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Karácsony.
I r t a  S zű cs  J ó zse f

a ve8>p érni ref. egyházmegye esperese.

Megtartó született. Eljött a 
Szabaditó. Ó szabadítja meg 
népét annak bűneiből.

Mert erről van szó Bűntől 
szabadon, tisztán: ez az igaz 
békesség. Mert csak a bűn egye
dül : a békességnek megölője. 
Ez hoz a földre béke helyeit: 
háborút, éhséget. Minden bajt.

Bűnnek zsoldja: halál. A 
kárhozatos hálái, melyből nin
csen emberi szabaditás. „Én 
nyomorult ember! Ki szabadit 
meg engem e halál testéből? 
Embernek legjobb szándéka, 
akarata, cselekvése is magában 
csak tévedések halmaza.

Eljött a Szabaditó. Elkűldötte 
a földre: amaz isteni jóakarat 
az emberekhez. Amaz isfeni 
nagy szeretet. Hogy valaki hi
szen Őbenne, az elküldött Sza
baditóban, el ne vesszen, ha
nem örök élete legyen.

Istennek eme jóakarata, ke
gyelme csak az isteni jóakarat 
embereire vonatkozik, azokra, 
akiknek van figyelmük, érzékük, 
értelmük ez isteni kegyelmes 
jóakarat iránt. Mert akik nem 
ilyenek, azokhoz az Isten ke
gyelme Is hiábavaló.

„És e földön békesség" csak 
azok által az emberek által és 
azok között az emberek között 
lehet, akik amaz isteni jóakarat 
és kegyelem emberei. Akiknek 
amaz isteni jóakarat és kegye
lem átárad a lelkűkbe, telkü
kön keresztül az emberi világba. 
E nélkül szavalhat a világbé
kességről akár az Ítélet napjáig: 
az eredmény a kárhozatnál 
egyéb nem lesz.

Dicsőség Istennek: a bűn
ből szabadító isteni jóakarat, 
kegyelem, igazi békesség aján
dékáért. A Megtartónak, Sza
baditónak e földi világra elkül- 
detéséért.

Csak őt illeti a dicsőség. 
Ezt nem tudja a világ. Nem 
jut eszébe Isten dicsősége. Azért 
nincs békesség. Nem is lehet, 
mig nem az Isten dicsősége az 
első mindenek felett.

Emberi dicsőség? A világ 
minden tudománya? Művészete? 
Bölcsessége? Nagyralátó tervei? 
Úgynevezett nagy tettei? Úgyne
vezett eredményei?

Koszoruzza bár mind ennek 
dicsősége a te homlokodat: 
tudd meg, hogy mind az egész

világ minden dicsőségét egybe 
vetve is, édesatyád egy jóságos 
tekintete, édesanyád egy drága, 
szelíd szava, testvéred egy nyá
jas mosolya, hitvestársad egy 
szelíd nézése, sóhajtása, érted 
aggódása, gyermeked szeméből 
egy feléd tündöklő életsugár: 
hasonlíthatatlanul többet ér.

Hát még a szeretet Istené
nek jótetszése, kegyelme, bűn
től szabadító, igazi békességet

A földművelésügyi minisztérium 
a  magyar föld élet-halál küzdelmé
nek a főhadiszállása. A termelés 
folyamatának és a  termelésben 
résztvevő em bernek a gondja egy
aránt a  földművelésügyi tárcára há 
rul. M unkánk csak akkor lehet 
eredményes, ha kellő egységbe és 
harm óniába tudjuk összefoglalni a 
kormányzati, közigazgatási, terme
léspolitikai és szociális teendőket. 
A  minisztérium vezető tisztviselői- 
bői áll a vezérkar, amely a  hadi- 
tervet kidolgozza és a perifériákon 
küzdő, hatalm as seregnek: a  ma* 
gyár föld válságtól sújtott népének 
m egadja az irányítást.

Ebben a  m unkában állandóan 
lépést kell tartani az  élettel, mert 
minden m egállás visszaesést jelent. 
Már pedig az események soha 
olyan rohamléptekkel nem követ-

ajándékozó, kárhozat halálátó 
megmentő jóakarata! „örülj, 
kegyelembe fogadott! Ne félj, 
mert kegyelmet találtál Istennél.“ 
Angyali üzenet. Égnek a föld
höz hajolása. Mennyei világos
ság. Mennyei seregek éneke.

„ Dicsőség a magasságos meny- 
nyekben Istennek és e földön 
békesség és az emberekhez 
jóakarat !*

lék egymást, mini napjainkban, a  
tehnikai fejlődésnek és a  gazdasági 
világválságnak lázas korszakában. 
A magyar gazda joggal tarthat arra 
számot, hogy mi, akik sorsát fele
lősséggel intézzük, a  korszellem 
tempójához alkalm azkodjunk. A 
tegnapi mára elavulttá válik és a  
tegnapelőttivel, immár, mit sem tu
dunk kezdeni. A holnapnak kell 
dolgoznunk.

Ez a megállapítás elsősorban 
a  gazdaságpolitikai téren érvényes. 
A világpiac folyton változik, a  ver
seny élesedik, a  piac igényei egyre 
nőnek, ebben a  helyzetben a  gaz
da, maga, nem tud eligazodni, az 
államhatalom tól várja az irányítást. 
Eladásra csak a  kiváló minőségű 
áru  számíthat. Az árukat tehát, 
standardizálni és  márkázni kell. A 
zsírnál, vajnál, paprikánál, gyógy.

Karácsonyi visszapillantás.
I r f a  K á tla y  M ik ló s

m. kir. földmivelésügyi miniszter.

L í r á m  !

Uram, bocsásd meg. hogyha vétek. 
H ogy nem  hiszek a hosszú télnek 
És nem  tudok dalolni másról. 
Csak tavaszról, feltámadásról!

Uram. bocsásd meg. hogyha vétek. 
H ogy o ly vakon hiszek s  remélek 
És nem  tudok remélni másban. 
Csak egy nagy. szent feltámadásban!

És szép  Karácsony éjszakáján  
M egnyugvás,csendes békeszállrám; 
H iszem , hogy m eghallod szavunkat 
S  m egvéded a m i igazunkat. --

Letérdelünk buzgón elébed. 
Dicsérjük áldott születésed;
K i megváltottad a világot, 
ö .  tégy a földön igazságot!

ö ,  nézd, elorzott m indenünket. 
Kiszáradt, könnytelen szem ünket. 
Fájón bezárult, néma szá n k a t: 
A d d  vissza régi. ép H azánkat l---

W c le  One r  E r z s é b e t .

Torok Bálint.
Irta dr. Csaba Jenő.

Nem volt gyöngyélet a katona
élet 1582 ben. Nem volt akkor se 
biztos béke, se nyílt háború ; csak
hogy nem fizették a katonát, se a 
töröknél se a magyarnál. Élni pedig 
kellett, hát keresték az élelmet, ahol 
találták, ahogy tudták, elvitték a má
sét. A kalandos élet vadromantikája 
megfogott nagyon sok fiatalt, akár 
katolikus vagy protestáns, császár
párti vagy jó magyar, erdélyi vagy 
királyi magyar, akár gravamenes 
vagy törökellenes, békétáhitó vagy 
kardesörtetö volt is az illető. Még 
azzal se törődtek, hogy télen hideg, 
nyáron meleg, ősszel, tavasszal sá
ros a hadakozás. Melegítette, hűtötte, 
szárította őket az izgalom. Az izgalmak 
zajában azonban a béke sok vonása 
lemosódott róluk és az uj idők uj 
szokásai kirajzolódtak rájuk.

Egy ilyen szerencselovag volt 
Török Bálint.

Nem tudni, mi vitte a mondóit 
évbe Török Bálint egri vitézt Deb
recenbe. Annyi azonban biztos, hogy 
nem jó sikerrel járt el munkájában.

— Rettenetes helyzetbe jutoitam 
— panaszolta társainak. Felólán ke
resztül vagdosta a fejemhez az ösz- 
szes gorombaságokat, amelyek egy 
elókeló ur vocabuláriumában csak 
találhatók; és az ó szótára legalább 
is 6 foliánsból állott.

A másik keltő hallgatott. Végre 
az egyik megkockáztatta a szót:

— Nem mennénk el búfelejtöre?
— SzégyeljUk el magunkat, gye

rünk a föld alá — pártolta a másik.
— Gyerünk — mordult rá a har

madik.
Be is tértek egy pincébe.
— Nem iszom vizet, — kezdett 

szavalni Török, — attól pusztult el 
a világ Noé idejében. Kerülöm azért 
is, mert abba veszett Fáraó egész 
népével, meg aztán abból húzták ki 
azt a Mózest is. Az is igaz, hogy 
benne van az egész világ szemete. 
Bort ide! Abban csak a hamvas, 
aranyos szőlőnek nedvét látom, tu
dom, érzem.

Járt is szaporán a kupa, kocka, 
kártya, eláztak alaposan. Maguk se 
tudták, hogyan kerültek ki az Isten 
szabad ege alá. Azt se, hol bandukol
tak, csak azt érezték, hogy viszik őket 
valamerre. Lovaikra bízták magukat.

Biz azoknak több eszük volt külön- 
külön, mint nekik együttvéve. A ko
romsötét éjben megérezték, vagy meg- 
hallo'ták, hogy nem messze tőlük 
egy csapat halad; talán félelemből, 
talán társasösztönből, de közéjük ve
gyüllek. Senkinek se tűnt föl, még a 
három magyarnak se. Azok aludták 
a boldogok álmát.

Török Bálint egyszercsak magá
hoz tért, de nem önmagától. Erős 
nyomást érzett a hátán, az hozta 
vissza az álmok országából. Egy ló- 
farkas-zászlós török mellett találta 
magát. Nagyban korholták, meit az 
Állatitól annyira tiltott boritalból mér. 
téknélkül vette ki a részét. Egyet 
csuklót!, egyet nyelt és felébredt.

— Ne beszélj velem igy, mert 
különben tenyeredbe teszem a feje
det, — dörmögte mérgesen félálom
ban, de a sok török lát ára törökül.

Bamba szemmel nézett maga kö
rül. Azt hitte, álmodik és még mindig 
tengődik Törökországban. De vala
hogy mégsem hihette egészen. Külö
nösen nem hihette, mihelyt meglátta 
magakörül két kenyeres pajtáját, akik 
kijózanodását szorongva váiták. Azok 
már észrevették, hogy kóborló rác 
martalócok közé tévedtek és ruhájuk-
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Hasznos tudni,
hogy S c h m i d t h a u e r

term ím tes L B H E E E f l
ke8Brűvizóben a természetnek ha
talmas gyógyító ereje érvényesül.

növényeknél és m agvaknál eléri 
gyakorlati eredmények — ártöbb
let é s  piachódítás — mulatják, hogy 
a  m árkázás utján helyesen indul
tunk el s ebben az irányban tovább 
kell haladnunk. Gondolok a  liszt- 
m árkázásra. a  búza minőségi ellen
értékére, valamint a sajt. méz, 
szőlő és egyéb gyümölcsféleségek 
m árkázására.

Még inkább visszatükrözik a 
jelen lázas kórképét a külkereske- 
reskedelmi kapcsolatok. Nincsen 
olyan, gazdaságilag, ránk nézve 
fontos ország, amellyel az év fo
lyam án tárgyalnunk ne kellett volna, 
szerződés-kötés, megújítás, vagy 
m ódosítás végett. Első-sorban az 
idei rekord buzafelesleg elhelye
zése rólt ránk szinte emberfeletti 
munkatöbbletet. Igaz, hogy ezért 
csak hálásak lehetünk a Gondvi
selésnek ! De itt van, például, az 
osztrák szerződés, amelyet már 
eleve úgy kötöttünk meg, hogy a 
két hónaponkint összeülő vegyes 
bizottság a szerződés egyes pont
jait állandóan módosíthassa, az 
élet változó igényeihez idomíthassa. 
Az osztrák tárgyalások egész éven 
át, úgyszólván, állandóan tartot
tak.

Külkereskedelmi politikánk ered
ményesnek bizonyult; nemcsak ke
reskedelmi mérlegünk aktivitása 
mutatja ezt. hanem , egyrészt, a  bu- 
zafölöslegek sikeres elhelyezése, 
másrészt azok az uj utak, am elye
ket egyes külföidi piacokon törnünk 
sikerült. Elég, ha az olasz és a 
svájci buzaszéllitésra. a  török ló- 
szállitásra, a  német magexportra, i 
vagy az angol vajexportra utalok.

uak köszönhetik, hogy fel nem fe
dezték őket.

Fáradtan, de mégis hangosan 
beszéltek a rablók, mert hisz azok 
voltak, arcukból kirítt a zsivány. 
Szidtik a magyarokat meg a már 
elpusztított magyar földet. Több se 
kellett Török Bálintnak

— Ne bántsd ezt a földet nagy- 
fejű talárja. Szeretem, még ha féieg 
rágódik is rajta.

Azok nagyot néztek e szokatlan 
beszédre, de a borgöz letompitott 
minden gondolatot. Azonban Török 
Bálintnak veszekedő kedve kereke
dett; piszkáiódni kezdett.

— Ti mertek más felett pálcát 
törni? Hiszen ti C3ak tyúkot loptok 
és birkák bundáján nyiszitelitek kar-

_  / a*PUUH (
is van valódi- . 
sági védjegyé 
az ismert (BAY_
Bayer-kereszt. E

Meghűlés e4ső jeleinél és fájdal- I
máknál ASPIR IN-TABLETTÁK |

G yógyszertárban  k apható .

Termeléspolilika terén céltudó- 
tosan  és óvatosan haladtunk előre, 
a  m ezőgazdaság átállítása fejé. 
Erre a  térre tartozik a  cpí'orréno- 
termelés fokozása, a  lenolajrnog-, 
lenfonal- és kendertermelés fejlesz
tése, a ricinus-magtermelés meg
honosítása és uj gyümölcsösök 
telepítése. Ide tartozik a  szőlőter
melésnek csem ege szőlőtermelésre 
való átállítása is. Nem olyan sző
lőt kell termelnünk, am ilyenhez 
mi vagyunk szokva, hanem  am i
nőt a  külföldi piacokon is szíve
sen fogyasztanak. A termeléspoli
tika állattenyésztési részében két 
momentumot em lítek : az  egyik a 
borzderes fajta szarvasm arhának 
a  köztenyésztésbe való bevezelése, 
a  másik a  mangalica-sertés te- 
nyészanyag felfrissítése. Meri a 
külföldön csak  a tiszta fejű nehéz 
zsirsertésnek van keletje, ez az  a 
magyar specialitás, am iben ver
hetetlenek vagyunk.

Erdészetünkben, ami szintén 
egyik jelentős ága a  termelésnek, 
a hazai tüzifatermelés védelm e áll 
első helyen. E célból a  tűzifa-be
hozatal kellő szabályozására van 
szükség. Nagyfontosságu feladat 
az Alföld fásítása is. amit. a  mos
toha viszonyok ellenére is, erélye- 
lyesen folytatunk. Elkészültek az 
előm unkálatai a fajelzálogjog ren
dezésének, ami lehetővé teszi az 
erdőbirtokosoknak a  rövidlejáratu 
kölcsönök felvételét és igy, az  er- 
dőnekm egadja azolyannyiranélkü
lözött mozgékony hitelképességét.

