y é a p B s p ö k  e lő a d á 

s a  R ó m á r ó l .
A veszprémi római katolikus egy

házközség november 19.-én, vasár
nap délután di8zgyűlést tartott abból 
az alkalomból, hogy megyés főpász- 
tora az öt évenkint szokásos „visi- 
tatio liminum“-ról hazaérkezvén, tá
jékoztatni kívánta az egyházközség 
tagjait a hivatalos látogatásával kap
csolatban szerzett tapasztalatairól és 
benyomásairól Dr.Jdnossy József kir. 
törvényszéki tanácselnök, az egyház- 
község világi elnöke, megnyitó be
szédében annak szükséges és fon
tos voltára mutatott rá lendületes 
szavakkal, hogy a katolikus ember
nek a katolicizmust érintő és érdeklő 
minden eseményről pontos tájékoz
tatásban kell részesülnie. Ez a gon
dolat vezette a megyéspüspököt is 
akkor, amikor elhatározta, hogy a 
legutóbbi hivatalos római látogatása 
alkalmával szerzett tapasztalatainak 
az egyházközség tagjaival való meg- 
ismeitetése utján a katolikus öntudat 
és közszellem erősbitését szolgálja.

Dr. Rótt Nándor megyéspüspök 
élvezetes, közvetlen és mindvégig le
bilincselő előadásában végigvezette 
a hallgatóságot az uj fasiszta Ró
mának a „Marcia su Roma" előtti 
örökvároEtól külsőségekben is szem
beötlően különböző s még az elne
vezésekben is eltérő, a régi császári 
Rómának képére emlékeztető nagy
mérvű építészeti és közigazgatási 
újításain. Kiemelte különösen azt a 
nagy rendet és minden vonalon ural
kodó tekintélytiszteletet, amely úgy 
állami, mint az egyházi intézmények 
irányában minden vonalon tapasz
talható, — azt a meglepő előzékeny
séget és figyelmet, amelyet a fasisz
ta-rendszer mindenki iránt — kivé
tel nélkül — tanúsít, aminek jellemző 
példájaaz, hogy az alsóbbrendüiállami 
alkalmazottak melleit, igy különösen 
a vasúti, pénzügyőri közegek mellett 
mindenütt egy u. n. fasiszta-biztos 
működik, akinek feladata a közön
séget az egyes alkalmazottak esetle
ges önkénykedésével szemben kellő 
védelemben részesíteni. Szemléltetően 
rajzolta meg az örökvárosnak a mos
tani „szent év" alkalmával látható 
mozgalmas és vátozatos képét, a 
különböző nemzetek részéről állan- 
dóan ott rajzó zarándokcsapatok 
élénken pezsgő hitbuzgalmi gyakor
latait és a mélységes vallásos élete*, 
amely az ottani katolikusok részén 
minden vonalon tapasztalható. A ma
gyarok úgy a vatikáni állam, mint 
az olasz kormány részéről mindenüít 
megkülönböztető szívélyes fogadta
tásban részesülnek. A pápa őszent
sége a magyarok ügyei iránt állandó 
atyai jóindulattal viseltetik. Végezetül 
a megyéspüspök annak a remé
nyének adott kifejezést, hogy a ma
gyar nemzet csakhamar elfoglalja 
megint a népek sorában őt megillető 
helyet, ha az ő faji és nemzeti éré 
nyeinek az olaszokéhoz hasonló- 
mérvű kifejlesztését a külső nemzet
közi viszonylatok is lehetővé teszik.

A megyéspüspök tanulságos és 
élvezetes előadásáért Serük József 
kanonok-plébános, az egyházközség 
egyházi elnöke tolmácsolta az igen 
nagy számú hallgatóság köszönetét. 
A díszközgyűlés ünnepélyességét a 
„Szivgárda" karának bevezető és be- 
rekesztő énekszámai, amelyek a fia
tal énekesek meglepő fegyelmezett
ségéről tanúskodtak, nagy mérték
ben emelték.

GYERMEKJÁTÉKOK
■  |  ó r iá s i  n a g y  v á la s z té k b a n  
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I FODOR FERERC
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h í r e k .
— Szem élyi hír. Dr. Kenessey 

Pongrác, vármegyén főispánja szer
dán hivatalos ügyben Pápán tartóz
kodott. Ma szombaton pedig Bpestre 
utazott dr. Horváth Lajos alispánnal 
együtt, ahol szintén hivatalos ügye
ket intéznek el.

— F őpászto rok  u tazása . Dr.
Rótt Nándor veszprémi megyéspüspök 
tegnap, pénteken hivatalos ügyei el 
intézése végett Bpesten járt. A fő
pásztor holnap, vasárnap újra Bpes
ten lesz, ahol a Zsófia Orsz. Gyer
mekszanatórium Egyesület közgyű
lésén fog, mint kormányzó elnök, 
elnökölni. Hélfőn a bpesti Egyetemi 
templomban Gévay Wolff Nándor 
ny. kulluszmini8zteri államtitkár leá
nyának e8keté8i szertartását végzi. 
Ezután a püspök visszavonul a Mán- 
rézába, ahol szentgyakorlatatokat vé 
géz. — D Kopt Béla dunántúli evan
gélikus pü pök az elmúlt napokban 
a somogymegyei Tab és Bábonyme- 
gyér községekben templom- és to
ronyavatást végzett. Ezt követőleg 
Bpesten résztvett az ev. egyetemes 
egyház gyűlésein, majd a budai ev. 
templomban rádióistentisztelekt tar
tott. Múlt vasárnap pedig a zala- 
megyei Barlahidán volt s ott az ev. 
szórványgyülekezet ifjúsági otthonát 
avatta föl ünnepélyes keretek között.

— L elkészértekezlet. A vesz
prémi ev. egyházmegye lelkészi kara 
szerdán Pápán tartotta meg szoká
sos őszi értekezletét, Takács Elek 
egyházmegyei esperes elnöklése 
alatt.

— É rtekez le t a  veszprém i in- 
ségakcló  részle te irő l. Dr. Berky 
Miklós, Veszprém város polgármes
tere tegnap, pénteken délután a vá
ros Szegényügyi Bizottságával érte
kezletet tsrtotf, amelyen az inségak- 
ció egé3z jövő évi munkaprogramját 
és irányelveit állapították meg.

— Vitézi é rtek ez le t. Felhivom a 
veszprémi járásban tartózkodó ösz- 
szes vitézeket, hogy f. évi december 
hó 3 án délelőtt Veszprémben, a 
városháza tanácstermében járási ér
tekezletet tartok, kezdete 9 óra 45 
p. A pontos megjelenés minden vi
tézre kötelező. Öltözet ténylegesek 
részére kényelmes, polgári ruhát vi 
selők részére ünneplő, vitézi jel 
vénnyel.

— Szent Ferenc  harm ad ren d je  
köréből. A veszprémi Szent Ferenc 
harmadrendjea mull szombaton Szent 
Erzsébet-ebéddel vendéget meg 180 
szegényt, köztük 40 kis iskclás'eányt. 
Az ebédeltetésnél megjelent dr. Rótt 
Nándor megyéspüspök, Ktániti Kál
mán félsz, püspök-nagyprépost, P. 
Moravicz Ferenc házfőnök és P. Hor 
váth József. A főpásztor szeretetteljes 
szavakat intézett a Krisztus nevében 
megvendégelt szegényekhez és pápai 
áldást adott rájuk. Majd kedvesen 
elbeszélgetett a szegényekkel, akik
nek boldogság ragyogott az arcán a 
jótékonyság nemes gyakoilása nyo
mán. A rend igazgatója ezúton is a 
leghá'ásabb köszönetét fejezi ki mind
azoknak, akik az ebédhez bármivel 
kozzájárultak, s azoknak is, akik az 
ebéd elkészítésével fáradoztak és kí
vánja, hogy Szent Ferenc fizessen 
meg mindezekért. — A harmadrend 
ezenkívül az elmúlt héten a nyilvá
nosság elölt is megjelent, ezúttal 
első alkalommal. Vasárnap délután 
ugyanis az iparostanonciskolában ve- 
titettképes előadást rendeztek, ame
lyen igen nagyszámú közönség vett 
részt. Ez a nagy érdeklődés a tár
gyon kívül természetesen a népszerű 
előadónak is szólott, mert Scipiades 
Iréné, a Kér. Tisztviselőnők kedves 
„Iréné néni*-je tartott előadást arról

