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

Ámen.

m
Advent.
Irta H ajda  G yula

ref. lelkész.
M agyar szivünk szent várako

zásával köszöntünk drága Advent! 
Egy nem zet ezer küzdelm ében, vé
res harcaiban , dicsőségében és 
hu llásaiban  te voltál a megtartó 
erő. Benne sirt a  lelked Dávid zsol
táraiban  épp úgy. mint az  Ézsaiá- 
sok vigasztaló Ígéreteiben. Te ve
zetted a  pusztán bujdosó népet épp 
úgy, mint a  királyi fényből üszkös 
gerendákat ácsolni induló Nehe- 
m iásokat. Ott dörögtél, mint kemény 
Ítélet a  tekoai pásztor ajkán épp 
úgy, mint a Keresztelő fejszecsa
pásokra emlékeztető hangjában. És 
nem hiába szenvedtek, nem hiába 
im ádkoztak, nem hiába v á rta k ! 
Amit m éhedben melengettél, vi
lágra hoztad I A borús zsidó éj
szakát beragyogta a betlehemi csil
lag fénye, hódiló katonák dárdái 
közt felharsant a karácsonyi an 
gyal éneke.

Megtépett, szétdarabolt, siró mai 
m agyarok, mi is Adventot ülünk, 
mi is várunk ! Tudjuk, hogy a  zsidó 
mellett nincs mégy egy nép, melyet 
úgy vezetett s ezer vészen á t meg
tartott a z  ádventi lélek, mint a m a
gyart. Ázsia pusztáin bolyongó őse
ink felett épp úgy ott lebegett, minj 
a  mohi puszták üszkös romjait építő 
Béla királyok fölött. A Hunyadiak. 
B ocskaiak kardján épp úgy ragyo
gott, mint a  Tomoriak, Görgeyek 
lehanyatló  zászlóján. Benne sirt 
a  kuruc tárogatók keservében épp 
úgy, mint Petőfi vigasztaló. lelke
sítő énekeiben. És most. hogy ránk 
szakad t a  Golgota keresztje, a szen
vedés kálváriája, most kell, hogy 
sokkal jobban  a  miénk legyen, mint 
m áskor. V árjuk a  m agyar dicső
ség m egszületését, a magyar igaz
ság  feltám adását I Várjuk a  téli 
erdő rem énységével, am ely tudja, 
hogy a  letarolt ágakon zúzm ara 
helyett nem sokára levél zöldéi és 
felsír a  m adárének. Várjuk az  édes
anya  várakozásával, aki boldogan 
fekszik le a  betegágyra, mert érzi, 
hogy kínos fájdalmai érán  nem so
kára  szivére zárja jövendője an- 
gyalarcu követét.

Lássuk meg, hogy itt van a 
várakozás utolsó periódusa 1 Ke
mény K eresztelő-hang zengi bele 
a  világba újjászületésünk evangé
lium át : „Igazságot M agyarország
nak  I* Nyugat bölcsei felénk néz
nek, hozzánk tartanak. Körülöttünk 
gyilkos Heródesek hiába élesítik 
késeiket, akit mi várunk, mégis 
megszületik.

Szenvedő magyarok, siró m a
gyarok, ime itt az  Advent 1 Törjük 
össze bá lványainkat: a gyűlöletet, 
a pártoskodást 1 Testvérre emelt 
kezünkkel öleljük át egymást s a 
pirkadó ádventi égbolt alatt ügy

várjuk im ádságos csendben, hogy 
felragyog a  betlehemi csillag és 
megcsendül a karácsonyi angyalok 
éneke : „Békesség a  földön és az 
em berekhez jóakarat" 1

Az uj nyugdij- 
törvényjavaslat.

A közszolgálati alkalmazottaknak 
és a honvédség tagjainak, vala
mint mindezek hozzátartozóinak 
ellátását szabályozó rendelkezések 
módosításáról szóló törvényjavaslat 
a képviselőház napirendjére van 
tűzve a gazdatartozásokat rendező 
törvényjavaslat után következik.

Azok a világjelenségként mutat
kozó gazdasági bajok, amelyek min
den állam háztartásában éreztetik 
nyomasztó hatásukat, a magyar ál
lam háztartásában — általánosan 
ismert okokból — még nyomasztób
ban jelentkeznek és ennek folyamá- 
nyaként pénzügyi és gazdasági vi
szonyainkban a visszaesés az utóbbi 
évek folyamán mind aggasztóbb 
mérvben következeit be. Az állami 
költségvetés kiadási tételei végössze
gének félénél magasabb része: fize
tés, nyugdíj, tehát személyi kiadás. 
Ezzel az általánosan észlelt helyzet
tel számolt a törvényhozás, amikor 
az 1931 : XXVI. törvénycikkben a 
gazdasági és hitelélet rendjének, 
valamint az államháztartás egyen
súlyának biztosításáról gondoskodva, 
utasította a pénzügyminisztert, hogy 
a közszolgálati alkalmazottak nyug
ellátására, özvegyeik és árváik ellá
tására vonatkozó jogszabályok mó
dosítása táigyában, a nyugdijteher 
csökkentése céljából törvényjavasla
tot terjesszen a törvényhozás elé s 
elrendelte, hogy az eképen fogana
tosítandó intézkedéseket az önkor
mányzatok háztartásában is alkal
mazzák.

De ezzel az adott helyzettel szá
molt a kormányzat is, amikor prog
ramjába vette a közigazgatás ész- 
szerüsitéíét és egyszerűsítését, úgy 
gondolván, hogy a közigazgatás 
racionalizálásával nemcsak a sze
mélyzeti létszámban túlméretezett 
bürokrácia fog racionális alapokra 
helyeztetni, hanem az álláshalmo
zások megszüntetésével az ország 
elhelyezetlen diplomás fiatalsága ré
szére is elhelyezkedési lehetőségek 
nyílnak.

Az 1931: XXVI. törvénycikkben 
a kormány részére adott utasításnak 
és a Gömbös-kormány programjának 
folyománya ez a közszolgálati al
kalmazottaknak és ezek családtagjai
nak ellátását módosító törvényjavaslat. 
Nem érinti ugyan az eddigi ellátási 
törvények összes alapvető rendelke
zéseit, — mert egy átfogó szabályo
zásra a még erősen hullámzó gazda
sági viszonyok közt a mai légkör nem 
alkalmas, — de kiegészíti a közszol
gálati alkalmazottak végelbánása te
kintetében fennálló szabályokat, ren
dezi a nyugdíjas közszolgálati alkal
mazottak és özvegyek nyugellátásának 
más kereset esetén való korlátozását 
és a nyugdíjasok és özvegyek lakás
pénzének kérdését. Amit sokszor fel
vetettek és a Gömbös-kormány, ime, 
valóban sikeresen meg is oldott.

A  somlóvidéki falvak szer
vezkedése nemzeti alapon.
S c h a n d l  K á r o ly  k ö r ú t j a  h a r m in c  k ö z s é g b e n .  — 
L e lk e s í t ő  s z ó z a t á r a  m in d e n ü t t  ú j r a  a la k u l*  a  
K e r e s z t é n y  K is g a z d a -  é s  F ö ld m iv e s p á r t ,  m in t  a  

N e m z e t i  Egys'fcg s z e r v e z e t e .
Devecserből jelentik: Vasárnap 

fejezte be dr. Schandl Károly, ny. 
államtijkár, a devccseri kerület il
lusztris országgyűlési képviselője 
nagyszabású őszi körútját választó
kerületének 27 községében, miután 
Devtcserben, Somlóvásárhelyt, Ka- 
rakószörcsökön és Csöglén már júni
usban alakultak újra a helyi szerve
zetek. Az utóbbi hetekben a többi 
községben tartott Schandl Károly 
nagyszabású gyűléseket s mindeütt 
meleg szeretettel nyilatkozott meg 
iránta a polgárság ragaszkodása. Kis- 
szöllős, Somlóvec8e és SomlószOllős 
községekben fejezte be szervező kör
útját a népszerű képviselő, ahol — a 
többi falvakhoz hasonlóan — teljes 
világossággal tárta választói elé a 
magyar mezőgazdaság helyzetét, mint 
amely szoros kapcsolatban van a 
világgazdasági válság és különösen 
a gabonáéitékesités körül a világ
piac alakulásával.

— Amikor egész Európában soha 
nem tapasztalt bő termés van — 
mondotta többek között — és világ
szerte soha nem képzelt alacsony 
színvonalra csökkentek a gabonaárak, 
szinte csodaszámba megy, hogy a 
magyar miniszterelnöknek sikerült tíz- 
milió mitzrmdzsa buzafeleslegünkből 
már is nyolcmilió métermdzsdnak a 
külföldön való elhelyezését biztosítani. 
Ha Amerika beszünteti a gabona- 
túltermelést, még lehet reményünk 
gabonánk jobb értékesítésére a kö
vetkező években. Azonban még na
gyobb erővel kell az iparcikkek 
árának és egyéb terheknek csökken
tésére gondot fordítani. Japán gyár
iparának az európai piacokon fellépő 
versenye mutatja, hogy az Iparcikkek 
lényeges árcsökkenése nem gazdasági 
lehetetlenség. Gyökeres javulást csak 
a közös vámterülettől vár, amely a 
magyar, osztrák és olasz piacokat 
egyesítve, a mezőgazdaság és ipar 
közt az egyensúlyt helyreállítja. Ma 
már csak a francia külpolitika ré

széről lát eme törekvéssel szemben 
legyőzhetetlen akadályt, de amint az 
európai külpolitikai fordulatok mind
jobban kedveznek a megegyezésen 
alapuló béketárgyalások fölvételének, 
úgy a középerópal vámunió létesíté
sére irányuló célkitűzésnek is el fog
nak tűnni az akadályai. Ha a falusi 
polgárság kitart a keresztény, népies 
agrárpolitika melleit s ezekben a tör
ténelmi időkben a hagyományos ma
gyar lelkierővel fog össze az egész 
nemzettel, akkor a jobb időknek el 
kell érkezni.

Egyöntetűen nagy lelkesedéssel 
fogadták a községekben Schandl Ká
roly beszédét és indítványára min
denütt megalakultak a helyi szerve
zetek. Kis:-öllősön elnök: Vathy Géza 
kisbirtokos, titkár: Tamás Zoltán ta
nító ; Somlóvecsén elnök : ifj. Egyed 
Károly kisbirtokos, titkár Péter Imre 
kisbirtokos. Somlószőllősön elnök: 
Somogyi Károly ev. lelkész és vitéz 
Orbán József róm. kát plébános, tit
kár: Kurdy Béla kisbii tokos lettek. 
A szeretett képviselőt valamennyi 
községben virággal és meleg köszön- 

: léssel fogadták s biztosították a pol
gárság rendíthetetlen ragaszkodásáról.