A mai modern korban a  kisér- 
letügynek és a  szakoktatásnak 
döntő szerepe van a m agyar gazda 
sorsában. Az idei év nagyjelentő
ségű esem énye a növényvédelm i 
szolgálat megszervezése volt. Az 
1929. évi római nemzetközi növény- 
védelmi egyezmény szellemében 
rendeltem el ennek a  szervezetnek 
felállítását. Kitünően bevált az  uj 
nagy növényvédelmi kutató inté
zet, mely szellemi közösségbe 
foglalta a rovartani, biokémiai 
és növénykórtani tevékenységet.

Nem helyes és főleg nem teljes 
agrárpolitika az, mely a  termelés

kardotokat. A magyar legalább lovat 
lop és tarfejeteken csorbítja a vafát.

Ez már valóban sok volt. A vil
logó tekintetek elborultak, de Töröké 
kiderült, mint eső után az égbolt.

Elkurjantotta magát:
— Jancsi, Pista huj huj, hajrá!
Három kard suhant a levegőben, 

három fokos perdült meg az éjben, 
három helyen ismétl5dött a hajrá, 
reccsent a koponya, szökkent föl a 
vér.

Lett lárma, riadalom. Növekedett 
a zaj: pánikká fajult.

Valahol azt olvastam, hogy ami
kor az Ur Isten a szőlőt ültette, négy 
állattal trágyáztatta meg; disznó, juh, 
szamár és oroszlánnak jutott ez a 
tisztesség; azért undok, bamba, ordit \ 
és vakmerő a részeg ember. Török 
Bálintban meg emberében most a 
szamár meg az oroszlán kerekedett 
felül, ügy ordítottak és úgy viaskod
tak, hogy a török lovak is megbokro- ' 
sodtak.Gazdáik összeverekedtek, nem 
ismerték föl egymást: sötétben min
den tehén fekete. Mire elhordták az 
irhájukat, Török Bálint teljesen kijó
zanodott. Most már látta, hogy nem 
álom volt ami történt Két lófarkas 
zászló meg három fogoly bizonyította. 
Megjött a jó kedve. Vidáman vette 
uiját Eger felé Ott járt akkor valami 
Mercurius Gallobergicus. Jót mula
tott rajta és megörökítette. Az ő 
könyve után Bocstius költő is meg
énekelte.

szervezése és védelm e mellett el
felejtkezik az emberről, ak i termel. 
Ideértve, a  s z ó  tágabb értelmében, 
a m ezőgazdasági cselédet és  m un
kást is. De az  igazi, nagy, nem 
zeti érték akkor alakul ki, ha a 
földet és gazdát egy sorsközös
ségbe hozzuk. Szociális felada
taink három  nagy csoportra oszla
nak. Az egyikbe tartoznak a m ező- 
gazdasági m unkahiány enyhíté
sére szolgáló intézkedések. Ter
jedelmes vizim unkálafokat végez
tünk az  idén is, ami egyszerre kel
lős célt szo lgá l: m unkál ad  a m a
gyar föld népének és megvédi a 
termelést a  viz pusztításaitól. A 
tiszai em lékhajózás, am ivel a leg
nagyobb magyar em lékének akar
tam hódolni, a közfigyelmei a  vizi 
problémákra irányította és  újra idő
szerűvé tette a D una-Tisza csa
torna évszázados kérdését.

A szociális feladatok másik 
köre az Ínség pillanatnyi enyhítése. 
Az éhes em bernek kenyeret kell 
adni, ha m unkát nem terem thetünk 
részére. Hála az inséggabona ak 
ciónak, jogos büszkeséggel mulat
hatok rá, hogy a  m agyar falun 
sem tavaly télen nem volt. sem 
idei télen nem  lesz éhező  ember. 
A társadalm i rend legszom orubb 
jelensége lenne a  rekord gabona- 
termés és a  falusi nyom or tűrhe
tetlen ellentéte. Felelősségem tu
da tában  ígérhetem, hogy ez nem 
fog bekövetkezni.

A m ezőgazdasági szociálpoli
tika harm adik fejezete a m ezőgaz
dasági m unkás jogi védelme. A 
m unkás méltó az  ő b é ré re : ez az  
elv jut kifejezésre a  gazdasági 
m unkaszerződésen alapuló  köve
telések fokozott biztosításáról szóló 
idei törvénycikkben, am ely egyike 
a  magyar Corpus Juris legszebb 
alkotásainak. A m unkaközben bal
esetet szenvedő m unkás sorsáról 
a  Gazdasági M unkáspénztár gon
doskodik. Ennek a  kiválóan ve
zetett intézetnek az  anyagi egyen
súlya, valóban, m egnyugtató kivé
tel az  egész világnak csőddel 
küzködő, hasonló intézményeivel 
szem ben.

Ebbe a  gondolatkörbe tartozik 
még a  gazdaadósságok rendezése. 
M éltán ismerték el pénzügyi m es
term űnek a  m agyar korm ány ide
vágó intézkedéseit a  legszigorúbb 
bírálók is. A feladat nem volt 
kön n y ű : meg kellett menteni az 
eladósodott gazdát a  végpusztu
lástól és épségben kelleti tartani 
a  föld hitelképességét. Nyugodt lé
lekkel állíthatjuk, hogy ezt a z  el
lentétesnek látszó két célt elsze
gényedett és válságtól gyötört vi
szonyunkban tökéletesebb szinté
zisbe hozni nem lehetett volna, 
mint ahogy a  kiadott rendeletek
ben történt. A védett birtok intéz
m ényével sikerült az  adósságok 
hullám aiban fuldokló gazdát a  hol
napnak  megmenteni.

Nem lehet célja ennek a  cikk
nek. hogy mindarról szám ot adjon, 
ami egy éven keresztül a magyar 
m ezőgazdasággal és  a  magyar 
m ezőgazdaságért történt. Csak egy 
kis vázlatot akartam  itt adni a 
földművelésügyi miniszter vállára 
nehezedő felelősségről és a  fela
datoknak arról a  sokaságáról, amit 
a  mai keserves élet reánk ró. De ez 
a  vázlat is meggyőzhet m inden 
tárgyilagosan gondolkozó embert 
arról, hogy hanyatlás helyett fej
lődést jelentett a  m agyar m ezőgaz
daságra  nézve a  válságos 1933-as 
esztendő. Nincs okunk és nincs 
jogunk a  m agyar föld sorsán két
ségbeesni; lankadatlan  kötelesség- 
teljesítéssel, uj tervekkel és  uj el-

határozásokkal indulunk az  1934- 
es évnek, amelynek. Isten segítsé
gével, végre mégis csak meg kell 
hoznia a  boldogabb Karácsonyt!

Mit vár a falu népe?
Irta d r . S chandi Károly

ny. á lla m titk á r, o rszággyű l. képv ise lő .

A hatalm as róm ai birodalom, 
Heródes, a  c sászá r helytartója és* 
a  zsidók vénei és  főpapjai törtek 
ellene, mégis megszüleletl az Igaz
ság  Betlehem ben, egy elhagyott is
tállóban, ahol a z  egyszerű pász
torok siettek körülvenni szeretetük- 
kel. Tizenkét éve a  világ minden 
hatalm a a  m agyar igazság ellen 
tört. feldarabolták országunkat, 
m egkinozták nem zetünket, de az 
üldözés c sak  erősítette igazságun
kat. Alig néhány  évre a feldarabo
lás után O laszországban Európá
nak ma leghatalm asabb államférfié, 
Mussolini miniszterelnök bátran a 
m agyar ügy mellé állt. Angliában 
pedig az angol sajtó fejedelme. Rot- 
herm ere lord szállt síkra a  trianoni 
erőszak  jóvátétele érdekében. W il- 
son ha ta lm as országát Borah sze
nátor. A m erikának legnépszerűbb 
államférfid állította a  m agyar igazság 
mellé. A letűnő esztendő, melyről 
egy éve azt Írtam, hogy a  fordula
tok éve lesz, uj Németországot 
teremtett, melyre mindig szám íthat 
a  m agyar igazság. Ez az esztendő 
kiirtotta Európa testéből a  vörös 
mérget s ezzel a  mi igazságunk 
utjából ú jabb  akadály  gördült el.

Békességet és igazságot a k a 
runk. Bethlen István gróf Sopron 
visszavételével először ütött rést a  
trianoni igazságtalanságon. Most, 
mint valam ikor Kossuth Lajos, 
Anglia földjét járta  be felvilágo
sító szavainak hatalm as erejével 
és hetven ú jabb  angol képviselőt 
állított a  m agyar igazság mellé. 
M inden kunyhóban és pa lo tában  
feléje irányul m inden m agyar s z ív  
várakozása, hogy hősi küzdelm e 
sikerre vezessen. Z senialitása uj 
és  olyan formát kölcsönzött a m a
gyar nem zet revíziós követelésének, 
mely rövidesen egész Európát meg 
fogja hódítani. Ez az  uj forma a  
következő : A m agyarlakta terüle
tek v isszacsatolása, a  tótok, ruté
nek, németek, horvátok és m agya
rok által közösen lakott területek 
részére autonóm ia önálló rendel- 
kezesi joggal s a  három  nem zet 
által lakott, valam ikor szinm agyar 
Erdély részére önálló  állam iság. A 
tótok, horvátok, németek, rutének 
kívánságával teljes m értékben meg
egyezik az  uj revíziós alap . mely- 
lyel Bethlen István gróf a  m agyar 
igazság ügyét a  lehetőségek terére 
juttatta.

Békességet és igazságot ak a 
runk csonkaországunk határai kö
zött is. M egértéssel kell átlátni 
mindenkinek, hogy a falu lakossá
ga szenved legjobban a gazdasági 
egyenlőtlenség súlya alatt. Az ipar
cikkek á rán ak  sürgős leszállítása 
teremt c sak  gazdasági egyenlősé
get az országban. Ha nem lehet 
a z  állat- é s  term ényárakat felemelni 
és  az  ipari kartelok önként nem 
határozzák el m agukat arra, hogy 
a  falusi nép részére az  élelm iszer 
á raknak  megfelelő olcsóságot nyújt
sanak , akkor az  egészséges ver
senyt kell lehetővé tenni, hogy ne- 
csak  a  ruházati cikkek, hanem  a  
kovácsáru  cikkek, petróleum és 
m ás ipari cikkeknek az  á ra  is le
m enjen a  term ényárak színvona
lára. Tudjuk, hogy nem  tisztén 
rojtunk fordul meg, hogy A usztria
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és O laszország felé a vám sorom 
pók m egszűnjenek, sőt még a 
szom széd két barátságos állam 
hozzájárulása sem elegendő ehhez, 
mert Franciaország részéről lenné
nek nehézségek. De mivel mező- 
gazdaságunk és falusi népünk éle
tének fellendülése, termény és á l
latáraink em elkedése, m ásrészt az 
ipari cikkek o lcsóbbodása és ez
zel gazdasági életünkben a  ki
egyenlítődés is csak megfelelő 
vám unió utján lehetséges, ezt a 
célkitűzést is oda sorozzuk Tria
non revíziójának a követelése 
mellé s ha Bethlen István gróf és 
Göm bös Gyula, akiknek együttmű 
ködése ezekben az időkben egyet 
jelent az ország létérdekével, össze
fognak az  akadályok elleni küz-
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delemre, akkor ezen az utón is 
eredm ényeket hoz az uj esztendő.

A japán ipar versenye fenye
geti az európai iparkartelokat. 
„Sárga veszedelem “-nek nevezik 
ezt a versenyt a  gyáripari körök. 
Ne felejtsük el, hogy az amerikai 
m ezőgazdaság versenye viszont 
m ezőgazdasági árainkat nyomta le. 
Ez „zöld veszedelem " voit. A sár
ga veszedelem csak a  zöld vészé* 
delem kiegyenlítésére irányul. Nem 
akarhatja egy magyar em ber sem a 
magyar nagyipar romlását. De gaz
dasági egyenlőséghez ragaszko
dunk határainkon belül, ragaszko
dunk az igazsághoz, mert az igaz
ság békességet teremt falvainkban, 
városainkban és a  nemzetek tár
saságának körében is.

Gróf Bethlen Istvánt üdvö
zölte a vármegye közgyűlése.
L u k c s ic s  J ó zs e f a p á tk a n o n o k  te tte  m eg re á  a z  

in d ítván y t.
— Veszprémvármegye törvény- 

hatófági bizottsága szerdán délelőtt 
tartót a rendes téli közgyű'é ét dr. 
Kenessey Pongrác főispán elnöklésé
vel aki a „Hiszekegy" elmondása 
után hazafias szellemű, mélyér7é6ü 
szavakkal nyitotta meg a közgyűlést.

— Legutolsó közgyű ésünk óta 
— mondotta — mindnyájunk forró 
álma, a revíziót illetőleg, újabb biz
tató jelenségek mutatkoznak. E éren 
bizonyos intrikák érvényesültek a 
múltban, belpolitikai tekintetből is, 
amikor egy egy vezető politikusunk 
küifö di szereplésre indult. Ma már, 
hála Istennek, e'ekintetben egyek va
gyunk. Végre belátták minden olda
lon, hogy minden nyomor u águnk, 
bajunk, szenvedésünk eredendő oki 
megcsonkitatásunk. Látjuk azt is, 
hogy ebben az igen nehéz, annyi vi
lági- érdéssel összefüggő ügyben egy 
séget tudunk mutatni, s hogy meny
nyire tudunk eredményekhez köze
ledni. Ebből kell, hogy levonjuk a 
tanulságot, ami csak az Ehet: ha 
összefogunk, ha nem egym át mar
juk, hanem válvetett munkával, tőr 
heUtlen akarással és hittel dolgozunk, 
még ma is tudunk eredményeket t lérni.

— Karácsony hava van. S á l|unk 
magunkba, fogadja meg minden jó 
magyar, hogy minden egyéni érdeket, 
Krisztus példáján okulva, félretesz, s 
nem azt keresi, ami e2t a kevés, sze
gény magyart egymástól elválaszt 
hatja, hanem összefogva csak azért 
küzd, hogy a saját hibáján kívül oly 
szerencsétlen magyar nemzetet és 
annak minden tagját átmentse a 
jobb és szebb jövőnek, amelynek, ha

érte egységesen küzdünk, el is kell 
jönni. Meggyőződésem, hogy a th. 
bizottság minden tagja e kérdésben 
is egyetért velem, s eme munkánkra 
Isten bőséges áldását kérem.

Ezután a főispán, utalva a szi
gorú télre s arra, hogy sok megye
beli lakosnak sem meleg ruhája, sem 
meleg szobája, sem élelme nincs, a 
kormányzóné insegakciójára hívta 
föl a figyelmet és felkérte mindazo
kat, akik ti hetik, hogy támogassák, 
elsősorban természetbeni adomá
nyaikkal, az akciót. Annál is inkább, 
mert az e célra a községi elöljáró
ságoknál, főszolgabiráknál, polgár- 
mestereknél, vagy közvetlen nála, a 
főispánnál felajánlott adományokat 
kizárólag a vármegye területén lévő 
szűkölködik réizére fogják felhasz- 
ná ni Ha — úgymond — ebben is 
összefogunk, nehéz feladatunknak 
majd meg tudunk felelni.