a római zarándoklatról, amit egye
sületnek tagjaival az ősszel bonyo
lított le. P. Szulpic nyitotta meg az 
estélyt s reámutalott, hogy mit jelent 
a katolikusoknak Róma, hangsúlyozta 
az ott nyerhető lelki megújhodást, 
amiért is vezette oda az agilis el
nöknő az ő kis különítményét. Sci
piades Iréné aztán a velük tartott 
Regényt József által készített 72 
fényképfölvételiel kísérten tartotta 
meg rendkívül érdekes előadását ró
mai utjukról, amelynek minden ne
vezetesebb mozzanatát megfigyelte 
és feljegyezte. Nemcsak az örökvá
ros antik és keresztíny nevezetessé
geiről emlékezett meg, hanem a za
rándokúin szerzett humoros benyo
másokról is s azokat igen kedvesen 
színezve tíita  az előadást nagy figye
lemmel és sokszor derűs hangulat
ban hallgató, végül az előadót vi
harosan ünneplő közönségének. A 
műsor keretében még Ser mán Bözsi 
a keresztről és Segesdy Sári Szent 
Erzsébetről szava tak szépen verseket.

— Evangélikus leánykonferen 
cia. A veszprémi ev. egyházmegye 
leányegyesületei csütörtökön Pápán 
konferenciát rendeztek, amit szerdán 
a templomban vallásos est előző t 
meg, amelyen Kiss Samu nagybarát 
falvi lelkész mondott alkalmi beszé 
det. A konferencián Takács Elek, a 
veszprémi egyházmegye esperese el
nökölt, előadói pedig Hering János 
veszprémi lelkész, az egyházmegyei 
belmissziói egyesület elnöke, Kakas 
bén Pápa, Huber Etel győri diako 
nissza főnöknő, Thuróczy Zoltán 
győri, Bödecs Károly suri, Kakas Jó 
zsef dabronyi lelkészek és Bárány 
László pápai hitokt. lelkész voltak. 
A konferenciát Obetkó Vilmos vesz
prémi gyülekezeti gondnok, a bel- 
missziói egyesület világi elnöke 
zárta be.

— A P o lgári Dalegyesfllet 
közgyűlése. A Veszprémi Polgári 
Dalegyesület f. évi decdmber 3.-án, 
vasárnap d. e. 11 órakor tirtja évi 
rendes kózgyfilé ét a városháza ta
nácstermében, melyre az egyesület 
működő és pártoló tagjait, valamint a 
testvérdalegyesületeket és dalbaráto
kat ezu:on is meghívja az elnökég.

— Hősök szob rának  fö lav a 
tá sa . Kegyeletesen szép ünnepség 
keretében avatta föl Nagyvázsony 
község lakossága a hősi halottai em
lékére emelt szoborművel. Az ünnep
ség, amelynek fényét emelte meg
jelenésével dr. Kenessey Pongrác, 
vármegyénk főispánja, a különböző 
vallásfelekezetek templomaiban tar
tott ünnepies istentiszteletekkel kez
dődött. Majd a Hősök Ligetében föl
állított szoborhoz vonult az ünneplő 
sokaság, ahol az avató ünnepséget 
a Nagyvázsonyi Dalárda a „Hiszek- 
egy“-gyel nyitotta meg. Mdtls József 
lendületes, hazafias szavalata után 
Horváth Miklós erdöfőmérnök, az 
emlékbizottság elnöke mondott ma
gasan szárnyaló ünnepi beszédet, 
amelyben izzó magyar érzéssel mu 
látott reá a hősök fenséges élefáldo 
zatára, buzdító példának á litva azt 
a haza megalkuvást nem isme/ö sze 
retetáre. Ismét a dalárda szerepelt 
közben, majd az emlékmű ünnepies 
megáldása következett, amit Serük 
József veszprémi kanonok-plébáno-, 
Zergt Mihály ref. lelkész, Zslray La
jos ev. lelkész és dr. Kun Lajos 
veszprémi főrabbi végeztek emelke
dett szellemű szavak kíséretében. Dr. 
Zsigmond Gyula, a kerület ország
gyűlési képviselője mondott ezután 
hazafias lendületű beszédet, ezt pe
dig Markos Gyula polg. isk. tanár, 
a veszprémi frontharcosok vezető
tisztjének lelkes szavai követték. A 
nagyvázsonyi hadirokkantak és front
harcosok nevében Felker Ferenc 
hadirokkant féjezte ki a hősök iránt

érzett hálát és kegyeletet, a hősök 
személyi adatait pedig, az özvegyek 
és árvák könnyeitől kisérve, Mayer 
Márton, az emlékbizottság alelnöke 
közölte megilletődött előadásban. A 
fölavatott hősi szobrot ezután Nagy
vázsony község bírája vette át ke
resetlen, szép szavakkal, majd az 
emlékmű megkoszorúzása követke. 
zetl. A koszorúk nagy tömegében az 
Orsz. F«ontharcos Szövetség koszo
rúját vitéz Kolossváty László ny. ez
redes, a frontharcosok veszprémi fő
csoportjának elnöke, Veszprémvár- 
megyéít, az alispán megbízásából, 
dr. Szalóky József főszolgabíró tette 
!e. A fölemelő ünnepélyt, amelynek 
rendezéséből az érdem oroszlánrésze 
Mayer Mártont illeti, a dalárda a 
„Himnusz" hangjaival zárta be.

— T a lá ltak  Veszprémben, f. hó 
18.-án az utcán iskolai könyveket. 
Igazolt tulajdonosuk a rendőrkapi
tányságnál átveheti.

— A MANSz első te ad é lu tán ja . 
A veszprémi MANSz első téli tea- 
délutánja kedden folyt le az átalakí
tott Kossuth utcai székházban. Az 
egyik szoba hozzávételével megna
gyobbított, 14 méteres nagyterem 
sem bizonzult nagynak ahoz a nagy 
érdeklődéshez képért, amit a MANSz 
teadélu'ánjai vonzani szoktak. A ven
dégeket a háziasszonyok fogadtak, 
élükön dr. Kenessey Pongrácné fő- 
ispánnéval, a MANSz lelkes elnök
nőjével, aki üdvözölve a megjelen
teket, ismertette a tagokkal a szék
ház á'ahkitási munkálatait. Közölte 
továbbá, hogy a MANSz ajándékba 
kapta Tormay Cecil országos elnök- 
nőnek és özv. dr. Komjáthy Lászlóné, 
a helyi csoport volt elnöknőjének 
arcképeit, amelyek láthatók a szék
ház képekkel és háziszőitesekkel de
korált falain. A főispánná kedves sza
vakkal mondott a két arcképért kö
szöneté! és az országos és volt el. 
nöknőket szeretettel üdvözölte. Ezzel 
megtörtént a MANSz renovált szék
házának családias jellegű fölavatása 
s a finom büfé és tea mellett a kö
zönség a legkellemesebben maradt 
együtt vacsoraidőig. Bizonyos, hogy 
a MANSz kényelmessé tett, ízlésesen 
díszített nagyterme a téli teadélutá
nokon sok meleg együtllétnek és di
cséretes áldozatkészségnek lesz helye 
a szép és nemes célok érdekében.

Arany
és ezüst-érméket

legmagasabb árfolyamon 
vásárol

SzucsEdeBankháza
Veszprém.
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F e lh ív á s
a magyar ifjúsági testneve
lés vezetőihez, oktatóihoz, 

barátaihoz!
A Magyar Országos Torna Szö

vetség a Fédération International • de 
Gymnastique megbízása alapján 1934- 
ben Budapesten bonyolítja le a tor- 
rászvilágbajnoki versenyeket, amely 
alkalomból nemzeti tornaünnepélyt 
rendez.