Az utóbbi héten különösen impo
záns és tüntetőén meleg volt a képvi
selő fogadta'ása és a gyűlés lefolyása 
Karakószörcsökön, ahol az állomá 
són lampionos menettel fogadták s 
a girlandokkal feldíszített iskolában 
dr. Havas Kornél üdvözölte szép 
szavakkal. Apácatornán, Kasza Vil
mos plébános üdvözlőszavai u'án, 
Bodó Zsigmond elnök és Kató Géza 
tanító fejez'ék ki a község bizalmát, 
mig Somlójenőn Kapcsos Mihály 
szervezeti elnök és Gallér József ta
nító köszöntötték a képviselőt, akit 
a helybeli fiatalság zeneszóval és vi
rágokkal fogadott. Az utóbbi kőr
úttal befejeződött a devecseri válasz
tókerület nemzeti irányú beszervezése 
úgy, hogy a választókerület minden 
községe szervezetten áll a Keresztény 
Kisgazda- és Földmives' Párt és a 
Nemzeti Egység táborában.________

Csonka Magyarország — nem ország! 
Egész Magyarország — mennyország I
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A veszprémi iparosszékház 
ünnepélyes fölavatása.

rosszékház létesítéséért. Majd Morvay 
János, az iparfcamata elnöke köszönte 
meg meleg szavakkal a város közön. 
Bégének dicséretes áldozatkészségét, 
végfli Isten áldá-át kérte a  veszprémi 
iparosságra.

Dr. Rhédey Antal ügyvéd, az 
Ipartesteiét ügyésze, gyönyörűen fel 
épített ünnepi beszédében a régi 
iparos céhek nagy nemzt t védelmi je
lentőségére mutatóit reá Az iparosság, 
amely a céhrendszerben élt; arany
korát, a mohácsi vésztől kezdve ha
nyatlásnak indult, s végül a világ
háborúban teljesen letörött a büszke, 
ezeréves iparostölgy. Igen nagy tet
széssel kisért beszéde végén azon
ban meggyujto’ta a bizalom és re
ménység fáklyáját, amikor hang«?u 
lyozta, hogy ha az iparosság rendű 
le len hittel, minden erővel újra mun 
kálkodni kezd, az iparosság tölgye 
újra ki fog hajtani. A dr Schreiner 
Károly ügyvéd által irt és G iál S in  
dór karnagy á'tal megzenésített szép

•Ünnepi dalM  énekelte el az Iparos 
Dalárda, ezt követöleg pedig Qiczy 
János ipartestületi pénztáros jelenté, 
sében közölte, hogy a székház tata
rozása összesen 5037.79 P készpénz
be került, de több iparos munkával 
is járult az átalakításhoz. Radovtcs 
Antal ipartestületi jegyző fölolvasta 
dr. Mutter Antal és dr. örffy Imre 
országgyűlési képviselők, dr. Lippay 
István IPOK-titkárnak és a Magyar 
Sütök Szövetségének levélben! üd
vözletéi. Indítványára az előbbieket 
és Fdbinyi Tihamér kereskedelemügyi 
miniszter', valamint a Nagykanizsai 
Ipartestületet (amely ugyancsak va
sárnap avatta fel székházát) távira
tilag üdvözöl ék. A Veszprémi Róm. 
Kát. Legényegylet, a zirci, pápai, 
htjmáakeri, várpalotai, enyingi ipar
testületek és a veszprémi Rákóczi Kör 
kiküldötteinek üdvözlő szavai u tá l 
a s. é ’shá'avató ünnepi diszközgyű és 
Próder Károly elnök zárószavaival és 
a .Himnusz* eléneklésével ért véget.

F é n y e s  d í s z k ö z g y ű l é s  a z  I p a r t e s t B le t b e n .  — T á v 
ir a t i l a g  ü d v ö z ö l t é k  a  k e r e s k e d e lm i  m i n i s z t e r t .

Bensőségteljes, szép ünnepség 
keretében avatta fel a Veszprémi 
Ipartestület a Veszprém várostól aján
dékba kapott és újonnan átalakított 
Vár-utcai székházát A székház,amely- 
lyel a helybeli iparostársadalomnak 
egy régi vágya ment teljesedésbe, 
az iparosok áldozatkészsége folytán 
igen szép külsőt és nagyon célszerű 
beosztást nyert, s a vasárnap délelőtt 
végbement fölavatáson újólag meg
nyilatkozott a város közönségének a 
derék iparosok, a magyar társada
lom eme értékes, hazafias osztálya 
iránt érzett megbecsülése és szere- 
tete ami ajándékozásában is vezette. A 
székházavató díszközgyűlésén ugyan
is mintegy 350 főnyi iparos és más 
érdeklődő jelent meg, akiknek sorai
ban ott voltak dr. Kenessey Pongrác, 
vármegyénk főispánja, a megyéspüs
pök képviseletében dr. Langmdr Li- 
pót szentszéki tanácsos, püspöki tit
kár, a székeskáptahn több tagja, 
élükön Ktdniiz Kálmán felszentelt 
püspök-nagypréposttal, Csajdghy Ká
roly kúriai bíró, a kir. törvényszék 
elnöke, dr. Csiba Mór min. tanácsos, 
pénzügyigazgató, dr. Zsigmond Gyula, 
a nagyvázsonyi kerület országgyűlési 
képviselője, dr. Berky Miklós polgár- 
mester, a gyóri keresk. és iparkamara 
részéről Morvay János elnök, Kántor 
Leó alelnök és dr. Ujlaky Imre titkár, 
az IPOK képviseletében Papp József

elnök és Dobsa László igazgató, a 
helyőrség tisztikarának küldöttsége és 
még sokan mások.

Az avató ünnepélv bevezetőjeként 
a Veszprémi Iparos Dalárda énekelte 
el az iparos ,Jeligé“-t, Gadl Sándor 
királydijas karigazgaló vezényletével. 
Próder Károly ipartestületi elnök nyi
totta meg a díszközgyűlést és üdvö
zölte a megjelenteket s az iparosok 
meleg üdvözletét tolmácsolta mind
azoknak, de különösen a város kö
zönségének és a polgármesternek, 
akiknek a székház létrehozásában a 
legkisebb részük is volt. Végül fel
kérte a polgármestert a székház á t
adására.

Dr. Berky Miklós polgármester 
mondott ezután melegérzésü, lendü
letes beszédet 8 hangoztrtta, hogy 
Veszprém város az ajándékkal hono
rálni kívánta az iparostáisadalomnak 
nemes és hazafias munkásságát, és 
módot kivánt nyújtani, hogy ezt az 
érdemes munkásságát zavartalanul 
folytathassa. Szavait azzal végezte, 
hogy a székházban folyó munka vál
jék az iparosság és édes magyar ha
zánk javára.

A nagy lelkesedést kel’ett, szép 
beszéd után Vrolfram János volt ipar- 
testületi elnök minden részletre ki
terjeszkedő beszédben ismertette azt 
a hősies küzdelmet, amit a veszprémi 
iparosság éveken át folytatott az ipa

Megkezdődött Veszprém város 
téli inségakciója.

Az in ség m u n k ák a t az  Idén ak k o rd b an  fizetik , a  napszám bérsegé ly t 
ped ig  készpénzben  ad ják  ki. — A népkonyha és S zen t Im re O tthon  

v a sá rn a p  nyitnak  meg.
Amint már legutóbb röviden je

leztük, Veszprém város Szegényügyi 
Bizottsága múlt pénteken dr. Berky 
Miklós polgármester elnöklésével ér
tekezletet tartott, amelyen a téli in- 
ségenyhitŐ mozgalom programját 
részletesen megáll-pito ták Megj lent 
az értekezleten dr. Kenessey Pongrác 
főispán is a feleségével és meleg 
érdeklődéssel kisérték a szegények 
megsegítéséről folyt tanácskozás.

A polgármester mindenekelőt’ a 
tavalyi in jégakció keretiről és ered
ményéről tájékoztató a bizottságot, 
amely há ás köszöneté fejezte ki a 
megyéspüspöknek, a főispánnak, az 
alispánnak, a székeskápt ihnnak és 
valamennyi helybeli nőegyesületnek 
azért a megértő jóakarat irt és á'dozat 
készségért, amivel a várost az akció 
lebonyolításában anyagilag és erköl
csileg támogatok. A bizot ság tag
jai közül pedig többen meleg kö 
szönetet mondtak a polgármester- 
nek és a Szegényügyi Bizottság égé íz 
vezetőségének is az odaadó, lelkes 
tevékenységükért. Erután kimerítően 
megvitatták a szegénygondozás és

segélyezés részleteit, amelyek a kö. 
vetkezők :

A munkanélküliek inségmunkával 
történő foglalkoztatása december 1.- 
én indul meg, ami tegnap pénteken 
már el is kezdődött Különböző u t 
carendezéseket vettek ecélból prog
ramba s etéren a tavalyihoz képest 
csak annyiban lesz változás hogy az 
insé 'munkálatokat, ott, ahol azok 
természete megengedi, akkordban 
fogják végeztetni, körülbelül 1 50 P  
napszámbér mellett Ezenkivül az in- 
ségmunkások a teljes napszámbér. 
segélyt készpénzben és nem lisztben 
fogj ik kapni. Az inségmunkasegélyt 
négy kategóriábin fogjá< kiadni c*a- 
ládonkint, ugv. hogy lesz aki 3, 
vagy 5, vagy 8, vagy 10 napszám
bér é tik e t kereshet — 150 P vei 
számítva — havonkint, aszerint, hogy 
mekkora a családja. A munkaképte
leneknek az idén is kiadják az élel
misegély adagokat a tavalyi össze állí
tásban, ezenkivül lesz havonkint 200 
kg tüzelő-segély, a gyermekek ré
szére pedig cipőjavitáí. Az utóbbi- 
ná az Ipirtest llet ama kérelmét, hogy

Palota ostrom a 
1533-ban.

Irta F a lté r Jenő.
Kemény harc dúlt most 400 éve 

a még ma is büszkén meredő Pa
lotáért. Ez volt egyben az első eset, 
hogy a későbbi hires végvár falait 
részben török ágyuk dönge'ték s igy 
már emiatt is kell, hogy megemlé
kezzünk az 1533. évi vár-ostromról, 
amelynek inditóokai még a hatalmas 
fény- és pompakedvelő Újlaki Lőrinc 
idejébe nyúlnak vissza.

Mint ismeretes, az 1492. évi po
zsonyi szerződés miatt, — melyben 
II. Ulászló a rendek megkérdezése 
né'kül egyszerűen eladta az országot 
Miksának az esetre, ha fiutód nélkül 
halna el, — Újlaki Lőrinc, Palota 
ura elpártolt 11. U á9zlótól s fegyve
resen tört a királyi birtokokra. Ulászló 
eleinte magához rendelte, majd az 
engedelmesség megtagadása után 
1494-ben Drágffy Bertalant küldte 
ellene, ki sorra foglalta Újlaki birto
kait, igy Palota várát is. A vár azon
ban csak rövid ideig maradt királyi 
kézen, miután Ulászló Szapolyai Ist

ván országnádor közvetítésére 1494 
ben megbocsátott Újlakinak, vissza
adta összes birtokait azzal a kikö
téssel, hogyha Újlaki gyermektelenül 
hal el, javai a koronára szállnak.