M g röviden megemlékezett a 
kormány gazdaadósságokat szabá
lyozó rendeletéről, amelynek igazi ha
tása, főleg a többi társadalmi ősz 
ttlyra, csak ezu án fog érvényesülni, 
végül a közgyűlés uj behívott tagjai
nak lapunkban már közölt neveit 
jelentet e be.

A nagy tetszéssel fogadott meg
nyitó végén a főispán, az egész köz- j 
gyűlés élénk helyeslése közben, a 
baleset áldozatául esett megyés
püspök mielőbbi s minél kevesebb 
szenvedéssel leendő fölgyógyulásá
hoz fejezte ki jókívánságát.

Napirend előtt dr. Lukcsics Jó
zsef egyet, tanár, apátkanonok állott 
föl szólásra.

— A békediktátumok közül — 
mondotta többek között — a lég. 
égbekiáltóbb a trianoni szerződés, 
amely nemcsak területileg csonkította 
meg hazánkat, hanem társadalmilag 
és erkölcsileg is súlyos kárt okozott 
nekünk. És mindez azért történt, 
mert a békeszerződések készítői — 
ahogyan ezt maguk is elismerték —, 
földrajzilag, etnografiailag stb. telje
sen tájékozatlanok voltak Magyaror
szág felől s nem tudták, hogy ez a 
nemzet évszázadokon át küzdött és 
vérzett Nyugat kultúrájáért. Eme vak
ság elhárításának és megismerteté
sünknek nehéz feladatára vállalkozott 
Angliában hazánk kiváló f ia : gróf 
Bethlen István. (LelkeR éljenzés) Majd 
ugyanott Eckhardt Tibor képviselő 
és Németországban gróf Teleky Pál. 
Bethlen István hazaérkezésekor el
hárított magától minden ünneplést, 
de a2t nem tilthatja meg, hogy meg 
ne köszönjék neki hazája érdekében 
történt fáradozását és hálatett szívvel 
ne üdvözöljék azért a hatalmas föl 
világositó munkáért, amit Magyaror
szág jövőjéért, a revízió érdekében 
végez. Erre tesz indítványt azzal, hogy 
Bethlen további működését Isten ál
dása kisérje és teljes siker koro
názza.

A szárnyaló lendülettel előadott, 
szépséges fölgzólalás után percekig 
zúgott a tapsvihar, az inditvnyt lel
kes fölkiáltással egyhangúlag elfo
gadták.

A tárgysorozat keretében az alis
pán évnegyedes, kinyomatott jelen- 
lését fölolvasottnak vették, a főispán 
számonkérőszéki bejelentését, hogy 
nincs hátralék, tudomásul vették. A 
várm, gyámpénztár múlt évi záró 
számadását 814.000 P födözetével 
és a kiskorúak és gondnokolok kö 
vetélésének 759 000 P összegével 
jóváhagv’ák. A tartalék alap jelenleg 
54 000 P. — Az alispánnak a ház 
tartást alap által fölvett 150 000 P 
függő kölcsönök rendezésére a jövő 
év végéig haladékot, az idei házt. 
költségvetés hiteltullépéseinek födö 
zésére pedig engedélyt adtak.

A törvhat útalap 1934. évi költ
ségelőirányzatát 1,042 000 P bevételi, 
1,041 901 P kiadási összeggel és 
99 P cselekvő egyenleged jóváhagy 
ták. Az útadó kulcsa 13% . A köz- 
munkaválteág napszámdijait kézi 
munkánál 2 P, igás állat után 6 P- 
ben állapították meg. Ezzel kapcso
latban elhatározták, hogy a jövő év
ben folytatják a megkezded utépité 
seket és előirányozták a hitelt a 
pápa—felsőgörzsönyi és pápa—ge- 
cse—vinári utak fokozatos képitésére. 
Ugyancsak az elsők között megépí
tik a zirc—porvai ut átkelési sza
kaszát.

A közgyűlés névszerinti szavazás
sal a balatonmenti építkezésekről, a 
balatonparti telkek megosztásáról és

(Aid̂ cőcP
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Tökéletes vétel,
absolut szelektivitás, kristálytiszta 

hang jellemzi a

Superolimpikon-t
TELEFO NG YÁR R. T .

földarabolásáról, a vácári rendtartás
ról, az állatorvosok magángyakorla
táról, a gépkocsi ipar gyakorlásáról 
szóló várm. szabályrendeleteket jóvá
hagyta ; a várm. igazoló választ
mányt és kijelölő bizottságot újjá
alakította, illetőleg az egyes bizoit- 
ságokban megüresedet< helyeket be
töltötte. A Veszpiémi Ipartestület és 
a Kereskedők Társulata előterjeszté
sére a várm. tisztviselőknek és al
kalmazottaknak jelenlegi törzsfizeté- 
sük 50%*át karácsonyi segélykép 
megszavazták, dr. Tót h B la várm. 
főügyészt a II. személyi pótlékban 
részesítették, az alispánnak a Bala
toni Hajózási Rt. ig. taggá választá
sát jóváhagyták, miniszteri leiratokat 
tudomásul vettek, társtörvényhaióeá- 
gok föliratait pártolták és még több 
segélyezési és anyagi vonatkozású 
stb. ügyet intéztek el.

A tárgysorozat előadói dr. Po- 
rubszky Elemér főjegyző, dr. Kenes
sey Zoltán másodfőjegyző, dr. Vad- 
nay László tb. főjegyző, dr. Szász 
Kálmán tb. másodfőjegyző és dr. 
Kiss Ernő tb. főszolgabíró voltak.

Újévre
Á LLA M S O R S JE G Y E T

( h ú z á s t  d e c .  2 9 .-é n )

Szűcs Banktól.

A legszebb karácsonyi és újévi ajándék
Gyerm ekjátékok ||| Rózsavölgyi, Nádor, ||| Remington Junior 

~ Bárd karácsonyi album || irógép

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

ó r iá s i nagy v á la s z té k b a n  b e s z e re z h e tő k  —— — — —

Fo d o r Forenc könyvkereskedésében, Veszprém.
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Gazdavezéreink 
a gazdákért.

SchandI Károly a földbérlő 
szövetkezetek, Holltscher 

Károly a mezőgazdasági 
szeszgyártás mellett. 

Jókay-Ihász  M iklós a  gazdavédö  
rendele trő l.

Vestprémmegye népszerű gazda- 
vezérei: dr. SchandI Károly ny. á'- 
lamtitkár devecseri é i Holitscher Ká
roly gazd. főtanácsos, zirci képvise
lők nemcsak a patlamentban, hinem 
azon kívül is buzgó és eredményes 
tevékenységet fejtenek ki a gazdák 
érdekében. így az elmúlt napokban 
egyik a Községek Országos Kong- 
resszusán, a má3ik a Gazdasági Egye 
sületek Orsz. Szövetségének közgyű
lésén hallatta mindenkor nagysulyu 
szavát, amint az alábbi tudósítások
ból is kitűnik.

Dr. SchandI Károly ny. államtit
kár, az OKH alelnök vezérigazgatója, 
a faluszövetség h. elnöke, Veszprém- 
vármegye devecseri kerületének il 
lusztris képviselője ismertette a kong 
resszus programját. Ecsetelte az erő
feszítéseket, amelyeket a falu érde
kében a közigazgatási, kulturális, 
gazdasági és társadalmi téren a köz
ségek kongresszusa kifejtett, majd 
rámutatott a községek háztartásának 
válságára, amelyet páihuzamosan kö
vetett a mezőgazdaság leromlása is. 
A legrosszabbtól tartott már min
denki, amikor az ország étén feltűnt 
elszánt akaratával az uj magyar erő 
vezére. Gömbös Gyula miniszterel
nök. Kifejtette továbbá, hogy a sa
ját erőnkre kell támaszkodnunk, ha 
a kibontakozás útját keressük, de 
anélkül, hogy feladnánk családi jo 
gainkat az állammal és a testvéri 
szolidaritás jogait a magyar váro
sokkal szemben. A kongresszus a 
teremtés optimizmusával az uj ma
gyar jövő alapjait kívánja lerakni. 
Ezu'án elismerését fejezte ki a köz
ségek vezetőinek, majd visszautast - 
tolta azt a vádat, hogy a fa lu i szö
vetkezeti mozgalom a merkant listák 
adófilléreiből áll Rámulatoll arra, 
hogy a magyar fa lu  megerősítésé’e 
földbérlő szövetkezeti mozgalmat kí
vánnak keresztülvinni, amely végső 
fázisában a telepítést készíti elő. Ezek
nek a céloknak érdekében a falul 
meg kell szervezni a nemzeti poli
tika szellemében.

*

A GEOSz legutóbbi közgyűlé
sén Holltscher Károly Örömmel sze
gezte le a bortermelók hivatott veze 
tójének, Waldbolt Kelemen bárónak 
ama kijelentéséi, hogy a szőlősgaz
dák a mezógazdasági szeszgyárakkal 
egy utón kívánnak haladni és törek
véseikben a mezőgazdasági szeszter
melők érdekeit sérteni nem akarják. 
Kifejti, kogy a szeszéitíkesiló, amelyet 
olyan sokszor támadnak, vollaképen 
nem kartel, hanem az értékesítésnek 
az irányitógazdálkodás elgondolása 
szerint történt helyes szervezete. Nem 
lehet ebben a vonalkozásban arról 
beszelni, hogy a mezőgazdasági szesz
ipar a szeszkartel uszályhordozója 
lenne, mert az ipari é t mezőgazda
sági szeszgyárak viszonyát törvény 
szabja meg. Bárhogy alakul is a hely
zet, a fogyasztási szeszre a mező
gazdasági szesziparnak szüksége van, 
e  nélkül nem tudna megfelelő átlag
árat elérni éa termelni. A mezőgaz

dasági szeszgyáriás szorosan Össze
függ a mezőgazdaság üzemével és 
ha helyzetén rontanának, a mezőgaz
daságnak ez az utolsó iparága is 
elpusrlu'na.

Ugyanezen a gyű'ésen fölszólalt 
még dr Jókay Ihász M’Hós vo t orsz 
képviselő, a Veszp émvá m. Gazd. 
Egyesül t a'elnöke is

fókay Ihász Mik'ós szerint a gaz
davédő rendelet a kormány jóindula
tának a bizonyi'éka. Hiinyaii a>on 
bán mielőbb ki kel egészíteni Tisz 
tázni kell a kataszteri tisztajövedeem 
tizenötszörösén alul eladósodott gaz
dák helyzetét, mert ezeket sem lehet 
teljesen kiszolgáltatni az árverések
nek A törlesztést évi 2°/o bán ke lene 
maximálni. A terhelési határ meg 
állapi'ásánál a be nem k-tHezeti tér

hét is figyelembe kell venni. A jőve 
delemmegoszlásnál pedig ne az adó 
lap legyen mé vtdó, meri ez nem 
mindig igazságos, hiszen a megálla 
pilás becsléssel történik. E'esik a vé
dettségtől a cséptőgéptulajdonos kis 
gazda, vagy a ktaipatos akkor is, ha 
főjOvede me a főidből ered Kivána 
los. hogy a haszonbérjővedrímet 50 
holdo fdlül is mezőgazdasági jöve
delemnek tekintsék. A hosszú lejáratú 
hitelek törlesztését nemcsak zajogle 
véllel való fizetéssel kell leh-tflvé 
tenni, hanem á 1 tndósitásra is szűk 
ség van, mert most a lefize ésekrt 
a pénzintézetek letétként kezelik Nem 
szabad engedni, hogy a pénzint ve 
tek a kamatmaxi tnáási rendeletet 
ki játsszák.

Erősödik a Nemzeti Egység 
a vármegyében.

Már maga a nép toborozza a Vezér táborát. — Még ma 
is vannak, akik nem érzik a felebaráti szeretet és össze
tartás szükségét — mondotta a kéttornyulaki vitéz huszár. 

- A veszprémi temetöhegy táviratilag üdvözölte a Vezért 
és a főispánt.

Reményteljes a jövő, meri a Ve- 
zér cé tudatos akarati, a nép ereje 
törhetetlen és nem szenvedhet ha
jótörést.

— Rossz világ szakadt ránk, de 
nég ma is vannak, akiket nem tépett 
meg a sors és nem érzik a felebaráti 
szeretet és összefutás s ükségességét 
— mondotta Horváth Kiroly kétlor- 
nyulaki volt vitaz fehérvári huszár, 
aki ma is készen á l, hogy a csehe
ket móresre tinitsa.

*
Az elmúlt vasárnap N igyvázsony- 

bán tartotta alakuló értekezletét a 
NE A gazdakör meg élt a község 
érdemes polgáraival. Wágner Károly, 
a helyi szervezet elnöke nyitotta meg 
az értekezletet s bensőséges szavak
kal vá/olta az egység szükségességét 
és a falu r épének összetartását. Utána 
Felber Pá vm. központi titkár mon
dod nagyhdtá u, lendületes beszédet:

— É t tudom, — úgymond — 
hogy ebben a községben végrehajtó 
járt, azt is tudom, hogy szomorú és 
reménytveszteit a falu jó népe, de 
kötelességem volt idejönni, nem nép 
szerűséget keresni és nem kortes 
kedni, hanem azért, mert a Vezér 
parancsolta. Azért küldött a Vezér, 
hogy szószólója legyek egy eszmének, 
amely gazdaságilag és erkölcsileg 
felemeli és talpraállítja kétségbeesé
séből ezt a népet, hogy visszaadja hi 
tét, önbizalmát, élet- és munkakedvét 
a NE szellemében Önök ugyebár pa
naszkodnak a kartelok ellen? Ni cs 
itt más segítség, lépjünk mi is kar 
telba. Milyen hdtdmas lesz ez a kar 
tel (m agyarul: a Nemzeti Egység tá 
bora), amelyben közel öt miliő föld
művelő ereje, vágya, akarata, fold jé 
nek és tisztességes, verejtéses mun 
kájának gyümölcse talál értékelést és 
védtlmet I

Nagy megértéssel hallgatták a jelen
voltak a közp. titkár világos fejtege
téseit és egvhangu helyesléssel meg
alakult a NE szervezete. Megválasz 
to ták  a tisztikart is : vezetőtitkár 
Steierlein Ambrus főjegyző. Winkler 
Ferenc községi főjegyző beszélt ez

után a NE céljairól és összetirtásra 
buzdító ta óz-égének n^pét. Több 
felszólalás hangzott még el, amelyek
ben a kartelek a á ytalan drág Hsait 
és a súlyos adóterheket tették szóvá 
Hango/tit'ák, tudják, hogy a Vezér 
milyen nehéz munkát váll 1, am ly 
ben segit-e is meg az Isten. Ezután 
Vinkler főjegyző vendégszerető há

zába meghívta a helyt inteligenciát, 
ahol kellemes hangulatban sokáig 
maraddt együtt a társaság és élve
zettel hallgatta Felber Pál szép ka- 
tonanótiit és dalait.

A többi községben is hasonló 
szellemben, lelkes hangulatban ala 
kult meg a NE szervezete. Németle- 
ányfalun az elnök Antal Károly, ve
zető titkár Kolontári Gyula. Német- 
barnagon elnök Leithold János, ve
zető ti'kár vitéz Magassy József. 
Mencshelyen elnök Lampé/th Dezső, 
vezető titkár Szász András Itt a fő
jegyző látta szívesen a kiküldötteket 
magyaros vendégszeretettel. Vöröslőn 
elnök id Tier József, vezető titkár 
Schalbert Ferenc.

