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Jobb idők szele.
Pór hónappal ezelőtt m ér érezni lehetett 

a  baloldali pártok részéről bizonyos, szokatlan 
fészkelődést. Különösen a  szociáldem okrata pért 
látszott igen aktívnak, nem csak azáltal, hogy a 
közélet különböző fórumain feltűnően hangos 
lett 8 a gazdasági helyzettel kapcsolatban fel
merült nehézségek körül, határt nem ismerve, 
vádaskodott, de agitációjuk terén is a  legna
gyobb erőt fejtették ki. Nem elégedtek meg 
most m ár a  városi munkásrétegek szervezésé
vel, hanem  utakat kerestek a  falusi lakosság 
felé is.

Az ország közvéleménye kezdettől fogva 
tartózkodóan viselkedett a  szocialisták agitáció- 
jóval szem ben s ezt a  fellobbanó szélsőséges 
mozgalm at is a  fennálló nehéz gazdasági hely
zettel m agyarázta. A tapasztalat ugyanis azt 
bizonyítja, hogy a szélsőséges politikai felfogá
sok akkor élik fénykorukat, amikor beborul az 
■ég az  ország felett gazdasági és szociális vi
szonylatokban.

Emögött az  újabb szocialista lerohanás 
mögött azonban m ás szempontokat is észre 
kell vennünk. Úgy látszik, elérkezettnek látják 
a z  időt arra, hogy merészebb gondolatokat for
gassanak agyukban s közelebb férkőzzenek, a 
nép  bizalm án keresztül, a  hatalom hoz. A ieg- 
gutóbbi hetek ugyanis azt mutatják, hogy elér
kezettnek látják az  utolsó pillanatot arra, hogy 
valam it produkáljanak, mert ha most is kiesnek

A munka költészete.
Munka és költészet ? —Jfurcsa egy p á r! Va

rangy és pacsitta. Rabszolga-jog és szeráfi dal. 
Komor hétköznap és napsugaras vasárnap... Hogy 
illik egymás mellé a kettő: munka és költészet?

.Az ember munkára születelt, amint a madár 
repülésre- , — írja Jób könyve (5, 7). A munka em
ber-sors. Voltaképen a legnagyobb áldás, minden 
haladás és kultúra forrása, hajtóereje. A proto- 
evangélium ugyan kapcsolatba hozza a bűnbeesés
sel. De nem mint következményt. Mert a munka az 
emberrel együtt lett. A bűnbeesés csak a verejté
ket, a töviseket szerezte melléje. Nem csoda, ha 
ez a verejtékes munka, amelynek mégis több
nyire csak bojtorján a gyümölcse, a pogány em
beriség szemében átok volt. Szégyene a szabad 
polgárnak. Ez a fölfogás eredményezte a rabszol
gaságot

Aztán eljött az .Ács Fia*. Munkában kérge
sedet!, csodatevő keze nyomán megszépült a munka. 
Most már nem átok, hanem Isten akarata. Szent 
kötelesség. önmegtagadás, áldozat, engeeztelés, 
vezeklés, örökbe számitó érdemek forrása. A krisz
tusi kovász azonban csak nehezen hatol keresztül 
a merev, önző ember-leIkeken. A munka nem 
átok, nem szégyen már, az igaz. De nem öröm 
és nem is kellemes. Pedig azzá kellene tenni, 
hogy szívesen dolgozzék az ember. Fcurier azt 
ajánlja, hogy dolgoztassunk tágas, napsugaras,

kocsi saroglyájából, többé már alig nyílik alka
lom szám ukra, hogy valamenyire is erőt m u
tató tényezőkké váljanak közéletünkben.

Tapasztalniok kell, hogy a  külföld egyre 
óvatosabban fogadja azokat a  rémlátó híresz
teléseiket, amelyek egy időben nagy mértékben 
nehezítették országunk külpolitikai megítélését. 
A külföld látva Közép-Európa súlyos gazda
sági helyzetét, m ással van elfoglalva, sokkal 
nagyobb problémákkal viaskodik, semhogy pe
pecselhessen azokkal a magyarországi szoci
alista rekriminációkkal, amelyeknek patronjai 
már egyébként is szétdurrogtak. A „Népszava* 
hetek óta hiába igyekszik cikkei utján a  kül
földi sajtóorgánumokban hangulatot kelteni, ta
pasztalniok kell, hogy a  visszhang néhány soros, 
száraz reprodukálásban nyilvánul meg csupán.

Annál inkább felfigyel azonban a  külföld 
a  magyar kormány nagy erőfeszítéseire. Nem 
szórványosak m ár a  világlapok hasábjain azok 
a híradások, amelyek egyenesen bám ulattal 
szemlélik a  magyar kormány bölcs m agatartá
sát s  okszerű, helyes időben tett intézkedéseit. 
A külföld közvéleménye körében egyre jobban 
lábrakap az  a  felfogás, hogy a  békeszerződé
sek miatt gyenge gazdasági alapzaton nyugvó 
országoknak erős kormányra van szükségük s 
e tekintetben nagyobb bizalommal tekintenek 
a jelenlegi magyar kormány működése, mint 
a szocialisták izgága áskálódásai felé.