Újlaki Lőrinc 1524-ben halt meg 
s vele magva szakadt a családnak. 
Töméntelen vagyona özvegyére, Ba 
kács Magdolnára szállt, ki, mint tud
juk, a mohácsi vész után 1527 ben 
csulai Móré László királyi étekfogó
mesterhez, Móré Fülöp pécsi püs
pök testvéréhez ment nőül, s igy az 
Újlaki féle örökséggel Palota vára is 
Móré kezébe került.1

Móré ugyanis még Ulászló idejé
ben. amikor Palota, mint mondtam, már 
rövid ideig koronabiitok volt, került 
a várba s innét vonult II. Lajos ol
dalán Mohácsra, ahonnan sértetlenül 
tért vissza. Bakács Magdolnával kö
tött házassága révén egyszerűen beült 
a várbirtokba, ami ellen természete
sen többen tiltakoztak, leginkább 
azonban Szapolyai János, az 1526. 
nov. 11.*én Székesfehérváron király- 
lyá koronázott János király. Isme
retes ugyanis, miszerint még Szapo-

•) L. Istvánffy Miklós: Regni. Hung. 
Mist. (Ed. 1622.) lib. Vitt. 43. (p. 1 0 5 - lOfc)

lyai István kölcsönös örökbefogadási 
egyezséget kötött Újlaki Lőrinccel, 
hogy amennyiben Újlaki gyermekte
lenül halna el, úgy birtokait ő, il
letve fia, János öröklik.* * Nagyon 
természetes, Újlaki halálával Szapo
lyai János magának követelte a vár- I 
birtokot, annál is inkább, miután a 
hatvani országgyfi éa 1525 ben azt 
meg is Ítélte neki, II. Lajossal szem
ben, ki szintín igényt tartott az Ú j
laki örökségre arra való hivatkozás
sal, hogy a pártütő Újlaki Lőrinc 
1495 ben csak oly feltétel mellett 
kapta vissza birtokait Ulászlótól, hogy 
azok halála után a koronára szállnak. 
Móré eközben mivelae törődve Pa
lota birtokában maradt s miután I. 
Ferdinándhoz sem csatlakozott a sze
rencsében moh esi- vész zűrzavaré 
bán, ki-ki csapott várából, végig ra 
b o t!  és fosztogatta a vidéket,3 meg
szállta a Veszprém, és Székesfehér
vár- környéki utakat s elszedte az

*) A kölcsönös örökbefogadási szer
ződést kimerítően Fraknói Vilmos ismer
tette „Werböczi István, a mohácsi-vész 
előtt" cimü munkájában. V. ö. Századok. 
1876. év.

*) V. ö. Békefi Rémig: A Balaton kör
nyékének egyházai és várai a középkor
ban 1907. (p. 262.)

arramenő nemesek és kereskedők 
pénzét és marháját4. Rablásait ter
mészetesen úgy Ferdinánd, mint 
János király egyik se nézte jó szem. 
mel s Szapolyai végül is megunta 
Móré gazságait s részben, hogy vé- 
getvessen Móré garádálkodálkodágá
nak, részben és leginkább azért, h így  
végre Palota birtokába jusson, 1533. 
májusában kitűnő hadvezéré! és dip
lomatáját, Laszki Jeromost küldte Móré 
ellen, ki időközben töméntelen pénzt 
és kincset halmozott össze palotai 
várában.

Laszki Jeromos Simontornya alól 
indult el csapatával Palotának s Já
nos király rendelkezésére útközben 
csatlakozott hozzá a tőröksereg, Hasz- 
szán vezetésével. Az ostromló sere
get 50 cseh bányász egészítette ki, 
akiket Ferdinánd vezényelt Palota 
alá a fölvidéki bányavárosokból, a 
várfalak aláaknázása és főirobban
tása végett.6

*) L. bővebben: báró Mednyánszky 
Alajos: Materialia ad Descriptionem Ar- 
cium et Castellorum Hungáriáé... cimfl 
munkáját, (kézirat, Orsz. Széchenyi könyv
tár. Quart. Lat. 2338. p. 240.)

•) L. Istvánffy idézett m üvét I. Lib. 
Xtl. p. 118.
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az iparosoknak konkurenciát csináló 
cfpójavitó műhelyet ne taitsák fönn, 
mellőzték, ellenben úgy határoztak, 
hogy a műhelyben csak önálló ipa
rosokat fognak foglalkoztatni. Szel
lemi szűkaégmunkásokat szintén kö
rülbelül 1'50 P napi díjazással vesz. 
nek föl, ezek jegyzékének összeállí
tására, azonban, egy külön bizott
ságot küldtek ki. A szegények nép 
konyhája dtc. 3.-án, holnap vasárnap 
nyílik meg, a Szent Vince Gyermek
otthon ebidakciója pedig 4 -én, hét
főn  veszi kezdetéi. A népkonyh in az 
idén isa'nöegyesűletek tigjai fognak 
az ebédkészilésnél és kiosztásnál 
közreműködni.

A város most megindult téli in- 
ségenyhitö akciójára a város költség- 
vetésében összesen 75 130 P  szük
séglet irányoztatott elő, amire födö- 
zetet a városi háztartási alapból, az 
inségadóból és a kormány által adott

H Í R E K .
A  k o r m á n y z ó  n é v n a p j a .

December 6.-án, szerdán ismét 
egy olyan ünnepi dátumhoz érke
zünk, amely ugyan pirosbetüvel nincs 
bejegyezve a kalendáriumba, de an
nál mélyebben belevésődött minden 
magyarnak a szivébe. Vitéz nagybá
nyai Horthy Miklósnak, Magyarország 
kormányzójának névünnepe ez a nap, 
amelyet nemcsak hivatalosan, a tem
plomokban végzett istentiszteletekkel 
ünnepelnek meg az országban, ha
nem külön is megünnepel lelkében 
a csonkahazában élő magyarság, 
éspedig nemcsak az államfő iránt 
tartozó tisztelettel és hódolattal, ha
nem a hálás szeretetnek és a biza- 
lomteljesragaszkodásának azzal a me
legségével, amit csak olyan valaki 
iránt szoktunk érezni, akinek szemé
lye reánknézve megbecsü heteden ér
téket képvisel, akinek kezében egy 
ország és egy nemzet sorsát tudjuk. 
Aki egyszer már bebizonyította, hogy 
hatalmas lelki erővel ki lehet ragadni 
a halál torkából egy odataszitott né- 
pet s aki bölcs, megfontolt, de ha
tározott kormányzással ugyanezt a 
népet egy szebb, boldogabb jövő
be akarja elvezetni. Olyan jövőbe, 
amely méltó lesz ezredéves dicső 
múltjához. Aki szereti ennek a ma
gyar népnek a legkisebbjét, legnyo- 
morultabbját is, aki vérével, gondo

ló 000 P á'Umsegélyböl t  m át jó
tékony hozzájárulásból remélik. Ez 
utóbbinak sorát már néhány nemes- 
lelkű pártfogó meg is nyitott*. így 
dr. Rótt Nándor megyéspüspök 15 
vagon (300 méter) tűzifát, 5 mázta 
búzát, 5 mm. rozsot, 4 mm. borsót 
és 4 mm. kölest, a székeskáptalan 
pedig 6 vagon (120 méter) tűzifát, 
50 mm. burgonyát és 10 mm. ke
nyérlisztet adományozott. A Balatoni 
Halászati Rt. pedig 2 mm. halat kül
dött a szegények részére, amelyet 
— tekintettel romlandóságán — már 
ki is osszto'tak közöttük.

Amint látható, Veszprém vá'Oi 
teljes fölkészü tréggel indul azinség- 
enyhitő akciójának, s remélhető, hogy 
a lelkes és jólelkü pártfogók segít
ségével azt éppoly közmegelégedésre 
fogja lebonyolítani, ahogyan tavaly 
történt.

tatával, minden érzésével egynek érzi 
magát nemzetével és imádott hazá
jával. Csak áldás szállhat Horthy 
Miklós kormányzóra a magyarok aj
káról és ezt az áldást miliők kérik 
reája, amikor névünnepén nevét imád
ságukba foglalják.

Amint értesülünk, a kormányzó 
névnapján a veszprémi templomok
ban is lesznek ünnepélyes hálaadó 
istentiszteletek.

— Szem élyi h ír. Dr. Kenessey 
Pongrác, vármegyénk főispánja csü
törtökön hivatalos ügyben Enyingen 
tartózkodott.

— H ivatalv izsgálat. Csajdghy 
Károly kúriai biró, a veszprémi tör
vényszék elnöke az itteni járásbíró
ságnál hivatalvizsgálatot tart, amely 
a jövő héten ér véget.

— Ádventi á jta to sság o k  Vesz
prém ben . Advent ben a székesegy
házban mindennap reggel 6 órakor 
szentmisét mondanak, vasárnaponkint 
szentbeszédekkel kapcsolatban. — A 
Szent Ferenc-rendiek templomában 
naponkint reggel 6 órakor róráték 
vannak. — A református templom
ban szerdai napokon d u. 5 órakor 
prédikációs istentiszteleteket tartanak. 
— Az evangélikus templomban Ad. 
vént minden vasárnapján este 6 óra
kor is lesz istentisztelet.

— K egyeletes adom ány . Szűcs 
József, a veszprémi ref. egyházme
gye esperese, elhunyt felesége, néhai 
Baráth Gizella Linda emlékezetére 
a két Kálvitieum részére egyforma 
arányban 100 P t, s a dunántúli 
egyházkerűleti, háton kívül tanittató 
ref. leiké izek segélyezésére szintén 
100 P.t adományozott.

— A M ária T ársu la t tagjai, az 
Irgalmasnőóérek kápolnájában dec. 
8.-án reggel a 8 órai szentmisén 
végzik közös szentáldozásukat. D. u 
4 órakor pedig litánia lesz, konfe
renciabeszéddel kapcsolatban.

— V allásos est. A Veszprémi
Evangélikus Leány Egyesület vasár
nap szépen sikerült vallásos estét 
rendezett a templomban. Dr. Rácz 
Gyula ügyvéd megnyitóul egy Men- 
delsohn-szerzeményt adott elő or
gonán, művészi kivitelben, majd ké 
sőbb Szabó Sándor tiblabiró szép
séges hegedűművészeiéhez nyújtott 
orgonáké éretet, kiváló érzéssel és teh- 
nikával G >ldmark „Air* és Godard 
„Berceuse" c. darabjában. A vallá 
sós est fénypontja Novák Rezső aj 
kai ev. lelkész mélyenszántó beszéde 
volt Lu'herről. akit mint Istentől el- 
hivott apostolt mutatott be a szó
noklás minden érzés- és előadásbeli 
művészetével. Gyenes Dudus és Ga
zsi Mariska Szilagyi: „A nagy ka
zánfűtő* és Bódás: .Luther* c.
gyönyörű verseinek mé!tó interpretá
lásával járultak a hangulat fokozá
sához, végül, Hering János helybeli 
lelkész szárnyaló záró imája u án, 
egy Luther-énekkel fejeztek be a 
lelket emelő vallásos estét, aminek 
rendezéséért Nőthig Györgyi leány 
egyesületi elnöknöt illeti elsősorban 
a dicséret.