Magyarbarnagon Szillaisy Sándor 
ref. lelkész, a helyi szervezet elnöke 
lélekemelő, nagyhatású szép beszéd
del nyitotta meg az értekezletet, amely, 
nek kapcsán kifejtene az egység nem- 
zetépitő szükséges égét. Itt vezető tit
kár Sándor B la. Ezekben a köz
ségekben a központi titkárt elkísérte 
Weisz József németbarnagi gazdál
kodó.

A pápai járásban vitéz Skublits 
Viktor jószágigazgató társaságában 
jelent meg a központi kiküldött. Két
tornyúikon Horváth Lajos ref. lel 
kész nyitotta meg az ülést és u'ána 
ugyancsak lelkes beszédben emelte 
ki a község népét, amely mindig meg
értette, ha a haza áldozatot kívánt 
tőle. Ké te ezt a derék népet, hogy 
— mint eddig — a jövőben is szorosan 
tartsanak össze, mert csak igy tud 
kigyógyulni a nemzet betegségéből. 
Több felszólalás hangzott itt is el, 
igy id. Szöllős József ezalkalommal 
is azt hangoztatta, hogy sok az adó 
és drága a csizma. Horváth Károly

szinte lángoló lélekkel beszélt a múlt
ról, a magyar huszár vitézségéről és 
elkeseredetten hangoztatta, hogy akik 
a háborúban nem vettek részt, nem 
tanúsítanak kellő megértést azokkal 
szemben, akik végigszenvedték a vi
lágháborút s anyagilag, testileg, lel
kileg tönkrementek.

— B zom benne, — mondotta — 
hogy a NE vezére őrködni fog, hogy 
az érdem és igazság érvényesülhes
sen, mén ő is katona — Végül kijelen
tette, hogy ma is kész h a /á |á * *rt lóra 
0>ni. Az éitekezhten megjelent Karty 
József nagybérlő, az ugodi kerület 
vezető titkára is. Itt a ve ető titkár 
Csdkváry Ferenc ref. tanító.

Dikán ugyancsak nagyszámban 
jelent meg a község polgára iga. Végh 
Gíza kö/ségi bíró nyitotta meg az 
érekezletet. amely Felber kö ponti 
tH á ' előadása nyomán igen lelkes 
hmgularban folyt le TóOb feNzóla- 
lá< hangzott el, amelyekben becsü
lt tesen megnyilatkozott a község 
edd gi msga'artása. Akik ugyanis 
eddig nagy é /ben más párttal ro 
konszenveztek, most a n p és a köz
ség é d-kében támogatják a NE et, 
me t belátják, hogy ebben a h lyzet- 
b*n gyors segítségre van szükség. 
Megtiltó vol átnt ezeket a déré< ku
ruc magyaroka*, akiknek lelke a kos 
sutht függetlenség nemes eszméi
vel van telítve, de lassan rájönnek, 
hogy más most a helyzet és önma 
guknak ártanak, ha m 'g  mindig a 
tagadás álláspontján akadályozzák a 
jobb jövó kibontiko ásái Dtkán Pd- 
hdny János ref. tanító a vezető titkár.

Jellemző, hogy már a legeüenzé- 
kibb gazdák is bizalommal emlékez 
lek meg Gömbös Gyuláról, a NE 
vezéréről. Szinte ösztönösen érzik, 
hogy a Vezér céltudatos akarata tör
hetetlen és nem szenvedhet hajó
törést.

A Vezér és a főispán 
üdvözlése.

A Nimzeti Egység veszprémi VII. 
kerületi válaszimánya Hamozner Mi
hály választmányi tag vendéglőjében 
mull szombaton tartotta választmányi 
ü éréi. amelyet dr. Rosenberg Jen® 
egészségügyi főtanácsos, elnök ma
gasan szárnyaló beszéddel nyílott 
meg, visszatekintve az elmúlt év 
politikai eseményeire. Felber Pál 
várm. kűzponti titkár az Összefogás 
erejérOl, dr. Prlegl László kerületi 
titkár a szervezési kérdésekrOlelnOk 
dott beszéde után a gyűlés, az mon- 
indilványára, táviratilag üdvOzOlte a 
miniszterelnököt és vármegyénk fő
ispánját. A távirat szövege a követ
kező: .A  Nemzeti Egység Veszprém 
városi VII. kerülelének nagyválaszt- 
mánya és a földmunkások értekez
lete szeretettel üdvOzli és lelkesedés
sel sorakozik zászlója alá A párt 
megbízásából: dr. Rosenberg Jen®
e. U. főtanácsos, városi I. főorvos, 
körzeti pártelnök, dr. Tímár Lajos 
körzeti pár’titkár-. A választmányi 
ülést, amelyen részlvett Sloll Ferenc 
városi párttitkár is, megbeszéli* 
követte, amelyen felszólalásokkal 
résztvetlek Rózsa Imre és l/flslls 
János alelnökók, Debreczeni János, 
Széli István, Molnár István, Szűcs 
József, Puchinger Károly, Simon Ist
ván és Ihász József választmányi ta
gok. A gyűlésen elhalározta a párt
szervezet, hogy a tél folyamán a VII. 
kerület Összes tagjait plenáris fllésm 
fogja meghívni, amelyen az aktuális 
kérdéseket megtárgyalják.
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H Í R E K .
—  Kellemes karácsony i ün

nepeket kívánunk lapunk kedves 
olvasóinak, m unkatársainak , hir
detőinek é s  minden jóakarójának.

— Szem élyi h írek . Dr. Kenessey 
Pongrác, vármegyénk főispánja pén
teken nejével Bpestre utazott, ahol a 
karácsonyt leányuknál töltik. — Dr. 
Werner Adolf zirci apát, dr. Horváth 
Konstantin perjellel és Czilek Balázs 
főigazgatóval, Bpesten a Szent István 
Akadémián rendezett Békefi Remig- 
emlékünnen vett részt.

— Rótt N ándor m egyéspöspök 
e ltö rte  a  karját’. Hétfőn este futó
tűzként terjedt el Veszprémben a 
hir, hogy dr. Rótt Nándor megyés
püspököt súlyos baleset érte. A me
gyés főpásztor, dr. Schwarcz Róbert 
udvari papja kíséretében, a várból 
lefelé jövet a volt Pápayház előtt 
elcsúszott, elesett és oly szerencsét
lenül, hogy bal felsőkarja a válla 
alatt eltörött. A 64 éves egyházfő 
férfiasán állta a bajt, a kínzó fájda
lomtól elhalaványodott ugyan, de még 
elsétált a püspöki jószágkormányzó
ságig, sőt gyalog ment vissza a pa
lotájába. Itt a gyorsan előhivott házi
orvosa dr. Grünner László és dr. 
Riha László OTI főorvos helyre tették 
és erős kötés alá vették az eltörött kar
csontot, a püspök azonban nem feküdt 
ágyba, hanem még másnap is fenn ül
dögélt. A baleset hire az egész politi
kai és egyházmegyében általános 
nagy részvétet keltett és személyesen, 
az egyházmegyei irodában kitett ivén, 
valamint telefonon a tisztelők nagy 
serege érdeklődik Rótt Nándor egész
ségi állapota iránt, Isten áldását 
kérve a közszeretetben álló, jóságos 
lelkű főpásztorra. — Amint lapzárás
kor örömmel értesülünk, a püspök 
állapota örvendesen javul, a fájdal
mak enyhültek és a főpásztor már 
néhány látogatót, köztük dr. Kenessey 
Pongrác főispánt is fogadta.

— P áp a i á ld á s . Karácsony első 
napján a székesegyházban, a 9 órai 
ünnepi szentmise után, a beteg me
gyéspüspök megbízásából Krdnitz 
Kálmán félsz, püspök pápai áldást 
fog osztani,

— K arácsonyi isten tisz te le tek  
V eszprém ben. A székesegyházban 
dec. 24.-én éjféli mise. Karácsony 
első napján reggel fél 7-kor szent
mise, 9 kor főpapi mise szentbeszéd
del, fél 11-kor plébániai nagymise, 
d. e. fél 12 kor csendesmise. Az 
ünnep második nápján ugyanez a 
sorrend. — A református templom
ban az ünnep két napján d. e. 10 
é3 d. u. 3 órakor lesznek istentiszte
letek. — Az evangélikus templom
ban Karácsony mindkét napján d. e. 
10 és d. u. 3 órakor lesz az isten- 
tisztelet. Mindkét protestánstemplom
ban a délelőtti istentiszteletek úrva
csora osztással lesznek kapcsolatosak.

— D oktori oklevél. Rhosóczy 
József debreceni keresk. isk. tanár, 
Rhosóczy Rezső veszprémvárm. nép- 
müv. titkár jelesképzettségü fivére a 
bpesti Közgazd. Egyetemen elnyerte 
a  doktori oklevelet.

— C ím adom ányozások. A kor
mányzó, a val ás. és közoktatási mi
niszter előterjesztésére, Gombos Antal 
veszprémi kegyes tanitórendi róm. 
kát. gimn. igazgatónak a tankerületi 
kir. főigazgatói címet, Krehnyay Béla, 
a  veszprémi kir. tanfelügyelőség ve
zetésével megbízott kir. segédtanfel
ügyelőnek pedig a kir. tanfelügyelői 
címet adományozta. — ügy a pe
dagógia terén kiváló érdemeket szer
zett, tudós piarista igazgatónak, mint 
a még nemrégen ittlevő, de már is 
nagy tiszteletre szert tett tanfelügye
lőnek kormányzói kitüntetése őszinte 
Örömet kelt vármegyeszerte.

— Igazgatói cím. A veszprémi 
megyéjpüspök elismerése jeléül, a 
karácsonyi ünnepekre, egyházmegyéje 
több róm. kát. tanítója között Forgács 
Gyula ősi és Rizinger Lajos vidi kán- 
tortanitókat, valamint Törzsök Jenő 
bakonybánki tanítót az igazzgatói 
címmel tüntette ki. — A dunántúli 
evangélikus püspök pedig Gömbös 
Sándor pusztamiskei ev. tanítót ér
demeiért ugyancsak igazgatóvá ne
vezte ki.

— Dr. C sorba G éza tb . fő
szo lgab író  em lékének. Fölkéret
tünk a következő sorok közlésére: 
Mélyen megrendülve értesült Vesz
prém vármegye testnevelési tisztikara 
dr. Csorba Géza tb. főszolgabíró 
elhunytéról. A szó szoros értelmében 
vett bajtársat veszítettük el benne, 
aki hazafias lelkesedéssel, kötelessé
gét messze meghaladó odaadással 
vállalta nemzetnevelő munkánkat. 
Mindennapi bajainkat és örömeinket 
egyaránt megosztotta velünk és kü
lönösen devecseri szolgabirói műkö
dése alatt létre hozott alkotásaival 
önmaga állított maradandó emléket 
nevének. A vármegye testnevelési 
tisztikara mindig hazafias kegyelettel 
és bajtársi szeretettel őrzi meg em
lékét.

— H átralékos előfizetőinkhez.
Január 1.-én uj lapnegyed kezdődik. 
Erre való tekintettel ismételten nyo
matékosan fölkérjük azokat az elő. 
fizetőinket, akik régi hátralékban 
vannak, hogy tartozásuk kiegyenlíté
séről gondoskodni szíveskedjenek, 
mert a jövő évre okvetetlenül tisz
tázni fogjuk az ügyet, ha reákény- 
szeritenek, esetleg bírói utón is.

A kiadóhivatal.
— K arácsonyfa-ünnepélyek . A

lapunk legutóbbi számában jelzett 
karácsonyfa ünnepélyek közül kettő 
már megvolt Veszprémben. Az elsőt 
vasárnap délelőtt a M ANSz rendezte 
— a kormányzóné segélyakciójának 
keretében — Kossuth-utcai székhá
zában, amelyet ezalkalomra nagy 
számmal töltöttek meg a MANSz 
tagjai és az érdeklődő közönség. Ez 
utóbbi soraiban megjelentek dr. R ótt  
Nándor megyéspüspüspök és dr. 
Kenessey Pongrác főispán is, és még 
több notabilitás. A katolikus és pro
testáns szegény iskolásgyermekek pe
dig irgalmasnővérek, illetőleg taní
tóik vezetése alatt jöttek el, hogy 
részesei legyenek a karácsonyi jóté
konyságnak. Hatalmas és gyönyörűen 
diszitett karácsonyfa várta már őket, 
amely alatt, valamint a környező 
asztalokon a szeretetajándékok voltak 
kirakva. Kenessey Pongrácné főis
pánná, mint elnöknő fogadta az ér
kező vendégeket, majd a megyés fő- 
pásztoit és a főispánnét két kisgyer
mek szavalattal üdvözölte. R ó tt Nán
dor megyéspüspök intézett ezután 
fenkölt szellemű szavakat az egybe
gyűltekhez, amelyekben hangoztatta 
a keresztény emberszeretet és szo
ciális jótékonykodás napjainkban való 
különös fontosságát, majd kiemelte 
azt a dicséretes áldozatkészséget, 
amit karácsonyi szeretetünnepségével 
a MANSz lelkes elnöknője és a buzgó 
tagok kifejtettek. A szívhez szóló, 
szép szavak után a MANSz nemes 
szivü urhölgyei kiosztották azokat a 
fehérnemüeket, amelyeket a MANSz 
háziipatilag állított elő. összesen 100 
szegény gyermek kapott alsóruhát, 
de ezenkívül még fából készült házi
kókkal s más szép fa-játékkal, meg 
mákos- és dióskaláccsal is boldoggá 
tették őket. Aszerint, ki milyen ta
nuló, kaplak nagyobb meg kisebb 
játékokat és szemet szivet gyönyör
ködtető volt a látvány, amint a ki
csinyek örömtől sugárzó arccal ci
pelték kifelé a jóságos „MANSr- 
nénik" által ajándékozott szeretet- 
csomagokat.

A veszprémi Petőfi Kör.ben pe
dig szerdán dé!u‘án folyt le a ka
rácsonyfa ünnepély. Bognár Kálmán 
elnök meleg8zavu megnyitója után 
Bognár Irinuska szavalt bájosan al
kalmi költeményt, amit hat kisgyer
mek énekes-verses, lelket gyönyör
ködtető pásztorjá éka követett. Dr. 
Gludovácz József róm. kát. hittanár 
megragadóan szép beszédben mél
tatta Karácsony és a karácsonyi jó
tékonyság jelentőségét és megérde
melt elismeréssel adózott a kör el
nökének, aki ezután 11 szegény 
kisfiút é i 11 kisleányt ruházott föl 
jó meleg téli ruhával. Kalauz Ma
riska szépen elmondott versikéje 
u'án Bognár Kálmán elnök zárósza* 
vaival ért véget a kedves és meg
ható szeretetünnepség, amelyen ott 
voltak Serák József kanonokplébános, 
dr. Birky Miklós polgármester, dr. 
Nagy László v. főjegyző, Krehnyay 
Ede tanfelügyelő stb.

A Kát. Kör karácsonyfaestélye 
dec. 23.-án, ma szombaton d. u. 5 
órakor lesz a nagyteremben s ez al
kalommal a karácsonyi vásár jöve
delméből 21 szegény iskolásfiut fog
nak felruházni. A 22. fiú felruházási 
költségét dr. Radványi Viktor apát- 
kanokok, egyh. elnök vette magára.