M indezek a  körülmények arra késztetik a 
magyarországi szocialistákat, hogy a közélet te
rén, különösen agitéciók által, fokozott tevé
kenységet fejtsenek ki. Ennek okát — saját 
bevallásuk szerint — az alábbi momentumban 
kell m egtalálnunk: egymásután m utatkoznak 
olyan komoly tünetek, amelyek nyilvánvalóan 
a  jobb jövő reményét csillogtatják meg. Gaz
daságilag feltétlenül jönni fog — már a közel

szép munkatermekben, esetleg vidám nótaszó mel
let!, jó bér ellenében, majd akkor...

Akkor... ? Akkor is kényszer marad a munka. 
Az emberi kényelemszeretet akkor is sokkal többre 
becsüli a henyélést És hiába jön a munkások 
világnézete, amely proletár öntudattal vallja, hogy 
a munka szent, a munka tisztesség. — Ideig-óráig 
talán fanatizálhatja a lelkeket egy munkával ki
harcolandó jobb jövő megc8illogtatá8áva!.......  De
az esztendők peregnek baromi robotban. A kenyér 
nem növekedik, csak az igények s a munka — 
munka marad. A munka himnuszát zengi fasiszta 
és bolzsevista, kiki a maga sajátos hangnemében. 
A tömegek velük is énekelnek még ma. De aztán 
a Duce bűvös két szeme egyszer lecsukódik, a 
GPU véres ökle egyszer utolsót rándul — s a 
tömeg ajkán nyögésre fordul az énekszó.

A munka keresztje pedig megmarad. És an
nál súlyosabb, minél rohanóbb az élet. Ha pedig 
„Omne túlit punctum, qui miscuit utile dulci*. 
Hol van, aki könnyít ezen a kereszten ? Ki édesíti 
meg a robot keserűségét? Az örök kiegyenlítés 
reménye? Oh igen. Hiszen ha az nem volna, s 
nem volna túlvilág, százezerszeres Nobel-dijat ér
demelne az, aki kitalálná. Hit és reménység nélkül 
valóban a poklok-pokla az a dübörgő, száguldó, 
elmorzsoló élet... A jövő? A túlvilág? Igen! De 
amikor oly kevés manapság az eleven hit. S ami 
kevés van, azt is irtják a Krisztus-gyűlöletbe há 
borodon kezek. Hiába: teher a munka és teher 
az élet !

jövőben  — az a természetes áramlat, amelyik 
minden foglalkozási ág számára javulást ered
m ényez. Utolsó pillanat ez a  szélsőségesek szá
mára. hogy átmentsék magukat a  jobb jövő 
idejére, nehogy véglegesen eltűnjenek a  közélet 
színteréről, vert agitátor seregeikkel. Ennek a  
vereségnek jelei már erősen mutatkoznak. Tel
jes képe azonban csak akkor fog kialakulni, 
ha az ipari m unkásság is kellő foglalkoztatás
hoz jut, ami viszont egyszersmindenkorra meg- 
gyengiti őket „proletáröntudatba vetett* csa
lóka hitükben.

A falusi nép körében mutatkozó agitáció 
jelentőségét kezdettől fogva nem sokra értékel
tük, mert ha imitt-amott sikerült is elérniük fel
színes eredményeket, e szórványos jelenségek 
m aradandóságában még a  legvérmesebb re
ményű agitátorok sem hisznek komolyan. Oka 
ennek az, hogy a  szociáldem okrata párt nem 
tudta megtalálni soha a  szerves lelki kapcso
latot a  mi lelkűnkkel, tanításaik nem a  nép 
lelkivilágából, vágyaiból s elgondolásaiból sar- 
jadzanak, sőt a  tapasztalatok alapján m aga a  
nép jött rá arra, hogy érdekeivel homlokegye
nest ellenkező járom ba hajtanák fejüket, ha  a 
„szociális termelésből fakadó jólét* politikájá
nak útját egyengetnék.

A polgári rétegeknek az  utolsó napokban 
erőt kell mutatniok a  tám adásokkal szemben 
s el nem tántorítható, hazafias hűséggel kell 
szolgálniok saját érdekükben  azt a  történelmi 
hagyományokon alapuló álláspontot, amelyik 
normális evolúcióval, bölcsen előkészített mun
kaprogrammal karolja fel. osztályérdekek nél
kül, a  haza minden polgárának ügyét. Az „utolsó 
pillanat'* amelyik a szélsőségeseket — ime — 
tettre serkenti, kell. hogy gondolkozásra bírja a  
polgári társadalom megingásra hajlam os — vé
leményünk szerint igen csekély szám ú — tábo-

Azaz talán mégsem egészen !
Vékony kabátban, fagyoskodva dolgozik egy 

legényke künn a kapcsolótáblánál. Villanyszerelő. 
Bont és kötöz, csavar és kapcsol: jelenti, hogy 
kész! semmi akadálya, hogy a lakás megteljék 
fénnyel, meleggel, kultúrával.

— És mivel tartozom, kis barátom I
— Semmivel, kérem. Ma még nem végez

hettem el a napi jótettemet, annak szántam ezt a 
kis munkát.

Elnézem a sovány arcot. Csak a szeme él, 
ragyog. S a szive fölött az ócska zubbonyon — 
az aranyos liliom. Cserkész! Ez örül, hogy ingyen 
dolgozhatott! Csodálatos!...

Ákom bákom irás. Tizenkét éves fiú naplója. 
„...Berakodtunk végre és sorakoztunk a vonal előtt. 
Csupa diadalmas arc. Mindnyájunk homlokán föl- 
hevülés, izgalom. De mindenekfölött a jól végzett 
munka büszke tudata...* A munka büszkeség 
forrása is lehet tehát 1 Ugyan ki írja ezt ? — 
Cserkész.