A Magyar Országos Torna Szö
vetség tanácsa továbbá elhatározta, 
hogy e rendezményektt megelőzően 
Budapestre Nemzetközi Ifjúsági Test- 
nevelési Kongresszust hiv egybe. A 
kongresszus fővédnökségét a Kor
mányzó Ur Ő Főméltósága volt ke
gyes elvállalni.

A kongresszus tulajdonképeni 
célja: számot adni — külföldi szak
emberek előtt is — a magyar ifjú
sági testnevelés fejlettségéről, további 
törekvéseiről. E cél megvalósítása 
érdekében a kongresszus keretében 
szakelőadásokat, testgyakorlati bemu
tatókat, sporttréningeket és verse
nyeket kívánunk tartani.

Ezek előrebocsátá sa után azzal a 
kéréssel fordulunk a magyar testne
velésügy vezetőihez, oktitóihoz és 
barátaihoz, hogy törekvéseink meg
valósítása érdekében a kongresz- 
szus tagjai sorába csatlakozzanak. 
Ezen felül kérjük ügyünk iránt ér
deklődő minden magyar testvérünket, 
hogy a magyar ifjúsági testnevelés 
eme nemzeti szempontból is nagy- 
jelentőrégü megnyilatkozását saját 
munkakörükben támogassák.

A Nemzetközi Ifjúsági Testnevelési 
Kongresszus Előkészítő■ bizottsága. 
Bély Miklós Gr. Teleky Sándor 

az Elökészitö-biz. az Előkészítő-bizottság
főtitkára. elnöke.
Kongresszusi tagsági díj 5 P, 

amely Összeg a következő cimre kül
dendő : Nemzetközi Ifjúsági Testne
velési Kongresszus pénztára, V., Al
kotmány u. 3. II., 9. A jelentkezés
sel egyidejűleg bejelentendő a pol
gári állás és a lakáscím.

— „Credo**-gyfiIés. A Vesz
prémi „Credo*' Egyesület november 
26.-án d. u. 5 órakor tartja meg szo
kásos havi gyűlését a Kát. Kör nagy
termében. A gyűlés szónoka Serük 
József kanonok plébános, a „Credo** 
egyházi elnöke lesz. Eme gyűlésre 
szóló meghívók a tagoknak elküldet
lek, azonban ezúton is kérjük, hogy 
ezen a gyű ésen minél számosabban 
jelenjenek meg. Vendégeket is szíve
sen látunk. Elnökség.

— H alálozás. Briglevich Lajos 
pápai róm. kát. tanító nov. 10.-én, 
életének 34. évében, hosszú szenve
dés után elhunyt. Temetése vasárnap 
délután ment végbe sokak igaz rész
véte mellett. Az ambiciózus fiatal 
tanitó korai halála érzékeny veszte
sége a tanügynek.

Rónai Lajos Kálmán ciszterci 
rendű áldozópap, volt főgimn. tanár 
és lelkész, a zirci apátság házgond
noka november 17. én 59 éves ko
rában, a haldoklók szentségének föl
vétele után váratlanul elhunyt. A 
megboldogult 1875 benszületettZala- 
szentgróton, a rendbe lépett 1892-ben 
áldozópappá szentelték 1899 ben. 
Rendi munkakörben működött 34 
évig: 10 évig mint tanár, 15 évig 
mint lelkész (ebből 12 évig Lókuton) 
és 9 évig hivatalban. Halála őszin*'* 
mé y részvétet keltett s ez impozán
san nyilvánult meg a 19.-én v*"b:- 
ment temetésén is, amelyen a gyász
szett irtást dr. Horváth Konstantin 
perjel végezte.

Hanusz Ferenc nov. 19.-én éle
tének 68.-ik., boldog házasságának 
34. évében, hosszas szenvedés és a 
haldoklók szentségének fölvétele után 
elhunyt a cseh megszállás alatt levő 
Szentgyörgyön. O t is temették el 
21. én. A megboldogultban Hanusz 
Albin veszprémi székesegyházi sek
restyeigazgató, az Egyházm. Nyomda 
igazgatója édesatyját gyászolja.

— K atalin-est. A Veszprémi 
Nemzeti Kaszinó november 25.-én, 
ma szombaton Katalin-esti összejö
vetelt rendez. A legközelebbi férfi-est 
dec. 9.-én lesz.

— V allásos est. Amint már je
lentettük, a Veszprémi Evangélikus 
Leány Egyesület november 26.-án, 
holnap vasárnap d. u. 6 órakor val
lásos estét rendez az ev. templom
ban. A val'ásos estét dr.Rácz Gyula 
ügyvéd orgonanyitánya vezeti be, 
majd Gyenes Dudus szavalata kö
vetkezik. Alkalmi beszédet Novák 
Rezső ajkai ev. lelkész mond. Szabó 
Sándor törvényszéki tanácselnök he
gedűn játszik Rácz Gyula orgonaki- 
séretével, Gazsi Mariska szavalni fog, 
végül Hering János ev. lelkész imát 
mond, majd közének zárja be a val
lásos estét, amelyre a lányegyesület 
szeretettel hiv és vár mindenkit.

— Fron tharcosok  ku ltu res tje . 
Az Országos Frontharcos Szövetség 
veszprémi főcsoportja vasárnap déí- 
u'án rendezte a Keresk. Kaszinó 
nagytermében első kulturestjét, ame
lyen a bajtársak és a vendégek, köz
tük dr. Kenessey Pongrác főispán, 
igen szép számmal jelentek meg. 
Vitéz Kolossváry László ny. ezredes, 
a frontharcos szövetség elnöke szép 
szavakkal üdvözöl e a főispánt és a 
megjelenteket, majd fölkérésére vitéz 
Kutassy Ignác ny. tábornok tartott 
tömör, összefoglaló előadást a lovas- 
hadosztályok földerítő tevékenységé
ről. A szépen és érdekesen színezett 
előadást viharos tapssal fogadták az 
egybegyűltek, s azért vitéz Koloss
váry László elnök mondott köszöne
téi. — Amint értesülünk, a veszprémi 
frontharcosok hasonló összejövetel; 
ezentúl minden hónapban fognak 
tartani s azon vendégeket is szíve
sen látlak. Az időpontot és helyet 
minden alkalommal a lapokban is 
közölni fogják.

— E rzsébet k irá lynéról emlé
kezik meg a Magyar Lányok uj száma.
A két népszerű regény, Babay József 
elbeszélése, Lika Károly és Vándor 
Iván cikkei, versek stb. gazdadiják 
a lapot, amelynek pompás melléklete, 
az „Otthonunk** folytatja a karácso
nyi kézimunkák közlését. A Magyar 
Lányok kiadóhivatala: Bpest, VI. And- 
rássy-ut 16. szívesen küld mutatvány 
számot Előfizetési dij negyedévre 4 P.

— Fölakasz to tta  m agát. Hzller 
József 54 éves bakonyjákói gazda 
életuntságból a pajtában fölakasztotta 
magát. Mire észrevették, halott volt.

— M agyar dal- és  nó taest.
Ajkáról jelentik: Az Ajkai Levente 
Egyesület múlt szombaton a Somo
gyi-mozi helyiségében magyar nóta és 
dalestet rendezett, amelyen Murgács 
Kálmán zeneszerző és a honvédelmi 
minisztérium I. sz. regős csoportja 
Lévay Bála operaénekes vezetésével 
is közreműködött. Ajka társadalmán 
kívül megjelent Devecsernek, a járás 
székhelyének több számottevő tagja 
is. Az ünnepséget dr. Kovács Sándor 
levente egyesületi elnök nyitotta meg. 
Vádolta a trianoni Magyarország 
mai helyzetét és ama meggyőződé
sének adott kifejezést, hogy csakis 
a teljes nemzeti összefogás mentheti 
meg hazánkat és vezetheti ki a je
lenlegi súlyos helyzetéből. Murgács 
Kálmán igen nagy hatást ért el da

Iáival, különösen sok tapsot aratott 
a „Szőke Tisza*, „Fehér galamb re
pül a falu felett*, „Öreg cigány* stb. 
nótáival. Murgács Kálmánt cigány- 
zenekar kisérte. A cigányokat Ba- 
dácy Lajos jegyző és dr. Ferenczy 
Sándor körorvos tanították be. A 
regősöket Lévay Béla konferá ta be 
s több régi magyar nótát énekeltek. 
Lúgost tlrogatózott és igen nagy 
hatást ért el kuruc dalaival. Az egyes 
számok közötti szüneteket ajkai sze
replők töltötték be. Sok tapsot ara
tott Rózsás Irénke, aki Kozma An
dor: „Sikong a turul madár* c. ver
sét és Waller László, aki Sajó Sán
dor: „Rab magyar* c. költeményét 
szavalta el nagy sikerrel. Az est 
Lakner Károly főjegyző záró beszé
dével ért véget, aki úgy a szereplők
nek, mint a közönségnek a Levente 
Egyesület nevében is meleg köszö
netét nyilvánította.