— „Credo" gyűlés. Vasárnap 
taitotta a veszprémi „Credo" férfi- 
egyesület szokásos havi konferenciá
ját a Kát. Kör nagytermében. A gyű
lés szónoka, dr. Végh József teol. 
tanár beszédében Keresztelő Szt. Já
nos nagy alakját állította hallgatói 
elé. A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
u án Serák József kanonok-plébános, 
az egyesület egyházi elnöke ismer
tette adventnek és a karácsonyi ün
nepkörnek litugrikus vonatkozásait 
az egyházi évben.

M  E G J E L E N T

Z jR  Í L á f ’l jjS
a karácsonyi 

y  képes árjegyzék 
m  és a lka lm i vételü
W  fényképezőgépek
V lis tá ja .

t H A  F A
* Hatsebek és Farkas

B U D A P E S T

f o to ,  o p t ik a i  é s  r é d ió s s a k O d o t
IV . K á ro ly  k r t.  28. V I. Andrássy-u t 31.

361 V II. R ákócz i-u t 80.

— T alá ltak  Veszprémben dec. 
13.-án 1 drb. sált. Igazolt tulajdo
nosa a rendőrkapitányságon átveheti.

— „K etten az é jszakában" 
cimü kimagasló film van a mozi 
december 23-24 25.-i műsorán A fő- 
szerepekben: Liáné Haid. Gustav 
Dissl, Paul Kemp és Paul Oltó. Min
den előadás mérsékelt helyárakkal. 
— Karácsony másnapján Anny Ondra 
filmopeitje, a Szoknyás regiment,szin
tén leszállított helyárakkal. — Szer
dán csütörtökön, filléres előadások
ban Harry Piel kalandorfílmje, A lát
hatatlan ellenfél.

— Tizennyolcévcsek je len t
kezése . Fölkérettünk az alábbiak 
közlésére: A m. kir. belügyminiszter 
ur 1930. december 16 án 63 410— 
930. VI. sz. alatt kiadott rendelete 
értelmében felhívom minden Vesz
prémben és a rendőrileg hozzátar
tozó részeken lakó, vagy tartózkodó 
egyént, ki ezév folyamán tizennyol
cadik évét betölti (1916. évi szüle
tésűek), hogy rendeletem megjelenése 
napjától 1934. január 31.-ig bezáró
lag, rzt a körülményt a rendőri be
jelentő hivatalnak bejelenteni köteles. 
Ennek következtében 1934. január 
31.-ig minden 1916. évben született 
egyén (férfi és nő) tartozik magát 
bejelenteni, tekintet nélkül arra, hogy 
ezideig be volt e már jelentve, vagy

n e m  á z ik  á t ,
t a r t ó s s á g a  c s o d á v a l h a tá r o s
A z  én talpam  O km atalp
K evés pénzért soká tart

sem. A bejelentést a rendőrkapitány
ságon 8 fillérért kapható és kizáró
lag e célra szolgá'ó űrlapokon kell 
teljesíteni. A bejelentés teljesítéséért, 
a kitöltött adatok valóságáéit, mind 
a bejelentés teljesítőiére kötelezett 
(szállásadó, családfő), mind pedig a 
bejelentendő egyén egyaránt felelő
sek. A bejelentés elmulasztóival szem
ben kihágási utón fogok eljárni. 
Veszprém, 1933. december 19 én. 
Homoky m. kir. rendőrtanácsos, a 
kapitányság vezetője.

— A várm egye k isgyülése. 
Veszprémvármegye törvényhatósági 
kisgyülése kedden délelőtt tanácsko
zott dr. Kenessey Pongrác főispán 
elnöklése alatt s előkészítette a más
napi megyegyűléa tárgysorozatát, va
lamint több saját hatáskörébe tartozó 
ügyet iniézett el. A dr. Kenessey Zol-

' tán másodfőjegyző által referált köz
úti költségvetésnél Holitscher Károly 
kért és kapott több fölvilágositást és 
indítványára fölkérték az alispánt, 
hogy a zirc—porvai vicinális ut át
kelési szakaszát a jövő évben minél 
előbb építtesse meg a vármpgye. 
Pápa város köztisztasági szabályren
deletének tárgyalásánál pedig Szűcs 
Dezső szólalt föl és indítványára a 
fölebbezésnek helyt adván, a sza
bályrendeletet újbóli tárgyalásra visz- 
szaadták a városnak.

— B udapest po lgá rm esteré 
nek köszöneté a  „V eszprém vér- 
m egyé" nek. Bpest székesfőváros 
polgármestere a következő sorokat 
intézte lapunkhoz : „Tekintetes Szer
kesztőség! A székesfővárosi gyermek
nyaraltatási akció érdekében kifejtett 
hírlapi támogatásáért, mellyel a sze- 
génysorsu tővárosi gyermekek nya- 
raltatását elősegíteni szives volt, fo
gadja a tekintetes Szerkesztőség há
lás köszönetem kifejezését. Sipőcz s. 
k., polgármester".

— A rád ió techn ika  mai állása 
szerint nyújtható összes előnyöket 
egyesíti magában a Standard rend
szerű telefongyári TR T Super Olim
pikon készülék. Tökéletes szelektivi
tás, abszolút jó vétel és kristálytiszta 
hang azok a tulajdonságok, amelyek 
ezt a legújabb készüléket felülmul- 
hatatlanná teszik.

— H aynau kedvesének fan
tasztikus élettörténete a bpesti 8  
Órai Újság legújabb cikksorozata. 
Ez a komoly, friss és megbízható ú j
ság mindig érdekes és hiteles ada
tokban bővelkedő cikksorozatot ad, 
de olyan izgalmas és drámai bonyo
dalmakban bővelkedő egyik sem volt, 
mint ez, amely a szabadságharcot kö
vető rettenetes terrort is bemutatja. 
Hermann Angelika pesti varrólány 
magyar urakat és olasz hazafiakat 
akasztatott, megtöltötte a börtönöket

Legszebb névjegyek Fodornál!
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és nőket korbácsoltatok meg nyilvá
nosan, mindenható barátja, a bolsicai 
hóhér által. Ezt a mozgalmas törté
netet a 8  órai Újság jubiláns ka
rácsonyi számában, sok-sok kitűnő 
cikk, riport, vers, kroki és más ol
vasmány mellett kezdi kOzOlni. A 64 
oldalas lap ára mindössze 20 fillér. 
Legjobb elöjegyeztetni a lapárusitónál.

— IskolánkivQli népm űvelés. 
Bér hiúdról jelentik: Vasárnap volt 
a harmadik előadás az Iparos Oi 
vasókOrben, nagyszámú hallgatóság 
előtt. Keserű Erztébet és Lacza Jó 
zsef tanitók vezetése melleit az is 
kolás gyermekek igen szép és meg 
ható karácsonyi jeleneteket adtak elő, 
qiajd dr. Barabás Lajos orvos a fér 
töző betegségekről tartott nagyon 
tanulságos, értékes előadást. Ezután 
Oerebics Mária, G.*rebics Karolin 
és Hublik Anna, Nagy János és Sza- 
lay Gyula egyfelvonásos színdarabot 
játszottak. Amit éppúgy melegen meg 
tapsolt a közOnrég, mint ahogy a 
többi előadót ünnepelte.

— MOVE táncest. A MOVE 
Veszprémi Sport Egyesület a múlt 
évi teaesték szép sikerén fölbuzdulva, 
az idén is megrendezi tánccal egy 
bekötött családias összejövete tél. Az 
első táncest a Nemzeti Kaszinó he
lyiségében Karácsony másodnapján 
este 9 órakor lesz s arra vendégeket 
szívesen látnak.

— Szünetel a  m úzeum i könyv
tá r . Január hó 2. áig a múzeumi 
könyviár iá vá lesz. Legközelebbi 
látogatási és kölcsönzési nap 2.-án 
d. u. 4 kor.

— A  szilveszteri záró ra . A
belügyminiszter körrendeletét adott 
ki, amely szerint december 31.-én a 
nyilvános étkező és szórakozóhelyi
ségek nyitvatar tását, valamint hang
verseny, előadás, táncmulatság és 
tánciskolái össztáncokat kivételesen 
reggel 6 óráig engedélyezte.

Gyomrunkon át vezet
Az egészség útja,
Ha néha elromlik,
„Igmándi" javítja.

Megkezdődött 
a karácsonyi vásár!

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesí
teni, hogy üzletkörömbe a - —

gyermek- 
j át é k o k a t

bevezettem és óriási választékban raktáron tartok 
csörgőket, hintalovakat, piramiskockákat, bútorokat, 
kőépítő szekrényeket, babahintákat, szabadalmazott

törhetetlen 0
óraszerkezetii játékokat
edényeket vas- és porcelánból, csukott és nyitott 
autókat, tankokat, léghajókat, repülőgépeket és

sok-sok száz

más modern játékot

— F ülöncsip ték  a  b e tö rő t. Hor
váth József péksegéd betörte Wetsz 
Sándor veszprémi vendéglős lakásá
nak ablakát hogy bemászhasson 
lopni. A lakásába visszatérő vendég
lős azonban megcsípte és rendőr
kézre adta. Mivel a szfehérvári ren
dőrség is hasonló bűnökért keresi, 
oda szállították.

— L eese tt a  villanyoszlopról.
Mészáros Antal veszprémi villanysze
relő az egyik villanytartó oszlopon 
dolgozott. Alatta a létra megcsúszott 
és Mészáros a főidre zuhant. Zuzó- 
dásokat szenvedett.

— H ízott lib á t lo p tak  Schnel- 
bach József veszprémi lakos Szent 
István u!cai házának óljából.

— A mozi m ű so ra . Ma szom
baton (23 ) fél 7 és 9, vasárnap (24.) 
— Karácsony estre tekintettel csak egy 
előadás — d u. 4. hétfőn, Karácsony 
első napján (25 ) 4, fél 7 és 9 óra
kor „Kelten az éjszakában * A fő
szerepekben Liáné Haid, Gusztáv 
Dieasl, Paul Kemp és Paul O to, 
akik nagyszerűen játszanak a kitűnő 
filmben. Az eddigi mérsékelt hely
árak mellett (30 fillértől 1 P-ig) kerül 
bemutatásra. — Kedden, Karácsony 
másnapján csak egy nap, Hans 
Zerlet világhírű fiimoperettje: a „Szok
nyás regiment u A főszerepben : 
Anny Ondra, partnerei: Werner Füt- 
lercr és Adélé Sandrock. Skóciában 
látjuk, hogyan takarékoskodik ez a 
szoknyás nemzet. Igen mulatságos ze
néje pedig a régi és uj dallamok 
gazdag áradatát ontja szét. Szintén 
mértékeit helyárakkal. A filléres 
előadások páholyjegyei a mérsékelt 
áru előadásokon 20 fillér értékben 
beváltatnak. — Szerdán és csü
törtökön, filléres helyárakkal mA lát
hatatlan ellenfél* (A száguldó kisér
tet). Irta, rendezte és a főszerepet 
játssza: Harry Piel. Sok izgalom, 
bonyodalom I Minden filmhez érde
kes és ismereiterje82tő kisérőműsor 
és híradók. — Kiemelkedő lesz a 
mozi szilveszteri és újévi műsora, 
amikor minden előadáson malac- 
sorsolás lesz.

— L evágta u jja it a  körfűrész. 
Karlszll József urkuti munkás a nagy
vázsonyi uradalom gőzfürészénél dol
gozott, amely helyéből kimozdutt és 
Karisztl két ujját levágta, kezefejét 
pedig összeroncsolta. A veszprémi 
mentők kórházba szállították.

— Rákóczi té r  22. a la tt nagy
üzlethely iség  (esetleg  ketté osztva) 
kávéház, vagy vendéglőnek is 
a lkalm as, 1934 m ájus l.-tö l b é r
beadó . U gyanott egy  3 szobás 
te lje s  kom fortos lakás  is b é rb e 
adó . 333

— B orbélyüzletek  karácsonyi 
és  szilveszteri zá ró rá ja . A keres, 
kedelmi miniszter úgy rendelkezett, 
hogy a borbé’y , fodrász-, női fod
rász és manikűr üzletek december 
24.-én reggel 7 tői este 7 ig, dec. 
31..én este 8-ig tarthatók nyitva.

— Újévi üdvözlések  m egvál
tá sa  a  szegény  Ifjúság  jav á ra . 
Báró Petényi Zsigmond belső titkos 
tanácsos, a Magyar Nemzeti Szövet
ség országos elnöke ez évben is 
arra kéri a magyar társadalmat, 
hogy az újévi üdvözletekre (névje-

r kre, borítékokra, levelezőlapokra 
bélyegekre) fordítani szokott ősz- 

szegeket anyagi erejéhez mért bár
mily csekély áldozattal váltsa meg 
és ezzel, mint az elmúlt években, 
tegye lehetővé a szövetséghez for
duló, reászorult ifjak és ifjúsági in
tézmények megsegítését. Az adomá
nyokat kéri a Magyar Nemzeti Szö
vetség címére (Bpest, V., Géza-utca 
4 )  a befizetési lapon befizetni. A 
nagylelkű adományokat a szövet
ség a „Nagymagyarország" c. fo
lyóiratának 1934. februári számában 
lógj* közzétenni.

Óriási nagy választék porcellán, celluloid, karakter,

ulo es allo
babákból
min Ja  n nagyságban.
C s illo g ó  karác^onyfadi^zek
a fővárosi áruházakkal szemben is versenyképes

olcsó árakon szárazhatok be
Kérem vételkényszer nélkül nagy karácsonyi játék- 
raktáram szives megtekintését, kiváló tisztelettel

Fodor Ferenc
könyv, papír és játékárukereskedése.

Standard hálózati rádiók részletfizetésre!

Múzeumunk értékei.
Irta Rhé G yula,

a V eszprém vérm egye i M ú ze u m  igazgató ja .

M inden gyűjtem énynek értékét 
elsősorban a benne lévő anyag
nak ritkasága szab ja  meg. de 
emellett sok m ás tényező is közre 
játszik, igy az elrendezésnek prak
tikus volta, a  gyönyörködtetésen 
kívül ann ak  tanító hatása , a sze
rénységében is csinos, egyöntetű 
bútorzat, a  levegős, napvilágos he
lyiség. Ezek azok a  sajátságok, 
am elyek a  gyűjtem énynek m egad
ják  a  speciális zam atot. Ily külön
leges — m inden m ás múzeum tól 
elütő — zam attal rendelkezik a  
Veszprém vérm egyei M úzeum  is, 
ami különleges értékadó tulajdon
sága. Ez teszi úgy a  laikus, mint 
a  szakem ber előtt kívánatossá.

A berendezésnek, a tisztaság
nak és a  külső csínnak vonzó 
ereje m ér a  belépésnél megkap 
bennünket, ehez nem  kell külö
nösebb érzék vagy tudás, azon
ban  ann ak  m egitéléséhez, hogy 
mik azok a  tárgyak, am elyeknek 
különösen nagy értékük van, arra 
a  nem szakem bert, még ha  egyéb
ként tiszteletet érdem lő tudássa l 
rendelkezik is, figyelmeztetni kell, 
mert sokszor e tárgyaknak szerény 
megjelenése mit sem  árul el a  
beslő nagy értékből.