Tizenhat esztendő! Hajdanában ugyan mit 
hozott? BUzirtságot? Átéli vagy tettetett unalmat? 
Tiltott gyönyörök mohó habzsolását? Homályosodó, 
porbanézó szemet? Tétova m o'dulatot? Horpadt 
mellet? Ma igy ir a tizenhatéves:

„Édesapám, ha látta volna! Mennyit rakod
tunk, mennyit zsákoltunk ide-oda! Kocsira fel, 
kocsiról le. Vonatra föl, vonatról le Hamar a sát
rakat, a rudakat, a köteleket...! De estére állt a
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Olcsón beszerezhetik gróf 
Nádasdy Ferenc nádasdla- 
dányi kertészeti faiskolá
jának lerakataiban:

A n g e li  György virágüzlete  
M egyeház-utoa 3. 

Kertészete K erta lja -u tca  4.
N agyobb m egrendelés a  házhoz szállítva.
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rét is. mert a bekövetkező jobb napok gyümölcse 
az  ő osztályrészük is lesz. Szeretnénk, ha a 
politikai erők közéleti harcában polgári oldalon 
minél kevesebb lenne a  kishitüek s reményte
lenek. a  gyanakvók s a hitetlenek szám a, mert 
ilymódon biztosabb és gyorsabb ütemü magyar 
győzelemre számíthatunk. (s.)

Templomi hangverseny 
a székesegyházban.

Rótt N ándor megyéspQspBk az  egyházi zenéről.

A veszprémi Árpádházi Boldog Margit Vegyes- 
kar szerdán este 6 órrv kezdettel egyházzenei 
hangversenyt rendezett a székesegyházban. A hang
verseny igen magas színvonalú volt é l méltán 
megérdemelte azt a nagy érdeklődést, ami a tágas 
püspöki katedrális zsúfolásig tártén! meglelésél 
eredményezte. Annak a megfeleld hangulatnak a 
fdlkeltíséhez pedig, ami ilyen komoly művészei 
megértéséhez és átfrzéséhez szükséges, buzdiló 
bevezetés volt dr. Rótt Nándor megyéspüspöknek 
szárnyaltban szép megnyitóbeszéde, amit a haran
gok megkondulisa előtt mondott. Ennek elején 
reámutatott, hogy az ember kezdettől fogva kereste 
a módot az Isién iráni való hódolatának kifejezé
sére, s ez annál bensőségesebb volt, minél mé 
lyebb és tiszlultabb volt a vallása. Majd igy foly
tatta :

— A választott zsidó nép, amely a bálvány
imádó pogány nép kOzOtt is fönntartotta az egy 
igaz Istenben veteti hitet: mé'y érzésű zsoltáraiban 
fejezte ki hódolatit, imádását az Ur iránt. A zsol-

táros Dávid király már lantját hivta segítségül és 
s  zenét használta fül eszközül Isién iránli hódo
latinek örökszép megnyilalkoíá'ában. Örömtől és 
hálától túlcsordult lelke himnuszaiban tört magá
nak utat, de énekkel siratta bűnösségét is a Mi
semre zsoltárban.

— Az Isten Fiának: az Ur Jézusnak egy
háza, az örök Istentől kinyilatkoztató't vallásnak 
őre és hirdetője, amidőn legnagyobb gondolatait, 
legmélyebb vallási hódolat t akarta kifejezni: szin
tén eszközöket keresett benső érzéseinek külsőleg 
is érzékelhető festésére. így használta fel az építő
művészeiét s megalkotta fönséges dómjait; a köl
tészetet, s adta nekünk a „Slabat mater-, a .T e 
Deum“ és a liturgia örökszép himnuszait; azután 
a zenéi, s ennek kíséretével énekeltette lelkének 
imádságait A keresztény vallásos hit 8 az egyház 
inspirálta a művészeteket, de meg is becsülte ókét, 
mert a művészetet a lélek bensőséges, forró imád
ságainak tarlotta.

— A mai kor abban a veszélyben forog, 
hogy az anyagi küzdelmek s az anyagi érdekek 
hajszolása folytán a művészet is vásári cikk lesz, 
pongyo'ává '.válik. A művészek is érzik ezt. Fél
nek a művészet lealacsonyitásától. Visszatérnek a 
valláshoz, amely kezdetiől fogva inspirálta a mű 
vészetuket s mintegy védelme alá helyezik annak 
méltóságát. Ez a megfontol is és törekvés nyilat 
kozik meg a mai egyházzenei ünnepélyben is.

A templomi hangversenyből bennünket első
sorban a helybeli Árpádházi B M rgil Vegyeskar 
szereplése érdekelt, amelynek ez az első hang
versenye volt s a fővárosi vendégművészeknek 
ne esték zokon, ha első helyen az énekkarral fog
lalkozunk. Három számban szerepellek a veszpié 
miek: először a .Kyrie“-t énekelték a IX korális 
miiéből, majd nyomban ulánna a .Q lóriá '-I és 
„Benediclus- t Deák-Bárdos Széni Imre miséjéből. 
Később Diák-Bárdos: .Consummatum est” c. ke
sergett, Bárdos L .: .Örvendetes napunk támadt* 
c. hálaénekéi, végül Deák Bárdos: „Boldogságos 
Szűz Mária* dicsőítést és Harmat Á : „150. zsol- 
tár“-l adták elő. Megállapiihaljuk, hogy a vegyes
karnak úgy összetétele, mint kitűnő zenei fegyel
mezettsége a legszebb fejlődésnek a záloga, és csak 
a legreljesebb dicsérettel említhetjük meg Kecskés 
Lajos karnagy nevét, aki kiváló szakértelemmel 
válogatta össze és lelkes odadással tanitolta be 
énekeseit Az a simuló összhang s az a finoman 
árnyaló dinamikai készség, ami különösen az első 
kél énekben megnyilalkozoll, a megelégedettség 
mély hálását váltotta ki a közönségben, amely, ha 
nem lett volna Isten házában, bizonyára viharos 
tapsorkánnal ünnepelte volna az énekkart és érde
mes karnagyát.

