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

Ámen.

A nép barátja.
A fekete halál, mely egykor vé

gigsöpört a z  egész világon, mely 
városokat és falvakat telt népte- 
lenné, am ely után az egykori kró
n ikás szerint „a juhok és szarvas- I 
m arhák őrizetlenül csatangoltak 
a  búzam ezőkön, mert nem volt 
em ber, aki vigyázzon rá juk- , nem 
zúdított nagyobb pusztulást és gaz
dasági rom lást a világra, mint a 
világháború. Az egyetemes romlás 
ha tása it még másfél évtized múl
tán  is nyögi a világ. Különösen 
szenvednek azok a jó emberek, 
akikről azt m ondja John Ball lel- j 
kész, h o g y : „miénk a  fáradság és 
verejték, bennünket ver az  eső 
meg a  szél a szántón ... De amig 
Éva fon és Á dám  k a p á l : fehér 
kenyeret ehetnek és fűszeres bort 
ihatnak  az em berek a fö ldön..."

A gazdasági zavarok irtózatos 
nyom ása alatt jajgat a földműves 
nép  most világszerte. Hogy a nép 
el ne veszítse hitét és reményét, 
apostolokra van szüksége most a 
világnak : mélységes hitü politiku
sokra, akik megtudják szervezni 
a  tömegek lelkeit a  türelemre...

Kevés államférfi érti jobban ezt 
a  mesterséget, mint a mi földmi- 
velésügyi miniszterünk, Kállay Mik
lós. aki napról-napra sikraszéll 
egy-egy igazság mellett. Hol itt, 
hol ott nyújt vigasztaló szót. hir
det uj, reális m unkát, fejlődést, ki
bontakozást, lehetőséget...

Legutóbb Karcagon valóságos 
ujjászületési programot adott. A 
gazdaadósségokkal szem ben azt 
Ígérte a  népnek, hogy a  kormány 
bizottságokat küld azokra a  vidé
kekre, ahol a  baj a  legnagyobb. 
Az agrárolló tekintetében az  a fel
fogása, hogyha az  iparcikkek árát 
a  gyárosok vesztesége nélkül lej
jebb  szállítani nem lehet, akkor a 
m ezőgazdasági termékek árát kell 
olyan szintre emelni, ha kell, m es
terségesen is, hogy a  gazda meg
ta lálja  szám ítását. Kifejtette, hogy 
aho l megmozdul az országban egy 
talpalatnyi föld, ann ak  a  kisember 
kezébe kell kerülni, viszont a  kis
gazdák kezén levő földnek egyál
talán nem szabad  megmozdulni, 
mert az  ő helyükbe nincs kit oda 
állítani... Az ő ideálja azonban 
nem az egyholdas kecskésgazda, 
hanem  az a  szántóvető, akinek 
legalább egy ekealja föld kalászo- 
zik, azaz akkora terület, melyet 
egy igával m aga megművel -- A 
nincstelenek sorából minél többet 
akar fölemelni gazdasorba, már- 
csak azért is, hogy a  földm unkára 
váró népfelesleg könnyebben el-

helyezkedhessék. Az uj kisgazdá
kat elsősorban azok közül akarja 
verbuválni, akiknek házuk és bel
ső telkük van már a  gazdálko
dáshoz...

Miután pedig beszélt még az 
apró mezőgazasági kölcsönökről, a 
fagykár-, vetőmag-, hizlalási akci
ókból származó, kölcsönakciók- 
ból eredő zavarok megszüntetésé
ről : a m ezőgazdák terménye érté
kesítésének nagy problémáját sem 
hagyta figyelmen kívül. S itt tért át 
a viziulakra. azafc am a közm un
kákra. melyek a Tisza felső folyá
sának. a Kőrösnek, Szam osnak 
hajó hatóvá tételével a kubikus
nyomort is megszüntetik.

— M indaz, amit teszek, a földmi- 
velőnép érdekében történik. — fejezte 
be beszédét a miniszter — s ha a 
gazdaközönség engem megért és 
támogat, bízom a magyar földmű
vesnép boldogabb jövőjében.

Nagyszerű harm óniában cseng 
ki ebből a beszédből a  megzavart 
gazdasági egyensúly helyreállítá
sára való törekvés. De hiszen nem i 
is lehet addig megnyugvás sem 
itt. se más táján a  világnak, míg 
ez az egyensúly nem lesz tökéle
tes. És tragikus lenne a  sorsa 
nemzetünknek, ha ezekben a  re - 
héz történelmi időkben nem vol
nának olyan vezetőink, akik nem 
reményvesztett szívvel, hanem  látó j 
szemmel néznek a jövőbe ... Jaj ] 
volna nekünk, ha nem tudnánk, 
hogy áldás fakad m indazokra, akik j 
megértjük egym ást... (my.)

Bethlen István
Erdélyért.

K8zép«urópai politikuet még nen 
fogadoii olyan kiiünlető rokonBzenv- 
vel az angol közvélemény, mint Beth
len István gróf, volt magyar minisz
terelnökét.

Bethlen történelmi missziót tölt’.be,
Imikor mesteri diplomáciával Kis- Ma- 
iyarország nagy problémáit, — az 
erdélyi kérdéssel egyUll — az euró- 
aai nagy politika érdeklődé! ének hom- 
>kterébe. tengelyébe állította. Előadá
saira érdelődéssel tekint az egész vi- 
lág.’A világsajtó vezető helyen foglal
kozik velük. Meggyőző bizonyító 
kainak hatására az angol páriámért 
lagjai közül 70 lépett be újabban 
Magyarország barátai közé, úgy
hogy 250-et meghaladja ma már 
az angol képviselöház magyar barát 
politikusainak száma.

„Transsylvaniá"-! követel Btthlen 
István. Inkább önálló Erdélyt a Király
hágón túlra I Inkább támadjanak újra 
a Belhlenek történelemidői 1 Eleve 
nedjenek meg legendás nevek ! Mar- 
linuzzi, Bocskayak, Thőkölyek s  Zrí
nyi Ilonák gyújtsák meg Erdély U| 
aranykorának fáklyáját 1 Inkább térjen 
vissza Erdélyre Belhlen Gábor kora,

meiy nemcsak Erdélyt, hanem az 
anyaországot is az európai politika 
döntő faktorai közé emelte! Inkább, 
mint martalócok pusztítsák a magyart, 
székelyt és szászt, kultúrájával, kin
cseivel együtt.

Bethlen mesteri munkával egy 
csapásra megingatta Benes és Tiiu- 
lesku e méleteit, melyekre békeparan- 
csokst alapito tak s helyette az igaz
ságos magyar ügyet felemelte a lég 
magasabb piedeszlálra. Szalad is Ti- 
tulescu és Benes Kassára, hogy va
lamit kitaláljanak, ami a nagy sikert 
ellensúlyozná, de leghelyesebben a 
jugoszláv külügyminiszter teszi, aki 
nem megy Kassára, mert úgyis látja, 
minden hiába, Bethlen győzött!

Bethlen étetet önt „Transsylva- 
niá“ ba, amelyre ma a császári kor 
szak ha álos csendje borult újra. Jogot 
keres s’ószabadságnak, a magyarság
nak, Erdélynek 8 Magyarországnak.

Bármennyire fáj Erdély elvesztése, 
bármennyire fájlaljuk a szent korona 
ősi testének megszabdalását, mégis 
enyhítő irt jelent e pillanat, mert Er
dély visszatér az Európai nagy poli
tikába, melyben századokig szolgálta 
az egyetemes magyarság ügyét.

A románok szemében Erdélynek 
hét bűnét, a magyar, székely és szász 
nemzetiségeket, a katolikus, reformá
tus, evangélikus, unitárius vallásokat, 
egységbe al'itja Bethlen angliai utján, 
hogy szolgálja azokkal a nagy erők
kel az egyetemes magyarság ügyét is, 
melyekkel az öná'ló Erdély hosszú 
időn át nem csak divatos, hanem be
folyásos faktora is volt a nyugateu- 
rópii udvaroknak.

Nemárulja senki, legkevésbé Beth
len István angliai utján Erdélyt, sem 
nem akarja elszakítani a szent koro
nától, mert sajnos, ezen a szomorú 
tényen már túl vagyunk. Bethlen Er
délyt megmenteni ment a magyarság 
részére. Bethlen István, történelmi jo 
gai mellett, az erdélyi kérdés legna
gyobb ismerője.

Bethlen István „Trassylvania" el
vének hirdetésével nagy politikai elő
relátásról tesz tanúságot, ami egyéb
ként európaszeite elismert nagy kon
cepciójú politikáját jellemzi, mely 
Európa leghatalmasabbjait teszi sze
mélye é3 hazája barátaivá. Bethlen 
angliai útja történelmi misszió, amely 
mérföldl- ptekkel vitte előre a ma
gyar ügyei.

A Nemzeti Egység szervez
kedése Veszprémmegyében.
A falusi nép mind szélesebb rétegei sorakoznak a  Nem
zeti Egység zászlója alá. — Felber Pál, a  Nemzeti Egy
ség  várm egyei központi titkára  so rra  látogatja a falvakat 
és m indenütt lelkes visszhangja van fejtegetéseinek. — 

Már az ő katonanótáit is éneklik.
A Nemzeti Egység gondolata egész 

Veszprémmegyében é’énk visszhangot 
kelt, mert a magyar falu népe most 
már — a nagy munka befejezése 
után — felfigyel és tömegesen jele
nik meg azokon a felvilágosító elő
adásokon, amelyeken meggyőződhe
tik arról, hogy a Nemzeti Egység gon
dolata a nép baját, nyomorúságát 
akarja kiküszöbölni és a jobb jövő 
útját egyengetni. Azt akarja a Vezér, 
hogy a falusi nép necsak megtudjon 
élni verejtékes munkájából és földjé
ből, hanem szorgalma jutalmaképen 
egy-egy barázda földet is szerezhes
sen, mert tudja a Vezér, hogy a ma
gyar földműves a föld szerelmese. 
Tudja azt is a Vezér, hogy milyen 
boldog kor lesz majd az, amikor a 
magyar nép megszabadul a nyomasztó 
adósság terhétől és újra szívesen fi
zeti adóját. Belátja a falusi nép, hogy 
egység nélkül nincs erő, nincs össze
fogás és enélkül a leghatalmasabb, 
nemzetfenntartó kisgazdatábor telje
sen erőtlen és gazdasági téren sem 
tud védekezni. Lassan visszatér a hite, 
bizalma, mert érzi, hogy a segitő kéz, 
a Nemzeti Egység ereje nélkül nincs 
szabadulás nagy bajából.

Az első nagy lépés, a gazdaadós- 
ság-rcndtlet, már megállította a falut

a pusztulás utján. Vannak olyanok is 
persze, akiknek nem áll érdekükben 
elismerni ennek a gazdára nézve jó
tékony hálását, de ma a nép is lisztA- 
bán van azzal, hogy nem tanácsadóra, 
hanem inkábbkalács , jobban mondva 
kenyéradóra van szüktég. Küngösön, 
Papkeszin, Csajágon, Lepsényben, 
Márkón és Szentgálon volt az elmúlt 
napokban népes értekezlet és min
denütt megértő lelkesedéssel alakult 
meg a Nemzeti Egység szervezete is.