M úzeum unk értékét nagyban 
növeli a  várm egyének a D unán
túlon végignyúló központi fekvése, 
amely lehetővé tette m inden kul
túrának a  megtelepedését, ami a  
gyűjteményben is visszatükröződik. 
Nekünk nem kell a  szom széd vár-
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^megyébe m enni a  fonlosabb em 
beri kulturfokok tanu lm ényozésára, 
m eri itt mind együtt van . sőt ez 
A tulajdonság arra  teszi a lkalm as
s á .  hogy m ások keressék fel és 
itt a  kevésbé terjedelm es és egy
m ástól élesen elváló anyagban  
sokkal szem léltetőbben végezze
nek tanulm ányt, sem m int arra a 
széditően nagy terjedelm ű fővá
rosi gyűjtem ények adn ak  alkalm at.

ö s iség  és ritkaság dolgában a 
veszprém -jeruzsálem hegyi fogas 
ieknősbéka  vezet, am ely a világ 
egyetlenegy eddig ismert példánya. 
U tána nagyot zuhanunk  az  idő
ben. de még mindig elég tisztes
séges nagy időt kellene szám ok
b a n  kifejezni, am inek érzékelteté
sére  c sak  annyit jegyzek meg, 
hogy hazánkat még az  utolsó jég
korszaknak  állatvilága lakta. Az 
ebben  a  korban élt em bernek az  
elejtett rénszarvas és m am ut csont
ja iv a l összekeveredett, mély lösz
ta lajból kikerült, egyszerű kő- és 
csonteszközei egy tagadásba  vett 
Jtulturának első biztos adatai.

A bronzkor m ár egészen a  sze
m ünk  előtt van  — de ezt sem  le
he t három -négy ezer évesnél ke
vesebbel kifejezni —, e m űvelő
d ési folyam atnak rendkívül szép 
és gazdagon változatos emlékei a  
m észbetétes edényeknek még a 
raktárt is bőséggel megtöltő nagy 
szám a. Az első vaskornak állat- 
diszes edényei, az  ezt követő kelta 
vasm űvességnek  Jutásról és Aká- 
ról (nem Ajka 1) szárm azó remekei 
m agábanálló  szép dolgok.

R óm ai emlékeink legszebbjei 
B alácáró l és Nagydémről szárm az
nak. a z  előbbi helyről az emberi 
é s  állati alakokat utánzó falfest
m énytöredékek, am elyhez hasonló
kat eddig csak  Itáliában találtak, 
a z  utóbbiról egy bronz kincslelet, 
am elynek legértékesebbjei és egy
szersm ind a  m úzeum nak legna
gyobb ékességei egy házi istenség 
•és egy tökéletes Apolló-szobor.

Szegénységünk, leromlottsá
gunk. de  vétkes érzéketlenségünk
n ek  égbekiáltó bizonyságai római 
m ozaikja ink, am elyek hajléktala
n u l, a  p incébe raktározva vannak 
elrejtve. Nemzeti kulturbotrány- 
szám b a  megy. hogy közel száz 
négyzetm éter terjedelm ű nemzeti 
kincset az  idegenek előtt el kell 
tagadni, mert hely h iányában azok 
k i nem állíthatók. M indössze 30.000 
P  kellene ahoz. hogy a  m úzeum 
nak  földszintes szárnyépületét meg
építsük. Egy em bernek vagyon, de 
egy várm egye közönségének még 
elesettségünk mellett sem elérhe
tetlen vágy.

A népvándorlásnak m inden je
len tősebb népe érintette a  várm e
gyét. azoknak emléktárgyai nagy
b an  hozzájárultak a  zavaros idők 
hom ályos problém áinak tisztázá
sához, e  sorok Írója volt az  első. 
aki az  avar  népet jelentőségének 
m egfelelően értékelte, erre azon
b an  kellő tám asztékot az  ősküi és 
ju tá s i  sirm ezők tanulságai ad ták  
meg, mint ahogy a  várpalotai ger
m án  sirm ező  is, bár c sak  kis ter
jedelm ével — sőt talán  éppen 
ezért — rendkívül beszédes ok
m ány, am ely a rra  hivatott, hogy 
közel 1500 év előtti oly esem é
nyekről beszéljen, amelyről sem m i
féle írásos h íradás fenn nem 
m a ra d t

A m agyar  m últnak kincses tár
h ázáb ó l a  honfoglalástól a  leg
ú jabb  korig m inden történetnek és 
m inden kulturfolyam atnak az  em
lékei meg vannak, am iket előkelő 
ipari emlékek egészítenek ki.

A képzőm űvészetet egy sereg 
m agyar m űvész teszi szemléltetővé, 
nagy értékek ezek között M unkácsy

Mihály, Markó Károly, Borsos Jó
zsef és Lotz Károly, ezek között 
Borsos nak különös értéke, hogy 
veszprémi születésű.

E cikk kerete kevés ahoz, hogy 
a múzeum sok értékének mind
egyikéről szám ot adjunk, de nem 
is az  volt acé lunk , megelégszünk 
azzal, ha a  vármegyének múltját 
szerető közönsége tudom ást sze
rez arról, hogy melyek azok az  
értékek, am elyek ezt a  szép intéz
ményt az  ország legszebb és leg
értékesebb vidéki m úzeum á avat
ják és olyan anyagi, valam int er
kölcsi tőkét jelentenek, am ely még 
a  mai nehéz viszonyok között is 
minden tám ogatásra és áldozatra 
érdem es, mert nem csak a köznek, 
de a  varmegye minden fiának is 
becsületet és hirt szerez.

K arácsony reggelén.
H e g y ek  sö té tlő  h o m lo k á ra  
F e h é r  m o so ly g á s t h in te tte k  m á ra  
A fe lhők , a z  ég  p a r a n c s s z a v á r a .

P isz k o s  te re k re ,  h á z te tő k re .
F e h é r  le p e l b o ru lt a  fö ld re :
Egy é js z a k a  — s  m in d en  b e fö d v e .

F e h é r  fény  h u ll s ö té tre , g y á s z ra .  
F e h é r  fé n y  h u ll m a  a  v ilg ra :  
S z ű z i fe h é rsé g  ü n n e p e , n á sz a !

A z e m b e r  b o rú s  h o m lo k á ra  
S ze líd  m o so ly g á s t h in te tte k  m á ra  
A z  a n g y a lo k , a z  Is te n  s z a v á r a .

G o n o sz  s z iv ü n k re , seb z e tt le lk ü n k re . 
F e h é r  lep e l b o ru lt  a  b ű n re :  
B ű n t-e lfe d e z ő  s z e re te t  k ü ld te .

M eg ta rtó  s z ü le te tt  m a  n é k te k :
C sillag  g y ű lt k i, ég i s z ö v é tn e k ! 
D icső sé g  a z  ég  I s te n é n e k  1

FeJ«a SSitdar.

Az áldott szenteste
Irta Szende Ernő.

A fiú elkapta az  apja kezét.
— Meg ne üssön édes apám  1 

M ert... mert-.-
Az öreg rekedten lihegte :
— M it? Még fenyegetsz ? Te... 

te - .
Hirtelen rántással szabaddá  tette 

a  kezét. S m ár is odacsapódott a 
fia képére.

— Nesze, te kölyök I
A felnőtt legény fiú megtánto- 

rodott. De nem az ütés erejétől. 
H anem  a  szégyentől. Hogy őt, a 
felnőtt fiút arcul vágta az  apja. 
Csúffá, lehetetlenné lesz a faluban 
örökre. Ködbe borult előtte a  vi
lág. Jóformán nem is tudta, mit 
tesz. Karja a  m agasba lendült s 
ökle lesújtott az  apja  fejére. Az 
meg szó nélkül esett össze. Ekkor 
öntudatra ébredt a  fiú. Egyszerre 
józan lett. De vad kétségbeesés 
lett rögtön úrrá felette. Az apját 
leütötte. Talán  meg is ölte. A bör
tönbe jut. Talán egy egész életre. 
Körülnézett. Senkit nem látott az 
udvaron. Nekirohant a  kerítésnek. 
Átvetette magát rajta s rohanva 
indult neki a nagy világnak...

*
A nagy világháború második 

Karécsonyesléjére készülődött a 
világ... Esteledett már, mikor a 
vonat befutott a kis állomásra. 
M indössze csak egy utas szállott 
le a  vonatról. K atoraruha volt 
rajta. Az állom ás főnöke önkénte
lenül is rajta felejtette a  szemét. 
Ismerősnek tűnt fel az  arca, de 
ham arjában mégse tudta megálla- 
pitani, hogy kicsoda. De nem is ez 
tűnt fel neki igazán. Hanem  a  ka
tona melle. Tele volt az kitünte
tésekkel.

A katona az  országút felé tartott. 
Kiért az útra, ott megállt. Nézelő
dött. Aztán balra fordult, s elin
dult a  falu felé...

Varga Jánosné odaszólt az 
urának :

— Apjuk. Meggyujthatom már 
a gyertyákat ?

Megjöttek m ár a  szentegy
házból ?

— A Julis velem jött a  két 
gyerekével. De az  Erzsi még nincs
idehaza.

— Hát hol m arad el ?
— Bizonyosan nem tudom. De 

gondolom, hogy hol s hogy úgy 
tesz, mint tavaly.

— Mint tava ly?  Hát hogyan 
lett tavaly?

— No. most elszóltam magam. 
De nem baj. Egdig nem mertem 
megmondani. De most már meg
mondom. De ígérd meg előre, hogy 
nem haragszol meg rá.

Az ember szelíden nézett az 
asszonyra.

— Jól tudod anyjukom, hogy 
Erzsire soha nem tudnék hara
gudni. Mióta az a szerencsétlen 
eset megtörtént, azóta egészen más 
ember lett belőlem. Azelőtt hirte
len haragú voltam s gőgös is, s 
ezért is elleneztem, hogy Pista el
vegye az Erzsit, azt az apátlan- 
anyátlan árvát, akit az egyik nagy
nénje kegyelemkenyéren tartott. De 
hogy Pista akkor kezet emelt rám, 
összetörte a  büszke gőgömet s 
azóta alázatos, szelíd és megtört 
szivü öreg em ber lettem. Magam
hoz vettem az  árvát s úgy szere
tem, hogy a tulajdon lányomat se 
jobban. Ha már elveszett a fiam. 
adott érte a z  Isten egy jóságos 
leányt.

Az asszony rátette kezét az ura 
karjára.

— Mondok valamit édes uram. 
De ülj le, nehogy az  öröm meg
ártson.

— Talán a Pistáról van hir ? 
Irt a Pista ?

— Irt. Épp az előbb kaptam 
tőle lapot.

Az em ber megrázkódott. Szé
dülés környékezte. Alig bírta ki
nyögni a s z a v a k a t:

— Hát él a  fiam ? ó h  jóságos 
Istenem, köszönöm ezt neked 1 De 
hát mi van vele ? Hol van ? Merre 
já r?

— K atona. Ónként bevonult, a 
háborúban volt.

— Volt ? Azt mondod, volt ? 
Hát már nem az  ?

— De az. Csakhogy m ár nincs 
kint a  fronton. A jóságos Isten 
megőrizte ott kint. Ám bár a sze- 
rencsétlen-.- óh Istenem ...

Hangos zokogásba fulladtak a 
szavai.

Varga szivét valami derm esztő 
hideg járta  ót. M agához szorította 
a  siró asszonyt s remegő hangon 
sürgette :

— Talán a halálán v a n ?
— Nincs, hála az  Istennek. Már 

egészséges. A napokban kikerül a 
kórházból.

— A kórházból?  Hát ott volt? 
S mi volt a  b a ja ?

Az asszony elsírta magát. Sze- 
pegve m ondta :

— Hát, hát... levették a  kezét... 
A jobbkezét, am it rád emelt. S 
mihelyt szabadul, ide jön, hogy 
bocsánatot kérjen tőled.

Nem bírta tovább szóval a  jó 
asszony. Görcsösen szorította m a
gához a z  embert, s testét csak úgy 
rázta a  zokogás. Az ember m a
gához ölelte. A feje lehanyatlott s 
két vastag könnycsepp gördült a lá  
az arcán. Erzsi pedig ott állt az 
ajtóban s rémülten nézett rájuk. 
Az em ber vette észre.

— Hol m aradtál el Erzsi ?

Az 1930. éví
I brüsszeli ópitészkongresszus

öttagú nem zetközi zsű rije  á lta l egy
ön tetűen leg jobbnak és elsőnek 

m inősíte tt

| tolóablakaink é* * tolóajtóink
forga lom bahozata lá ra  V e s z p r é m  
é s  Z s l s  v á r m e g y é b e n  k izáró

lagos joggal

BÁR KÁROLY
o k i. építészm érnök és építőm ester 

VESZPRÉM . —  T e le fo n  152. 
é p í t é s i  v á l la la tá t  k é r t  Ok f e l .

HALAMAN jANOS
asztalosáru gyár, B u d a p e s t .

A lap ítva  1890. 364

— A templomban imádkoztam.
— Im ádkoztál? Kiért?
— Magáért édes apa, m eg...
V arga elmosolyodott.
— Meg a  Pistáért ugy-e? És 

tavaly is azért m aradtál ott-..
A leány szeme felragyogott. 

Varga jobbját feléjenyujtotta.
— Jöjj ide Erzsiként, hadd ölel

jelek meg. s aztán  öleld meg ezt 
a  jó asszonyt, a  te édes anyádat, 
a  te Pistád, az  én Pistám anyját.

Erzsiké boldogan simult az  
öreg em ber keblére s meleg csó
kot lehelt az  arcára.

— Ugy-e égesapám , nem ha
ragszik Pistára ?

— Nem haragszom, édes leá
nyom. De most másról van szó. Pista 
a  napokban hazakerül.

A leány boldogan rikoltott fe l :
— H azajön a  Pista ?
— Igen. Csakhogy nem úgy, 

ahogy elment, hanem  csonkán...
A leány rémülten emelte fel a  

fejét. Az ajkát kinyitotta, de hang 
nem jött azon ki. Az asszony mind
két karjával átölelte s úgy búgta 
a  fülébe.

— Pistánk megjön, de a  jobb 
karja hiányzik. Fogod szeretni 
úgy is?

— Hogy fogom-e ? Oh jó anyám , 
kétszeresen fogom, amig csak élek.

*
Halk kopogtatás hallattszott az  

ablakon. Reszketős hang szólalt 
meg :

— Én vagyok édesapám , be
mehetek ?

— Gyere be édes fiam I
Julis ajtót nyílott. Erzsiké meg 

kirepült rajta. Erzsiké derekát á t
fonva jelent meg a küszöbön a  fiú. 
A kabát jobb ujja a  zsebbe gyűrve. 
A fiú halkan m egszólalt:

— Bocsásson meg édesapám , 
m egbünhődtem  már. Mindig is 
arra kértem a  jó Istent, hogy az
zal büntessen meg, hogy vegye d  
el a  jobb ka rom at S meghallga
to tt Elveszett a  bűnös kéz, csak 
a  csonkja m aradt meg. hogy egész 
életemen át emlékeztessen arra a  
szörnyű napra. Meg tud-e bo
csátani ?