— A sak k csap a tv e rsen y  fo ly
ta tá sa . Megírtuk, hogy a nyáron meg
alakult Dunántúli Sakkszövetség több 
sakkörből álló kerülete a csapatbaj
nokság versenyeit novemberben bo
nyolítja le. Ennek keretében a vesz
prémi Népkör 8 tagból álló verseny- 
csapata, amely városunk legjobb ját
szóiból alakult, a megkezdett mérkő
zéseit nov. 26.-án, vasárnap d. u. 2 
órakor folytatja a Korona helyiségé 
ben. Ellenfele a székesfehérvári MÁV 
8 tagból álló versenycsapata. A vesz
prémiek biztos győzelemre számítanak. 
A 12.-én nagy közönség érdeklődése 
mellett lezajlott mérkőzés a székes- 
fehérváriak Sakkozó Társaságával 5:1 
arányban végződött utóbbiak javára, 
két játszma függőben maradt.

— Ali b a sa  vizbe pottyant, de 
hű kacsája megmenti Az Én Újsá
gom uj számában. A Nagy hegyek 
Között, Tábori Piroska és Benedek 
Rózsi meséi, Kosáryné Réz Lola szín
darabja, stb. mendegyik gyerek meg
találja a lapban, amit szeret. A kiadó- 
hivatal Bpest, VI., Andrássy-ut 16. 
küld díjtalan mutatványszámot. Elő
fizetés negyedévre 2 P.

Ha betegség gyötri,
Arra legyen gondja;
„lgmándi„-val emésztését
Mindig rendben tartsa.
— H adirokkan tak  figyelm ébe. 

A kormánynak a dohánytőzsdék ado
mányozásának revíziójára vonatkozó 
rendelete megjelent. A trafikengedé
lyek fölülvizsgálata folyamatban van 
s a megvont jogok helyett adomá
nyozandó uj jogokra vonatkozó ké 
relmek pályázatát a hivatalos lapban 
közölni fogják. A HONSz veszprémi 
elnöksége fölkéri tehát a hadirok
kantakat, hogy ezt szíveskedjenek tü 
relemmel bevárni, mert a tömeges 
kérvényeknek időelőtti benyújtásával 
célt nem érnek s azok fölhalmozá
sával csak a minisztériumnak okoz
nak fölösleges alkalmatlanságot.

— Színház V eszprém ben. A 
jövő héten, elseje körül kezdi meg 
az uj „Magyar Komédia* stadzsione 
színtársulat rövid kéthetes szezonját 
Veszprémben. Sorr Jenő, a társulat 
titkára már megkezdte a bérletek 
gyűjtését, ami a mai viszonyok kö
zött is nevetségesen olcsó, egy bér
let, 10 szelvény 9 P, I - rendű zsöllye, 
Támlásszék II. rendű 7 P. A társulat 
mo6t Székesfehérvárott működik a 
legteljesebb erkölcsi és anyagi si
kerrel. A bérletek 25—30 °/o-al ju 
lányosabbak a rendes napi árnál és 
mivel egyéb kedvezmény nincs, aján
latos a bérletszelvények vál ása akár
milyen csekély mennyiségben is. A 
bérlet minden előadásra érvényes, a 
szelvények tetszésszerinti számban 
való felhasználásával. Bérletelőjegy
zéseket elfogad;é3felvilágo8i'4«*r"l “zol 
gál Fodor Ferenc könyvkereskedésejis.

— Az ipartesteiét karácsonyi
vására. Egyizben már közöltük, hogy 
a Veszprémi Ipartestület december
3.-tól 23.-ig karácsonyi vásárt ren
dez, amelyen a tagjai által készített 
kézműipari munkákat sorakoztatja föl. 
Ennek céllá az, hogy a vásárló kö
zönséget meggyőzze arról, hogy mi 
a különbség a sablonosán készült 
gyári áru és a gondosan készített 
kézművesipari munka között, de fő
cél az is, hogy eme munkák áraik
kal is felvegyék a versenyt a szemre 
talán mutatós, de kevésbé tartós gyári 
árukkal szemben. Ezért az Ipartes- 
tület elnöksége már most felhívja a 
vásárló közönség figyelmét, hogy 
karácsonyi szükségleteit addig ne 
szerezze be, amíg a kiállítást meg 
nem nézi, mert ott igen olcsón el
sőrendű, jó dolgokat tud majd be
szerezni.

— K ultu resték . A városi nép
művelési albizottság, az önálló na- 
gyobbszabásu ku'turestéken kívül, a 
társadatmi egyesületekkel karöltve, az 
egyesületek kullurális munkájának 
erősítése céljából több egyesületben 
fejt ki népművelő tevékenységet. A 
Petőfi Körben nov. 26 -án, vasárnap 
d. u. 6 órakor kulturestét rendez a 
következő műsorral: „A munkahad
sereg*. Előadó : Krehnyay Ede. Sza
valnak: Csörgei Mária és Tiszinger 
János. Népdalokat énekel a Vesz
prémi Iparos Dalárda. Az Iparoskör
ben dec. 3. án este 8 órakor rendezi 
következő kulturestjét. Közreműköd
nek: Vesztróczy Rimpek Jenő. aki 
„A céhrendszer és a céhek élete* 
címmel tart előadást. Szavalni fog
nak : Gazsi Mária és Csernák László. 
Vitéz Mészáros István pedig magyar 
népdalokat énekel. A ku'turestéken 
az albizottság szívesen látja Vesz
prém közönségét.

— P ia  E ichendorf és Harry von 
Achern szerelmének története Gert 
Rothbergtől játszódik le előttünk. A 
„Nekem rendelt a sors!* két köteté
ben, teljes terjedelmében jelenik meg 
a sorozatban. A Milliók Könyve leg
újabb száma, ára 20 fillér, kapható 
mindenütt.

— V isszaélések  a  vakok ré 
szé re  en g ed é ly eze tt gy ű jté sse l. A
vak gyámolítottak részére az orszá
gos gyűjtés jelenti a legnagyobb be
vételt Mégis, amint a múltban is 
számtalanszor megtörtént, a „Vakok* 
most megindult országos gyűjtésével 
kapcsolatban, különösen a vidékről 
folytonosan panaszok érkeznek, hogy 
lelkiismeiellen egyének más célú mű
ködésük közben jogtalanul a „Va
kokéra hivatkoznak. Pl. vak gyer
mekeknek gyűjtenek, — amilyen 
gyűjtés nincs. Ezért a Vakokat Gyá- 
molitó Orsz. Egyesület (Bpest, VII., 
Hermina-ut 7.) felkéri az áldozatkész 
közönséget, hogy ha valaki a „Va
k okéra  való hivatkozással fordul 
hozzá, az igazolványait alaposan 
vizsgálja át, az esetleges visszaélés
ről pedig értesítse az orsz. elnök
ségei. A „Vakok* hivatalos szervei 
ugyanis semmiféle árut (kefét, sep
rűt, könyvet, képet) ügynökök vagy 
házalók utján nem terjesztenek.

— M űsoros e s t. Várpalotáról 
jelentik : A várpalotai róm. kát. egy
házközség vasárnap műsoros estét 
rendezett a Bányász Ku'turházban s 
annak jövödelmét az ínségesek meg
segítésére fordította. A műsort az 
Unió szimfónikus zenekara Kéller 
„Magyar vígjáték nyitány* ával ve
zette be, ami ulán Horváth István 
róm. kát. káplán mondott az est ne
mes célját körvonalazó, emelkedett 
szellemű beszédet. A férfi nyolcas két 
dalt adott elő, Hillber Gyula pedig 
saját elbeszélését olvasta föl. Nagy 
sikert aratott az „Előkelő utas* c.. , ■■ i\unyvKtTeaKt.-ue8eji8. smerr araion az „niOKeio utas c.