Lepsényben Medgyasszay Vince 
kormányfötanácsos, ref. esperes szép 
beszédet mondott és hangoztatta, 
hogy ámbár évtizedek óta távoltar
totta magát a politikától, de a Nem
zeti Egységgel egyelőit és felkéri hí
veit, hogy támogassák a Nemzeti 
Egységet. Történelmi pé'dákat ho
zott fel, hogy ez az erényekben gaz
dag, vitéz magyar nép hányszor látta 
már kárát évszázadokon át a szét
húzásnak. Felber Pál központi vár
megyei titkár lendületes előadása 
u'án Pogácsás Illés gyógyszerész, a 
Nemzeti Egység helyi elnöke mon
dott lelkesítő beszédet az összetar
tásról és egységről, azután megvá
lasztották a választmányi tagokat. 
Vezető titkár Grüli Jenő róm. kát. 
kántortanitó lett. Az értekezletet
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minden évszakban sikerrel 
alkalmazhatók.

Tóth Oy. litván községi bíró, a szer
vezet helyi alelnOke zárta be, megkö
szönve a Uzponti kiküldött, vala
mint a köziig polgárságának meg
jelenéséi.

KllngOsOn Rínál Lajos bérló, a 
helyi szervezet elnöke OdvOzOlte a 
Uzponti kiküldöttet és a megjelen
teket. Hangoztatta, hogy a  mai ne
héz helyzetben csak az egység se
gíthet a súlyos bajokon. Itt a vezető 
titkár Vörössmarty Béla ref. taniló.

Márkén úgyszólván az egész kOz- 
ség megjelent az értekezleten. Szukop 
Józsei helyi elnOk megnyitotta az ér
tekezletet, majd ajkai Nlrnseé Pál, 
a nagyvázsonyi válaaztókerfllet elnöke 
a  Nemzeti Egytég célkitűzéseiről be
szélt szép és lelkes szavakkal. Fil
ter  Pál itt is részletesen kifejtette, 
hogy a Vezér miként lógja az egy
ség utján kivezetni az országot sú
lyos helyzetéből, azután a szervezet 
megalsku'ása következett s megvá
lasztották a választmányi tagokat. 
VesetO titkár Dunai Vilmos róm. kai. 
taniló.

Ssentgálon ugyancsak megjelen
tek az értekezleten a község tekinté- 
lyea polgá rai. Flnla Lajos községi 
biró, a helyi szervezet elnöke ma
g tá ra t Őszinteséggel beszélt az egy
ség szükségességéről és Ígéretet tett, 
bogár mindent elfognak követni, hogy 
te  a  község Összetartásával segítse 
•  Vezért nagy nemzetépitó munká
jában. A fcciolcu vezető titkár dr. 
OOz m  Gyula kOrorvot lett. Nlrnseé 
Pál felszólalása után Filter Pál tar
tott nagyobbtzabásu előadást, amely 
után felszólalt dr. Mtklissy üéza 
róm. kát. plébános. Felszólalt még 
Kelemen Dénes, aki szintén az egytég 
mdlett tett hitet, de panatzoltt, hogy 
ált Ssentgálon kivételes állapotok van
nak, mert a nép az erdóból él é t 
esed kapcsolatos kérelmeit terjesz
tette elS a nép nevében. Hangoztatta 
még a súlyos adóterheket, a kaitelok 
elviselhetetlen árpolitikáját, ame. 
lyek ellen a  Vezér védelmét kérik 
áe várják.

Aa értekezlet u'án e Uzponti M- 
UldOttek a Polgári KOr vendégei 
voltak, ahol a magyaros vendégsze
retet és barátság izzó hangulatot te
remtett Szűcs Jené rét. taniló, ve
zető titkár felkérte Feiber Uzponti 
titkárt, akinek sok szép magyar da
lát éneklik az országban, hogy te
kintsen itt mindenkit leventének. F il
ter  Pál megértette a kedves felhívási 
és percek alatt betanította egy-két 
nótáját. A tanítványok kitflnó siker-

MegMIé. « ia  j*UM | i ,  fáidat
máknál A SriR IN -T A B L ifU K

B vS sru trtirkas kapható.

rel vizsgáztak, ami annak a jele, 
hogy Ssentgálon nóláslelkU magya
rok laknak. H in t  Sándor szólott még 
U zben és üdvözletét küldte a Ve
zérnek, aki mellett ki fognak tar

tani. Lelkes hangulatban sokáig ma
radt még együt a társaság éa sok
szor felhangzott a Feiber d a l : .P i 
ros, fehér, zOld lesz A-pád egész 
OrOksége...*

hogy az emberi fejlődést nem a szu
ronyok, gázháboruk, tankok és ki
sebbségi elnyomások viszik elObbre, 
hanem az tm btrl munka, az a ki
számíthatatlan szivósságu erfl, amely 
a tudás és munkakészség elemeiből 
szerves egészet alkot és kenyeret ad 
a maga közösségének. Európa vá l
ságos gazdasági éleiében megtalálta 
a  kemény megpróbáltatásoktól sújtott 
magyar nemzet a legszociálisabb és 
legOncélubb életformát: a nemzeti 
munka egységet, amely a nemzeti 
eró és gardasági prosperitás egyet
len természetes és igazságos formá
ciója.

Hogy a Nemzeti Munkahét milyen 
hatást váltott ki Európiban, arra reá 
világit a külföld sajtójának még most 
is hallható visszhangja, amit az aláb
biakban csak rOviden ismertetünk.

Az olasz lapok kOzül a Popolo 
D' Italla a nemzeti cselekvóerO meg
mutatkozásának, a L' lialia követendő 
példának, az II Popolo di Sicilia a 
revízió .mé'yértelmU megokolásá*- 
nak. a La Garzetia a nemzeti és 
európai szükségességeket átértő gon
dol .inak, a Oszzetta deli Emília aa 
olasz és magyar dolgozók mélyen 
á té ri'tt barátsága bizonyítékának, ■ 
L‘ Unione Sarda a nemzeti erők fot- 
szinrrbozasának, a Corriere Emiliano 
a termelő erők seregszemléjének, a  
Cronaca Prealpina a nemzeti Öntu
dat dolgorókon keresztül való meg
becsülésének mondja a Nemzeti Mun
kahetet. Az II Qazzettino szerint a  
TESz emeli a lelkekben az Önérté
kelést, a Oioraale di Sicilia szerint 
Corvin Mátyás országából megmarad! 
a  minden szépért és nagyért lelke
sedd nemzet Osereje, az II Lavoro 
Fascista szerint Olaszország és Ma
gyarország ismerték Ibi a nemzeti 
munka történelmi jelentőségét, a Cor
riere Padano szerint a magyar as
pirációk találkozni fognak az olasz 
nép cselekvő szimpát ójával, a Ve- 
delta Faadsta szerint a jbvO felé nyí
ló lehetőség a munka és az erük 
egyesítése.

Német is  osztrák lapok: A VOI- 
kischer Beobachter azt Írja a Nem
zeti Munkahét alkalmából, hogy aa 
eseresztendds történelmi Magyaror
szág ereje támadt föl. A Berliner 
Tagb tilt szerint minden odaadásra 
kész ez az erOsakaratu nemzet. A 
Neues Berliner Tagblaft nemzeti éa 
gazdasági egység ne« nevezi a Nem
zeti Munkahetet, amely a Wiener 
Neueste Nachrichten szerint fOltétlers 
figyelmet és fokozott érdeklődést kér. 
A Reichpost szerint a Nemzeti Mun
kahét a nagy nemzeti célok szolgá
latában minden dolgozó Ű rt törté
nelmi egységbe kovácsol.

Az angol Daily Mail korszerűnek 
és produktívnak mond|a a Nemzett 
Munkahetet, amely a francia L'Ouv- 
re szerint azt hirdeti: .T rianont vá
doljuk*. A La Repubtique pedig ■ 
nacionalista magyarság képviseleté
nek nevezi a TESz-t. A g tn fl Jour
nal de Qenéve azt ir|a ,hogy aT E Sz 
uj nemzeti divatot teremt.

Legjobban kiviláglik azonban a  
Nemzeti Munkahét nagy jelentősége 
az ilh n sig is  külföldi sajtó keserű 
hangjából. Hogy csak néhányat em
lítsünk : a  csín Szlovenszky Vecser- 
nik-Nedela, amely kOzel áll a magyar
faló Benes külügyminiszterhez, fasiz
musnak mindsiti a Magyar Munka
hetet és idegesen hivja fOl reá, mint 
veszedelmes erOre a cseh kormány 
figyelmét. A román Cuventul pedig 
az Irredentizmus leplezójének mondja.

Esenkivüi még a nagy és kisebb 
amirlkal lapok, és a megszállott ré
szeken megjelenő magyar éa ma- 
gyarirányu lapok a legmelegebben 
emlékeznek meg a Nemzeti Munka-

December 15.-ig lehat kérel
mezni a birtokok védetté 

nyilvánítását.
Fontos isjabb tudnivalók a gazdaadósok rónáéra .

Legutóbb rOviden már ismeitet- 
tuk annak a kormányrendeletnek a 
tartalmát, amely az eladósodóit gaz
dabirtok védetté nyilvánítása iránti 
kérelem beadásának határidejét meg
hosszabbítja. Az alábbiakban rész
letesebben foglalkozunk ezzel a nagy- 
fontosságú gazdavédó rendelettel és 
nyomatékosan figyelmeztetjük az ér
dekelteket, hogy annak alapján a 
kérelmüket sürgésen nyújtsák be.

A gazdatartozások fizetésének 
újabb szabályozásáról szóló 14.000 
— 1933. sz. kormányrendelet ugya
nis november 30,-ában állapította 
meg azt a határidőt, ameddig a gaz
daadós kérhette a járásbiróságnál 
birtokának védetté nyilvánítását. Ezt 
a határidőt most a 15.500. sz. uj 
kormányrendelet átetm ter 15.-lg 
mtghosszabbltja. Az a gazdaadós te
hát, aki idáig m ig  m m  aáta te  a 
járásbiróságnál a birtok védetté nyíl. 
vánitása iránti kérvényét, ezt utólag 
megteheti december 15. nap|áig.

Az elsó rendelet szerint tudva- 
levóleg az a gazda kérhette birtoká
nak védetté nyilvánítását, akinek in
gatlanára bekebelezett adósságai tény
leg fennálló tókeüsszege meghaladja 
a kataszteri tiszta jövedelem tizenöt- 
szürüsét Az uj rendelet most meg
adja a lehetőséget a birtok védetté 
nyilvánítására azoknak a gazdáknak 
isjakiknek bekebelezett adósságterhe, 
bárha m m  Is haladja m íg  a katasz
teri tiszta jövedelem tizenötszörösét, 
d r meghaladja kataszteri holdankinl 
a 250 pengőt. Ez annyit jelent, hogy 
az a gazdaadós is megszerezheti a 
védett birtokkal járó kedvezménye
ket és védelmet, akinek az adósság
terhe, bár nem is éri el a kataszteri 
tiszta jövedelem tizenOtszOrOsét, de 
akinek Összes bekebelezett adóssága, 
elosztva a birtok holdszámával, hol- 
dankint legalább 250 pengőt tesz ki.

Az eladósodás kiszámításánál az 
a lOszabáty érvényes, hogy csakis az 
1933. október 24 -ig a telekkOnyv- 
be bekebelezett és a tényleg fennálló 
tőkeösszeg veendő számításba. Az 
uj rendelet ezt a szabályt most az
zal egészíti ki, hogy számításba ve
endő az a tőketartozás is, amely ez 
évi október 24 -én ha nem is volt 
még bekebelezve, de ezen nap előtt 
érkezett beadvány alapján e  tarto
zásra a jelzálog ranghelyt a telek- 
kOnyvbe fel van jegyezve. Az ilyen 
tőketartoiást is a megterhelés kiszá
mításánál hozzá lehet számítani a 
bekebelezett adósságokhoz. De ilyen
kor már magában a védetté nyilvá
nítás iránt beadott kérvényben kOz- 
jegyzfli okirattal vagy a hitelező 
pénzintézet kOnyvkivonalával kell iga
zolni, hogy a kölcsön 1933. októ
ber 24. napja előtt tényleg folyósít- 
latott az adós részére.