— A veszprém i .C redo" eg y e 
sü let vasárnapi összejövetelén „Az 
élet kulcsa a lélek* címmel Serdk 
József kanonok plébános, az egye
sület egyházi elnöke tartott magasan 
szárnyaló előadást. Isten lehelete 
elevenítette meg az anyagtömeget, lé
lekkel gyújtotta be Isten az első 
embert — mondotta. A lelki meguj 
hodás talán soha sem volt olyan 
égető probléma, mint éppen ma, 
s ezért a vágy is általános utánna. 
Mély ha'ással van reánk annak tu 
data, hogy hátunk mögött az elmú
lás mélysége és elöltünk a jövendő 
magassága. Példával illusztrálva mu
tatott reá, hogy vérszegény lelki-

A nagyfölkészültségü ostrom úgy 
folyt le, hogy Laszki ágyúival egy- 
ideig semmire se ment s a vár ke
ményen állt ellen. Amikor azon
ban a serény, hőslelkü Nagy Ger
gely, Palota várnagya ágyúgolyótól 
találva elesett, a védők bátorságukat 
vesztették s Móré a következmények- 
és büntetéstől félve szökésre gondolt, 
annál is inkább, mert a sziklás ta
lajban nagy munkával elkészült ak
nák már készen álltak az elrobban- 
tásra. Móré kétségbeesésében össze
hívta a vár népét, szétosztotta rab
lót! aranyait s azzal biztatta övéit, 
hogy segítséget hoz a vár fölszaba
dítására. Hogy szavai nagyobb hitelt 
nyerjenek, gyermekeit mintegy ke
zesekül hátrahagyva,a vá'fa'áról köté
len leereszkedett, a közeli erdőbe 
suhant és sok bajjal Szlavóniába 
szökött8

Alig távozott Móré a várból, mi
kor a cseh bányászok által ásott ak
nák elrobbantak, porba döntve a 
várfal egy részéi, mire az ostromlók 
meghágván a falakat, a védőket egy- 
től-egyig leölték s a törökök a vá
rat kigyujtották. Ekkor vesztették éle
tüket a vár lelkipásztora. Vásárhelyi 
András, valamint Biai Péter és Ma- 
csolai András noviciusok is. A ma-

*) I. u. ott.

gyarok és csehek azonban csakha
mar hozzáláttak a vár népének meg
mentéséhez. Móré fiát és lányát a 
bemenettől jobbra egy boltozatba 
zárva találták meg s Budára hurcol
ták Szapolyaihoz, hol Laszki hadse
regét olyan örömmel fogadták, mintha 
csak az ország megmentéséről volna 
szó.7

A törökök a vár eleste u'án meg
kezdték a fosztogatást 160 nagy és 
súlyos kupát, 10—12 lábmosó me
dencét, ugyanannyi kézmosó meden
cét és sok más ezüst tárgyat zsák
mányoltak. A várnak egy kis bás
tyájában a sok ezüstnemün kívül 
40 zsák aranyat és egyéb pénzt lel
tek, továbbá a legszebb értékes, 
ezüstös lóhevedereket, harisnyákat és 
királyi pompához való sok egyéb 
dolgokat szedtek össze. Az itt talált 
dolgokat 200 000 frt.-ra becsülték s 
mindez nem volt elég, mert a törö
kök János király szeme'á tára még 
roppant sok magyart szállítottak fo
golyként Budáról Eszékre.8

Palota megvétele után a vár most 
rövid ideig királyi kézen maradt. Já-

0 |. u. ott., valamint Békefi Rémig idé
zett munkáját p. (262.)

•) I. Pray: Epistolae Procerum. II. k. 
p. 38. valamint báró Mednyánszky és Bé
kefi Rémig idézett műveit.

nos király azonban még az évben,; 
nem sokkal előbb még Ferdinánd- 
párli, protestáns Podmaniczky János 
és Ráfael testvéreknek adta, kik Pa
lota megvívásában 20 000 frt.-tal 
segítették.* Szerepük Palota történe. 
lében sokban hasonlít Móré László 
szerepéhez. Fosztogatásaikkal örökös 
rettegésben tartották Palota környé 
két, igy többek közt ők pusztították í 
el az ősrégi zirci kolOBtoit is1* és 
te>ték lakatlanná a közeli falvakat.

Most 400 éve, hogy Palota várá- I 
nak ódon falait először döntölte porba 
ellenséges ostrom. Sokáig dacolt di- 
csőséggel ezután még a vár a törö
kök folytonos támadásával szemben 
és csak 60 év mu'tán, 1593-ban ke
rült újból ellenséges török kézre, 
amikor, mint tudjuk, Sinán pasa óri
ási seregétől megrettenve, Ormándy 
Péter várkapitány rövid híre után 
megnyito'ta a bevehetetlennek tartott 
végvár kapuit.

•) 1. Istvánffy idézett művét. I. Lib. 
XII. p 190., v. ö. még : Erdélyi Qyula : 
Veszpémváros története a török idők alatt, 
1913. p. 116. Orsz. Ltár. Acta neoreges- | 
trata Fasc. 1081. nr. 60., továbbá Beke 
Kristóf: Hist. Dipl. Episc. V. III. p 8 és j 
végül Szalay : Magyarország története. 
(IV. p. 221.)

••) I. Horváth Konstantin: Zirc törté- 1 
nete. 1930. (p. 72.)

3. osztály
H u z á s i  d e c .  15.-A n.

Szűcs EdoBankháza |
a m. kir. osztáiysorsjátók

föárusitó helye. 31 21

állapotunknak csak a „Hiszekegy* 
lehet az olytóanyaga, mett a lélek 
tengelye a „Hiszekegy* s a tiz pa
rancsolat a tengelynek mindmegannyi 
kiágazó küllője. Nem elég csak hinni, 
hanem meg Is kell tartani, amit Is 
ten parancsol. Az élet az ember val
ósának a próbaköve. A tiz paran
csolat között nem válogathatunk. 
Kötáblára való vésése jelképezi Isten 
akaratának szi'árdságát, — a sinaí 
diktátum nem tűr revíziót. Az első 
és tizedik egyformán fontos. Igen 
nagy hatást keltett szavai végén fel
hívta végül a hallgatóság figyelmét 
a közelgő Karácsonykor a gyónás 
és áldozás gyakorlására. Az „Istent 
akarjuk* c. éneket énekelték el ez
után.

— K arácsonyi vásá r. Nagyban 
folynak az előkészületek a Róm. KaL 
Körben a karácsonyi vásárra, ame
lyet december 6 án d. u fél 5 óra
kor fog megnyitni a megyéspüspök 
ur őnagyméltósága. Kérjük a közön
séget, hogy úgy a megnyitás, mint 
a vásár többi napjain vásárunkat 
meglátogatni, azt anyagilag is támo
gatni szíveskedjék, mert csak igy 
érhetjük el kitűzött nemes célunkat: 
a szegény iskolás fiuk felruházását.

V Á R O SI

HUNGÁRIA MOZIBAN
d e c .  I., 2 . é s  3 .-A n ,
péntek, szom bat, v a sá rn ap

M a g y a r u l  b e s z é l ő  
,S t y l u s ‘-v ilá g film !!

A  N EM ZETI SZ ÍN H Á Z
klassz ikus nu isordarab ja .

A nemzet nagy 
művészeinek felléptével

A BOR
— “
G Á R D O N Y I G É Z A

magyar szinjátéka.

Filmre átültette: Rendezte:

Tibor János. György István.

Főszereplők;

Jávor Pál, M arkovics Endre, 
Kéry Panni, Balogh Klári, 

Rózsahegyi Kálmán. Pa tak i 
Ferenc, Z. Molnár László. 

Gazdy A ranka, Rónay Géza, 
Eöry Kató. V argha Imre, 

Berki József
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4. (XXXV. LVI1I —48. szám.) VESZPREMVARMEGYE 1933. december 3.

December 15.-ig lehet a védett 
birtokká nyilvánítást kérni.

Ú ja b b  a e g itA s  a a  e la d ó s o d o t t  g a z d á k n a k .

É R TE SÍTÉS I
Tisztelettel értesítem Veszprém és 

vidéke n. é. közönségét, hogy Vesz
prémben, az uj ipartestületi székház
ban dec. 3. tói dec. 23. lg tartandó 
karácsonyi ipari vásár tartamára 
vendéglői italmérési engedélyt nyertem.

Ezen idő alatt a legkitűnőbb ba- 
latonmel'éki faj. é t palackborok, sör 
és likőr-különlegességek minden faj. 
táját fogom kiállítani és árusítani.

Ezúton kérem a n. é. közönséget, 
miután bevételemnek 5°/o-át az el
aggott iparosok felsególyezésóre fel
ajánlottam, hogy nagybecsű látoga
tásukkal támogatni szíveskedjenek, 
bogy minél tekintélyesebb összeggel 
tudjak hozzájárulni az elaggott ipa
rosok karácsonyi segélyezéséhez.

Pontos, figyelmes és előzékeny 
kiszolgálás biztosítva.

Teljes tisztelettel
352 Csepely Dezső vendéglős.

Lapzárás után jelentik Bpestről: 
A "hivatalos lap csütörtöki szám a 
rendeletet közöl, amely szerint 
a védett birtokká nyilvánítás ké
relmezésének határidejét a  kor
mány december 15.-ig m eghosszab
bította. E rendelet egyben a  gaz
davédelm i alaprendelet egyes ren
delkezéseit az alábbiak szerint mó
dosította : l.A bíróság a védetté nyil
vánítás iránt beadott kérvényt 
annak hiányos fölszerelése miatl 
nem utasíthatja vissza, hanem 'csu- 
pán hiánypótlás végett adhatja  
vissza. 2. A birtok védetté nyil
vánítható a  kataszteri tiszta jöve
delem tizenölszörösét meg nem

haladó terhelés esetében is, ha  a  
birtok egy-egy katasztrális holdjára 
legalább 250 pengő jelzálogos te
her esik. 3. Végül a  rendelet attól 
feltételezetten, hogy az  egyéb elő
feltételek fennforognak, lehetővé 
teszi a  védetté nyilvánítás szem 
pontjából egyes olyan terheknek 
figyelembevételét is, am elyek az 
alaprendelet hatálybalépésének 
napján, 1933. október 24.-én. még 
nem voltak bekebelezve, de am e
lyekre vonatkozólag a  követelés 
ranghelye, e nap előtt érkezett be
advány alapján, a telekkönyvben 
mér fel volt jegyezve.