/ ^ asra 'e£ sze^  ajáDdék a gyermekjáték, nagy választékban kapható Fodor könyvkereskedésében.
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egyfölvonásos bohózat, amelyben 
posch Sándorné Farkas Valéria, 
Posch Sándor, gróf Zichy Imre, 
Fridrich Károly, Benkö László, Porm 
József és Benda Sándor pompás ala
kítást nyújtottak. Madari Lajosné 
tanárnő magyar dalokat énekelt zon- 
gorakisérettel, Háber Ella a „Fiam 
lakodalmán* c. költeményt szavalta. 
Végül a zenekar a„Hunyady*induló“-t 
játszotta. Várpalota közönsége át- 
érezte filléreinek fontosságát és az 
inségakció javára rendezett műsoros 
estén zsúfolásig megtöltötte a nagy
termet. Az est szereplőit pedig, akik 
valamennyien kiválóan megállták he
lyüket, lelkesen ünnepelte, úgyszintén 
a  derűsen konferáló gróf Zichy Imrét 
is. Az est szép sikere dr. Fatér Ist
ván p'ébános nevéhez fűződik.

— D zsem bori em lékalbum ot 
a d  ki a  M agyar C serkész S zö 
v e tség . ötezer fénykép közül kétszáz 
elsőrangú fölvételt válogattak ki, ame
lyek művészi elrendezésben a dzsem
bori életéről teljes képet és maradandó 
emléket adnak. A négy nyelven meg
jelenő albumra már eddig is nagy 
számú külföldi előjegyzés érkezeti.

— A vonat elé ve te tte  m agát. 
Hétfőre virradó éjjel a vaszari állo
máson Rédling Bálint pápanyőgéri 
földműves öngyilkos szándékból a 
vonat elé vetette magát. A szerencsét
len embert a kerekek darabokra 
szaggatták. Tettének oka ismeretlen.

— Jogerősen  fe lm ente tték  az 
állam gyalA zással vádo lt lelkészt. 
Berhida—Kiskovácsin egy adóvégre, 
hajtás alkalmával az állathajc^árok 
előadása szerint Nagy István reformá 
tus lelkész gyalázó kifejezéssel illette 
az államot és a kormáryt. Amint ki
derült, a lelkészt alaptalanul vádolták 
meg és úgy a veszprémi törvényszék, 
mint most a győri ítélő tábla jog. 
erősen felmentette Nagy Istvánt.

— A csigák, h a lá lsu g a rak  és 
vitam inok. A csiga aránylag gyor
sabban halad, mint az ember. Edálla- 
pitották meg újabban a tudósok, de 
azt is, hogy az emberi tenyérből ha- 
lálsugaralc árainak ki. A vitaminok
ról kiderítették, hggy abból is baj 
származik, ha tulságba visszük a táp 
lálkozást. Tolnai Világlapja minden
ről beszámol, ami a mai embert ér
dekli.

— Ú jabb  értek ez le t a  veszp
rém i p iac  á the lyezése  ügyében. 
A veszprémi Rákóczi-léri érdekeltség 
hétfőn délután a városháza tanácster
mében újabb éretkezletet tartott, 
amelyen, mint meghívott vendég, 
résztvett a Szent Imre-téri érdekelt 
ség mintegy 20—25 főnyi küldöttsége 
is. Az értekezletet dr. Takács Lajos 
ügyvéd, az e tárgyban legutóbb ki
küldött bizottság előadója nyitotta 
meg a gyengélkedése miatt akadályo
zott dr. Óvári Ferenc felsőházi tag 
helyett, majd javaslatára az értekez
let elnökéül Súly László földbirtokost 
kérték fel. Súly László megnyitójában 
vázolta az összejövetel célját, amely 
az, hogy a tanácskozás során vitassák 
meg mind a két érdekeltség álláspont
ját és, ha lehet, békességgel egyezze
nek meg. A Szent Imre-téri csoport 
első szónoka Hllbner Béla ny. számv. 
főtanácsos volt, aki tévesnek mondta 
azt a beállítást, mintha az álltala 
képviselt párt a piacot a Rákóczi-tér- 
ről a Szent Imre-térre akarná áthe
lyeztetni. ö k  csupán azt kívánják, 
hogy az Újtelep és a Cserhát, vala
mint a város keleti részei a Szent 
Imre-téren,a Berger-féle ház előtt egy 
kis piacot kapjanak, hogy az alsó 
piac mai túlzsúfoltságától felszaba
duljon és a jelzett városrészek lakos
sága kényelmesebben érhesse el a 
piacot. Ezzel — úgymond — egy ke
reskedőt sem ér sérelem, mert aki jó

és olcsó árut szolid kiszolgálásban 
ad, azt a vevőközönség bárhol meg
keresi. Róna Sándor azt a kérdést 
vetette fel, hogy miféle békés meg
oldást javasol a Rákóczi-téri párt, 
amire Súly László megjegyezte, hogy 
ők nem akarnak paktumot, csak meg
győzni akarták az ellenpártot. Fodor 
Ferenc a Kereskddők Társulatában 
történt állásfoglalást ismertette. Müller 
Oszkár vaskereskedő pedig azt han
goztatta, hogy a kereskedőket nem 
éri sérelem a kispiaccal. Dr. Bertalan 
Imre ügyvéd szerint két piacra semmi 
szükség nincs. Hoffmann Qéza asz
talosmester azt hangoztatta, hogy nem 
jó, ha a piac közei van az állomás
hoz, mert a vidéki közönség elutazik 
anélkül, hogy vásárolna valamit. Dr. 
Takács Lajos rámutatott, hogy épp 
o'yan jogon, mint az Újtelep, a többi 
városrész is kérhetne piacot. Csajághy 
Károly kúriai biró, törvényszéki elnök 
nagy hatást elírt, döntősulyu vélemé
nye az volt, hogy a jelenlegi piac 
központi fekvésű és szükségtelen 
annak a széítagolása. Különben is a 
vásárló közönségnek nem sokat jelent, 
h3 néhány száz méterrel tovább megy 
is a piacra, ha már egyszer elindult. 
A kérdéshez még Kaufmann Mihály 
ipartest, alelnök, Márkus Vilmos szö
vetkereskedő a Rákóczi-tér érdekében 
és Müller Oszkár szólovak hozzá és 
a Szent Imre-téri érdekeltség további 
vitatkozás nélkül, benyomásunkszerint 
meggyőzve távozott az értekezletről.

— Felöklelte a  tehén . Bala- 
tonaligán, a Fürdő R. T. területén 
egy ligelésző tehén özv. Hajnald 
Adolfné aligai asszonyt megtámadta 
és szarvát mint így 7 cm. mélyen az 
asszony testébe döfte. Az áldozatot 
sérüléseivel a kórházban ápolják.

— K irabolta á ld o za tá t a  lili- 
om tip ró  cigány. Nyári István 20 
éves veszprémi cigány egy 5 éves 
helybeli kislányt édességgel fetcsalo- 
gato:t a Benedek-hegyre és otí aljas 
hajlamainak á'dozatául ejtette. Majd 
kiszedte a gyermek arany függőit és 
egy helybeli ékszerésznél eladta. A 
kislány édesanyján?.!, feljelentésére a 
a rendőrség hamarosan fülöncsipte 
az elvetemüli Nyárit és a kir. ügyész
ség fogházába szállította.

— 1 9 3 4 -re  h e t i ,  n a p i,  f a l i ,  elei > 
j e g y z é s i  n a p tá r a k , ü g y v é d i h a té i  • 
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 .