A vendégművészek közül, akik valóban mű
vészit nyújtottak, V/éhner Géza, a Zeneművészeti 
Főiskola tinárának ujjai alatt a székesegyház régi 
orgonája valósággal megelevenedet'. Bach: .P re
lúdium* és .Fuga", majd San Saens: „Elevation 
in communion", Lemens: „San Fahre* és Liszt; 
„Szent Ferenc legendája* c. müvei voltak a gyö-

lábor. Kicsit sok volt, de ez az igazi cserkésiélet, 
tele küzdelemmel és munkával. Éljen a munka!"

„Éljen a munkai* Nem parancsszóra, nem 
tenor Itatása alatt. Meggyőződésből. Mert cserkész. 
Ha ez nem siker, hát semmisem az.

Ez a siker a cserkészpedagógia sikere. A 
cserkészeié, amely nem megírja, hanem éli a 
munka költészetit A munkáét, amely lehetővé 
teszi, amire vágyunk: hogy másokon segíthessünk. 
A munkáét, amely függetlenil, amely lehetővé teszi, 
hogy egyenes gerinccel, emeli fővel, dalos ajak
kal, napsugaras homlokkal járjam az élet útját 
A munkáéi, amely nem álok és nem teher többé. 
Mégcsak nem is kötelesség, hanem keresve-kere- 
sett cél, független a bértől, a haszontól, sikertől

A cserkészel a nótái munka iskolája. Hány
féle kézimunkát kivánnak már a pöttöm gyerek
től. Hányféle mesterség elrmeil kell elsajátítania, 
kezdve a gombvarrástól, a sátorfoMozásig, a fa
vágástól a rántáskészifésig, a földmunkától a lomb- 
fürészelésig ? I Hál még a kot önpróbák, amelyek 
jelvényei olt sorakoznak az ingujjon! Könyvkötő, 
lakatos, elektrotehnikus, kertész, bőrmunkás — s 
ki győzné mind elsorolni.

A munka költészetének himnusza azu'án a 
cserkésztábor élete. Ili edződik a jellem acélossá. 
Itt válik kézzelfogható szükségességgé a becsüle
tes, jó munka, amelytől — a legcsekélyebbtől is 
— az egész közösség jóléte függ. Ili társad ,1 -ni 
hazugságok nem kísértenek, nem terpeszkednek 
here előjogok., lít mindenki dolgozik és minden

munkának van látszatja. A munkának ebben a 
szimfóniájában a primhegedüt az imádságos munka 
adja és viszi. Az istenbe kapcsolóda t, Isten- és 
emberszeretettöl á ’izzilott munka, amely magáról 
oly szívesen megfeledkezik. Ez az, ami eddig hi
ányzóin Az ifjú fejje! megismeri, megérteit és 
megszeretett munka. Cinizmus vonhatja csak két
ségbe ennek az eleven husból-vérből építő mun
kának az eredményes voltét S ha valamikor szűk
éé; volt a munka és munkakedv propagálására, 
úgy most leginkább szükség van rá Most, ami
kor ifjaink ezrei nőnek fel kénytelen dologtslan- 
ságban, a becsületes munka eredménytelenségének 
szemléletében.

Bolzsevisla borzalmak víziójában gyermekeid 
jövőjét féltő szülő! Fogd kéren a fiacskádat és 
vidd el ahhoz a nekigyUrkőzölt, mosolygósszemü 
férfihoz, aki talán éppen fát hasogat, talán I Idát 
emel, talán szekeret tol a kályus utón egy csapat 
dalos ajkú, barnapiros fiúval és kérd meg, hogy 
fogadja öl is közéjük.

Mert ha netalán egyszer másként fordul a 
világ kereke s a fizikai munka mindenekfölötúíé 
gének eretneksége — mint valami romboló szö
kőár — elsöpri int.'lügenciánk és kultúránk ezer 
éves kincseit, bizlosilékait: ki találja meg hama
rabb a talajt a lába alatt és az önön lelkében, ha 
nem az, aki gyermekkorától kezdve nemcsak kö
telességnek, nemcsak erénynek ismert: a mun
kát, hanem szórakozásnak, gyönyörűségnek, költé
szetnek?! Velöiy Elek.