(A fenti rendeletre még visszatérünk.)

A vásár 6 . tói 10-ig bezárólag tart, 
nyitva naponkint d. u. 4 —8 óráig, 
olcsó étel és italokról gondoskodva 
van. Belépődíj 20 f,gyermekek, illetve 
tanulóknak 10 fillér személyenkint. 
Adományokat a jótékony célra hálás 
köszönettel fogad a vezetőség.

— T an itóvá lasz tás. A pápai 
evangélikus gyülekezet megüresedett 
kántoitanitói állására közfelkiáltással 
Rózsa János 06tfiasszonyfai tanítót 
választotta meg, akit ugyanekkor az 
iskola igazgatójává is megváasztott.

— A Szent Vince S zerete tnök  
Egyesületének tagjai, az Irgalmas- 
nővérek intézetében, december 5—én, 
kedden d. u. fél 5 órakor tartják 
rendes havi beszámoló gyűlésüket. 
Erre úgy a tagokat teljes számban, 
mint a szives érdeklődőket ezúton 
hívja meg a vezetőség.

— Az evangélikus ifjúság  te a 
estje . A Veszprémi Evangélikus Le
ány Egyesület és a Veszprémi Evan
gélikus Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
dec 3.-án, holnap vasárnap este fél 
7 órai kezdettel az evangélikus elemi 
iskolában tombolával egybekötött tea. 
estet rendez, amelyre vendégeket szí
vesen látnak.

— „A bor*, Gárdonyi Géza mü
vének filmváltozata lesz a moziban 
szombat—vasárnap, minden előadá
son mérsékelt helyárakkal. A szerep
lők élén : Rózsahegyi Kálmán. Szen
zációt keltő, magyarul beszélő film. 
— Szardán—csütörtökön operett- víg
játék: A bak fishadnagy. A főszere
pekben : Halmay Tibor, Harry Liedtke, 
Fritz Kampers, stb. Az előadások fillé
resek, melyek jegyei a következő 
péntek—szombat—vasárnapi előadá
sokon teljes értékben beváltatnak.

— A Zsófia G yerm ekszanató 
rium  ülése . Bpestről jelentik: A 
Zsófia Országos Gyermekszanatórium 
Egyesület kormányzótanácsa dr. Rótt 
Nándor veszprémi püspök, kormány
zóelnök, majd Sülé Antal ügyv. el
nök vezetésével kedden délelőtt ülést 
tartott, amelyen a vezetőség beszá
molt a balatoni nyaralás eredményé
ről. Dr. Fodor Oszkár egészségügyi 
főtanácsos, fői,r izgató fölolvasta Rőt- 
hermere lord üdvözlő sürgönyét, 
amelyet a püspökhöz intézett és közli, 
hogy mindenkor lelkes híve marad 
a magyar ügynek és a magyar gyer
mekvédelemnek. Lőrinczy György író 
mondta el ezután szép emlékbeszé
dét Pakots Józsefről, amihez a bol
dogultá l a megyésfőpásztor is né
hány meleg szót fűzött Fodor Osz
kár bemutatta a  feliratot, amelyet 
Lőrinczy György irt a Pakots em
léktábla számára. Ezután elhatározta 
a kormányzótanács, hogy a gyer- 
meknyaraltatás javára Bécsben nagy 
estélyt rendez, amihez Nelku Jenő, 
a bécsi magyar követ, megigéite tá

mogatását. Az estélyt a Magyar-Ház
ban szándékoznak megtartani, kiváló 
magyar művészek részvételével. A 
főigazgató ismertette a nyaraltatások 
eredményét, amely nagyon kedvező 
volt, többszáz gyermek teljesen in
gyen kapott elhelyezést és ellá ást. 
Végül kiegészítetek a kormányzóta
nácsot.

— Az Ip a rte s tü le t karácsony i 
v ására . Veszprém város és vidéke 
n. é. közönségének figyelmét felhív
juk a dec 3 án az ipartestületi szék
ház Vár-u. 1. összes helyiségében meg- 
nyitott karácsonyi ipari vásárra. A 
kézműves iparnak majdnem minden 
ága képviselve van szebnél-szebb tár
gyakkal. Mielőtt karácsonyi szükség, 
letét beszerezné, senki se mulassza el 
ezt megtekinteni, mert a legjobbat 
csak itt vásárolhatja mérsékelt áron, 
esetleg kedvező fizetési feltételekkel. 
A vásár megtekintkető dec. 3-tó l 
23 -ig reggel 9 órától este 6 óráig. 
Belépődíj nincs. Senki se mulassza 
el, nézze meg és bármily csekély tár
gyat vegyen. Ünnepélyes megnyitás 
dec. 3. -án d. e. 11 órakor. A Veszp 
rémi Ipartestület.

—  H alálozás. Hoiwdgner Pál 
ajkarendeki plébános, hosszas szén 
védés és a haldoklók szentségének 
fölvétele után, november 29 -én el
hunyt. A megboldogult 1879-ben szü 
letett, 1903 bán szentelték áldozó
pappá, majd több helyen működött, 
mint káplán, 1912 ben pedig elnyerte 
az ajkarendeki plébániát, ahol 21 
évig volt híveinek buzgó lelkipász
tora. Mint a tanügynek is lelkes 
munkására, egyházi főhatósága a ke
rületi h. esperest és tanfelügyelői 
megbízatást ruházta reá. Halála nagy 
részvétet keltett. Temetése december 
1.-én ment végbe.

— Ü nnepelt igazgató -tan ító . 
Szép és megérdemelt ünneplésben 
részesült nyugalomba vonulása alkal
mával Kdldy József veszprémvarsányi 
ev. ig. tanító. Az ünnepség az evan
gélikus templomban kezdődött, akol 
a gyülekezet felügyelőjévé megválasz
tott igazgatót Takács Elek, a veszp
rémi ev. egyházmegye esperese tisz
tébe ünnepélyesen beiktatta. Ezután 
az ev. iskolában, a község lakossá
gának osztatlan érdeklődése mellet*, 
adta át a kuluszminiszter elismerései 
Krehnyal Béla tanfelügyelő, méltatva 
Káldy József tanítói érdemeit. Rho- 
sóczy Rezső várm. népművelési tit
kár a nyugalomba vonult tanító ikn. 
tevékenységéről emlékezett meg s 
annak elismerésekép átnyújtotta az 
IKN. Bizottság elismerő okiratát. A 
községi életben végzet munkája el
meréséül a politikai község díszpol
gárává választotta Káldyt. A díszpol
gári oklevelet s az erről szóló ezüst 
plakettot dr. Sült Lajos főszolgabíró 
adta át az érdemes igazgató mun

kásságát méltató szavak kíséretében' 
Ezenkívül Takács Elek ev. esperes 
az ev. egyházmegye, Szalay Semjén 
plébános a katolikus hívek, Szalóky 
Béla a ref. egyházközség, Gulyás Fe
renc jegyző pedig a politikai község 
nevében üdvözölték a nyugalomba 
vonult igyazgató-tanitót.

— A „M agyar Lányok* Selma 
Lagerlőfröl, a vi ághirü Nobel-dijas 
írónőről emlékezik meg. Közli egy 
szép novelláját is. Egyszerre két re
gényt, Köves Ilus novelláját, Benedek 
Rózsi riportját és Lázár Leányliceum 
Herczeg ünnepélyét. Az „Otthonunké
b a . karácsonyi kézimunkákra, játék
készítésre tanitják meg a leányokat. 
Mutatványszámot készséggel küld a 
kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 
16. Előfizetési díj negyedévre 4 P.

Ami természetes,
Abban lehet bízni.
Ki „Igmándi" t  használ,
Nem fog csalatkozni.

— A szeged i S zab ad tér i J á 
tékok . Veszprém város polgármestere 
közli: Szeged sz. kir. város az idén 
nagy sikert aratott Szabadtéri Játé
kokat állandósítja és jövőre „Az em
ber tragédiájáét adja elő. A Szabad
téri Játékokra, amelyek 1934. aug. 
4 -tő l megszakítással 12.-ig, vagy 
16.-ig tartanak, a szegedi polgár- 
mester Veszpiém város közönségét 
már most tisztelettel meghívja.

— Kína lelkét fehér ember so
hasem fogja megérteni. Egy kinai 
lányt csak akkor lehet meghódítani, 
ha a férfi a2t mondja neki: Kisasz- 
szony, ön rettenetesen v én l... Se
hol annyi érdekességet nem olvas
hatunk a világ népeiről, különös szó 
kásáikról, mint Tolnai Világlapjá
ban, amely képekben és írásban 
minden érdekességről beszámol.

— Vitézi bálok. Amint értesü
lünk, az utóbbi években elmaradt 
vitézi bált ezidén Veszprémben meg 
fogják rendezni. A január 3.-ára ter
vezett s pazar műsorral egybekötött 
táncmulatság előkészületei már erő
sen folynak és minden jel arra mu
tat, hogy a veszprémi vitézek bá ja 
a szezon egyik legsikerültebb estélye 
lesz. — Itt említjük meg, hogy az 
Országos Vitézi Szék, a Vitézi Rend 
bálja pedig február 3.-án lesz a 
bpesti Vigadó összes termében. Ez 
a bál egyike szokott lenni a legfé
nyesebb és leglátványosabb tánces
télyeknek. A bál rendezősége ezúton 
is felkér minden vitézt, hogy az or
szágos bálon a megye területéről 
minél többen, nemzetes asszonyokkal 
és vitézi hozzátartozókkal együtt je
lenjenek meg. A bál erős kifejezője 
akar lenni nemzeti, magyaros jelle
günknek, miéit is a megjelenés vi
tézi formaruhában, illetve magyar ru
hában kívánatos.

— K ulturest. A kisiparosok vi
rágzó korát, amelynek emlékeit Veszp
rém is őrzi, fogja ismertetni Veszt- 
rőczy Rlmpek Jenő, a városi népműv. 
albizottságnak az Iparoskörrel karöltve 
rendezendő kulturestjén. „A céhek 
élete és szervezete* c. előadást kelle
mesnek ígérkező szavalatok és ének
számok fogják kisérni. Közreműköd
nek: Gazsi Mária, vitéz Mészáros 
István és Csernák László. A kulturest 
kezdete vasárnap este 8 órakor az 
Iparoskörben.

— K öszönetny ilván ítás. A Má
ria Társulat vezetősége ezúton mond 
hálás köszönetét Szalai Mór és Ré- 
czey Gusztáv mozivezetőknek, akik 
a  november 27. én tartóit „Ave Cé
zár* mozielőadás jövödelméből mó
dot nyújtottak arra, hogy a Társulat 
a páitfogásába vett szegény gyerme
keket, a nehéz gazdasági viszonyok 
mellett is, felruházhatja, amiéit a se
gélyezett gyermekek imája legyen a 
legszebb jutalom.