— A mozi m űsora . Ma szom
baton (25.) és vasárnap (26.) minden 
előadáson mértékeit helyárakkal (30 
fillértől 1 P ig), Cecil B. de Miile, 
a „Tízparancsolat* és a „Királyok 
Királya* c. filmek rendezőjének mo
numentális alkotása: Áve Cézár. A 
film Néró, a legkegyetlenebb római 
császár idejét tárja elénk, tökéletes 
hűséggel. A barbár keresztény-üldö
zéssel, a vérfagyasztó borzalmakkal 
szemben áll a keresztínyek fanatikus 
vallásossága, amely erősebb minden 
halálfél elemnél. A főbb szerepeket 
Charles Langton, Elissa Landi és 
Frederic Maich alakítják elsőrangúan, 
mig a tömcgjelenetekben 10 000 sze
replő van mozgósítva. A film hatal
mas méreteinek költsége a 3 és fél 
milió dollárt meghaladta. Előzőleg 
kiegészítő műsor és Magyar Híradó. 
Ezen előadásokon a filléres páholy 
jegyek annak ellenére, hogy mérsé
keltek, mégis 20 fillér értékben be
váltainak. — Szerdán- csütörtökön (29. 
és 30.) filléres helyárakkal, Anny 
Ondra 8 felvonásos filmoperettje, a 
Baby. Anny Ondra ebben itt is nagy
szerű. Csupa félreértés, groteszk 
helyzet, színesen, sok rendezői trük
kel, kedves zeneszámokkal tarkítva. 
— Az előadások kezdete szerdán és 
szombaton fél 7 és 9, csütörtökön 
és vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor.

IRODALOM MŰRÉSZÉT
(A B alatoni S ző lögyógym ód:)

irta Schmldt Ferenc dr., a Balaton
füredi Erzsébet Szanatórium igazgató 
főorvosa, 1933. A Magyar Királyi 
Balatoni Intéző Bizottság „Balatoni 
könyvtár" első kötete a fenti cím 
alatt most jelent meg. A könyvsoro
zat célja a Balaton népszerűsítése 
érdekében ismertetni mindazokat a 
kérdéseket, amelyek az ottani nya
ralást, üdülést vonzóvá és kellemessé 
teszik. A balatoni szőlőgyógymód 
kultiválása a gyógyhatásán felül az 
utószezon élénkítését fokozza és a 
Balaton őszi propagandájának egyik 
fontos tényezője lehet. Dr. Schmidt 
Ferenc egészségügyi főtanácsos ala
posan ismeri ezt a kérdést és bala
toni praxisának orvosi tapasztalatait 
dolgozza fel a tudós elmélyedésével 
és az orvos lelkiismeretességével, 
vonzó beállításban, a Balaton szere
te ttő l áthatott elismerő szavak kísé
retében.

(A kinisl b o szo rk án y ) Ez a
cime Gulácsy Irén legújabb tör
ténelmi elbeszélésének, amelyben a 
nagy magyar írónő ragyogó tehet
sége fensőséges erővel jut kifejezésre. 
Több száz év távolságba viszi vissza 
az olvasót és a rég haló t hősök 
drámájában forró és eleven élet lük
tet. Guácsy Irén pompás stílusa, 
színes fantáziája elbűvöli az olvasót. 
Az elbeszélés az Uj Idők ben jelent 
meg, amelynek gazdag tartalmából 
kiemeljük még Csűrös Zoltán és Asz- 
lányi Károly elbeszéléseit, S. Bokor 
Malvin regényének folytatását, Róna- 
széky Irén, Babay József, Szath- 
máry István, Zámbory Lajos költe
ményeit. Lyka Károly és Székely 
Tibor könyvismertetéseket, Ebeczky 
György színházi kritikát írtak. Oláh 
Lillán, C. Henry derűs Írása, számos 
ismeretterjesztő közlemény és a nép
szerű rovatok sem maradtak ki az 
Uj Idők'bői. A kiadóhivatal: Bpest, 
VI. Andrássy-ut 16. szívesen küld 
mutatványszámot. Előfizetés negyed
évre 6 40 P, egyes szám 40 f.

(A R ádió m űvészeinek estélye 
V eszprém ben.) Kitünően sikerült 
művészestét rendezett vasárnap este 
Veszprémben a Rádlóélet c. rádió 
újság. A Rádió legnevesebb, köz
kedvelt művészei léptek föl, akik 
közt elsőhelyen kell említenünk vi
téz Somogyváry Gyulát (Gyula diák), 
a Rádió h. igazgatóját, aki, mint a 
műsoron is első, megrázóerejü irre
denta verseivel, majd családi életére 
vonatkozó, mély keresztény érzésű, 
meghatóan szép lírai költeményekkel 
szerzett újabb babért eddig is or
szágszerte elismert nevének. Antal 
Erzsi énekművésznő opera- és ope
rettáriákban, olasz és magyar da
lokban csillogtatta művészetét és 
gyönyörű, tiszta szopránja igézőén 
csengett végig a hatalmas színház
termen. Az operettrészleteket Nádor 
Jenő tenoristával duetlban énekelte, 
aki ezenkívül rnűdalok stb igen 
finom előadásával ért el sikert. Orosz 
Vilma operettek szubrettprimadonna 
szerepeiben egyedül és 7a>ndsBenő 
táncoskomikussal vidám ének-és tánc
jeleneteket adott elő eleven tempera
mentummal, majd egy mókás jele
netben játszottak. A komikus kiemel
kedő alakítása volt Chaplinnek, a 
híres filmkomikusnak tökéletes — 
csak a kifelé fordított lábfejeket mel. 
lőzött — utánozása. A veszprémi 
születésű Bánóul Dezső dr. egy ha
zafias melodrámában, utánna humo
ros kupiéban, szünet után pedig egy 
tanúkihallgatási jelenet kabinetalak
jában mutatta be közismert és nagy 
sikereket aratott ábrázoló művésze
tét. Szász Ila imitátor-raüvésznő film
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sztárok, színészek stb. élethű uián- 
zásával és más ötletes előadással és 
paródiával idézett elő falrengető ka
cagást. Legutoljára hagytuk, mint az 
ének és táncszámok kísérőjét, Kiszely 
Gyula zongoraművészt, aki pedig 
zenetudása révén a iegelsők között 
foglal helyet. A „Fehér orhideák* 
jeles szerzője egy sajátszerzésüdsessz- 
paródiával, majd egy, Nádor Jenő 
által énekelt szerzeményével az első
rendű komponistát, ezekkel és ful- 
mináns kíséretével pedig a briliáns 
tehnikáju zongoristát ismertette meg 
személyében. A hangulatot csak fo
kozó temperamentuma még kedve
sebbé tette iá ékát. Az egyes számo
kat Filotás Lili, a Rádió bájos be
mondója konferálta be, akit szintén 
melegen megtapsolt a közönség, 
amely a fölsorolt szereplőket hatá
sosan, lelkesen, sőt egyeseket tom- 
bolásszerü „hogy volt !* kiállásokkal 
ünnepelte. Az előadásra zsúfolásig 
megtelt a Petőfi-szinház, s ez a ki
tűnő szereplőkön kívül a rendezés
nek is érdeme, amiből dicséretes 
buzgalommal vette ki részét a je
gyek elhelyezésével Fodor Ferenc 
könyvkereskedő is.