Azt már tudja minden gazdaadós, 
hogy neki kell kérni a járásbiróság
nál a birtok védetté nyilvánítását és 
hogy az ilyen kérvény űrlapját, ame
lyet csak ki kell töltenie, a községi 
elöljáróságnál kaphatja meg. A kér
vényt az adósnak alá kell Írni és 
az aláirás hitelességét vagy kél ta
núval, vagy a községi elöljárósággal

kell tanúsíttatni. Az ilyen ké vényhez 
csatolni kell egyrészt a bekebelezett 
terhek tényleg fennálló tőkeösszegei
ről készített kimulala'ást, másrészt 
az úgynevezett jövedelem megosz
lási kimutatási, amelyet a kOzségi 
elöljáróság illetékmentesen állít ki.

Minden gazdaadós, aki ké vényt 
adóit be a járásbiróságnál birtoká
nak védetté nyilvánítása iráni, jól 
jegyezze meg, hogy ha esetleg hiá
nyos kérvényét a bíróság neki pót 
lás végett visszaadja, akkor a bíró
ság által kitűzött határidőben a  meg
jelölt hiányokat okvetlenül pótolja, 
vagy igazítsa ki, mert különben el
esik a védett birtoknak járó kedvez
ményektől. A bíróságnak aa uj ren
delet szerint m m  áll jogában a kér
vényt valamely hiány miatt vissza 
utasítani, hanem csak a hiány pót 
lására hívhatja lel a kérvényezőt. Ha 
a fél a  kitűzött határidő alatt a hi
ány pótlására vonatkozó bírósági 
felhívásnak eleget tesz, úgy a kér
vényt a kellő időben beadottnak kell 
tekinteni.

Ha azonban valamelyik bíróság 
valamely hiányosság miatt mégis 
visszautasítaná az ilyen kérvényt, a 
visszautasított gazdaadós az eluta
sító bitói határozat ellen felfotyamo- 
dást adhat be a törvényszékhez.

A Nemzeti Munkahét
visszhangja khlföldön.

Innen-onnan már egy hónapja, 
hogy bezárult a Társadalmi Egye
sületek Országos Szövetségének 
nagyszabású megmozdulása, a N em 
zett Munkahét, amelyet a TESz 
fOlbecsülhetetlenül nagy értékű szol
gálatot tett a  magyar nemzet'jele
nének és jövőjének egyaránt Nem 
csík  itthon. Msgyarországon tette 
ezt azzsl, hogy a Nemzeti Munkahét 
hatalmas méretű megszervezésével a 
munka egységébe sorakoztatta a ma
gyar társadalmi osztályok — sajnos 
— széthúzásra hajlamos számtalan 
ré tű é t és lerakta alapjait annak a 
fejlődésnek, amely a nemzet szellemi 
és gazdasági erőinek szoros egybe, 
kapcsolása folytán magának a nem
zeti életnek föllendülését hivatott 
elflbbrevinnl. Hanem óriási a jelen
tősége a Nemzeti Munkahét meg
rendezésének abból a szempontból 
is, hogy a TESz ezzel a magyar nem
ző in  irányította az egész külföld f i 
gyelmét. amelynek bebizonyította, 
hogy ez a Trianonban kegyetlenül és

a tslsnul leigázottkis nép akar 
Is élni. Tanúságot tett arról, 

hogy mig a háborús koncokon élődő, 
úgynevezett .győztes* utódállamok 
gazdasági élete eredendő hibából 
bomlásnak indult, ugyanakkor az 
ezeresztendOs történelmi egység, a 
kOzépeurópai kuliurát megteremtő 
munka, a magyar nemzet munkaegy
sége a borzalmas megcsonkitás elle
nére is szerves, egybekapcsoló nem
zeti termelést, munkát végez.

De a Nemzeti Munkahéttel arra 
is figyelmeztette a TESz a világot,
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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-n 6. 

Veszprémi megbízott szívességből
SGHLÓQL,
Rohonczy-tér 1. sz. 74

Olcsó! G arantált! D iskrét!
hétről, amelynek elgondoláséért és fá
radságos, sok kOrtíltek intést igénylő 
megrendez égéért a TESz vezetőségét 
a legnagyobb elismerés illeti.

H Í R E K .
— A korm ányzó névnap ja.

Szerdán, vi éz nagybányai Horthy 
Miklós, Magyarország kormányzójá
nak névünnepén zászlr'diszbe öl özött 
Veszprém városa Reggel 9 órakor a 
püspöki székesegyhában ünnepélyes 
szentmise, a református evangélikus 
és izraelita templomokban ünnepies 
istentiszteletek voltak, amelyeken 
valamennyi polgári és kaionai ható
ság képviselteié magát s nagyszámú 
közönség vett részt.

Zircről jelenük: A kormányzó 
névnapján a monostori temp'omban 
dr. Wemer Adolf apát mondott ün
nepélyes hálaadó szentmisét, amelyen 
a hatós gok s a hívők sokasága vet
tek t észt.

— M ária szep lő tlen  fo g a n ta 
tá sá n a k  pénteki ünnepén a vesz 
ptémi székesegyházban a reggel 9 
órai szentmisét dr. Rótt Nándor me- 
gyéspüt-pök pontifiká ta nagy se
gédle tel.

— A m egyéspOspök jó tékony  
adom ányai. Dr. Rótt Nándor me 
gyéspüspök Horthy Minlósné kor- 
mányzóné nyomorenyhitő akciójára, 
a veszprémi Ínségesek segélyezésére, 
a főispán kezehez 400 P-t, a hely
beli Szentvince Tár*ulainak pedig em
berbaráti célokra 50 P-t adomá
nyozott.

— P ap i konferencia . Szerdán 
a veszprémi püspöki palota nagyter
mében Pintér József tb. pápai kama
rás, a Kát. Legényegyesültek orsz. 
ügyv. elnöke, a központi papság ré
szére konferenciát tartott, amiért dr. 
Rótt Nándor megyéspüspök mondott 
neki köszönetét.

— T em plom i szoborszen telés.
Pápáról jelentik: Vasárnap délután 
a pápai Irgalmasrend házi kápolná
jában szép ünnepély folyt le. Németh 
József apátplébános három szent 
szobrát szentelte fel nagyszámú ér
deklődő jelenlé ében.

— Szere te tvendégségek . Pá
páról jelenük: A Pápai Ev. Nőegye
sület vasárnap este szeretetvendég- 
séget rendezett a gyülekezeti nagy 
tanácsteremben. Nagyhatású szabad
előadást Irányi Kamii szfehérvári 
lelkész tartott. Ugyanekkor a Ref. 
Leány gyesület is tartott szeretetven- 
dégséget a főiskola konviktusi ter
mében. Itt Ólé Sándor lelkész mél
tatta néhai Baksay Sándor papi és 
írói munkásságát. Mindkét helyen 
ének- és zeneszámok és szavalatok 
egészítenék ki a műsort. Az estélyek 
révén a karácsonyi felsegitési akció 
szép összegekkel gyarapodott.

— M unkatársainknak. Kedves
munkatársainkat fölkérjük, hogy ka 
rácsonyi számunkra szánt esetleges 
alkalmi verseiket, vagy prózai dol
gozataikat legkésőbb december 15,-ig 
juttassák hozzánk. Kérjük, hogy 
írásműveiket lehetőleg rövidre fogják, 
meit hosszabb kézirat mást szorítana 
ki a lapból. A szerkesztőség.

— H átralékos előfizetőinkhez. 
Néhány hét múlva uj előfizetési ne
gyedbe lép a Veszpremvármegye és 
még mindig sokan vannak a vidé
ken, akik hátralékos előfizetésüket 
sem kü dték be. Mivel tetemes ki
adásaink mellett ez anyagi károso
dást jelent nekünk, most már nyo
matékosan fö hívjuk hátralékosainkat, 
hogy tartozásukat mielőbb megfizetni, 
vagy legalább is annak töilesztését 
megkezdeni szíveskedjenek, mert az 
elfogedo'.t lap ellenértékét végered
ményben mégis csak meg kell fizetni.

A kiadóhivatal.
— Az Evangélikus Nöegylet 

tead é lu tán ja . A Veszpiémi Ev Nő- 
egylel február 11.-én vasárnap ren
dezi meg szokásos jó ékonyc-ílu tea- 
dáutínját, amelyre a nőegylet veze
tősége már most szeretettel fölhívja 
a figyelmét a város közönségének.

— B orbála  ünnep  és ju b i
leum  V árpalo tán . Varpalotáról je
lenük : A vá palotai bányászok va
sárnap ünnepelték a hagyományos 
Szent Borbála-napiá*, amit összekap, 
csoltak a Bányász Kulturház alapköve 
letevésének negyedszázados jubileumi 
ünnepével Reggel a Kulturház nagy
termében folyt le a szép ünnepé y s 
a „Jószerencsét" Olvasókör ama tag
jait, akik 25 évvel ezelőtt megvetették i 
a bányászotthon alapját (ma már j 
csak 23 él közülök) a bányaigazga
tóság bronz éremmel tüntette ki. A 
délelőtt folyamán leplezték le a Bona 
Kovács Károly iparművész által ké
szített remek, bronz domborművet is, 
amely egy csákányos, szenet bányászó 
munkást ábrázol. Az ünnepé y után ( 
Korompay Lajos bányaigazgató ma

gasan szárnyaló beszédben méltatta
a nap jelentőségét, majd megtette a 
szokásos évi előléptetéseket. Ezután 
a munkásság zeneszóval és zászló 
alatt a katolikus templomba vonult, 
aholdr. Fatér István p’ébános mondott 
lelket emelő alkalmi szentbeszédet. 
Este a Kulturházban az Unió szim- 
fónikus zenekara díszhangversennyel 
fejezte be a kettős ünnepélyt, majd 
reggeligtartó lánc következett. Az 
ünnepély kiváló rendezése Blazsek 
Károlyt, a „Jószerencsét" Olvasókör 
elnökét dibséri.

— A N em zeti M uzeum tö r té 
nelmi o sztá lyának  Igazgató ja  a 
veszprém i m úzeum ban. Varjú Ele
mér, a Magyar Nemzeti Muzeum 
történelmi osztályának igazgatója a 
napokban Veszprémben meglátogatta 
a Veszprémvármegyei Múzeumot. A 
vidéki múzeumok sorában első he
lyen álló múzeumunk anyagát és 
berendezési módját tanulmányozta és 
kilátásba helyezte, hogy tanulmá
nyozás céljából időnkint kiküldi 
Veszpiémbe a Nemzeti Muzeum fia
talabb gárdáját is.

— „Rákóczi induló" a cime 
Herczeg Ferenc, a „Dolovai nábob 
leánya" c. műve filmváltozatának, 
amelyben a magyar színjátszás elis
mert kitűnőségei játszanak. A magyar 
huszárok szereplése külön is említést 
érdemel. A film három napon át lesz 
műsoron : péntek, szombat és vasár
nap, rendes helyárakkal. — Szerdán- 
csütörtökön, filléres helyárakkal: A 
huszár meny asszony. Szerelmi keringő 
9 felvorásban.