— All b a sa  m eg  a  k acsa  sze
rencsésen megmenekültek, az Én Ú j
ságom uj számában. Van e számban 
Mikulás színdarab is. Miku'ás kézi 
munkák, mesék, versek, képek, pósta 
meg rejtvényrovat. Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal: Bpest, 
VI., Andrássy-ut 16. Előfizetés ne
gyedévre 2 P.

— A mozi m űso ra . Pénteken 
(dec. 1 ) mutatta be a városi moz
góképszínház Gárdonyi Géza A bor 
c. színművének tilmváltozafát, amely 
a 32 év előtti bemutató sikerét ismétli 
meg. A magyar falu s népiélek töké
letes rajza a film, amelnek főszere
pét Rózsahegyi Kálmán, mint Göre 
Gábor tölti be humorral, ötlettel, 
kedvességgel. A többi szereplők: Já
vor Pál, Kéry Panni, Balogh Klári, 
Pataky Ferenc is m étó  utódai az 
egykori nemzeti szinházbeli művé
szeknek. Gyönyörű felvételek, tisztán 
csengő magyar beszéd és P. Horváth 
Dezső nagyszerű zenéje! A film to
vábbi előadásai szombaton, (2 )  fél 7 
és 9, vasárnap (3.) 4, fél 7 és 9 óra
kor lesznek, minden előadáson mér
sékelt hely árakkal (30 f -tői 1 P-ig). 
A fil’éres előadások páholyjegyei 20 f. 
értékben beváltatnak. — Szerdán (6.) 
fél 7 és 9, csütörtökön 4, fél 7 és 9 
órakor, filléres helyárakkal: A bak- 
fishadnagy c. filmoperett. Szereplői: 
Halmay Tibor, Hans Junkermann, 
Harry Liedtke, Paul Heidemann, Fritz 
Kampers, neves fimszinészek. A mese 
gördülékeny, rendkívül fordulatos, 
sok humorral telített, zeneszámai él
vezetesek és fülbemászók. Biztos és 
megérdemelt sikere le sz !

— M űkedvelő e lő ad ás . Zlrcröl 
jelentik: Az itteni Mária Kongregáció 
é* a Szent Vince Egylet tagjai, a 
zirci szegényalap javára, a Kát. Le
gényegylet nagytermében, fényesen 
sikerült, tánccal egybekötött teaes
télyt rendeztek. Dr. Vdrkonyl Fidél 
esperesplébános, az egyesületek ve
zetőjének jótékonyságra buzdító, nagy
hatású szavai után következett a 
műsor, amelynek keretében Nagy Má-

Gyermekjátékvásár Fodornál!

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
S íé k e s t e h é r r lr ,  K ossn th -n  6. 

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

Olcsó! Garantált! Diskrét!



— HB3. december 3. —

ria Szent Érzetbe! melodrámát sza
valt mily érzéssel, Létray Gyula 
apátsági karnagy nagyszert! zongora- 
kísérete mellett, U tray  Gyuláné szép 
hangját csillogtatta, egy kis tréfás 
színdarabban Deutsch Istvinné, 
Kirschteuer Mária, Nagy Manci, Neu- 
hauser GyOrgyné, Pidl Andrásné, 
Polmüller Irma és Varga Vilma, egy 
énekes jeleneiben Drkosch Vilma és 
Szita Lászlóné, a pompás láncokban 
Halász Oábiiella, KSvesi Margit, 
Nagy Mária, Púnk Matild, Scherer 
Máiia és Wittmann Karolin jeles
kedtek. Az estilyen résztvett Zirc 
egész társadalma és lelkesen ünne
pelte a szereplőket.

— M egszűnik a  ko ldu lás 
V eszp rém ben . Veszprém város ha
tósága a dec 1.-én megindult inség- 
akciójával kapcsolatosan ezúton is 
kéri a város közönségét, hogy az 
inségakció ideje alall ne adjon kö- 
nyöradományt a koldusoknak, hanem 
utasítsa ókét a Szegényügyi Irodá. 
hoz, ahol minden szegény eilálásá 
ról gondoskodni fognak. A kérgetés- 
sel tolakodó utcai gyermekekre pe
d ig  a hatóság fölhívta a rendőrség 
figyelmét, amely már intérkedetl is, 
hogy a közönséget ne molesztálják.

— J a m b o r e e  1933. G ödöllő" 
címmel megjelent Márton Lajosnak, 
a világszerte ismert cserkész-művész
nek gazdag és érdekes dzsembori- 
vázlatkönyve. Legszebb emlék ez a 
dzsembori-album mindazoknak, akik 
azon részt vetlek s teljesen átfogó 
képet ad — szellemmel, jókedvvel és 
művészettel — mindazoknak, akik 
nem láthatták közvetlenül a nagy vi
lágtábort. Ez a füzet nem hiányoz
hat egyetlen cserkészcsalád asztaláról 
sem. Kapható a nagyobb könyvkeres
kedésekben, vagy megrendelhető Már
ton mesternél: Bpest, I , Kemenes- 
ulca 8. és a Magyar Földrajzi Inté
zetnél: Bpest. V , Újpesti-rakpart 2. 
Bolti ára 2 50 P.

— G yári ba lese t. Pápáról je
lentik : Kertész János idősebb pápai 
szövőgyári munkásnak munkaközben 
egy gyapotbála esett a fejére. Agy
rázkódást szenvedett.

— A jánlati fe lh ívás gyerm ek
c ipők  szá llítá sá ra . Vesrprém város 
polgármestere mintegy 180 pár gyer
mekcipő készítésére és szállítására 
irt ki pályázatot. A cipők az inség- 
akció keretében lesznek kiosztva. 
Ajánlatokat decdmber 5. ének déli 12 
órájáig kell a polgármesteri hivatal 
iktatójában beadni. A pályázat kö
zelebbi feltételei a polgármesteri hi
vatal 7. sz. szobájában, vagy az ipar- 
testületnél tudhatók meg.

— R ád ióhete t és  rád lók iálli- 
tá s t  ren d ez  a  posta. A veszprémi 
postafőnökség közli: Az uj 120Kw- 
os rádióhirszóró állomás megnyitása 
és a forgalomnak átadása alkalmá
val a posta december 2—10.-ig rá
dióhetet és ennek keretében Bpes- 
ten rádiókiá liláéi rendez. A kiállítás
ról rádió-üzenetek küldhetők és az 
u j antennatorony megtekintésére pos
taautóbuszok állanak rendelkezésre. 
Azoknak, akik a rádióhét tartama 
alatt lépnek be a rádióelőfizetók so
rába (Veszprémben is), az előfize
tési dijat csak 1934. évi február ].- 
től kell fizetni. A posta ezúttal ismé
telten felhívja a közönség figyelmét 
a dec. 9— 16 -ig terjedő rádió tárgy- 
sorsjátékra, amelyen mindazok réazt- 
vesznek, akik december 5.-ig belép
nek az előfizetők sorába. Dec. 9 — 
16.-ig az előfizetők nyerhetnek sze
mélyautót, varrógépet, gramofont, 
kerékpárat, órát, rádiót és különböző 
vásárlási igazolványokat.

A kit. tanfelttgyetőség közli: Mi
után kívánatos, hogy a rádió, a nem-

VESZPREMVARMEGYE

zetí művelődés e fontos, modem 
szervéről az iskolázó ifjúság is tudo
mást vegyen, a vallás és közokt. mi
niszter elrendelte, hogy a .Magyar 
Rádió Hét" ideje alatt valamennyi 
iskolai osztályban megemlékezzenek 
erről az eseményről és röviden mél
tassák a rádió oktató és kultúrá ié 
jelentőségét. A postaigazgatóság ez- 
alkalomból egymilió propaganda fü
zetet oszt szét ingyen. Mindazok az 
iskolák, amelyek ilyen propaganda 
füzetre és plakátra igényt tartanak, 
a legközelebbi postahivatalban jelent- 
sék, hogy hány példányra van szük
ségük.

— Elcsúszott é s  e ltö rö tt a  lába.
Dóczl Ferencné veszprémi máv. 
mozdonyvezető felesége lakásának 
konyhájában elcsúszott s bal alsó 
lábszárán fedett törést szenvedett. 
Mentőink a helybeli kórházba szál
lították.

— Leesett a  lóréról. Vasharapó 
Gyu’a huszárokelői famunkás egy 
zökkenőnél a lóré ól leesett, s a he
gyibe zuhanó fa eltörte a jobb Iá 
bát. Beszállították Pápára, az irgal- 
masok kórházába.

— 1 9 3 4 -re  h e t i ,  n a p i, f a l i ,  e lő -

{' e g y z é e i  n a p tá r a k , ü g y v éd i h a tá r -  
dft 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 .

— Lugköoldato t Ivott. Pápá
ról jelentik: Horváth Erzsébet 19 
éves pápai leány illuminált állapot, 
bán lugköoldatot ivott. A mentők 
beszállították a kórházba, ahol rög
töni gyomormosással megmentették 
az életnek.

— E litták a  lopott sertések
á rá t. Ncmestóti Szabó György károly- 
házai pusztáján a falkából nyomta
lanul eltűnt 18 sertés. Az uradalmi 
in'éző feljelentésére a nyomozás meg
állapította, hogy a serlésektt Dál 
Károly és Dál Ferenc napszámosok 
lopták el. Vallatásuk során kiderült, 
hogy a lopott jószágon Győrött ad
tak túl 434 P ért és az összegen, 
mint „jó testvérek* hez illő, meg
osztoztak, a pénzt pedig mindketten 
italra és szórakozásra elköltölték. 
Letartóztatták őket.

KÖZGAZDASÁG
* V adbefogási engedély. Pá

páról jelentik: A földművelési mi
niszter Kalniczky Gusztáv mezölaki 
lakosnak megengedte, hogy béreli 
vadászterületén. Mezőlak község ha
tárában 1000 drb. foglyot és 500 
drb. mezei nyulal befogathasson és 
külföldre szállíthasson.

* A GEOSz nagygyűlése. A 
Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetsége (GEOSz) ezévi nagygyű
léséi december 10.-én, vasárnap d. 
u. 4 órakor tartja Bpeslen, a Köz
telek nagytermében, 8 annak — a 
szövetség adminisztrációs ügyeinek 
letárgyalisa mellett — főtárgya a 
hazai mezőgazdaság súlyos helyze
tének könnyítését célzó intézkedések 
megvitatása. Minthogy a nagygyűlés 
célja az, hogy a gazdatársadalom 
hivatott vezetői a gazdalársadalom 
széles rétegeinek nézeté!, elgondolá
sát, panaszát megismerjék, a nagy
gyűlésen a GEOSz kötelekébe tar
tozó egyesületeknek, Így a Veszprém- 
vármegyei Gazdasági Egyesületnek 
is minden tagja résztvehet és jel is 
szólalhat. A GEOSz, hogy a gazdák 
Bpestre való (elutazását elősegítse, a 
MÁV vonalain alsóbb kocsiosztályu 
jegy váltására jogositő igazolványo
kat eszközöli ki, amelyek darabon- 
kint, I P előzetes beküldése melleit, 
az OMOE tilkárságánál (Bpest, IX., 
Köztelek-u. 8 )  beszerezhetők. —

Ugyanitt 130 P  beküldése ellenében 
beszerezhetők s Nemzetközi Baromfi- 
kiállításra engedéyezell 50 '/t-o*  
vasúti kedvezményre jogosító igazol
ványok is.