L e g ú j a b b

kottaujdonságok
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FODOR FERENC
könyvkereskedésében, Veszprém .

nyörü színezéssel, eredeti egyéni fölfogással elő
adott számai. Orszőgh Tivadar szintén a Zeneműv. 
Főiskola tanára s hogy hegedűművész is, azt 
Bach „Adagio- -jában és Goldmark: „Air* c. mű
vében bizonyítóit) be, amelyekben a gondolatot 
csodaszépen juttatta kifejezésre. Gere Lola és a 
Veszprémben már jól ismert Laurlsin Lajos az 
Operaház művéazei, s az előbbi puha, meleg szop
ránján Reger: „Mária bölcsődala" c. művét éne- 
kelie, mig Laurisin Buchner: „Ima a házé t" , 
Szabados: „Fohász", Verdi Requemjének „Igne- 
mi6Co“ áriájában és Bach-Gounod: „Ave Maria*- 
jában csillogtatta ércesen csengő baritonját. A 
hegedű- éa szóló énekszámokat Teller Frigyes, a 
bpesti Szent Imre kollégium prefektusa, a vegyes
kart Riiter Lőrinc székesegyházi karnagy éa Kocsuba 
Elemér kiséitík kiváló tudással.

A nagyszerű templomi hangversenyhez, amit 
beharangozástól kezdve egy óra hosszáig a rádió 
is közvetített, őszintén gratulálunk az Árpádházi 
B. Margit VegyeBkarnak, s csak sajnáljuk, hogy 
előbbre mi is be nem harangozhattunk neki. De 
előzetesen semmiféle értesítést nem kaptunk s a 
tiszte 1-tjeggyel összekapcsolt műsor is csak a leg
utóbbi lapszámunk megjelenese után, szombaton 
jutott el hozzánk.

Menetrendértekezlet.
Veszprém  v isszakap ja  a  gyorsvonato t. — P á p a  
és D evecser fe lé  Is m egjavul a  közlekedés.

A MÁV igazgatósága !:edden dé előtt menet
rendértekezletet tartót', az egész vármegye érde
keltségének bevonásával, a megyeháza kistermé
ben. Az igen élé.ik lefolyású a vármegyénkre ked
vező eredménnyel végződött értekezleten resztvet
tek a közigazgatás részéről dr. Kenessey Pongrác 
főispán, dr. Horváth Lsjos alispán, dr. Kenessey 
Zoltán várm. másodfőjegyző, dr. Sült Lajos zirci, 
dr. Jerfy József pápai, dr. Szalóky József veszp
rémi, dr. Buda István enyingi fő- és dr. Kondor 
Jenő devecseri Ib. főszolgabirák. dr. Berky Miklós 
veszprémi polgármester ér dr. Uzonyi Kálmán pá
pai h. polgármester. A járások érdekeltségei részé
ről jelen vol ak dr. Schandl Károly ny. államtit
kár, devecseri, Holltscher Károly gazd. főttnácaos, 
zirci örszággy. képviselők, Nirnseé Pál ajkai, Walla 
Ferenc tündérmajori földbirtokosok, mig a MÁV 
igazgatóságát Weiner Béla felügyelő és Somlay 
Ernő főmérnök, a szombathelyi üzletvezetőséget 
pedig Kelemen József felügyelő és Winler János 
Veszprém- külsőpályaudvari állomásfőnök képvi
selték.

A menetrendéitekezlet legfényesebb eredmé
nye az, hogy a MÁV igazgatósága honorálta Berky 
Miklós polgármesternek a mull év végén beszün
tetett veszprémi gyorsvonat visszaállítása érdeké
ben teli többszörös, alaposan megindokolt fölter
jesztését és a város május 22,-lil kezdódőleg vlsz- 
szakapja a gyorsvonatot, aminek óriási közgazda
sági és kulturális előnyeit nem szükséges újabban 
hangsúlyoznunk. A gyorsvonat Veszprém-Külső
pályaudvarról reggel 7'Sl-kor fog indulni ó i meg
felelő szfehérvári csatlakozással 10 órakor érkezik 
Bpeslre. Visszafelé Bpesl DV-ról est: 6 25 kor 
indul, és már fé l 9 kor ideérkezik, igy a veszpré
miek egy nap alalt, az éjszakázás kellemetlenségei 
nélkül, kényelmesen megfordulhatnak a fővárosból.
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Ezenkívül egy uj személyvonat is fog indulni 
a külső pályaudvarról Bpest felé d. u. fél 1-kor 
s az negyed 5-kor érkezik meg Bpestre. Viszont 
a  reggeli gyors, amely Bpestről Szfehérvárra jár, 
itt motoroscsatlakozást kap s az lehetővé fog|a 
tenni, hogy a fővárosi napilapok már d. e. 10 17- 
kor Veszprémbe érkezzenek.

Lényegesen megjavul az összeköttetés Veszp
rém és Pápa között, ami természetesen a deve- 
cseri járás helyzetét is megjavítja. Pápáról ugyanis 
reggel fél 6 kor indul egy személyvonat Cell- 
dőmölkre s annak közvetlen csatlakozása lesz a 
szombathely—szfehérvári motoros gyorshoz. El
lenkező (irányban pedig este a szom bathely- 
székesfehérvári motoros gyorstól fél 9 kor indul 
a vonat és Veszprém Külső pályaudvaron köz
vetlen csatlakozása lesz Celldömölknél Pápa felé. 
Ezenkívül a Veszprémből Pápára utazóknak a 
külső pályaudvarról d. u. fél 6-kor Celldömölk felé 
induló személyvonalnál is közvetlen csatlakozásuk 
lesz, úgy, hogy este 9 óra körül már Pápán 
lehetnek.