— M egnyílt a  veszprém i n é p 
konyha és a  Szent Vince O tthon.
Veszprém vá^os múlt pénteken meg
indult inségenyhitő akciójával kap
csolatosan vasárnap délben megnyílt 
a szegények népkonyhája is. A meg
nyitáson megjelent dr. Kenessey 
Pongrác, vármegyénk főispánja, dr. 
Berky Miklós polgármesterre! és me
leg érdeklődéssel végignézték a sze
gények első ebédj t, amelyet az 
egymást hetenkint fölváltó nőegyle
tek sorában elsőül a MANSz ur. 
hölgyei készítettek és osztottak ki, 
dr. Kenessey Pongrácné főispánné- 
val, mint elnöknővel az élükön. Az 
első ebédre, amely pompás, Ízletes 
húslevesből, marhahúsból és kitü
nően készített székelykáposzta főze
lékből állott, 150 szegény jelentkezett, 
akik boldogan élvezték az áldozat
kész jótékonyság termékeit s azt a 
jóakaratu emberszeretetet, ami az 
ebédkiosztásnal úgy az azt végző 
urinők, mint ügyes-bajos dolgaikkal 
állandóan fáradozó dr. Tekeres Lajos 
városi I-ső aljegyző, a Szegényügyi 
Bizottság jegyzője és Doma Pál vá
rosi szállásmester részéről megnyi
latkozott.

A Szent Vince napközi gyermek- 
otthon megnyitása pedig hétfőn ment

M. Kir. O sztálysorsjáték

3. osztály
H u z á sc  d e c .  1 5 .-é n .

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

fö á ru s itó  helye. 312

végbe. Megelőzőleg vasárnap dél
után az otthonban jótákonycélu tea 
volt, amelyen dr. Rótt Nándor me
gyéspüspök, dr. Kenessey Pongrác 
főispán a nejével, dr. Radványi Vik
tor apát- és Serük József plébános
kanonokok, dr. Csiba Mór min. tan., 
pénzügyigazgató, dr. Berky Miklós 
polgármester, dr. Jánossy József és 
dr. Kiss D^zső törvényszéki tanács
elnökök, dr. Karsay Sándor járásbi- 
rósági elnök, Krehnyay Béla tantel- 
ügyelő, dr. Horváth Béla városi fő
ügyész stb., ezek közül többen fele
ségeikkel vettek részt. A hétfői meg
nyitáskor körülbelül 180 gyermek 
kapott ebédet s meglátszott az öröm 
arcocskájukon, amikor elfogyasztot
ták a kitűnő falatokat, amelyek a 
Mittner Emília elnöknő vezetése alatt 
álló Mária Társulat tagjai szeretet
teljes szorgoskodásának eredménye 
voltak. Az első ebédkiosztáson itt is 
megjelent a polgármester az I-ső a l
jegyzővel.

— A veszprém i evangélikus 
ifjúság  — a Leányegyesület és a 
KIÉ, — vasárnap az iskolában jól 
sikerült teaestét rendezett, amely ke
délyes szórakozás mellett pompás 
hangulatban folyt le.

— A P olgári Dalegyesfllet 
diszelnökévé vá lasz to tta  K enessey 
Pongrác  főispánt. A Veszprémi 
Polgári Dalegyesület vasárnap dél
előtt a városháza tanácstermében 
tartotta éves közgyűlését, amelyen 
nagy számban veitek részt upy a 
mfiködö, mint a pártoló tagok. Meg
jelent ezek között Szabó Sándor 
táblabiró, a Polg. Dalegyesület al- 
elnöke is, aki egyu'tal a királydijas 
Veszprémi Dalegyesületet is képvi
selte a testvéregyesület közgyűlésén. 
Dr. Sándor fi  Kázmér ügyvéd, az 
egyesület elnöke a „Hiszekegy“-gyel 
nyitotta meg a közgyű ést, amelynek 
során előbb Slnkai Pál titkár az évi 
jelentést, majd Müller Oszkár pénz
táros a számadásokat terjesztette elő, 
amiket tudomásul vettek, illetőleg hely
benhagytak és a fölmentvényt meg
adták. Ezu'án következett a tisztuji. 
tás, amely az üresedésben levő tiszt
ségeket volt hivatott betölteni. Mielőtt

A legszebb karácsonyi és újévi ajándék
Standard hálózati III Rózsavölgyi, Nádor, III Remington Junior 

— I Bárd karácsonyi a lb u m j irógép

Dugó Dani képeskönyve, Csöppike, Bibike elbeszélései 
és a magyar könyvirodalom legújabb újdonságai

■ ó r iá s i  n a g y  v á la s z t é k b a n  b e s z e r e z h e t ő k  —

Fo d o r Foronc könyvkereskedésében, Veszprém.
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erre került volna a sor, Sdndorfi 
Kázmér lendületes szavakkal méltatta 
Kenessey Pongrácnak, a vármegye 
főispánjának kimagasló, köztisztelet
ben és szeretetben álló személyét és 
reámutatott arra a megértő támogatás
ra, amiben minden szép és nemes 
ügyet, igy a dalkulturát is felkarolja. 
Indítványára a főispánt, mint a Polg. 
Dalegyesületnek is jóakaróját, kitörő 
lelkesedéssel, közfelkiáltással azegye- 
sület diszelnökévé választották meg. 
Ezután a közgyűlés egyhangúlag 
jóváhagyta a választmány ama ha
tározatát, amely Müller Oszkárt, az 
egyesület agilis, jóakaratban és buz
galomban egyaránt kiváló pénztáro
sát ügyv.-alelnökké választotta. Majd 
ifj. Pdsztory Ferencet háznaggyá, 
Csepely Lászlót zászlótartóvá, vitéz 
Falvay Lajost választmányi taggá 
választották

— H alálozás, őszinte részvéttel 
vettük a lesújtó hirt, hogy Mihály 
István m. kir. gazd. tanácsos, nagy- 
démi földbirtokos, Veszprémvárme- 
gye törvényhat. biz. tagja, a győri 
ev. egyházmegye s a bakonytamási 
és lovászpatonai ev. gyülekezetek 
felügyelője dec. 2. án, életének 56. 
évében, rövid szenvedés után elhunyt. 
A megboldogult a vármegye közéle
tének osztatlan tisztelettől övezett 
tagja volt, aki különösen gazdasági 
téren, mint maga is kitűnő gazda, 
fejtett ki érdemes tevékenységet, ami
ért a kormányzótál a gazd. tanácsosi 
cimet kapta. Már kora fiatalsága óta 
nagy odaadással foglalkozott egyhá
zának ügyeivel s az az érdemes tevé
kenység, amit etéren kifejtett, hittest
véreinek hálás szeretet =t és bizalmát 
biztosította számára s ez két gyüle
kezet, majd egy egyházmegye veze
tését bízta kipróbált kezére. Halála 
nagy vesztesége a köznek és ezért 
is széles körökben őszinte, mély rész
vétet váltott ki. A 4 -én  Nagydémen 
végbement temetérén is nagyszám
ban vonult föl a résztvevők soka
sága, a helybeli község lakosságán 
kivül ott vol Bakonytamási és Lo- 
vászpatona községek apraja nagyja, 
a pápai főszolgabírói kivatal és gaz
dasági felügyelőség, a győri ev. egy
házmegye küldöttsége stb. A gyász
szertartást Németh Károly győri és 
Takács Elek veszprémi ev. espere
sek végezték nagy papi segédlettel. 
Halálát özvegye: szül. Szalay Irén, 
gyermekei: Edit és Sándor, testvé
rei, köztük Mihály Sándor pápai kir. 
gazd. felügyelő, a veszprémi ev. 
egyházmegye felügyelője ér a kiter
jedt rokonság sorában a Bélák és 
Szalóky stb. családok gyászolják.

— A Veszprém i Ipartes tü le t 
karácsonyi k iá llítása. A veszprémi 
iparostársadalom élniakarásának adta 
beszédes bizonyságát az a kitűnő 
kiállítás, amelyet a Veszprémi Ipar- 
testület rendezett uj, Vár-utcai szék
házának dísztermében. Az iparosok 
serény munkájának érett gyümölcse 
az a sok, szemet gyönyörködtető lát
nivaló, amely most a kiállítási te
remben sűrűsödött össze és meg
mutatja, hogy a becsületesen, szol
galommal végzett munkának még a 
mai megiomlolt viszonyok között is 
meg van az érteke. A kiállítást már 
vasárnap délelőtt a megnyitás al
kalmával nagyszámú közönség te
kintette meg s a megjelent előkelő
ségek között olt volt dr. Kenessey 
Pongrác, vármegyénk minden jóügyet 
felkaroló főispánja, dr. Horváth Lajos 
alispán, dr. Csiba Mór min. taná
csos, pénzügyigazgató, dr. Berky 
Miklós polgármester és még mások. 
A kiállítást annak egyik fővédnöke, 
dr. Rótt Nándor megyéspüspök nyi
totta meg és emelkedett szellemű, 
szép, lendületes szavakkal az iparos
ság ama hivatására mutatott rá, hogy 
őrként kell állnia a gyáripar konku

renciájával szemben, az emberi kéz-

A

Megkezdődött 
a karácsonyi vásár

^  művészet megőrzésére. Nagy szük-
— ség van arra, hogy az iparosság meg

értse az idők szavát, hiszen maga 
az iparos szó magyarul törekvést,
mig olasz nyelven ké művészetet je
lent. A nagy tetszéssel fogadott len
dületes megnyitó után úgy a püspök,

I mint a főispán és a többi notabili- 
tásokmegtekintettéka kiállítást,amely. 

■ ről teljes elismeréssel nyilatkoztak.

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesí

teni, hogy üzletkörömbe a —

g y e r m e k -  
j á t  é k o k a t

bevezettem és óriási választékban raktáron tartok 

csörgőket, hintalovakat, piramiskockákat, bútorokat, 

kőépítő szekrényeket, babahintákat, szabadalmazott

törhetetlen
óraszerkezetü játékokat
edényeket vas és porcellánból, csukott és nyitott 
autókat, tankokat, léghajókat, repülőgépeket és

—  sok-sok száz

más modern játékot
Óriási nagy választék porcellán, celluloid, karakter,

ulo es allo
babákból
minden nagyságban.
C sillo g ó  k a tácson gfad igzek
a fővárosi áruházakkal szemben is versenyképes

olcsó árakon szerezhetők be
Kérem vételkényszer nélkül nagy karácsonyi játék

raktáram szives megtekintését, kiváló tisztelettel

Fodor Ferenc
könyv, papír és játékárukereskedése.

— K ultu resték . A Veszprémi 
Iparoskötben v«íárnap, a városi ikn. 
albizít ság rendezésében, kullureste 
volt, amit V/olftam J mos elnök, 
majd Nacsddy József, az ikn. albi- 
zotnág lűká ának üdvözlő szavai ve
zettek be. A műsor kere ében Veszt- 
róczy Rimpek Jenő „A céhrendszer 
és a céhek elet.:-  címmel alapos ta
nulmányozásra valló, érdekes elő
adást tn tott, amely felölelte az ipa
rosság szervezet mek történetét Cser- 
nák László Tolnai L „Vándorle- 
gény“, Gazsi Mariska Mécs L. „Kezdd 
éléiről* c. verséi szaval a mely é r 
zéssel, finom színezéssel, vitéz Mé
száros István pedig öt szép magyar 
dal eléneklé ével szórakoztatta és 
hangolta jókedvre a szereplőket lel
kesen ünneplő közönségét, Végül az 
elnök köszönte meg az ikn. titkár 
fá-adozását és kérte, hogy több ha
sonló kul urestet is rendezzen az 
Iparoskörben. — A Petőfi Kör, amely 
szin'én az ikn. albi/O hág  közremű
ködésével, november utolsó vasár
napján is jól sikerült ku turestít ren- 
deze t Krehnyay Ede tlőédasával, 
Csö'gei Mária és Tiszmger János 
szavalataid 1, valamint az Iparoa 
Dalárda énekszámaival, dec 10. én, 
vasárnap d. u. 6 órakor újabb kul- 
turesut rendez, amelyre az egyesü
let tagjait és a vend geket ezulon is 
meghívja az elnökség.