* FéM ru u tazás  ■ Nem zet
közt B arom flk lá llltásra  és  vissza.
December 6 —11.-ig a Nemzetközi 
Baromfiéul:itásra utazók a MÁV vo
nalain Bpeslre és vissza 50 °/o-os 
menetdijkedvezményben részesülnek. 
Odautazás 4. én 0 órától 11.-én 12 
óráig, visszautazás 6 án 12 órától
14.-én 24 óráig lehetséges. A ked
vezményre jogositő zöld igazolvány, 
a belépőjeggyel együll, 2 30 P-ért a 
Menetjegyirodában váltható.

IRODALOM.
(F euchtw anger L ion : „A zsidó 

háború.* Gigantikus körkép az, amit 
Feuchtwanger elénk lár „A zsidó há
ború*-bán, egy ősi kultúrának és egy 
népnek a tragikus bukása. Főszerep
lője nem is ember, hanem egy szim
bólum, a jeruzsálemi templom; tar
talma hét világnézet, a haladó, min
dent eltipró, nyugati római és a ha
gyományokban gyökerező, misztikus, 
keleti zsidóság összeütközése. Egy 
kis nép reménytelen küzdelme a világ 
leghatalmasabb birodalmával. Ezer
nyi alaknak a külön története, bukása 
avagy felemelkedése, miliónyi ember 
sorsa szövődik ebben a regényben. 
Vallások, kultúrák, világnézetek és 
világrészek kerülnek szembe egy
mással. Megismerjük belőle a Krisz
tus halála körüli egész ismert föld
területet, a barbár germán és britá 
niai törzsek határaitól Indiáig, vala
mennyi népet, országot, jelentősebb 
városokat, szokásokat, összefogva 
egyetlen gyújtópontba: A zsidó hd 
ború keretébe. Megjelent a „Jó Köny
vek* regénysoroza'ában, a kettős kö
tet ára fűzve P  1 80, vászonkötés
ben P 3 80.

(Uj könyv a  tehnokráciáró l.)
A mai gazdasági rend mélyreható bí
rálata alapján a tehnokraták arra a 
végső következletésre jutottak, hogy 
az élet egyetlen igaz forrására, az 
energiára támaszkodva lehet csak, 
tehnikai szakemberek á tál irányított 
szigorú tervgazdálkodás alapján,a fo
gyasztást a termeléssel olyképen 
összhangba hozni, hogy a munkanél
küliség megszűnjék és minden ember 
nyugalma, jóléte és szükségleteinek 
kielégítése egyenletesen biztosítható 
legyen. E mozgalom lényegét, okait 
és céjait nagyon érdekesen és szí
nesen ismerteti meg olvasóival Ró
bert Antal oki. gépészmérnök: mUj 
világ küszöbén. A tehnokrdcia és ma
gyar vonatkozásai. A gépek diadala a 
világválság felett* címen a Patria írod. 
váll. (IX , Üllői-ul 25.) kiadásában 
most megjelent munkája, mely első- 
izben foglalkozik e mozgalom jelen
tőségével, a magyar vonatkozásokat 
is figyelembevéve. Szerző sok hasz
nos gondolat és értékes adat kereté
ben ismerteti a mozgalom jelentősé
gét hazánk szempoljából is és meg
győző erővel világítja meg azokat az 
ujutákat, melyeken az emberiség jövő 
gazdasági életének haladnia kell, ha 
azt akarjuk, hogy a gépek térhódítása, 
a tehnika rohamos fejlődése ne az 
emberiség romlását és pusztulását, 
hanem jólétét,kényelmét és megelége
dettségét szolgálja. Azáltalános érdek 
lődésre joggal számottartó, érdekes 
könyv minden könyvkereskedésben 
kapható. Ára 2 P.

(„Akáliói kapitány") c. uj köny
vében az emberi akaraterő és sze
relem himnuszát irta meg Gulácsy 
Irén. Az uj történelmi regénnyel az 
Uj Idők ben Hámos György foglal-

(XXXV. LV H I.-48. szám.) 5.

Az én talpam Okmatalp 
Kevés pénzért soká tart

*  PÁLMA
O K M A

m &m . ostiÁ  át,, 

C i o c l á / i ^ o J Í n a Z á i y o i

Ezt k érje  c ipészétő l!

kozik mélyenjáró tanulmányában. 
Herczeg Ferenc szépirodalmi heti
lapjának gazdag tart ilmából kiemel
jük még Babay József, Péczely Jó
zsef és Sárospataky Mihá y költői és 
jóizü elbeszéléseit, Farkas Imre ö t
letes Írását, Rónai Pál remekbeké- 
szült klasszikus fordítását. Muczali 
Polly, Moór Má'ia cikkei és Bakor 
Malvin érdekes regényének folytatása 
teszik váliozatossá a lapot, amely
ben, Mühlbeck Károly humoros fej
lécein kivül, számos időszerű és mű
vészi kép van. Ismeretterjesztő köz
lemények s a népszerű rovatok, a 
8 oldalas kézimunka melléklt t sem 
maradtak ki az Uj Idők bői. Mutat
ványszámot bárkinek küld a kiadó- 
hivatal: Bpe6t, VI., Andtássy-ut 16. 
Előfizetése negyedévre 6 40 P, egyes 
szám 50 fillér.

V Á R O S I

HUNGÁRIA MOZIBAN
d e c .  8 . ,  9 . ,  1 0 . - é n ,
péntek, szom bat, vasárnap

A m agyar film gyártás remeke

R Á K Ó C Z I
I N D U L Ó
HERCZEG FERENC 

a Dolovai nábob leánya
című színművéből.

Film re i l lá k :
Zsoldos Andor. E rnst Marischka

Szereplők:
C sortos Gyula. Dayka Margit. 

Kiss Ferenc. Zala Karola, 
Jávor Pál, Halmay Tibor, 

Apáthy Imre, Beregi Oszkár, 
Turay Ida, Szenes Ernb, 

Gózon Gyula. Oezsöffy László, 
Körmendy János, Pázm án F erenc

A cselekmény ma történik Buda
pesten, a lob kastélyban és a 

Tisza pártján.
Huszárok, gyalogosok, tüzérek, 

falusi és városi nép.
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(A .T ü k ö r*  ú j szám a.) Az első 
száma után már népszerűvé leli Tü
kör, a Franklin Társulat kitűnő fo
lyóiratának uj száma megjelent Tar
talma, kiállítása páratlanul gazdag, 
képanyaga felülmúlja az elsőét. Ér
dekes korkérdésében a magyar nSi 
szépségről a festd, az etnogiáfus, a 
magyar hölgy és a kOItO i r : Glatz 
Oszkár, Ébner Sándor, Bethlen Má
ria grófnO és Nadányi Zoltán. Ki 
kell még emelnünk Oulácsy Irén, 
Terránszky J. Jenfl noválláit, Baktay 
Ervin, Bárány István, SchOflin Ala
dár cikkeit Színház, mozi, képzőmű
vészet, gazdag asszony rovat, divat, 
konyha, sakk, grafológia stb. teszi 
vá'tozatossá a Tükör-1, amelyben 
100 szebbnél-szebb fénykép van.

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

A megismételt VTC—Move VSE 
bajnoki mérkőzés 1 :1  (1 :0 ) arány
ban végződött. A mérkőzés első fél
idejében a nagyobb lelkesedéssel ját
szó VTC irányította a játékot s kis sze
rencsével bebiztosíthatta volna a győ
zelmét is. Második félidőben pedig a 
MOVE kapott lábra, szép támadások
kal közelítette meg ellenfele kapuját, 
de a befejezésnél mindig a legjobb 
időpontban avatkozott be a jól működő 
védelem és akadályozta meg gólszer
zési kísérleteit. A mutatott játék alap
ján az eredmény igazságos, azonban 
kis szerencsével bármelyik csapat is 
győzhetett volna. Gólszerzők: No- 
vák II (VTC) és Pintér II. (MOVE). 
Bíró: Storch.

Pápán szintén a két helyi csapat: 
a Kinizsi és a Perutzgyár játszó t, de 
barátságos mérkőzést 0 :0  arányban. 
A mérkőzés legnagyobb részében az 
összcszokottabb Kinizsi volt fölény
ben, azonban tartalékos csatársora a 
fölényt nem tudta gólokra váltani. A 
Perutzgyár legjobb csapatrésze a köz
vetlen védelem s ennek érdeme volt 
legnagyobbrészt a döntetlen eredmény 
kiharcolása is. B író: Parányi. (í. /.)

o T ornabem uta tó  és birkózó
verseny. Közepes érdeklődés mellett 
bonyolították le a veszprémi Petőfi- 
színházban a Levente Egyesület által 
rendezett birkózóversenyt és tornabe
mutatót. A már lapunkban jelzett olim
piai és Európs.bajnok birkózók : Kár
páti, Matúra, Zombori,Tunyogi, Badó 
és Gibolya (főiskolai bajnok),valamint 
Rácz és Kecskeméthy főiskolai vá'o- 
gatott tornászok bemutatója és a le
ventecsapat talajtornászai által bemu
tatott birkózó és tornagyakorlatok pe
dig nagyobb érdeklődést érdemeltek 
volna. Mégis jól esett látni a kevesek 
között is néhány, minden nemes ügy 
iránt érdeklődő vezető személyt, köz
tük elsősorban dr. Kenessey Pong- 
rácot, vármegyénk főispánját. A Le
vente Egyesület zenekara által előa
dott .Hiszekegy" után Rosos Károly 
h. polgármester üdvözölte a fő. 
városi birkózókat és tornászokat 
keresetlen, meleg szavakkal s a 
leventecsapatot buzdította hazafias 
beszéd kíséretében. A fővárosi bir
kózók és tornászok bemutatói köz
ben a L. E. talajtorna csapata gyö
nyörködtette szinte akrobatikus mu
tatványokkal a nézőket. A legutolsó 
nyilvános szereplés óta ezen sport
ágban is hatalmas fejlődésről tettek 
bizonyságot leventéink, amely siker 
elérésében oroszlánrész illeti Sztc- 
larcsik Kornél, Weniss Sándor és Ko* 
lonits Jenő oktatókat. A bemutatók 
befejeztével dr. Csiba Mór min. ta
nácsos, pénzügyigazgató, az egyesü
let elnöke a fővárosi szereplőknek 
szép beszéd kíséretében kiosztotta a

szép és értékes tiszteletdijakat és kérte 
a*közönséget >  leventék által bemu
tatott birkózó és talajtorna gyakorla
tok további sikerének biztosítása ér
dekében az anyagi és erkölcsi támo
gatásra. A leventék á tál rendezett bir
kózóversenyt teljesen nem fejezték 
még be, annak eredményeit ezokból 
csak legközelebb ismertethetjük, (t. /.)