A MÁV képviselője kijelentette, hogy mind
eme vonatokon kívül, amelyek május 22.-én lép. 
nek életbe s amelyeket állandósítani óhajt az Igaz
gatóság, Győr és Pápa felöl igen jó fürdővonati 
összeköttetéseket is létesítettek a Balaton északi 
partjára. A vármegye többi vasútvonalain változás 
nem lesz, de ezekkel az elért kedvezőbb összekötte
tésekkel is igen sokat nyert Veszprémmegye és 
két városa.

Nyomdász-sztrájk volt Budapesten 
a „Népszava" betiltása miatt.

Bpestről jelentik: A belügyminiszter a z 5484 
— 1914. M. E. sz. rendelet és az 1922. évi XVU. 
t. c. 6 § ának ötödik bekezdése alapján „az or
szág belső rendjét és közbiztonságát veszélyeztető 
közleményei miatt" betiltotta a Népszava c. szo
ciáldemokrata napilapot, amely több közleményé
vel a földmunkásságot és a falusi lakosságot a 
a legszenvedélyesebb hangon a csendörsig elleni 
gyűlöletre izgatta. A lapbetiltásra a szervezett 
nyomdai munkásság sztrájkkal felelt és kedden 
reggel már nem jelenhetett meg egyetlen polgári 
lap sem. Csupán az államnyomdában előállított 
Reggeli Hírek és Esti Hírek szükséglapokat adták ki.

A képviselőház szerdai ülésén a szociálde
mokrata képviselők deklarációban tiltakoztak a 
„Népszava* betiltása ellen, amire gróf Károlyi 
Gyula miniszterelnök kijelentette, hogy nemcsak 
ocztályellenes izgatás, de nyílt lázadozásra való 
felhívás sorozatosan jelent meg a jelzettt lapban, 
s ha valamért szemrehányás érheti a kormányt, 
legföljebb az lehet, hogy tűrte ezt s már korábban 
nem lépett föl ellene. A szocialista képviselők 
föthördülésére pedig kijelentette a miniszterelnök, 
hogy semmiféle terrortól sem riad vissza, hogy kö
telességét teljesítse és az országban a rendet 
fenntartsa.

A szociáldemokraták aztán csütörtökön 80 
tagú küldöttséggel egy memorandumot akarlak á t
adni a miniszterelnöknek, amelyben politikai kö
veteléseiket foglalták össze, de gróf Károlyi Gyula 
csak az öt szociálista képviselőt fogadta és kije
lentette nekik, hogy addig a memorandumot át 
sem veszi és nem is tárgyal velük, mig az általuk 
fölborított status quot helyre nem állítják.

Erre a szervezeti nyomdászok, akiknek 
egyébként sem érdekük a mai nyomorúságos világ
ban, hogy munkabéreiket politikai célokra fölál
dozzák, munkába állottak és pénteken már meg
jelent valamennyi polgári napilap.

FODOR PAPÍRÁRUHOZ

irógéptisztitása, jókarbantartása
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püspök egy hónapi fldülö-kurára a multhéten Bfü- 
redre utazott. — Dr. Kenessey Pongrác, várme
gyénk főispánja hivatalos ügyekben csütörtökön 
Bpestre utazott. — Oróf Jankovich-Bésán Endre 
és neje Öreglakról Gicre utaztukban csütörtökön 
Veszprémben látogatást tettek a megyéspüspöknél.

— Kormányzói elism erés. A kormányzó, 
a kulluszminiBzter előterjesztésére megengedte, 
hogy dr. Csiszárig János rendkívüli követ és meg
hatalmazott miniszternek, nyugállományba való he
lyezése alkalmából, a magyar külügyi szolgálat 
terén szerzett kiváló érdemeiért, teljes elismerését 
tudtul adják.

— Vidéki olvasóinkhoz. Ismételten felkér
jük igen tisztelt olvasóinkat, hogy az előfizetésü
ket megújítani s a hátralékait befizetni szívesked
jenek, mert különben nem lesz módunkban a la 
pot címükre tovább küldeni. A kiadóhivatal.

— A pápai irgalm asok uj kápolnájának 
fölszentelése. Pápáról jelentik: A pápai irgalmas- 
rend kórházában csinos uj kápolnát épitieht1, 
amelybe a régi harang mellé uj harangot is sze
reztek be. A kápolnát és a harangot, a veszprémi 
megyéspüspök megbízásából, Németh István pápai 
apátplébános szentelte fel ünnepélyesen vasárnap 
délelőtt, a hivek sokaságának jelenlétiben. A lélek
emelő ünnepélyen jelen volt dr. Müller Imre Ödön 
tartományi rendfőnök is, valamint a testvér rend
házak perjelei. Az uj kápolna, amely lehetővé teszi, 
hogy a betegek is nagyobb számban résztvehesse- 
nek az ájtatosságokban, az Irgalmasrend áldozat
készségét dicséri.

— K épviselőink a  kerületeikben. Deve-
cserböl jelentik: Dr. Schandl Károly ny. államtit
kár, az OKH ajelnök-vezérigacs á ja, családjával 
veszprémi nővéreihez érkezett 8 onnan devecseri 
kerületébe szállott ki. Vasárnap Kertán, Hétfőn 
Kis- és Nagykamond községekben tartott beszá
molót választóinak, akik meleg ünneplésben része
sítették szeretett képviseló/nket. A képviselő azután 
ismét Veszprémbe utazott, hogy hivatalos látoga
tásokat tegyen a vezető tényezőknél.

Zircról jelentik: Holltscher Károly gazd. fő
tanácsos, a zirci kerület közszeretetben álló kép
viselője április 17.-én Ácsteszéren tart beszámolót, 
majd a járás északi községeit látogatja meg.