— Készül a  leg szeb b  m eg 
lepe tés. Karácsonyra «I kell készülni 
vele I És el is készül minden ügyes 
asszony és leány, aki már ma hozzá 
kezd a szórakoztató m unkához: a 
„Tündér ujjak14 négy remek ajandék- 
párnájának kihim/é éhez. Két nagy 
és két kispárnahuzőt a finom Arany- 
Egypt vásznon, ízléses miniával elő
rajzolva: ez a meglepetés vár azokra, 
akik P 14 40-nel egy egész é /re  elő
fizetnek a „Tündérujjak„ ra. Az aján
déknak fontos mell.kle e is van: egy 
doboz selyemfényű MEZ himzőfonál. 
Vidéki előfizetők 40 fiiér portókölt- 
réget küldjenek be a kiadóhivatalnak: 
(Bpest, IV., Szervita t?r 3 )

— M egyegyűlés. Veszprémvár- 
megye töivényhat. bizottsága dec. 
20.-án tartja té i rendes közgyűlését. 
A klsgyűiés és a közig, bizottság 
Ülése 19. én lesz.

— A K atolikus K ör k a rácso 
nyi v ásá ra . Mint minden évben, az 
idén is megrendezte a Katolikus Kör 
szokásos karácsonyi vásárát, a meg
szokott fénnyel és méretben. A kör 
emeleti helyiségének minden zuga 
tömve volt a szebbnél-szebb, szemet 
gyönyörködtető kiállított tárgyakkal, 
amelyeknek minden darabja a kará
csonyi nyomorúság enyhítését szol
gálja. A melegszívű hölgyek által 
nagy fáradsággal összegyűjtött Ízletes 
büffé, amelyet első nap Scipiades 
Irénével az élükön a Kér. Tisztviselő- 
nők szolgáltak ki, ugyancsak szerves 
kiegészitője a kiál itisnak. A kiállí
tást szerdán délután 5.-kor nyitották 
meg nagyszámú érdeklődő részvételé
vel, amelynek soraiban ott volt dr. 
Kenessey Pongrác főispán is nejével, 
továbbá Csiszarik Jinos c. püspök, 
dr. Simon György prelátus-, dr. 
Radványi Viktor apát- és Serdk Jó
zsef kanonokok, Rosos Károly h. 
polgármester stb. Radványi Viktor, 
a kör egyházi elnöke üdvözlő szavai 
után dr. Rótt Nándor megyéspüspök 
magasztos érzésű beszéddel nyitotta 
meg a kiállítást. Hangsúlyozta, hogy
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csak az szerelheti az Istent egész 
szivével, aki embertársait is szereti. 
Aki egy nyomorgó embertársának 
hulló könnyét áldozatkészségével le
törli, az az Ur Jézus könnyét törli 
le. Majd az egybegyűlteket a vásár 
pártolására buzdította. Ezután a 
megjelent notabilitásokkal együtt 
megtekintette a nagy tetszésüket 
megnyert karácsonyi vásárt, amely
nek kiállítói a kővetkezők: Göndöcs 
Mária. dr. Nagy Lászlóné, Munkácsy 
Sándorné, özv. Benedek Viktorné, 
Lajda Korné ia, Fejes Ödönné, Far
kas Annus, dr. Kőváry Sándorné, 
Szelmáyer Jánosné festmények, gob- 
lének és relifek; Jósa Ernőné, Ki- 
szely Jánosné, Ányos Ferencné, Ra* 
•detzky Károlyné, Konkoly Ferencné, 
d r, Fritse Józsefné, Szatlmayer Já- 
nosné függöny, kézimunka, magyar 
p erzsa ; Vtrga Sándorné, Nagy Ist- 
vánné, Kaufmann Mária, Jankovics 
Ferencné, Köcsky Manci divány- 
párna és zsebkendő ; Szalóky Magda 
hímzett ruha, Slavonics Kálmán baba- 
házak. Aradi Imréné Viktória munka. 
Külön érdekessége a kiállításnak a 
veszprémi és peremartoni MANSz 
kiváló háziszőttesei, dr. Véghelyi 
Kálmánné iparművésznő hatalmas és 
gyönyörű anyaga, Moguj József ipar
művész remekei és végül egy rok
kant katonatiszt szebbnél-szebb se
lyemfestései.

Ha majd Ön is rájön,
Mit tud az „Igmándi", 
Alkalomadtán csak 
Azt fogja használni.

— A„M agyar,Lányoka uj számá
ban  beszámol a Magyar Lányok Tá
borának életéről. Két népszerű regény, 
sok 82ép novella Vándor Ivántól és 
Tábori Piroskától, Baktay Ervin indiai 
cikke, rejtvényrovat és szerkesztői 
üzenetek egészítik ki a főlapot, amely
hez a gazdag „0:thonunk“ melléklet 
járul. Mu’atványszámot küld a kiadó- 
hivatal : Bpest, VI., Andrá9sy-ut 16. 
Előfizetése negyedévre 4 P.

— A Tüdővé szel lenes Egye 
Sülét és  a  G yerm ekvédő Liga 
közgyűlései. A Tüdői éíz Ellen Vé
dekező Veszprémi Egyesület és az 
Országos Gyermekvédő Liga Vesz- 
prémmegyei Bizottsága a vármegye
ház kistermében december 17.-én d. 
u. fél 4, illetőleg negyed 5 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését dr. Óvári 
Ferenc felsőházi t3g elnöklétével, 
aki mindkét egyesület tagjainak szi
ves megjelenését kéri.

— V illanyvilágítás a  lajosko- 
m árom i tem plom ban. Lajoskomd- 
romból jelentik, hogy az ottani ev. 
egyház, a lelkész és a hívek buzgól- 
kodása folytán, 512 P összeg gyűj
tött költséggel a templomba a villa
mos világítást bevezettette.

— V eszprém várm egye Isko- 
lánkivüH N épm űvelési B izottsága 
dr. Horváth Lajos alispán elnöklé
sével csütörtökön tartotta éves köz
gyűlését. Tekintettel arra, hogy a 
pénteki ünnep miatt kénytelenek vol
tunk lapunkat korábban zárni, a 
közgyü ésről csak legközelebb hoz
hatunk tudósítást.

— Ism ere tte rje sz tő  e lőadás. 
Zircről jelentik: Fabinyi Emil bpesti 
építészmérnök, aki a már épülőfélben 
levő zici pósta erdei házat tervezte 
és az építkezést is vezeti, va
sárnap a Keresztény Munkás Egye
sület tagjai részére, a Kát. Legény- 
egylet helyiségében, nagyon tanulsá- 
gos ismeretterjesztő előadást tartott a 
sokféle téli háziiparról, amiket elsa
játítva, hasznosan tudnának értékesí
teni az épitőmunkások és azok rői 
hozzátartozói is. Az érdekes és vonzó 
előadást a jelenlevők feszült figye
lemmel hailgaták s lelkesen meg
tapsolták.

— H irdetés. Közzétesszük, hogy 
am . kir. pénzügyminisztérium 1933. 
évi 162.672 sz. körrendeleté a pon
tos adófizetőknek biztosított 2°/« ka
mattérítést kiterjesztet e azokra is, akik 
havonta fizethető adóelőírásukat de
cember 15 ig egyenlítik k i; valamint 
azokra is, akiknek kamatmentes havi 
részletfizetésük van, de folyó évi adó
tartozásuknak megfelelő összeget de
cember 15-ig befizetnek. Figyelmez
tetjük az'adózó közönséget, hogy dec,
15.-éig mindenki előnyére cselekszik, 
ha fizetési kötelezettségének eleget 
tesz. Felhívjuk egyben az inségjáru- 
lékkal hátralékos adózókat, hogy az 
inségjárulékból december 15.-ig ka
matmentesen fizethető egyharmad 
részt dec 15-ig okvetlen fizessék be, 
mert a nemfizeíők ellen a végrehaj
tási eljárást azonnal megindítjuk. 
Veszprém, 1933. december 5.-én. A 
városi adóhivatal.

—  Egy fia ta l m érnököt a sors 
elszakít szerelmesétől s részvétből egy 
dúsgazdag, de halálos beteg misszt 
vesz feleségül. A szerelem azonban 
erősebb a fondorlatos gonoszságnál 
s a két szerelmes egymásra talál. 
Megjelent a Milliók Könyve legújabb 
számaként, ára 20 fillér, kapható 
mindenütt.

— Tizenöt évi fegyházat k a 
p o tt a  szerelem féltö  gyilkos. Meg
írtuk annakid. jén azt a borzalmas 
gyilkosságot, amely ez év április 
19.-én löriént Dudaron. Simon G. 
Lajos és Hegyi László dudari legé
nyek egy leányba voltak szerelmesek. 
A leány Hegyi Lászlóhoz hajlott in 
kább, aki a linyKérés u'án április 
3 0 -ára ki is tűzte az eljegyzést. 
Simon ezért boszut forralt s megleste 
Hegyiék kapujában szerencsétlen ve- 
tétytársát és egy baltával kétszer 
fejbevágta. Etután a holttestet az 
udvaron levő kútba dobta. A vesz
prémi törvényszék hétfőn vonta fe- 
lelősfégre Simont, akit gyilkosságban 
mondóit ki bűnösnek és 15 évi fegy- 
házra i'élt. Az ítélet nem jogerős.

— Rákóczi té r  22. a la tt nagy
üzlethelyiség (esetleg ketté osztva) 
kávéház, vagy vendéglőnek is 
alkalm as, 1934 m ájus 1.-től b é r
beadó. U gyanott egy 3 szobás 
te lje s  kom fortos lakas is bérbe
adó. 333

— Ali b a sa  nagy puttonnyal ér
kezik Az Én Újságom Mikulás-szá
mában, de a szövegben is megemlé
kezik Az En Újságom a gyermekek 
legkedvesebb ünnepéről. Két szép 
folytatásos regényt, mesét, verset, 
színdarabot stb. megtalálnak benne 
a gyermekek. Mutatványszámot kész
séggel küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrássi-ut 16. Előfizetés negyed 
évre 2 P.

— A mozi m űsora. Péntek, 
szombat, vasárnap (8., 9 és 10 ) a 
magyar filmgyár ás legtökéletesebb 
alkotása, a Rákóczi induló, Herczeg 
Ferenc, a „Dolovai nábob leánya* 
c színmüvéből. Rendező Székely Ist
ván, zenéjét szerezte: Ábrahám Pál. 
Szereplők: Dayka Margit, CsortosGy., 
Halmay Tibor, Gőzön Gyula, Réti 
Anni, Rubinyi Tibor, Turay Ida, Kiss 
Ferenc, Apáthy Imre, Dezsöffy László, 
Dózsa Sándor, Pártos Gusztáv, Zala 
Karola, Jávor Pál, Beregi Oszkár, 
Körmendy János, Pázmán Ferenc és 
Vándory Gusztáv. Közreműködnek: 
Angerer Margit, a bécsi Opera tagja, 
Fekete Pál a m. kir. Opera tagja, az 
l e s  honvédgyalogezred zenekara, 
vezényel Fricsay Rihárd, László Sán
dor filmzenekara, Magyari Imre é3 
zenekara, végül a „Gyöngyös bokréta* 
Paulini Béla vezetésével. Felvonul
nak a magyar huszárok, gyönyörű 
képekben a magyar vidék festői tá 
jai. Szivet-lelket gyönyörködtető film,

melyben minden magyar. Rendes 
helyárakkal kerül bemutatásra, a dec. 
6 —7.-i filléres előadások jegyeinek 
árát azonban teljesen visszatérítik, 
a péntek s vasárnapi 4 órai előadá
sok mérsékelt helyárainak kivételével. 
— Szerdán (13) és csütörtökön (14.) 
filléres helyárakkal: A huszár meny asz- 
szony. Szerelmi keringő 9 felvonás
ban. Zenéjét Róbert Stolz szerezte. 
Főszereplők: Hang Junkermann, Wer- 
ner Fütterer, Verebes Ernő, GretI 
Theimer. Külön említést érdemel a 
magyar részben : Kéri Panni és Kom- 
péthy Gyula. Változatos, kedves mu- 
zsikáju, a szereplők nagyszerű játéka 
nagy élvezetet nyújt. Feltétlenül si
kere lesz | Az előadások kezdete va
sár és ünnepnapokon, valamint szer
dán és csütörtökön 4, fél 7 és 9, 
szerdán é j szombaton fél 7 és 9 
órakor.