SZÍNHÁZ.
A .Magyar Komédia, stadzsione 

társulata vitéz Bdnky Róbert igazga 
tása alatt december 4 -én, hétfőn 
kezdi meg rövid 10— 12 napos sze
zonját a városi Petőfi-szinházban. 
Megnyitó előadásul Frederick Lons- 
dale nagyhatású szatirikus szinjá'éka, 
a .Nagytakarítás" kerül színre. Az 
első hét m űsora: kedden, 5.-én .Az 
államűgyéíz", bűnügyi vígjáték. Szer
dán, 6.-án délután 3 órakor Miku
lásnapi gyermekelőadás félhelyárak- 
kal „Liliomfy", Szigligeti Ede kiváló 
bohózata, este 8 órakor .Tisztelet 
a kivételnek", Boross Elemér frap
páns vigjátéka. Csütörtökön, 7.-én a 
.Tűzmadár", Zilahy Lajos világsikerű, 
kiváló színmüve. Pénteken, 8.-án 
Pirandello szinjátéka, .Ember, állat 
és az erény", kényes témájánál fogva 
csak felnőtteknek. Szombaton, 9.-én 
Fodor László szintén világsikerű 
vigjátéka, a .Töltőtoll" kerül elő
adásra. Az esti előadások pontosan 
8 órakor kezdődnek. A színház ala
pos fűtése biztosítva van. Zsöllye 
bérletszelvények ára 90 fill.. támlás
szék 70 fitlér. Bérelni folyton lehet 
Sort Jenő titkárnál és béiktelőjegy- 
zéseket elfogad Fodor Ferenc könyv- 
kereskedése is.

AnyakOnyv.
Születés : Ligeti László várm dijnok és 

Korg Jozéfa leánya Erzsébet Irma Anna, 
r. k. — Kálmán Antal napsz. és Farkas 
Anna leánya halva született. Kovács 
József napsz. és Szlávik Ilona fia István, 
r. k. — Müller Erzsébet napsz.-nö leánva 
Ilona, r. k. Kohn Iván keresk.-s. és 
Boskovitz Olga leánya Ibolya Éva, izr. — 
Bujdosó József mészáros és hentes és 
Neugebauer Mária leánya Mária Margit, 
r. k. — Sutus József fm. napsz. és Gu- 
bonyi Júlia fia József, r. k. — Leimeiszter 
István kádár-s. és Novák Ilona fia Miklós 
Ambrus, r. k.

Halálozás: Botka Sándomé Kántor Gi
zella 62 é., ref. — Récsei Julianna 20 é., 
r. k. — Merse |akab napsz. 58 é., r. k.

Házasság: Leitold Ambrus (özv.) szállító 
és Vinglman Mária (özv.) r. k.

4061 — 1933. sz.
Árverési hirdetmény.

Közzétesszük, hogy adóhátralé
kok mialt lefoglalt élő álla tok , te
henek, borjuk , lovak és sertések  
folyó év/ december hó 7.-én (csütör
tökön) délelőtt 9 irat kezdettel Vesz
prémben, a vásártéren (Szt. Imre- 
tér) elárvereztetni fognak.

Ugyancsak december 7.-én 9 órát 
kezdettel a hatósági raktárba beszál
lított zálogtárgyak a régi mozi helyi
ségben (színház alalt) első árverésre 
és december 15. én második árve
résre kerülnek.

A hatósági raktárban elárverez
te le k  szo b a  bú to rok , üzleti be 
rendezési tá rg y ak , zongorák  mo
to rke rékpárok , festm ények stb . 
amelyek a venni szándékozók által 
előzetesen megtekinthetők.

Az első árverésen a zálogtárgyak 
a becsérték háromnegyedén alul nem 
adhatók el, a második árverésen a 
becsérléken alul is át lehet engedni, 
ha a tett legmagasabb ajánlat a tárgy 
tényleges értékével arányban áll.

A vételár azonnal készpénzben 
fizetendő.

Veszprém, 1933. november 27. 
350 A városi adóhivatal.

Értesítjük
igen tisztelt részvényeseinket, 

hogy
a volt Veszprémmegyei Ta
karékpénztár részvényeinek 
átcserélését Veszprémi Ta
karékpénztár részvényekre 

2.'/,: 1 arányban meg
kezdtük

és kérjük a részvényeket lehe
tőleg még ez évben átcserélés 
végett annál is inkább bemu
tatni, mert a folyó évi osztalé
kot már csak az uj részvény
szelvényre fizetjük ki. 348

Veszprémi Takarékpénztár.

Veszprém vármegye {-lisránja. 
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Versenytárgyalási hirdetmény
paplrnemüek, irodaszerek, 
Írógép- és sokszorosító ké
szülék kellékek és levélbo- 
ritékok, továbbá Drlapnyom- 
tatványok és kezelési köny

vek szállítására.
Veszprém vármegye központi és 

járási hivatalai 1934. évi I. papir- 
nemü, irodaszer, Írógép és sokszoro
sító készülék kellékek és levéibori- 
lékok, továbbá II. csak a központi 
hivatalok űrlap-nyomtatvány és ke
zelési könyv szükségletének szállítá
sára nyilvános versenytárgyalást hir
detek.

Felhívom vállalkozni óhajtókat, 
hogy zárt, illetve lepecsételt és kel
lően felbélyegzett ajánlataikat I..Aján
lat a papirnemtlek, irodaszerek, Író
gép b sokszorosító készülék kellékek 
és levélboritékok szállítására*, illetve 
II. .Ajánlat az (ltlap nyomtatványok 
és levél hont tkok szállítására" fel
írással ellátva 1933. évi decem b er 
hó  18. n ap ján ak  d. e. 12. ó rá já ig  
hozzám nyújtsák be. A beérkezett 
ajánlatok ugyanakkor hivatalomban 
fognak felbontatni.

A felbontásnál az ajánlaltevők 
vagy megbízottaik is jelen lehetnek. 
Az ajánlatok két hétig kötelezők.

A kötendő szerződés tervezete, 
mely a szállítási feltételeket bőveb
ben tartalmazza, az ajánlat tervezete 
s a szállítandó cikkek miniéi s azok 
mennyiségéi is feltüntető kimutatás 
a vármegyei kiadónál (Vármegyeház, 
I. em., 4. szám) bármely kóznap 
délelőtt II és 12 óra közótl megte
kinthetők A minták csak az ajánlat
tevők tájékoztatására szolgálnak. A 
cikkek az odaítéléstől számilott két 
hét alatt leszállitandók.

Minden ajánlattevő a megtekin
tett mintáknak megfelelő minőségű 
anyagból készült cikkel pályázhat. 
A szállítandó anyagok csakis és 
kizárólag hazat gyártmányúak tehet
nek. Az ajánlattevő köteles az ál
tala szállítandó cikkek anyagából 
egy-egy mintát ajánlatához külön cso
magban mellékelni. Amennyiben aján
lattevő nem maga gyártaná az illető 
cikkekhez felhasználandó anyagokat 
s azon hazai gyár, amelytől azokat 
beszerezni kivánja, védjeggyel nem 
birna, taitozik pontosan megjelölni 
az illető gyár cégét és székhelyét.

Az I. és II. ajánlatok mindegyi
kéhez csatolandó 160—160pengő b á 
natpénznek a .Veszprémvármegye 
kőzigaz galási letétszámla* 55347, sz.

ELADÓ  
jutányos áron
egy három ós egy egyszobás 

konyhás lakásból álló

—  ház, —  -
Fejesvölgy-utca 3. sz. alatt.

postatakarékpénztár! csekkszámlája 
javára való befizetérét tanúsító elis
mervény, vagy megfelelő értékű és 
elfogadható értékpapíroknak a vesz
prémi kir. adóhivatalnál történt le- 
téteményezéséről szótő pénztári iga
zolvány.

Azok az ajánlattevők, akik Vesz
prém vármegye részére szállításokat 
még nem eszközöltek, megbízható
ságukat az illetékes kereskedelmi és 
iparkamara által kiállított bizonyít
vánnyal igazolni tartoznak.

Amennyiben ajánlattevő az anyag 
minőségére vállalt fentebbi kötelezett
ségének meg nem felelne, úgy elő 
áll azon jogom, hogy a szerződés 
teljesítését, vagy a teljesítés helyett 
a szerződés megszegése okából kár
térítést követelhetek s a szállítás tár
gyát képező árukat szállító terhére 
és veszélyére másnál, bármily ma
gas áron beszerezhessem.

Végül pedig fenntartom magam
nak a jogot, hogy a benyújtott aján
latok mérlegelése után a vm. gaz
dasági választmány meghallgatása 
mellett a szállítást az általam kije
lölendő vállalkozónak adjam.

Veszprém, 1933. november 27.
Alispán szabadságon :  

Dr. P o rubszky  
344 vm. főjegyző.
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Tervpályázati hirdetés.
Veszprém város közönsége nevé

ben eszmei tervpályázatot hirdetek a 
.Korona* szálló, étterem és kávéház, 
továbbá az ugyanezen épülettömbben 
elhelyezett kaszinó, valamint a melléje 
épitett színházból álló épülettömbön 
azok jobb és gazdaságosabb kihasz
nálása céljából végzendő munkák 

e s z m e i  t e r v e in e k  
nyilvános pályázat utján való beszer
zésére.

A tervpályázaton részt vehet min
den magyar honos építész, aki a mér
nöki kamarának tagja.

A tervpályázat részletes feltételei, 
a tervezési program, az 1 :200 mé
retarányú felvételi rajzok beszerezhe
tők a hivatalos órák alatt a városi 
mérnöki hivatalban 5 (őt) pengő té
rítési ár ellenében, mely összeget a 
pályázaton résztvevők visszakapják.

A pályaművek beadásának határ
ideje 1933. december 30.- in  déli 
12 ó ra .

Díjazás: I. dij 1000 pengő, II. dif 
500 pengő, az ezek után kővetkező 
3 darab legjobbnak ítélt pályatervet 
150— 150 pengőért megveszi a város.

A pályadijjal jutalmazott és meg
vett pályatervek a város közönségé
nek kizárólagos tulajdoniba mennek 
át. A város közönsége fenntartja ma
gának a jogot, hogy a részletes ki
viteli tervek beszerzése ügyében tel
jesen szabadon rendelkezzen.

Veszprém, 1933. november 23.-án.
Dr. B erky M iklós

349 polgármester.

Rádiók részletfizetésre Fodornál!
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalatat*