Az apa  megcsókolta azt a  
csonkot, aztán  keblére vonta a  fiuL

— Már rég megbocsátottam, 
édes fiam. Itt az Erzsikéd. Mikor 
elmentél, m agam hoz vettem s gond
já t viseltük édes anyáddal. Most 
neked adjuk, viseld ezután te a  
gondját.

Azok boldogan borultak a  szü
lők keblére.

N em sokára a  szom széd szo
bából, ahol Julis a  karácsonyfát 
állította fel. az  angyalharang csen
getése hallatszott. Varga kézen- 
fogta a  közben szintén bejött uno
káit s hálatelt szívvel m ondta :

— Itt a kis Jézuska, gyerekek. 
Gyertek. menjünk elébe s adjunk 
hálát a  jó Istennek, hogy áldott 
lett ez a  szent este,
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N Y O M D A I
MUNKÁKAT

L E G O L C S Ó B B A N
LEGGYORSABBAN

I

FODOR
KÖ NYVNYOM DÁJA  
■  V E S Z P R É M . ■

Á Gyermekvédő Liga és a Tüdő-

Az Országos Gyermekvédő Liga 
Veszprémmegyei Bizottsága vasár
nap délután a vármegyeház kister
mében nagy érdeklődés mellett tar
totta meg éves közgyűlését dr. Óvári 
Ferenc felsőházi tag, kormányzóel
nök elnöklésével. Síoll Ferenc főtit
kár előterjesztette a nagy gondos
sággal összeállított elnöki jelen'ést, 
amely szerint a bizottság az 1932 
—33. tanévben hadiárvák nevelteté
sére 1387 31, tartásdijsegélyekre 715* 
30, lakáspénzekre 416 80, tandijakra 
193 70, tankönyvpótlásra 24 15 P-t 
fordított. 10 pártfogolt közül 6 a ta
nulmányát befejezte, maradt még 
gondozás alatt Veszprémben 1 gim- 
názista fiu'és 1 tanitónőképzős leány, 
Győrött 1 gimnázista leány és 1 ta- 
nttónőképzős leány, összesen 4. A 
jelentés meghatóan részletezi a bi
zottságnak a viszonyok folytán egyre 
nehezülő munkáját, de ennek ellenére 
is a végzett hadiárvák közül sikerült 
elhelyezni hármat. A veszprémi Liga 
eddig 270 hadiárvát gondozott, töb
bet azonban anyagiak hiányában 
már nem vehet föl. A hazafiasán jó
tékony működésről szóló jelentést a 
közgyűlés egyhangú helyesléssel vétte 
tudomásul, majd a titkár által elő
erjesztett zárószámadás és költség- 
vetés elfogadása után dr. Szűcs Imre 
kegyesrendi tanár meleg szavakkal 
az egybegyűltek nevében elismerését 
fejezte ki Óvári Ferencnek, a hadiár
vák nemesszivü pártfogójának és 
Stoll Ferencnek, aki a legönzetlenebb 
jóakarattal és buzgósággal fáradozik 
a Liga ügyeiben. Ezért Óvári Ferenc 
is hálás köszönetét mondott neki.

Ezt követőleg a Tüdővész É len 
Védekező Veszprémi Egyesület köz
gyűlése következett szintén Óvári 
Ferenc elnöklése alatt. Az elnöki je 
lentés szomorúan állapította meg, 
hogy az államsegély 1500 P  re le
csökkent, de a belügyminiszter jó
akarata még folyósított 1000 P rend
kívüli államsegélyt a nyáron. A Vesz
prémi Tüdőbeteggondozó Intézet a 
rossz viszonyok ellenére is eredmé
nyes, szép munkát tud fölmutatni, 
ami fönt is méltó elismerésre talált 
Ez elsősorban dr. Parassin József 
egészségügyi főtanácsosnak, a tuber
kulózis elleni küzdelem orsz. bizott
sága főtitkárának köszönhető, aki 
megállapította, hogy az ország 73 
tüdőbeteggondozója közül a vesz
prémi a 14. helyen áll, pedig a má
sikak nagyobb anyagi támogatásban 
részesülnek. A közgyűlés elhatározta, 
hogy a Tüdzbeteggondozó részére 
egy hivatásos gondozónőt és egy 
Röntgen-gépet fog kérelmezni a bel
ügyminisztertől, s eme kérelmük tá
mogatására fölkérik dr. Berky Mik
lós polgármestert, dr. Bélák Imre 
vm. főorvost és dr. Rosenber Jenő 
e. ü. főtanácsos, városi főorvost, 
akiknek eddigi jóakaratukért köszö
netét is szavaztak. Ezután dr. Hollós 
Sándor, a tüdőbeteggondozó főor
vosát az eddigi egy év helyett öt 
évre választatták meg. A főorvosi 
jelentés behatóan foglalkozott a mult- 
évi működéssel és reámutatctl, hogy 
a beteg jelentkezők száma nem apad 
sőt szaporodik, ami az elszegénye
désnek és súlyos munkanélküliség
nek a következménye.

V árosi közgyűlés 
V  eszprémben.
Csekély érdeklődés mellett, — 

ami Karácsony hetében nem is csoda j 
— csütörtökön dé után Veszprém 
város képviselőtestülete rendes köz
gyűlést tartott. Az elnöklő dr. Berky 
Miklós polgármester bejelentései so
rán mély sajnálattal emlékezett meg 
a megyéspüspök balesetéről és ja 
vaslatára a közgyű'és együttesen 
jegyzőkönyvben fejezte ki részvétét. 
Majd dr. Nagy László főjegyző ol
vasta fel a legtöbb adót fizetők név
sorát, amelyet egyhangúlag elfogad
tak. Az együttes bizottságok javas
lata alapján elhatározták, hogy a 
városi pénzek 6 0 %  át a Veszprémi 
Takarékpénztárban, 30 u/0-át az Egy 
házm. Alapitv. Pénztárban, 10% -át 
pedig a Veszprém és Vidéke Hitel- 
szövetkezetnél, mint az OKH tagjá
nál helyezik el. Ezután a polgármes
ternek adtak felhatalmazást a városi 
háztartás, kórház, stb. szükségletei
nek beszerzésére, majd a hirdetési 
szabályrendeletet módosították. A 
veszprémi sütőknek azt a kérelmét, 
hogy számukat 18 ra korlátozzák, 
elutasították, mert ez akadálya lenne 
az egészséges áralakulásnak A Ki
nizsi Pál altisztképzőnek kétszeresen 
számított 7778 P villanydiját leírták.

Bokrossy Jenő műszaki tanácsos 
referátuma alapján tudomásul vették 
a polgármesternek a Korona-szálló
val kapcsolatban tett azt az intézke. 
dését, hogy eszmei tervpályázatot 
hirdetett a Korona 100 000 P-ős át
alakítására. A jelenlegi bérlőnek azt 
az ajánlatát, hogy február 1.-ig hent- 
marad, csak az esetben fogadják el, 
ha hajlandó május 1.-ig bentmaradni.

Heves vita volt a villamosdij ked
vezmények kérdésénél. Hoffmann Gé
zának azzal a kérésével szemben, 
hogy a motorikus áram után is ad
janak kedvezményt, úgy határoztak, 
hogy ilyet csak a világítási áram 
után adnak annak, akinek a fogyasz

tása a mull évihez képest emelke
dett, de legalább lOOkilówati. A 100 
kilówatlon felüli fogyasztásért ebben 
az esetben 3 fillért, ha pedig 100 
%  os az emelkedés, akkor a több
letért csak 2 fillért számítanak Ezek 
után tödb térleszállitási kérelemről, 
majd ingatlanbélleti, adásvételi stb. 
ügyekről tárgyaltak.

A városi tisztviselőknek az ipa
rosok és kereskedők által kérelmezett 
karácsonyi segélykérésénél dr. 
Óvári Ferenc seg« ly helyett jutalmat 
s azt indítványozta, hogz ne 40, 
hanem 50% -ot adjanak a törzsfize
tés után Csajúghy Károly szociális 
szempontból eíl-nezte ezt, mert a 
ju'alom speciális dolog, mig a se
gély általános. Ezért az együttes bi
zottságok 40% -os javaslatát fogad
ták el a családi pótlékkal. E/U'án 
elfogadták Óvári Ferenc lemo dását 
a hősi emlékmű bizottság elnökségé 
ről, s helyette dr. B<rky Miklós pol 
gármesürt választ j á k  meg. Ezzel 
kapcsolatban dr. Karsay Sándor 
hosszabban felszólalt a szobor és a 
kapu kérdé ében és ismertette a ka
tonai hatóságok á láspontjá'. Majd 
az inségakció kÖ:tségvctése követke 
zett, amelyet lapunkban már ismer
tettünk.

A veszprémi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság.

9318—1933 Ik. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Kisbirtokosok Országos FOldhi. 

lelinlézete végrehajlatónak Njgy Gá 
bor végrehajtást szenvedd elten indi 
tolt végrehajtási ügj ébena tkvi h ló
ság az ujabbárveié-t 45 28do!lárlőke- 
követeiés és járulékai behejtá3a végett 
a vesrptémi kir. járásbíróság terüle
tén levő, Gyulaiéitól községben fekvő 
s a gyulafiráléti 485. sz tjkvbfll szer 
kesztelt gyulafirátóli 549 sz. tlkvi 
beleiben A. I. 1 — 14 sorszám alalt 
foglalt, Nagy Gábor (nős volt Nagy 
Lídiával) nevén átló ingatlanokra. 
Árverés alá bocsátóinak a gyulafirá- 
tóti 485. sz. tejkvből szerkesztett 549 
sz. betétben 885, 886 ,887., 1413/,., 
1586, 1935., 1936, 2213., 2676., 
2677., 2678, 3551., 3552, 4187, 
hrsz. a. felveti, Nagy Gábor (nős voll 
Nagy Lídiával) nevét álló ingatlanok 
azon kiterjedésben és mindazon tar
tozékokkal együtt, amint azokat az 
eddigi tulajdonos bírta, 2610 P ki
kiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1934. évf ja n u á r  hó 
17. nap ján ak  dé le lő tt 10 ó rako r 
Gyulafirátót községházánál fogják 
megtartani.

Az árverés alá eső ingatlanok 
az árverési hirdetményben megjelölt 
árnál alacsonyabb áron nem ad
hatók el.

Az árverelni szándékozók köte
tesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 
°/o-átkészpénzben, vagy az!881 ; LX. 
t. c. 42. § ában meghatározott árfo
lyammal számított óvadékképes ér. 
tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek előlegesen bírói 
leiét behelyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az árverési feltételeket aláirni. (1881: 
LX. t. c. 147., 150., 170. §§ ’, 1908: 
XLI. t. c. 21. § )

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

Veszprém, 1933. október 25.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. Dr. U ngváry  s. k.
tlkveze tö . 367 k ir .  jb iró s á g i a le lnök

ELADÓ  
jutányos áron
egy három és egy egyszobás 

konyhás lakásból álló

Fejesvölgy-ulca 3. sz. alatt.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telek
könyvi hatóság.

7930-1933. tk. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
P*p Róza végrehajtatnak Bakos 

István végrehajtást szenvedő tllen in- 
ditott végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a Nemzeti Hitelszövet
kezel csctldkozo-t végrehajtató kérel
me következtében elrendeli az ujr-bb 
árverést 85 P  tőkekövetelés és já 
rulékai behajtása végeit a veszprémi 
kir. jírásbiróság területén Veszpiém 
megyei városban fekvő s a vesz
prémi 1290 sz. tkvi be'é ben A f  L 
sor, 3500 hrsz. a. felvett jószág est- 
ből B kos István nevén álló Vt -észre 
(ház Es terházy-u. 1. sz. a., udvar 
gazdagé i épület és kőfal a belttlekr 
ben) 5000 P kikiáltási árban.

A tlkvi hatóság az árverésnek 
Veszprémben, a tlkvi hatóság hiva
talos helyiségében (Vár-u 1. sz a. 
f z )  megtartására 1934. évi január 
hó II. napjának délelőtt 10 óráját űzi 
ki és az árverési feltételeket az 1881 : 
LX. I. c. 150 §-a alapján a kö
vetkezőkben állapítja meg :

Az árverés alá eső ingatlant a 
végrehajtató érdekében 9100 P nél 
alacsonyabb áron eladni nem lehet 
1908: XLI. te. 26. §  Az 5610—1931. 
M E. sz. rendelet 21. § ában fog
laltakra tekintettél kimondja a tlkvi 
hatóság, hogy a Nemzeti Hitelintézet 
csatlakozott végrehajtató érdekében 
a kikiáltási ár felinél alul. a Vesz
prém Egyházmegyei Alapítványi pénz
tár cs*t akozo't végrehajtató érdeké
ben 6468 70 P áron alul, Veszprém- 
megyei Takarékpénztár r. t. csatlako
zó t végrehajtató érdekében 7588 80 
P áron alul, Panagi István csatlako
zott végrehajiató érdekében 7770 95 
P áron alul, Ligeti Jánosné sz. Né
meth Anna csatlakozott végrehajtató 
érdekében 801179 P, Weisz Jakabné 
és Fia cs^t akozott végrehajtató ér
dekében 8674 73 P áron alul eladni 
nem lehet.

Az árverelni szándékozók 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 elöleges 
birói letétbehelyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket alá
írni. (1881: LX. t. c. 147., 150., 170l 
§ § ;  1908: XLI t. c. 21. §.)

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

Veszprém, 1933. október 12.
A  k iadm ány h ite lé ü l:

Heller s. k. Dr. Ungváry t.k.
366 tlkvveze tő . k ir .  jb iró sá g i a le ln ö k .

Eredményesen hirdethet
a  „Veszprémvármegyé“-ben.

Legszebb névjegyek Fodornál!



1933 december 24. VESZPREMVARMEGYE
— S zap o ro d tak  a  fe rtőző  b e 

tegségek . A vármegyei kb/igazga
tási bizottságban dr. Bélák Imre 
várm. főorvos jelentest telt novem
ber haváról. Az ált dános közsegész- 
ségügyi viszonyok némileg rosszab 
bodást mutatnak, habár az összmeg- 
betegedések száma nem emelkedett, 
de  szaporodtak a fertőző meg be e- 
gedések. Különösen emelkedés mu
tatkozott a diftériánál (23—54), a 
vörhenyn^l (37—48), a periuss/isz- 
n ‘1 (5—20), a tífusz abdomináiisznál 
(14—17), továbbá a varicellánál (18 
—26); viszont csökkent a kanyaró 
(64—30) é i  a tuberkulózis (4—3). 
Járványosán csak a kanyaró lépett 
fel egy közcégben, azonban a fer
tőző iskola beh a tásáv a l még no
vemberben meg is szűnt Kedvezőbb 
vol' a fertőző megbetegedé ek kime
net-le, amennyiben a 209 összmeg- 
betegedeit körül csak 3 halt el. Eb- 
marást 3 estiben jelentettek be.

— A s ík o sság  Á ldozata Ovecskó 
Gábor a helybeli Vendéglősök R . 
nak kocsisa, a Toborzó utcában haj
tott. Kocsija a sikos u o ■ megcsú
szott és ö az egyik vil anyoszlopnak 
vágódott Könnyebb sérüléseket szen
vedett.