— A K eresztény Tisztviselőnők népok
ta tó  e lőadása. A Keresztény Tisztviselőnők V„ 
rémi Egyesülete április 10.-én, holnap vasárnap 
este 6 órakor, a Kát. Körben, iskolánkivüli nép
oktató előadást rendez, amelynek szónoka dr. Kis 
György szemináriumi Llkiieazgató lesz. Utánna 
kis színdarab következik. Érdeklődőket szívesen 
lát az egyesület vezetősége.

— Az Evangélikus Nőegylet jótékony 
teaesté je . A Veszprémi Evangélikus Nőegylet va
sárnap este a Korona-vendéglő kistermében jólé- 
konycélu teaestét rendezett s az erkölcsileg és 
anyagilag fényesen sikerüli. Ezzel ugyan semmi 
újat nem mondunk, mert az Ev. Nőegylet eddig 
minden hasonló teaestéjének a kitűnő siker volt a 
jellemzője, aminek a nőegylet mindenkori vezető
sége odaadó fáradozásában s szeretetteljes, tapin
tatos rendezésében, valamint az egyesületi tagok 
s az egyesületet támogató egész egyház lelkes 
közreműködésében találjuk a magyarázatát. A 6 
órakor kezdődő teaestet valláskülönbség nélkül igen 
nagyszámú közönség látogatta, úgy, hogy a Korona 
kisterme csakhamar szűknek bizonyult s a nagy
terem, valamint a büfévé átalakított, u. n. „söntéi" 
is egészen megtelt. A másvallásu előkelőségek, s 
illetve társadalmi vezetőszemélyek sorában ott vol
tak dr. Kenessey Pongrác főispán, Csajághy Károly 
kúriai biró, a törvényszék elnöke, dr. Cseresnyés 
lózsef e. ü. főtanácsos, a ref. egyház gondnoka, 
dr. Karsay Sándor játásbirósági elnök, dr. Totth 
Béla várm. főügyész, a TESz helybeli elnöke, 
Vtolfram János ipartestületi elnök a feleségeikkel 
s megtisztelte látogatásával a teaestét dr. Berky 
Miklós, Veszprém város polgármestere is. A refor
mátus és izraelita nő- és leányegyesületek stb. is 
szép számmal képviseltették magukat. A teaestét 
rövid, de nívós kis műsor tette élvezetesebbé, 
amit Gálos Gyula ev. igazgató-tanító konferált be 
igen szellemesen Gyenes Dudus Reményik S. „Az 
özvegy" c. megható költeményét szavalta el mély 
érzéssel, finom színezéssel, majd Novák Rezsőné,

a z o n n a l
vegyen

osztá ly  sors jegyei

b ú z á s

m ár
pénteken.

s z ű c s  e á e  b a n k f j ú z a  
föárusitásában.

2

az ajkai ev. lelkész írónő neje tartott nagyon ked
ves, az alkalomhoz szabott lölolvasást, amelyet ő 
maga is „szendvics"-nek nevezeti. Valóban válto
zatos témákat markolt föl dióhéjban, kiválóan 
ügyes összeállításban, amik azonban összességük
ben a nők szép és nemes ideáljait állították elénk. 
A műsor utolsó száma Róth Jenőné gyönyörű 
éneke volt Magyar dalokat adott elő messzecsengő, 
szép alt-hangján, Stefanovszky Irénke kitünően 
simuló zongorakisérete mellett, s a fölzuduló taps
orkánra ráadást is kellett adnia. Valamennyi sze
replőt lelkesen ünnepelte a közönség. Ezután a 
pompá-abbnál pompásabb édességekből és hús
ételekből összeállított, gazdag változatosságu büfét 
rohamozták meg az egybegyűltek, s bizony volt 
dolguk az özv. Gyenes Jánosné egyes, elnöknő 
figyelmes vezetése alatt működő evangélikus és 
a keresztény testvéri szeretettel segédkező máé
val ásu úrasszonyoknak, hogy minden igényt ki
elégíthessenek. Csak dicsérettel említhetjük meg, 
hogy ezt a legnagyobb előzékenységgel és kedves
séggel teljesítették. A teaest, amelyen éjfél ulán I 
óráig kedélyesen szórakozott a közönség, illetőleg 
vidáman táncolt a fiatalság, igen szépen jöve
delmezett a jótékony célra. A nőegyesülelnek erre- 
vonalkozó köszönetnyilvánítását lapunk más helyén 
közöljük.

— A P iarista  D iákszövetség összejöve
te le . Szerdán este rendezte a Veszprémi Piarista 
Diákszövetség összejövetelét, s azon mintegy 40 
tag jelent meg. A vacsora szónoka Zsigmond Já
nos ny. k. r. tanár volt, aki a diákszövetség hű
séges választmányi tagjáról, az utolsó összejövetel 
óta elhunyt Oubicza Lajosról emlékezett meg. 32 
évi barátság alapján rajzolta meg az elhunyt arc
képét, bemutatva ől, mint jó embert, kiváló iróf.

Értesítés!
Tisztelettel értesítjük a m. t. Gazda

közönséget, hogy intézetünkben termelt
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„őrangyal" gyógy szertárában Veszprém. Jókai Mórutca.

HUNGÁRIA S ZÉ R U M M O V E K  R . T .
Budapest, VI., Szondy-utca 76. 104



4. (XXXIV. LVIL— 14. szám.) VESZPREMVARMEGYE 1932. április 10.