KÖZGAZDASÁG
* Po lgárm esterek  az adósvédö 

rendele tnek  a  város lakosságára  
való k iterjesztésérő l. Az elmúlt na- 
pókban tartotta Bpesten a Városok 
Orsz. Kongresszusának állandó bi
zottsága ülését, amelyen vármegyénk
ből dr. Berki Miklós veszprémi és 
Hamuth János pápai po'gármesterek 
is résztvettek. A polgármesterek egy
hangúlag elfogadták Hodobay Sán
dor miskolci polgármester indítványát, 
amely a gazdaadósságok rendezésé
ről szóló kormányrendelettel kapcso
latban a következőket mondta: „Tel
jesen méltányoljuk azokat a fontos 
érdekeket, amelyek a gazdaadósságok 
rendezéséhez a közérdek szempontjá
ból fűződnek; nem is sajnáljuk azo
kat az áldozatokat, amelyeket az állam 
az eladósodott gazdák megmentése 
érdekében hoz s amelyekhez így más 
társadalmi osztályok is hozzájárulnak, 
azonban méltányos, hogy a gazda- 
védlemhez hasonlóan az állam nyújt
son segítséget az ipari, kereskedelmi 
és tisztviselői őrdekelségnek is. Ez a 
segítség az volna, hogy az ipari és 
kereskedői édekeltség is a hátralé
kos adóját, valamint az OTI és MABI 
dijat 10 évi egyenlő részletben ka
matmentesen törleszthesse; a váro
sokban levő családi házak védett há
zaknak nyilváníttassanak és azoknak 
adóhátraléka is 10 évi résztelekben 
kamatmentesen legyen törleszthető;
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a  városi házakat terhelő adósságok 
kamatai pedig leszálliltassanak, hogy 
a házakra bekebelezett adósság ka
matterhe 1934 január 1.-tól kezdve 
5 5%-nál magasabb ne legyen.* Vé
gűi indítványozta, hogy a városi ház
tartás egyik lényeges alapját képező 
házbirtok az utóbbi időben rárakott 
sok közteherlől mentesittesék, külö
nösen azáltal, hogy a házak után 
szedett vagyonadó ne számíttassák 
kétszeresen, a rendkívüli pótléktól 
pedig mentesittes&ék.

* G azdaság i cselédek és m un
kások  k itün te tése , A földművelési 
miniszter az olyan gazdasági cselé
deket és munkásokat, akik az egy 
helyben töltött idő, illetve munkás
ságuk, magatartásuk és jóravalósá- 
guk által társaik közül kitűntek, hű 
szolgálatuk elismeréseképen ez évben 
is kitüntetésben, illetve pénzjutalom
ban kívánja részesiteni. Javaslatba 
oly gazdasági cselédek hozhatók, 
akik példás viselkedésük mellett lega
lább 25 évet töltöttek egy munka
adónál, továbbá oly gazdasági mun
kások, akik józanságukkal és szor
galmukkal kitűntek. A jutalmazásra 
javaslatba hozott egyének neve, sze
mélyi adatai, családi és vagyoni vi
szonyai az előterjesztésben közlendők. 
A gazdasági cse'édeknél a szolgálati 
idő kiszámításánál a katona szolgá
latot is figyelembe kell venni. A ju
talmazásokra a javaslatokat a mun
kaadóknak legkésőbb november 30  -ig 
kell a polgármesteri, illetve az ille
tékes főszolgabírói hivataloknál be
nyújtani.

* Gyüm ölcsfaápolási és véde 
kezési tanfolyam ok. A földművelési 
miniszter Veszprém és Bakonyszom- 
bathely gócpontokon öt napos téli, 
valamint két-két napos tavaszi és 
nyárelejei tanfolyamokat rendeztet a 
gyümölcsfaápolás és védekezés gya
korlati teendőinek ismertetése érde
kében. A tanfolyamok vezetését Dem- 
jén Márton gyümölcstermelés! intéző 
fogja el átni, aki a gyakorlati okta
tás helyéül a tanfolyami gócpontok
ban a célnak legjobban megfelelő, 
5—6 termő gyümölcsöst választ ki, 
hogy a mintául szolgáló faápolás és 
védekezés minél több gyümölcsösben 
legyen bemutatható. A szükséges vé
dekező anyagokat és az összes fel
merülő költséget a miniszter viseli.
A tanfolyamokon bárki díjtalanul 
résztvehet, egyedüli feltétel az, hogy 
a GyOE Veszprémvármegyei Fiók
egyesületének tagja legyen. Jelent
kezni lehet írásban vagy szóban a 
GyOE Veszprémvármegyei Fiókegye
sületénél, vármegyeháza, II. emelet 
9 8z. (Veszprém.)

* G yüm ölcsterm elők ú tm u ta 
tó ja . A Gyümölcstermelők Orsz. 
Egyesülete a gyümölcstermelés nép
szerűsítése és a kártevők elleni véde
kezés céljaiból „Gyümölcstermelési és 
gyümölcsfavédelmi Utmutató"-{ adott 
ki, amely részletesen ismerteti a gyü
mölcsösökben végzendő összes műn- 
kákát, kimerítő tájékoztatást nyújt a 
háziszerek használatára ős az ajánlott 
gyári szerek közöt mindenütt ott sze
repelnek azok is, amelyek a GyOE 
Veszpémvármegyei Fiókegyesülete ut
ján jelentékeny kedvezménnyel sze
rezhetők be. Az „Útmutató*-! a fiók
egyesület tagjai ingyen kapják, nem 
tagok pedig 6 (hat) fillérért a GyOE 
Veszprémvármegyei Fiókegyesületé
nél, Veszprém, vármegyeháza II., 9.

* A gyüm ölcsös taka rékos  téli 
perm etezését ismerteti a Növény- 
védelem és Kertészet legújabb száma. 
Cikkeket közöl még a nyulrágás el
leni védekezésről, a gyümölcs rak
tári rothadásáról, az idei rossz must 
és bor javításáról, a gyümölcsfák 
nyeséséről, a házikert berendezéséről.

Közli a földművelésügyi minisztérium 
által engedélyezett növényvédelmi 
szerek jegyzékét, azok használati elő
írásával együtt. A dúsan illusztrált 
két szaklapból a Növényvédelem ki- 
adóhivatala (Bpest, V., Kossuth La
jos tér 11. sz.) egy alkalommal díj
talanul küld lapunkra való hivatko
zással mutatványszámot.

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

A VTC vasárnap Szfehérvárott a 
PLTE fölöttibajnoki mérkőzésen 2 :1  
(1 :0 ) arányban győzött. A jobb fut- 
balt játszó veszpréni csapat kis sze
rencsével nagyobb gólarányban is 
győzhete'.t volna a nagy jatékkedv- | 
ben levő leventék ellen. A második 
félidőben szinte kapujához szegezte 
ellenfelét; a szívós védelemmel azon
ban nem tudott megbirkózni. Gól
szerzői: Kálmán (11-ből) és Novák 
IV. Bíró: Gránássy.

Pápán a Perutz-gyár a Zalaeger
szegi MOVE-val 1 : 1 (1 : 1) arányban 
játszott bajnoki mérkőzést. A szom
bathelyi alosztály II. és III. helye
zettjének összecsapása szép és élve
zetes játékot hozott. A nagyszerűen 
játszó pápai csatársor elkeseredett 
küzdelme volt a kitűnő MOVE vé
delemmel. A Perutz-gyár fölényére 
je lem ző a  9 : l - e s  kornerarány is. 
Gólját Antaleszku szerezte. B író : 
Boross.

A Move VSE Fűzfőn játszott ba
rátságos mérkőzést és 2 : 1 (0 :1 ) 
arányban győzött. Az egyforma já
tékerőt képviselő csapat közül a 
MOVE, még tartalékos felállításban 
is, a játékidő második felében job
ban birta az iramot és Horváth, 
Pőcze I. góljával mngérdemelten 
nyerte a mérkőzést. Fűzfő gólszerzője 
Serfőző. Biró: Kamarell.

Itthon a gimnázium válogatottja 
a szfehérvári reálgimnázium váloga
tottját győzte le 5 : 0 (2 :0 )  arány
ban. Az egységesebb és felkészültebb 
helyi csapat minden részében jobb 
volt ellenfelénél és kis szerencsével 
nagyobb gólarányban is gyűlhetett 
volna. Gólszerrv.k: Gyúró (2), Szá
lai, Fekete és Molnár. Biró: Ka
marell. (t. I.)

o V asárnap i lab d aru g ó  p ro g 
ram . Vasárnap a Move-pályán meg
ismétlik az okt. 8.-án rendőrileg félbe
szakított bajnoki mérkőzést a MOVE 
VSE és a VTC között. Remélhetőleg 
a közönség és a játékosok magatar
tása ezen a mérkőzésen nem fogja 
kiprovokálni a rendőrség beavatko
zását. — Vármegyénkben egyéb baj
noki mérkőzés nem, csak barátságos 
mérkőzés lesz.

o B irkózóverseny é s  to rn ab e 
m utató . A Veszprémi Levente Egye
sület holnap vasárnap, fél 6 órakor, 
a Peiőfi-szinházban, Kárpáti, Zom- 
bori, Tunyogi és Radó világhírű bir
kózó bajnokok és Gibolya, Sartos, 
Kecskeméthy országos válogatott tor
nászok, valamint a környékbeli bir. 
kózó egyesülek bevonásával birkózó
versenyt és tornabemutatót rendez. 
Az utóbbi években szépen és ered
ményesen fejlődő Levente Egyesület 
birkózó- és torna-szakosztálya a kö
zelmúltban Szfehérvárott is tanujelét 
adta életképességének és fokozatos 
fejlődésének. A vasárnapi verseny és 
bemutató, mint országos jelentőségű 
sportesemény is megérdemli, sőt 
megköveteli azt, hogy székvárosunk 
sportkedvelő közönsége úgy anyagi
lag, mint erkölcsileg is támogassa 
nemes sportvetélkedésében a derék 
és törekvő Levente Egyesületet, (t. I.)