— Leesett a  pad lásró l és  b e le 
halt. Nemesszalók községben Mól- 
ndr Antal 76 éves gazdasági cseléd 
leesett a padlás-lépcsőről és olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 
másnap belehalt.

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

— Tűz. Pápasalamon községben 
ismét tűz pusztított, amikor is Miklós 
Ferenc pajtája esett a tűz martalé
kául. A kár, amely 900 P-re tehető, 
biztosítás révén részben megtérül.

— Fény, m eleg és szépség  a 
lakásba! A magyar otthonok szép
ségével senki sem törődik annyit, 
mint a csa'ád képes folyóirata, a 
„Tűzhely*. Mindenki, aki P 14 40- 
nel egy esztendőre előfizet, ajándékba 
ksp a „Tűzhely* egy elbűvölően 
szép asztali lámpát, amely remeke az 
iparművészetnek. Kb. 38 cm. magas, 
áttetsző pezsgöszinü ernyőjével min
den bútorra, asztalra, éjjeliszekrényre 
hangulatos fényt vei. Az ajándék 
máris átvehető. Vidéki előfizetőktől a 
kiadóhivatal: (Bpest, IV., Szervita
tér 3 ) 90 fillér csomagolási és portó- 
költség beküldését kéri.

— V adászfegyverrel agyon
lő tte m agát. Mazsolits József vár
palotai pincér lakásának padlásán egy 
vadászfegyverrel főbe lőtte magát s 
azonnal szörnyethalt. Tettének oka 
szerelmi bánat.

— Elfogták az  ukki szélhá
m osokat. A veszprémi rendőrség 
kedden elfogta Németh Béla állítóla
gos veszprémi földbirtokost és két 
nőtársát, akik Ukkon és Jánosházán 
nagyarányú csalásokat követtek el. A 
raffinált szélhámosok Ukkon kibérel
ték Horváth Imréné kastélyát és föld
birtokát, majd ennek leple alalt óri
ási arányú bevásárlásokat eszközöl
tek hitelbe, amikor pedig meleg lett 
a talpuk alatt a föld, Veszprémbe 
szöktek. Itt először a Szarvas-szállo
dában, majd privát házban béreltek 
lakást. Házigazdájuk azonban felis
merte és feljelentése folytán a rend
őrség fülöncsipte s letartóztatásuk 
után átadta a jánosházai csndőrség- 
nek őket.

AnyakOnyv.
Születés: Lukács János fö ld m . és Sze- 

csődi Teréz ia  fia  József r. k. — Bejczi 
G á bor napsz. és B á to r M ária  leánya M ária  
r. k. — B irnbaue r János fö ldm . és Hápp 
E rzsébet fia  János M ih á ly  András r. k. 
Nemes E ndre  máv. s. tisz t, és f ’ á lfi J u li
anna leánya V a lé ria  M ária  K ata lin  r. k. — 
I.ukács Zo ltán  m űbútoraszta los és Koszler 
M ária  leanya Éva r. k.

Halálozás: ö z v . Kern Ferencné M ózner 
Anna 73 é., r. k. — Nagy G ellay Im re 2 
h., r. k.

Házasság: H orváth G yörgy máv. tisz t 
és B aranyó M arg it r. k. Stern Sándor 
fakereskedő és Rein inger G ábrie lla  izr. -  
K om árom y Zs igm ond sütő ref. és P róder 
Ágnes r. k.

Az én talpam Okmatalp 
Kevés pénzért soká tart

«. PÁLMA
OKMA

t a Á t o d t a l f r  
mínm. qjuÁ . á t,

C i o c U i / o v d i & a t a A O i

Ezf k érje  c ip észé tő l!

SZÍNHÁZ.
A Magyar Komédia vendég

játéka Veszprémben.
Frederich Lousdale Nagytakarítás 

művével hétfőn kezdte meg a Magyar 
Komédia stadzsione társulat vendég
játékát Veszprémben. Sajnos, csekély 
érdeklődés mellett. Szerző a nagy
városi erkölcsök lezüllését tárja a 
néző elé s azt akarja megértetni, 
hogy egy romlatlan leieknek meny
nyi kiséitővel kell megküzdeni, hogy 
romlatlanságát megtarthassa. Elisme- 
résreméltó törekvésében néhol kissé 
túloz. A társulat tagjai tudásuk leg
javát nyújtották, annak ellenére, hogy 
lett volna okuk a kevés közönség 
miatt az elkedvethnedésre. A züllött 
elemektől körülvett nagyvárosi, de

V Á R O S I

HUNGÁRIA MOZIBAN
d e c .  8 . ,  9 . ,  10.- 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 Doloval nábob leánya
című színművéből.

Filmre írták:
Zsoldos Andor, E rn st Marischka

Szereplők:
C sortos Gyula, Dayka Margit. 

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

Apáthy Imre, Beregi Oszkár, 
Turay Ida, za \ es  Ernő. 

Gózon Gyula. Dezsöffy László, 
Körmendy János.PázmánFerenc

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

Tisza pártján.
Huszárok, gyalogosok, tüzérek, 

falusi és városi nép
CITY-HUMMIA FILM.
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isztesíéges uriasszony nehéz szere
pét Irsay Nóra kifinomult művészet, 
tel töltötte meg, mig partnere, Deák 
Ferenc a becsületes férj alakját min
tázta rokonszenves beállításban. 
Zemplényi Zoltán is művészileg ol
dotta meg szintén nem könnyű fel
adatát A darab többi szereplői: Ser- 
főzy Ilona, Taly Sári, Gabányi Bös- 
ke, Kovács A'pád, Sashegyi József, 
Srántó Ernő is a tudásuk legjavát 
nyújtották, amiért ki is járt a kevés, 
de a művészetet értékelő közönség
től a lelkes taps. h. j.

Kedden este gyenge érdeklődés 
mellett John Bradley az Államügyész 
c. bűnügyi vigjátéka került előadásra. 
A szigorú, törvényadta jogánál fogva 
csak közvetett bizonyítékok alapján 
is suiyos börtönbüntetést és halált 
osztogató és ítélkező „Államügyész* 
szerepében vitéz Bánky Róbert szín
igazgató csillogtatta művészi tudá
sát. Az egész darab változékony je
leneteit előkészítő és intéző rendőr- 
kapitányaickját Zemplényi Zoltán, s a 
férjéért aggódó államügyész felesé
gét Irsay Nóic formálta meg tökéle
tes tudással 8 mindhárman megérde
melt viharos óvAciót arattak. Kisebb 
szerepekben Serfőzy Hona, Kovács 
Árpád, Deák Ferenc, Gabányi Böske 
járultak hozzá a darab sikeréhez. (/./.)

Pulykát é s  
gyöngytyukoft

l e g m a g a s a b b
nap! áron veszünk

Flesch Salamon és F ia
t o j á s ,  b a r o m fi  é «  v a d k iv ito l,

S á r v á r .  Telefon 10. 351

Boros Elemér Tisztelet a kivitel
nek c. vígjátékét adták szerdán, 
mérsékelt számú közönség élőtj. Amig 
egy húszéves kislány a mai pesti 
vadevezős, egyhetes szerelmeket ke
reső fiút a házasságig elvezeti, ad
dig Boros Elemérnek alkalma nyílik, 
hogy részint vígjátéki, részint drá 
mai szituációkon keresztül a mai 
szerelemre s a mai fiatalságra vo
natkozó „arany* igazságokkal meg
ismertesse a közönséget, majd be
bizonyítsa, kogy vannak kivételek, s 
ha erről a fiatalságról lekaparjuk a 
cinizmus mázát, aránylag egész ren
des fiatalembereket kapunk. A szí
nészek játékát dicséret illeti; első
sorban azért, hogy a közönyösség s 
gyenge támogatás dacára sem vesz
tik el lelkesedésüket. A modern, de 
tisztességes és okos lányt Gabányi 
Böske játszotta igen szimpatikusán, 
művészetének és szépségének ki 
hangsu'yozásával. Az elegáns Bínky 
Elemér mindenben elsőrendű pait- 
nere volt. Serfőzy Ilona és Zemplényi 
Zoltán anyácska és apácskája meg
ható családi hangulatot árasztott a 
színpadon. Kisebb szerepekben igen 
jó volt Gáspár Janka, Kovács Árpád, 
Szántó Ernő és Irsay Nóra. Az elő
adást Zemplényi Zoltán rendezte. B  /.

Csütörtökön Zilahy Lajos nagy 
szerű színműve, a Tűzmadár ment 
elsőrangú előadásban. Általában min
den előadás magas művészi szín
vonalon á 1 s a deiék, törekvő, finom 
ízlésű igazgató és társulata a leg
melegebb pártfogást érdemli meg.

A színház  m űsora . Ma szom 
baton, dec. 9.-én este „Timosa (A 
cár katonája)" életkép. Irta Gellért 
Lajos, zenéjét szerezte Eugen Stepet. 
— Vasárnap, 10.-én d. u. „Tűzma
dár*, este „Töltőtoll*, vígjáték. Irta 
Fodor László — Hétfőn, 11.-én este 
„Névtelen hajó", szinmű. Itta Sutién 
Vane. Fordította Harrányi Zsolt. — 
Kedden, 12-én „Pygmalion*, vígjá
ték. Irta Bemard Shaw. — Szerdán. 
13. án este „Minden férj...*, komé
dia. Írták Cecile Chesterton és Ralph 
Nesle. Fordította Lakatos László.

IRODALOM MŰVÉSZET
(Az u j Rózsavölgyi karácsonyi

album ) táncban, dalban, operettben, 
magyar nótában a nagyközönségeié 
viszi, ami a zenében, szövegben,ki
állításban a legszebb, a legsikerül
tebb, a legújabb és legdivatosabb. 
Szerzőink legnevesebbjei: Ábrahám, 
Brodszky, Fejér, Gyöngy. Hajós, 
Márkus, May, Sándor dr., Eisemann, 
de Fries, Grósz, Hetényi, Kamjon- 
kay, Kóla, Malcsiner, Heim, Balázs, 
Buday, Farkas, Kádas, Kárpát, Kon
dor, Murgács, Ráday, Révffy dr. leg
újabb szerzeményeiket nyújtják át 
a zenekedvelőknek és azoknak, akik 
másokat akarnak ajándékképen meg
örvendeztetni egy évre való öröm
mel, derűvel és jókedvvel — az uj 
„Rózsavölgyi Karácsonyi Album*- 
mai. Az uj „Rózsavölgyi Karácsonyi 
Album* a legszellemesebb zeneszá- 
mok, a legtökéletesebb szövegek, 
legjobb táncok gyűjteménye. Minden 
dicséretnél azonban többet mond a 
tartalomjegyzék, amely amellett is bi
zonyságot tesz, hogy az uj "Rózsa
völgyi Karácsonyi Album* gyűjte
ménye mind friss, most élő zene- 
számokból áll. Ez az album nem le
játszott, megbukott, régelfelejtett me
lódiák gyűjteménye. Az uj Rózsa
völgyi Karácsonyi Album  ebben az 
évben is becsületes, jól olvasható, 
tiszta nyomásban 64 oldalon, 39 ze
neszámot közöl. Minden oldala szúrt 
lemezről lett nyomva. Nincs benne 
egyetlenegy elmosódott, kézzel autog-

ráf tintával irf, szétfolyt, a zongorá- 
zóknak boszuságot okozó, olvasha
tatlan oldal. Ezt az egyenletesen 
nyomott, mesteri kiállítású, feltűnő 
zenei antológiát, hat színben nyo
mott hangulatos művészi fedőlap 
borítja.