— Nem lehe t e lég  nyom até 
k o sán  u ta ln i a r ra ,  hogy a valódi 
Aspirin-Tabletták helyett ne fogad
junk el pótszereket Ezeknél káros 
utóhatások is észlelhetők mig az 
eredeti tabletták ártalmatlanok Ügyel
jen tehd  a nBayetu csomagolssra a 
zöld szalaggal.

— R ádőlt a  tűzfa l. Jezerneczky 
Lajos veszprémi kőműves a kápta 
lani pajta csuccfalát javította. Köz
ben a fal meglazult és tádön. Láb
szár és bokatöressel szállították mén 
tőink a kórházba.

— Az G vegruha. Egy londoni 
divatcég egészen újfajta, é.dekes és 
szokatlan női toaie'teket részit A 
ruha anyaga üveg. Persze nem át 
látszó, de viszont hajlékony. A Pá 
rtsi Divat minden számában renge
teg ehhez hasonló divatérdekességet 
közöl, azonkívül többszáz párizsi to
alett és ké'imuka raj/át és többszáz 
tanácso* háziasszonyok számára. Egy 
87ám ára 60 fillér. Kindóhivatd: 
Bpest, V II, Dohány utca 12.

— N yilvános n y u g tázás . A
Veszprém Róm. Kát Kör karácsonyi 
vásárához hozzéjá ultak: Pénzbeli
adománnyal: (Folyt .tás.) Csomay Mi 
háiy 1*50, N N , dr. Gutheil Jenő, 
Kiss Gyula, Günter Jolán, dr. Szei- 
fart Vilmosré, Benac*ek B láné, Pen- 
dis István, Surányi Béla, Botár Béla, 
N N., Huber Károlyné, Neumayer 
Károlyné, Bognár Jánosné, Próder 
Károly, Deák Boldizsár, Kiss Vince, 
Bukovics József, Regényi józsefné, 
Roskovetz Józsefné, Jakubovics K -né, 
P iíö  Istvánné, Hammerschmidt Er- 
nőné, dr. Wolf Lajosné, Velty Mik- 
lósné, Solymossy Gyuláné, dr Priegl 
Lászlóné 1 — 1 P, dr. Kenessey 
Pongrác, Takács Jánosné 80—80, 
Rosenberg László, Bugledics János, 
Mészáros Mihály, Frank Zol ánné, 
Ocsovszky Karolin 5 0 -5 0 ,  N. N. 
20, Bors Vilmosné 10 f. Természet
ben: Aradi Imréné, Beöthy Gáborné, 
Botár B láné, Bokrossy Jenóné, 
Bécsi Márton, Boncz József, Bdint 
Péterné, Czermák Lipótné, dr. Csisza- 
rik János, dr. Csiba Mórné, Dande- 
rer Jánosné, Farkas Jenőné, Gál La- 
joiné, dr. Grünner Lászlóné, Hankó 
Ernőné, Józsa Ernőné, Jankovics Fe- 
rencné, Jüitner Sándor, dr. Kránitz 
Kálmán, dr. Kauzli Dezső, Kiszely 
Jánosné, Kőszeghy Istvánné, Kon
koly Ferencné, Kelemen Imréné, 
Kocsuba Elemér, Keglovich Sán- 
dorné, dr. Lukcsics József, Lincz-

mayer Györgyné, Lohonyai Istvánné, 
László Dezsöné, vitéz dr. Molnár Já
nosné, Molnár Kálmánná, dr Molnár 
Ferencné M hály Jáno«né, Márföldi 
Aladá ré  Malomsoky Jánosné, Mol
nár Ltvái, Mül er Vilmosné, ifj. 
M rfkovich Lás Ióné, Muics Tiva- 
d irné, Munkácsy Sándorné, Molnár 
Bván**, dr Nagy Lászlóné, Nímelh 
Gyű áné, Proh*s?ka Lászlóné, Pró
der Mtria, dr RottNindor, dr. Rad- 
ványi Viktor, Rády Andorné, Ra- 
detzky Ká olyné. Riák Gyuláné, dr. 
R ha László. Ritter Mária, dr. Simon 
György, Scipiadesz Léié, Strausz 
Antal, dr Steindl Emilné, Streibl Má- 
ri , Siff*l Károlyné, Schneider Vil
mosné, Schöneigner Imréné, Schmidt 
L jo-né, S'.tabey Istvánné, Szauder 
K nmánné.S 'at'mayer Jánosné, Tanka 
Sando né, ifj Takács Jánosné, Ta- 
másy Jó/sefné, Véber J inosné, Volf- 
ramm Jánosné. Várhelyi Kálmánné, 
Velty Istvánné, Vinkler Istvánné, 
Z o'dos G vuáné é i Zsitnyánszky 
Bél íré (Vége.)

— A közelm últban  e lhunyt Si
mon Gábor miskolci fógimná'.iumi 
t^nár végrendeletében 10.000 P t ha- 
gyomá <yozott a 19 sz. cserkétz csa
pa' utján c-erkészcélokra. Az elhunyt 
tanár végső akarata igen szép pél
dája a cserkésze! megbecsülnének. 
A cse'tés/rno/galom , mirt tisztán 
társadalmi int'zmé iy, kü földön nem 
csak erkölcsi, de jelentős anyagi tá
mogatásban is részesül magánosok 
részéről s alapi'váiyok léesitíse é t 
nagyobb adományok nem tartoznak 
ritkacá^ok közé.

RODALOM MŰVÉSZET.
(A szegedi egyetem  a jándéka  

a  D unántú lnak .) J-:ien« tlük, hogy a 
szegrdi egyrtem Földrajzi Infé d in e k  
megb, ásából dr. Kogutowicz Kiroly 
egyeiemi tanár rövidesen sajtó alá 
rendezi Dunántúlról szóló nagy 
munkájának második kötetét. Ez a 
munka nemcsak a tudós hosszú ku
tatásainak eredményét tárja fel, ha
nem nélkülözhetetlen, nagyértakü for
rásmunka is, amely nem Irányozhat 
egyetlen művelt dunán üli család 
könyvtárából sem. Az egyetem lehe
tővé kívánja lenni, hogy az első kö
tetet olcsó áron s/erezhesék meg azok, 
akik a második kötetre is előjegyeznek. 
Ezek szamára a 300 oldalas, örök
becsű munka 12 P. Azok számára, 
akik a második kötetre nem kívánnak 
előjegyezni, 15 P be kerül az első 
kötet A könyvet, amely értékes, szó 
rakoztató és maradandó karácsonyi 
ajándék, 1 P portóköltség felszámi 
tasaval megküldi a szegedi egyetem 
Földrajzi Intézete (Zerge u. 19.)

(„A m ásodik ő s“) a címe Farkas 
Imre noveilá.ának, amelynek a té
májából „Jó éjt, szivem" c uj re
gényét itta. A novella az Uj Idők 
ben jelent meg, amelynek gazdag 
szépirodalmi részéből kiemeljük még 
Csaihó Kálmán kisregényének foly
ta ás át, Babay József a régi légén 
dákhoz hasonló, költői elbeszélését, 
S. Bokor Malvin meghatóan kedves 
Írását, Temesváry Kriszta, Feleki Sán
dor verseit. Ernőd Tamás a minden
ható szerelemről irt érdekes törté
nelmi anekdótákat. Ebeczki György 
színházi kritikája, Moór Miria gyer
meknevelési cikke és dr. Wilhelm His 
orvostudományi tanulmánya gazda
gítják még Herczeg Ferenc szépiro
dalmi hetilapját, amelyből az időszerű 
képek, ismeretterjesztő közlemények 
s a tarka rovatok sem maradtak ki. 
Az U j Idők kiadóhivatala: Bpest, VI. 
Andrássy ut 16. bárkinek küld mu
tatványszámot. Előfizetése 6 40 P, 
egyes szám 50 fill.

(XX^V. LVni.—-52 szám.) 9.

(M egjelent a  , M agyar Aaz- 
szony" decem ber 15.-1 fsa m é .)  A 
Magyar Asszony december 15.-j 
száma Lágerlöf ZHmának bá'os ka
rácsonyi legendáját hozza. Tormay 
Cecile folytatásos ir^-át a „Virágok 
Városáról", Reményik Sándor költe
ményeit, Ámon Vilmosné cikkét. Har- 
sányi Gréte regényét s más érdeket 
cikkeket találunk a folyóiratban, 
amelyet a divatrovat egészít ki. A 
szépen kiállított folyóirat karácsonyi 
meglepetéssel kedveskedik olvasói
nak. Megrendelhető: Bpest, VII., Ró
zsa-u ca 23.

( 4 /  Ip a ro s  D a lárd a  h an g v er
senye) A Veszprémi Iparos Düárdda 
január 6 án rendezi szokásos, tánc
cal egybekötött hangversenyét, a Pe- 
tSfi-szinházban. Az előkészületekből 
itílve ez a hangverseny sem fog el
maradni az Iparos Dalárda múltbeli 
nivós hangversenyeitől. Az estélyen 
szerepelni fog O-solya Mária hege
dűm üvésznő és vitéz Mészáros Ist
ván. A tiszta jővödelmet a jövő év 
nyarán Pécseit végbemenő Országos 
Iparos D.dosverseny úti alapja javára 
fordítják. Részletes műsort legköze
lebb adnak.

KÖZGAZDASÁG
* E snek  a  fö ldárak . Halmi 

Nándor, a vármegyei kir. gazd. fel
ügyelőség vezetője a közig, bizottság 
ülésén jelentését beterjesztette no
vember haváról. A mezőgazdasági 
munkákat — mondja — akadályta
lanul lehetett végezni s a szórványos 
éjjeli fagyok miatt a szántást is foly
athatták, november utolsó napján 
beállott és azóta tartó erős fagyok 
azonban a szántást megakasztották. 
Az őszi vetések kellőképen megerő
södve és megbokrosodva kerültek a 
télbe és mivel újabb hótakarót kap
tak, igy remélhetőleg jól fognak ki. 
telelni. A szálas takarmánykészlet 
kellő beosztással elégségesnek mu- 
tiikozik. Az értésesitési viszonyok 
állandóan rosszak, a munkásviszo
nyokban változás nem volt A föld 
áraknál a rossz gazdasági viszonyok 
folytán a múlt évhez képest további 
esés tapasztalható. A szántóföld je
lenlegi ára a kisbirtokná’ 430, kö
zépbirtoknál 350, az 1000 k. holdon 
felüli nagybotoknál pedig 250 P 
körül mozog katasztrális holdankint, 
ami a békebeli földárakhoz viszo 
nyitva már 5 0 %  nál nagyobb esést 
mutat.

* A K ereskedelm i és  Ip a rk a 
m ara  közgyűlése. Mull csütörtökön 
tartótat a a győri Kereskedelmi és 
Iparkamara rendes közgyű'ését, a hi
vatalos utón levő Morvay István el
nök helyett Kántor'Leó alelnök el
nöklésével. Napirend előtt Adler Ká
roly indítványára elhatározták, hogy 
Morvay István elnököt és Bedy Vince 
nagyprépostot, a kereskedők és ipa
rosok érdekeinek meleg szószólóit 
Udvözlik, amit jegyzőkönyvbevettek. 
Dr. Meixner Ernő főtitkár ismertette 
ezután a jövő évi költségvetést, amely
nél tiltakozását fejezte ki a felügye
leti hatóság ama intézkedése ellen, 
hogy a kamara illeték kulcsát 6 % - 
ról 5% -ra  akarja leszállítani, ami a 
kamara működését bénítaná meg. A 
közgyűlés a tiltakozást egyhangúlag 
magáévá tette és Oross Endre indít
ványára elhatározták, hogy a tiltako
zás sikere érdekében küldöttséget 
menesztenek a kormányhoz. A költ
ségvetés tárgyalásánál Schneider Géza 
(Pápa) keveset te az elaggott iparo
sok támogatására szánt összeget, 
viszont sokalja az utazási költsége
ket. Majd a karácsonyi segélyek meg
szavazása után a kontárkérdésről in-
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dúlt meg hosszabb vita, aminek so
rán dr. Ujlaky Géza azt indítvá
nyozta, fogadjak el azt az átmeneti 
megoldást, hogy a kontárral dolgoz
tató munkaadót idéztessék meg a 
rendőr bírói tárgyalásra és ott vilá
gosítsák fel és beszéljenek a lelkére. 
Több hozzászólás után az indítványt 
kisebb módosítással elfogadták.

* A gyüm ölcsös té li kezelése  
veti meg ar. alapját az egészséges és 
düs gyümölcstirmésnek Erről a kér
désről ir kimerítően a Növényvédelem 
és Kertészet most megjelent legújabb 
száma. Cikkeket közöl még a diófaj
ták kiválasztásiról, az ujbor első fej
téséről, a kajszi termesztéséről, a ma
darak etetéséről, a szigorú télnek a 
növényekre való hatásáról slb. A dú
san illusztrált két lapból kívánatra 
egy alkalommal a Növényvrdelem ki- 
adóhivatala (Bpest, V., Kossu h Lajos- 
tér 11. sz ) díjtalanul küld lapunkra 
való hivatkozással mutatványszámot.

Anyakönyv.
Születés: Hámán István cipész-s. és 

Csécs Anna f ia lá n o s ,  r .  k. —  F e riig  Jó
zsef fö ld  ni. és B a r ll Erzsébet fia  M ihá ly , 
r. k. —  Németh József nádazó és Henn 
K a ta lin  fia  László, ref. — Szapper István 
máv. géplakatos és S te ig le r Teréz ia  fia  
Is tván  János, r. k. Keczeli G yörgy m. 
k ir . honv. őrm ester és H orvá th  M ária  fia  
G yö rg y , r. k. -  Szukop S ándor cem ent
m unkás és Pótlék M agdolna fia  La jos, r .  
k . V íg József székesegyházi sekrestyés 
és M aye r Róza fia  István, r. k. — Csiz
m adia lános napsz. és Pöcze Ezzsébet 
leánya M a rg it Éva, r. k . Jelinek Sán
do r szobafestő és W alcz l M a rg it f ia  Lász ló  
József, r. k. — Szarka La jos máv. m oz- 
do n y fö tő  és Sárzó E rzsébet leánya M ag
d o ln a  V ilm a, r. k. — Bauer Ferenc fm . 
napsz. és S tum pfhauscr M ária  leánya A nna, 
r. k. — T orm a  M ihá ly  gazd. cseléd és M é 
száros Anna fia  József, r. k.

Halálozás : ö z v . F in ta  Sándorné Kovács 
N . 93 é., ref.

H iz a s s á f: M écséi G yu la  m. k ir .  csend- 
ö rtö rzső rm este r és L é rán t M á ria  r. k . 
D w o ro k  K á ro ly  (e lvá lt), r. k. és Fü leky 
M á rta  ev . — P irk  La jos (özv.), ny. máv. 
m ozdonyfű tó , r. k. és Farkas E rzsébet 
v a rró n ő , ev.

LegMebb névjegyek Fodornál!
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♦
G yerm ekjátékok

♦
!

KARÁCSONYI ES ÚJÉVI 
AJÁNDÉKNAK

l ega lkalmasabb
képes- és meséskönyvek 

levelezőlap albumok 
em lékkönyvek,

bőrkötésű

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.

Nfom«tott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

N é v j e g y e k  Íz l é s e s  kivitelben  
gyorsan készülnek.

Laplulajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalata)