Anyakönyv.
Születés: Szabó József borbéty-s. és 

Vincze Ilona fia József, r. k. — Juhász 
István borbély és Zsebe Karolina leánya 
halva született. — Hergovits Gyula füszer- 
keresk. és Mészáros Irma leánya Margit 
Lívia Erzsébet, r. k. Preszner Mihály 
cipész-s. és Szélesy Jolán fia Jenó Sándor, 
ref. — Schneider János villanyszerelő-s. 
és Fejes Mária leánya Valéria, ev. — Spel 
István városi helypénzszedő és Próka Anna 
fia József, r. k. Strenner János földm. 
és Viszpergel Terézia leánya Terézia, r. k.

Gelencsér Erzsébet bejárónő leánya 
Erzsébet Margit, r. k. Répási Ilona ház
tartásbeli fia László, ev. -  Mészöly Imre 
kocsis és Kohlrusz Julianna fia István, r. k.

Halálozás: Happl Mária 4 h., r. k. — 
Kaldenecker Teréz napsz.-nö, 25 é., r. k.

Házasság: Winkler Béla Ágoston máv. 
főtiszt és Binder Mária r. k.

3338— 1932. szám.
Árverési hirdetmény.

Dr. Thein Zsigmond budapesti 
ügyvéd által képviselt Philips Rádió 
és Villamossági Rt. javára 425 P 
követelés és járulékai erejéig a bpesti 
közporti kir. járásbíróság 1931. évi 
450911. sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végre
hajtást szenvedőnél 1932. évi április 
hó 9.-én lefoglalt, 1501 P-re becsült 
ingóságokra a veszprémi kir. járásbí
róság fenti számú végzése alapján 
az árverést elrendelem, s annak az 
1908. évi XLI. t.-c 20. § a alapján 
még a következőkben megnevezett, 
valamint zálogjogot szerzett más fog- 
laltatók javára is, végrehajtást szen
vedő lakásán, Veszprémben, Deák 
Ferenc-utca 7 B szám a lett és foly
tatva Kossuth Lajos-utca 19. szóm 
alatt leendő megtartására határidőül 
1933. évi novem ber hó 28. n ap já  
nak  délu tán  kettő  ó rá já t tűzöm ki, 
amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 
ló, kocsi, sertés, üzletberendezés, 
»ádió s egyéb ingóságokat a leg
többet Ígérőnek, esetleg a becsár */3- 
ért is el fogom adni. 1000 P-t meg
haladó becsértékü ingónál a becsér- 
ték 10 % -át bánatpénzül kezeimhez, 
az árverés megkezdésor, le kell 
fizetni.

Kelt Veszprém, 1933. okt. 24.
338 Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

3309-1933 . sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Kraemer József budapesti 

ügyvéd állal képviselt Kirchner Jó. 
zsef javára 614 P 50 f. követelés és 
járulékai erejéig a veszprémi kir. 
járásbíróság 1932. évi 4220. sz. vég. 
zésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedő
nél 1933. évi aug. hó 24. én lefog
lalt, 1291 P-re becsült ingóságokra 
a veszprémi kir. járásbiróság fenti 
számú végzése alapján az árverést 
elrendelem, s annak az 1908. évi 
XLI. t.-c. 20. §-a alapján még követ
kezőkben megnevezeit, valamint zá
logjogot szerzett más foglaltatók ja
vára is, végrehajtást szenvedő lakásán, 
Veszprémben, Ányos- u. 1—3. sz. a. 
leendő megtartására határidőül 1933. 
évi novem ber hó  29. n ap ján ak  
dé le lő tt 11 ó rá já t tűzöm ki, {ami
kor a biróilag lefoglalt bútorok, író
gép, festmények, s egyéb ingósá
gokat a legtöbbet ígérőnek, esetleg 
a becsár ’ ,-áért is el fogom adni. 
1000 pengőt meghaladó becsértékü 
ingónál a becsérték 10%-át bánat
pénzül kezeimhez az árverés meg
kezdésekor le kell fizelni.

Kelt Veszprém, 1933. nov. 2.
Stekker s. k.,

3 4 1 _____________ kir. b ir. végrehajtó.

A VESZPRÉMVARMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.

Veszprém megyei város polgármestere 
13712-1933. sz.

Pályázati hirdetés.
Pályázaiot hirdetek Veszprém me

gyei városnál 186. kgy. 13235_
1933. sz. véghatározattal szervezett 
és a 81846— 1933. V. B. M. sz. ren
delettel jóváhagyott, a városi adóhi
vatalhoz beosztott, évi 600 P se- 
géiydijjal javadalmazott, ideiglenes 
minőségű

gyakornoki állásra.
A pályázati kérvényeket 1933. 

évi d ecem b e r hó  11. n ap ján ak  
déli 12 ó rá já ig  Veszprém megyei 
város polgármesteri hivatalának ik
tatójába kell benyújtani. A később 
érkező kérvényeket figyelembe nem 
veszem.

Az állás kinevezésem utján lesz 
betöltve.

A pályázati kérvényhez mellékelni 
ke ll: 1. születési anyakönyvi kivo
natot, 2. erkölcsi bizonyítványt, 3. 
a pályázó magyar állampolgárságát 
és családi állapotát, 4. a pályázó 
középiskolai képisitését (érettségi bi
zonyítvány), 5. esetleg eddigi alkal
mazását igazoló okmányokat.

Olyan pályázók, akik már közhi
vatali alkalmazásban állanak, hiva
tali főnökük, illetve katonai szolgá
latban állók elöljáró parancsnoksá
guk utján kötelesek pályázati kérvé
nyüket, a törzskönyvi lapjuk hozzá
csatolásával, a fenti határidőre hoz
zám eljuttatni.

A gyakornoki állásra vonatkozó
lag a 70410— 1932. B. M. sz. ren
delet és 186. kgy. 13235— 1933. sz. 
közgyűlési véghatározat rendelkezé
sei az irányadók.

Veszprém, 1933. nov. 20.
D r. Berky Miklós

339 polgármester.

3183— 1933 szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Barta Ferenc budapesti ügy

véd állal képviselt Phőnix és Bécsi 
Egyesület Biztosító Rt. javára 105 P 
60 f. követelés és járulekai erejéig a 
kir. járásbiróság 1931. évi 63753. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedő
nél 1931. évi augusztus hó 26.-án 
lefoglalt, 780 P-re becsült ingósá
gokra a veszprémi kir. járásbiróság 
fenti számú végzése alapján az ár
verést elrendelem, 8 annak az 1908. 
évi XLI. t.-c. 20. §-a  alapján még 
kővetkezőkben megnevezett, valamint 
zálogjogot szerzett más foglaltatók 
javára is, végrehajtást szenvedő laká
sán, Veszprémben, Szent Imre-tér
16. szám alatt leendő megadására 
határidőül 1933. évi november hé 
29. napjának délelőtt 8 óráját tűzöm 
ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 
üzletberendezés és áruk s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, 
esetleg a becsár */,-áért is elfo
gom adni. 1000 pengőt meghaladó 
becsértékü ingónál a becsérlék 10 
°/o-át bánatpénzül kezeimhez, az ár
verés megkezdésekor le kell fizetni.

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

Veszprém, 1933. november 2.
342 Stekker, kir. bir. végrehajtó.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvátmegye" Lapkiadóvíl'alata.