(H arsány! Z solt leg ú jab b  tö r
ténelm i regénye), amelynek hőse 
Zrínyi Miklós, a költő, most jelent 
meg. Címe: „Szólalj, szólalj vir
rasztó* ! Az Uj Idők ben mélyenjáró 
tanulmányban foglalkozik vele Ru 
zitska Mária. Herczeg Ferenc szép 
irodalmi hetilapjának gazdag tartal
mából kiemeljük még Csathó Kál 
mán elmés kis regényét, Komáromi 
János lírai szépségű Írását, Matolcsy 
Andor ötletes és Bertalan Kornélia 
kedves humoru elbeszélését Farkas 
Imre szellemes Írása, Ebeczki György 
színházi kritikái, szakcikkek, isme
retterjesztő közlemények teszik vál
tozatossá a lapot, amelyben még Há- 
mos György és Bibay József szép 
verseit, Balogh Károly Martiális-for
dításait olvashatjuk. A tartalmas ro 
vatok sem maradtak ki az Uj idők- 
bői, amelynek kiadóhivatala: Bpest, 
VI., Andrássy-ut 16. szívesen küld 
mutatványszámot. Előfizetési ára ne
gyedévre 6 40 P, egyes szám 50 f ii.

(N a p k e le t) A Napkelet decem
beri száma vezetőhelyen hozza elő
kelő szerkesztője, Tormay Cecil „Az 
ősi küldött* c. pompás regényének 
Vili. fejezetét. A folyóirat, amelynek 
első lapját Fáy Dezső Krisztus szü
letését ábrázoló, szép fametszete dí
szíti, gazdag és változatos tartalmú 
karácsonyi számot adott, amelyben 
Komáromi János regénjének befejező 
részén kívül Mécs László, Hódsághy 
Béla, Ortutay Gyula, Horváth Iza
bella, Ssámadó Ernő, Maj'hényi 
György, Jékely Zoltán és Nagy Méda 
szép verseit, Hory Etelka Savoyai 
Eugénről irt tanulmányának befeje
zését, az érdekes „Elvek és Művek* 
meg „Szemle" rovatokat találjuk. A 
Napkelet előfizetése negyedévre 6 50 
P, tisztviselőknek 4 50 P. Szerkesz
tőség és kiadóhivatal: Bpest, VII., 
Rózsa- u. 23.

(A „M agyar M űvészet") leg
utóbbi számában dr. Hajós Erzsébet 
behatóan ismerteti azt a pompás ki
állítást, amelyet a Szépművészeti M ú
zeum mutatott be s a francia rajzok 
remekműveit sorakoztatta fel. Cikkét 
a kiállítás legszebb darabjai illuszt 
rálják. Dr. Balogh Jo'án folytatja a 
magyarországi reneszánsz- építkezés 
emlékeinek és stilusváltozatainak be
mutatását 8 főleg a dunántúli és fel
sőmagyarországi emlékeket jellemzi. 
Az előbbieknél a harmonikusan szép 
alaprajzokat, utóbbiaknál a sajátos 
diszitő elemek szépségét emeli ki. A 
füzetet gazdag hírrovat zárja és te
mérdek mélynyomásu, nyomdateh- 
nikailag tökéletes kép ékesíti. A leg
első külföldi művészeti orgánumok
kal egyszin-ten álló kitűnő magyar 
folyóirat előfizetése, leszállitottan, ne
gyedévre 7 50 P. Illusztrált tájékoz
tatót szívesen küld a kiadóhivatal: 
Bpest, VII., Erzsébet köt ut 7.

(M egjelent a  „M agyar Asz- 
szony" decem beri szám a.) A Ma
gyar Asszony decemberi száma a 
szokoft gazdag tartalommal jelent 
meg. Tormay Cecile nagyériékü írá
sát, Harsányi Gréte mai regényét ta
láljuk a lapban. Ámon Vilmosné ér
dekes cikket irt Lotz Károlyról, Si- 
monfay Margit novellát, ölbey Irén 
verset, dr. Menyhárdt Irén orvosi, 
Leitgéb Imréné kertészeti cikket Ír
tak. Egész sereg cikk és érdekes köz
lemény teszi még érdekessé az új
ságot, amelynek gazdag kézimunka 
és divatrésze van. Megrendelhető 
Bpest, VII., Rózsa-u. 23.

1933.december 10.

(Az O rszágos M agyar D a lo s  
Szövetség) dec. 9.-én, ma szomba
ton este a bpesti Vigadóban dísz
hangversenyt rendez.

S A K K .
X  B ajnoki sakkverseny  e re d . 

m ények. A Dunántúli Sakkszövet
ség bajnoki sakkcsapat-mérkőzései 
során a Veszprémi Néokör sakkcsa
pata a szfehérvári MÁV sakkcsapa
tával mérkőzött múlt vasárnap. A 
részletes eredmény a következő: 1. 
táblán: Dr. Agyagássy nyert Kundak- 
ker J. ellen. 2. táblán: Jeney Ferenc 
nyert Málits ellen. 3. táblán: Jeney 
László nyert Nagy Gy ellen. 4. táb
lán: Nagy B. nyert Zifra ellen. S. 
táblán: Dr. Schwarc döntetlen ifj„ 
Kundakkerrel szemben 6 táblán Mol
nár vesztett Pataki ellen. 7 táblán: 
Nyakas döntetlen Nagy F.-el szem
ben. 8 táblán: Steiner nyert Swam- 
mer ellen. Veszprém nyert 6 : 2 pont
arányban.

X  V eszprém  v á ro s  sa k k b a j
noki versenye. A Magyar Sakk
szövetség keretében a veszprémi Nép
kör sakköre az idén rendezi meg 
először a hivatalos versenyét. A régi 
sakkszokásokhoz hiven, az első győz
tes kapja a „Veszprém városa Sakk
bajnoka* címét. Tekintve, hogy szék
városunkban ily verseny még nem volt, 
azért a Sikkör elnöksége sakkbarátt 
szeretettel meghívja a város minden 
sakkozóját (a nem sakköri tagokat is)„ 
hogy ezáltal a nemes vetélkedés a 
bajnoki sakkverseny színvonalát még- 
jobban emelje. Nevezni lehet szemé 
lyesen a verseny intézőjénél (Jeney 
László, Balaton-u. 5. sz.) december 
20-ig.

T E S T E D Z É S .
o L abd aru g ó  csap a ta in k  b a j .

noki helyezése. A Nyugati Labda
rugó Szövet ég alosztályaiban mű
ködő vát megyebeli csapataink az 
1933—934. balnoki szezon fisai for
dulójában a kfivetkezfi helyezést ér
ték e l : Az I. osztályban a pápai Ki
nizsi 9 ponttal a 10. helyen A IL 
osztály szombathelyi csoportiában a  
pápai Perutzgyár 14 ponttal a 2. he
lyen ; a Pápai Vasutas 3 ponttal a ft. 
helyen. A szfvár—veszprémi csoport
ban Várpalota 16 ponttal az 1. he
lyen, a Fűzfői AC 13 ponttal a 3: 
helyen, a Veszprémi TC 12 pontlaf 
az 5. helyen, a Siófoki SE 11 ponttal 
a 6. helyen, a Move VSE 10 ponttal 
a 7. helyen (egy mérkőzéssel keve
sebbet játszott a rossz idfijárás miatt) 
és a péti KSE 5 ponttal a 9. helyen 
végeztek. (t. I.)

o  V eszprém i b irk ó zó lev en ték  
n agy  s ik e re  S zom bathe lyen . A 
veszprémi Levente Egyesület birkózó 
gárdája várakozást felülmúlóan sze
repelt vasárnap a szombathelyi le
vente birkózóversenyen. Ismételtem 
bebizonyította, hogy komoly sport- 
eredményeket tud felmutatni, s jogo
sult, hogy a Magyar Birkózó Szövet
ség nagy várakozással tekint a szak
osztály további működése elé. Bi- 
kózóink 15 dij közül 12-fit hoztak 
haza s ezzel nagy megbecsülést sze
rezlek Levente Egyesületüknek. Az 
általuk elért részletes eredmények: 
Légsúly : 1. Lenned József, 3. Beré- 
nyi István. Pehelysúly: 2. Fürstner 
Lőrinc, 3. Szántó Antal. KBnnyüsúly: 
1. Kiss Ferenc, 3. Szedlák Ferenc. 
KlskOzép: 1. Vig Lajos, 2. GöndOcs 
Ferenc, 3. Soproni Dezső. Nagykö
zép-. 1. Nagyvári Mihály, 2. Zvizler 
Tamás, 3. Qiricses János.
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ELADÓ  
Jutányos áron
egy három és egy egyszobás 

konyhás lakásból álló
—  h á z ,-----s

Fejesvfllgy-utca 3. sz. alatt.

KÖZGAZDASÁG
* A M ezőgazdasági K am ara 

vándorgyűlése . A Felsődunánluli 
Mezőgazdasági Kamara december 9  • 
én, ma szombaton d. e. 9  órakor 
tartja Stékealehérvároit. a vármegye- 
háxa nagytermében XXII rendet köz- 
gyűléaét a következő tárgyaorozatlal: 
1. Elnöki bejelentések, megnyitó. 
Üdvözlések. 2. Alláatoglatái a told 
teherrendezét é t a gazdaadótvédö 
rendelet kiegészítse tirgyíban. 3. 
A kamara 1934. évi költségvetíaé- 
nek ellogadáaa. 4. Indítványok, ja 
vattátok a  kamarai tagok réazéröl,

* V álaaato tt b íráskodási Köz
p o n t alakult májusban Bpesten, 45 
érdektealölet kOtremfiködérével. Az 
uj intézmény alskitáaában résztvevő 
érdekteatöletek célja volt, hogy gaz
dasági érdekeiket hathatósan elömoz- 
dithaasák. A központ atervezéae után, 
tekintettel a vidék nagy érdeklődé
sére. az elnökség elhatározta, hogy 
a  azámbajöhetö vidéki városok ér- 
Lektettaieteit is bekapcsolja közér
dekű működésébe éa felszólítja csatla
kozásra, ami költségmentes, nem jelent 
aemmlWle anyagi megterhelést. Aa 
uj intézmény elnöke: dr. Halló Au
rél m. Mr. kér. min. tanácsos, fő
titkára: dr. Újlaki Ó ta  tb. tiszti 
főügyész, aki a  választott bíráskodási 
ing  régi művelője. A Választ ott biráa- 
■Odásl Központ székhelye Bpesten, 
VI., Or. Zichy Jenő-u. 4. az. alatt van.

Veszprém vármegye alispánja. 

Szám : 23.460-1933.
Pályázati hirdetés.

Pályázatot hirdetek Veszprém 
megyei város közkórházánál 

k é l  a l a n r o a i  á l l á s r a .
Pályázati kérvényeket 1934. évi j a 

n u á r  hó  2. n ap ján ak  déli 12 ó rá 
já ig  Veszprém vármegye alispán! hi
vatalának iktatójába kell benyújtani. 
A később érkező kérvényeket fígye-

A pályázati kérvényhez mellékelni 
kell: I . születési anyakönyvi kivona
to t  2. erkölcsi bizonyítványt, 3. a 
pályázó magyar állampolgárságál és 
családi állapotát, 4. az 1876. évi XIV. 
t  c és az 1883. évi 1.1. c.-ben elő 
irt képesítését, 5. eddigi alkalmazását 
igazoló okmányokat és 6. rövid élet- 
leirást.

Az alorvosi állás lavadalmazása 
az állami rendszerű XI. fiz. oestály 
3. fokozatának megfelelő kezdöfize- 
tés, a kórházban természetbeni lakás, 
I. osztályú élelmezés, fűtés, világítás, 
»z élelmezésért azonban a beszerzési 
ár 50V# ának meg'eleló térítést tar
toznak fizetni.

Az alorvos alkalmazása két évre 
szól, de ez az idő a  kinevező ható
ság által meghosszabbítható. Nyug
díjjogosultsága nincs. Csak nőtlenek, 
illetve hajadonok pályázhatnak.

Az állást azonnal el kell foglalni.
Veszprém, 1933. december 2.

Dr. Horváth Lajos s. k.
334 alispán.

Eredményesen hirdethet
a ,.Veszprémvármegyé“-ben.

3505-1933. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Hajós Dezső budapesti ügy

véd által képviselt Kallós Manó ja
vára 251 P  85 f. követelés és já'Ulé 
kai erejéig a veszprémi kir. járás- 
birótág 1933. évi 2060. sz. végzésé, 
vei elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőnél 1933. 
évi szeptember hó 12. én lefogUlt, 
1353 P 73f-re becsült ingóságokra 
a veszprémi kir. járásbíróság fenti 
srámu végzése alapján az árverést 
elrendelem, a annak az 1908. évi 
XLI. t.-c. 20. §  a alapién még követ
kezőkben megnevezed, valamint zá
logjogot szerzett más foglaltdók ja
vára is, végrehajtást szenvedő lakásán, 
Veszprémben, Szent Imié- tér 16. sz. a. 
leendő megtartására határidőül 1933. 
évi decem ber hó  15. nap jának  
d é lu tán  5 ó rá já t tűzöm ki, ami
kor a biróilag lefoglalt írógép, pénz. 
szekrény, gépek, kerékpár alkatré
szek, benzinkút a egyéb ingósá
gokat a legtöbbet ígérőnek, esetleg 
a becsár 1 ,-áért is, el fogom adni. 
1000 pengőt meghaladó bec«éitékü 
ingónál a becsérték lO '/eát bánat
pénzül kezeimhez, az árverés meg
kezdésekor, le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a be
folyó vételárból végrehajtató követe
lését megelőző kielégítéshez jogot 
tartanak, amennyiben korábbi rá- 
logoguk a végrehajtási jegyzőkönyv
ből ki nem tűnik, igénykeresetűket 
az árverés megkezdéséig nálam Írás
ban vagy szóval jelentsék be.

Kelt Veszprém, 1933. nos. 17.
Stekker s. k ,

353 kir. bír. végrehajtó.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telek
könyvi hatóság.

5361-1933. tk. szám.

Armrési hirdetmény kivonat
Kiskorú Molnár Jenő (képv. Tő

rök Kálmánná t és t. gyám) végre- 
hajtatónak ifj. Tuba dábor végre
hajtást szenvedő ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság a végrehajtató kérelme követkéz 
tében elrendeli a végrehajtási árve
rést 105 P tőkekövetelés é t |ár. be
hajtása végett, a veszprémi kir. já
rásbíróság terül tén levő, Szentkirály
szabadja községben fekvő s a szent- 
királyszapadjai 226. az. tlkvi betét
ben A t  I. sor, 1320. hrsz. a. felvett, 
Tuba Gábor (nőt Máté Ilkával) ne
vén álló ingatlanra (szántó a berektó 
dűlőben) 506 P  kikiáltási árban; u 
esen Uktri betétben A + 2. tor, 1562 
hrsz. a. felvett, u. annak nevén álló 
ingatlanra (szántó az alsó telek dű
lőben) 1094 P  50 f. kikiáltási ár
ban; a szenlkirályszabadjai 227. sz. 
tlkvi betétben A + 1. sor, 859. hrsz. 
a. felvett, ugyanannak nevén álló in
gatlanra (szántó a kakonföldi dűlő
ben) 227 P  kikiál ási árban; a szent- 
klrályszabadjai 474. az. tlkvi betét
ben A f i .  sor, 239. hrsz. a. lelvett 
ingatlanból ifj. Tuba Oábor nevén 
álló felerészre (ház 322. sz. a. és 
udvar a beltelekben) 175 P kikiáltási 
árban.

A tlkvi hatóság az árverésnek 
Szentkirályszabsdja községházánál 
megtaitárára 1933. ávi december hó
16. napjának délelőtt 9 óráját tűzi 
ki és az árverési feltételeket az 1881: 
LX. t. c. 150 § -• alapján a kö
vetkezőkben állapilla meg:

Az árverés alá elá eső ingatlano
kat a végrehajtató érdekében 1650 
P áron alul eladni nem lehet.

Az árverelni ajándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10

*/# át készpénzben, vagy az 1881: 
LX. t. c. 42. §-ában meghatározott 
árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél le
tenni, vagy a bánatpénznek előlegez 
bírói letétbehelyezéséről kiállított le
iéli elismervényt a kiküldöttnek ál

lni és az árverési feltételeket alá
írni. (1881: LX. t. c. 147, 150, 170. 
§§; 1908: XLI. t. c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb
bet Ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapito't bánatpénzt az 
általa igé t ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni.

Veszprém, 1933. május 22.
A kiadmány hiteléül:

Htller s. k. Dr. U ngváry s.k.
356 tlkw ezetö. k ir. jbirósági aielnök.

585-1933. sz. 1932. Pk.7442. sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Vadász Mihály ügyvéd által 
képviselt Aulóvásár Közlekedésügyi 
Rt. javára 2900 P  követelés és já
rulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1932. évi 529. sz. végzésé
vel elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőnél 1932. 
évi má|us hó 13.-án lefoglalt, 1054 
P-re becsült ingóságokra a veszprémi 
kir. járásbíróság 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 foglaltatók javára is, 
végrehajtást szenvedő lakásán, Vesz
prémben, Toborzó-u. 4. és Qizella- 
tér 6 sz. alatt leendő megtartására 
határidőül 1933. évi decem ber hó 
20. n ap ién ak  déle lő tt 9 ó rá já t 
tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, képek, alp. tárgyai s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, 
esetleg a becsár '/j-ért is el fogom 
adni. 1000 P-t meghaladó becsértékü 
ingónál a becsérték 10 °/o- át bánat
pénzül kezeimhez, az árverés meg- 
kezdésor, le kell fizetni.

Kelt Veszprém, 1933. nov. 16.
357 P á d á r, kir. bir. végrehajtó.
a a D a a a ^ B H B a B B ^ a B B s r s s

581— 1933. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Linlner Sándor ügyvéd által 

képviselt gróf Nádasdy Ferenc ura
dalmi cserép- és téglagyár javára 
1691 P 65 f. követelés és járulékai 
ere|éig a veszprémi kir. járásbíróság 
1933 évi 633 sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehaj'áit szenvedőnél 1933. évi 
október hó 25.-én lefoglalt. 4848 
P-re becsült ingóságokra az árverést 
elrendelem, s annak Veszprémben, 
Vértanú utca 2. szám alatt leendő 
megtart isára határidőül 1933. évi 
decem ber hő  20. napjánsrk d é l
e lőtt 10 ó rá já t hízom ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, 
teherautó, Írógép a egyéb ingóságo
kat a legtöbbet igéiének, esetleg a 
becsár * ,-ért is, el fogom adni. 1000 
P.őt meghaladó becsértékü ingónál 
a becsélték lO '/s-át bánatpénzül 
kezeimhez, az árverés megkezdése
kor, le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a be
folyó vételárból végrehajtató köve
telését mege'őző kielégítéshez jogot 
tartanak, amennyiben korábbi zálog
joguk a végrehajtási jegyzőkönyvből 
ki nem tűnik, igénykeresetűket az ár
verés megkezdéséig nálam írásban 
vagy szóval jelentsék be.

Kelt Veszprém, 1933. nov. 16.
P á d á r  s.k .,

353 Idr. bir. végrehajtó

Papíráruk
író- ég rajzszerek. 

Üzleti künyvök, 
diszlevélpapirök, 

hangjegyek, 
a  magyar könyvpiac 

újdonságai

4 ,
ROTÁL ÍRÓGÉPEK

I s g  j o b b a n
beszerezhetik

FODOR
könyvkereskedésében

VESZPRÉM.
Telefon 54 az. , Szabadéig-(ér.

3300— 1933. tsám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Láng Lajos budapesti ügyvéd 

által képvitelt Ferró Vei, Műszaki é t  
Autófelaxerelési Rl. javára 667 P 02 
f. követeiét é t  járulékai erejéig ■ vesz
prémi kir. járásbiróság 1932. évi 
2439. sz. végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőnél 1933. évi juliuz hő 3.-án 
lefoglalt, 1579 P-re becsűit ingósá
gokra a veszprémi kir. járáabirőaág 
Fenti számú végzése alapján ez ár
verést elrendelem, s  innak i s  1908. 
évi XLI. l-c . 20. §-a tlspján még 
következőkben megnevezett, valamint 
zálogjogot szerzett más foglaltátok 
javára is, végrehajtást azenvedő laká
sán, V tuptém ben, Horthy Miklős-u. 
40. szám alatt leendő m egtar'iiárs 
határidőül 1933. évi tfáiámker hé 21. 
ntpjának délután fái 4  éráját tűzöm 
ki, amikor ■ biróilag lefoglalt búto
rok, teherautók éa koczik a egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, 
esetleg a becsár V, áért Is elfo
gom adni. 1000 pergőt meghaladó 
becsértékü ingónál ■ becsérték 10 
'/a-át bánatpénzül kezeimhez, z i ár
verés megkezdésekor le kell fizetni

Felhívom mindazokat, kik a b t 
folyó vételárból végrehajtató követe
léséi megelőző kielégítéshez jogot 
tartanak, amennyiben korábbi aá- 
logjoguk i  végrehajtási jegyzőkönyv
ből ki nem tűnik, igénykeresetűket 
az árverés megkezdéséig nálam Írás
ban vagy szóval jelentlék be.

Veszprém, 1933. november 17. 
352 Stekker, kir, bir. végrehejlő.

Gytrmtkjitékiis&r Fodornál I
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KARÁCSONYI ES ÚJÉVI 
AJÁNDÉKNAK

e g á l  k a i  m a s a b b
képes- és meséskönyvek 

levelezőlap albumok

G yerm ekjátékok

em lékkönyvek,
bő rk ö tésű

imakönyvek,
díszmunkák,

díszlevélpapirok,
íróasztali 
készletek

♦
Karácsonyfadíszek

óriási nagy választékban kaphatók

FODOR FERENC
könyv- és papirkereskedésében, Veszprém, Szabadság-tér 3. Telefon 54.

Karácsonyi és újévi levelezőlapok 
ezerféle mintákban.

N évjegyek Ízléses kivitelben 
gyorsan készülnek.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a „VeszprémvármeRve- Lapkiadóvállalatat