ÍOO osibére való mftan j a
csomagolással és szállítással együtt

csak ÍO  pengő.
Ism ertetés.

Mikor a „ J 0 S 8 IN A 11 maanyát szerkesztettem, az 
a cél vezetett, hogy egy olcsó és mégis jó, használható 
eszközt adjak fókép a kistenyésztö kezébe, mellyel a 
konyha egy elkerített sarkában könnyen és olcsón tudjon 
akár télen, akár nyáron csibét nevelni.

Nagyon jól tudom, hogy vannak sokkal nagyszerűbb 
mfianyák forgalomban, azonban azok legalább 1ÖÖ pengő
nél kezdődnek és amellett bátran merem állítani, hogy 100 
csibére a Jossina műanya is teljesen megfelel, ezért az 
árért jobbat adni nem lehet.

Két éve már, hogy a kis műanyát útjára bocsájtot- 
tam, hogy a tenyésztőknek segítőtársa legyen a nevelés 
nehéz munkájában és örömmel mondhatom, hogy aki ki
próbálta — meg is szerette I Erről tanúskodik a sok ké
retlen elismerő levél.

Üzemköltsége oly minimális, hogy számokban alig 
fejezhető ki. ami naponta 1 csibére esik.

Kezelése a lehető legegyszerűbb, napi 3—4 perc 
alatt el van intézve. Teljesen tüzveszélytelen és tökéletesen 
üzembiztos.

Megrendelhető:

„ J O S S IIIJ I“  BAROMFITELEPEM
U m ,  K o m á r o m m a l  y « . 105

derik hazafit, a közügyek önzetlen harcosát, a hű
séges barátot s a meleg kedélyű jó társat. A szö
vetség s annak minden tagja Sszinte kegyelettel 
fogja örökké őrizni nemes emlékét. Az egybegyűl
tek mély megilletódéssel, felállva hallgatták a szép 
emlékbeszédet. A tagok elhatároztik ezután a szig
ligeti s olcsó kiránduló vonattal Szegedre való 
kirándulást, melyekre az érdeklődők jelentkezését 
kéri a szövetség.

— N yugalom bavouult körjegyző búcsúz
ta tá sa . Szécsényl-Szabó János bakonyszentlászlói 
körjegyző 40 évi érdemdús munkássága után nyu
galomba vonult. A köztiszteletben álló körjegyzőt 
tisztelői és barátai április 4.-én bucsoztatták el 
meleg ünnepség keretében.

— V árosi közgyűlés V eszprém ben. Vesz
prém város képviselőtestülete április 13.-án, szer
dán d. u. 4 órakor rendes közgyűlést tart.

— A Legényegylet u j világi elnöke. A 
Veszprémi Róm. Kát. Legényegylet vasárnap tar
totta évi közgyűlését Serók József kanonoh-plébá- 
nos, egyházi elnök elnöklése alatt. A közgyűlés a 
nagybeteg Gombátovlcs Jenő eddigi világi elnök 
helyébe egyhangúlag Hoffmann Géza asztalost 
választotta meg világi elnökké. A többi tisztséget 
az egyesület régi, kipróbált tagjaival töltötték be.

— Iskolatársak  találkozója. A veszprémi 
áll. fiú felsőkereskedelmi iskolában 1922. évben 
érettségizett volt osztálytársaimat felkérem, hogy a 
Pünkösd másnapi 10 éves találkozónk előkészítése 
céljából saját, valamint az ismert helyen lakó osztály
társak cimét velem közöljék. Keller Mihály posta
tiszt, Bpest, VII., Damjanicb-u. 58. I. 5.

— Műkedvelő e lőadás. Zircril jelentik: 
A zirci gazdaifjuság vasárnap és hétfőn a legény- 
egylet nagytermében telt ház nagy tetszése mellett 
adta elő az „Ur keze* c. tanulságos népszínmű
vet Közkívánatra holnap, vasárnap újból, harmad
szor is szinrehozzák a darabot.

— P a p ír á r u k ,  Í r ó -  éa  r a jz a z a r a k ,  fo tó -  
a lk k a k ,  r á d ió k  la p ja k b a n  b e a z e ra z h e lf tk  F o -  
i a r  F v ra n o  k ö n y v - éa  p a p irk a r a a  k a d é a é b a a  
V a a z p ré m .

— M eghosszabbították a B alatonon a  
ha lásza ti t i la lm a t A hosszú télre való tekintettel a 
földmivelésűgyi miniszter a balatoni halászati ti
lalmat két héttel, vagyis május 15.-ig meghosz- 
szabitotla.

— P ed ag ó g ia i szem inárium  Veszprém 
ben. Amint már jelentettük, Veszprémvármegye kir. 
tanfelügyelője április 14.-én, csütörtökön reggel 
fél 9 órakor az Angolkisasszonyok intézetében 
pedagógiai szemináriámot rendez. Az érdekes tárgy
sorozat során Horvdth János balatonalmádi áll. 
iskola-igazgató gyakorlati tanítást mutat be arról, 
hogyan állítható be az iskolai nevelés a Balaton- 
kullusz szolgálatába. Különösen a szülőket fogja 
érdekelni dr. Csaba Jenő piarista tanár előadása 
.M ii kíván a középiskola az elemi iskolától* és 
Bólint Péter veszprémi katolikus tanító előadása 
.M it adhat az elemi iskola a középiskolának* 
címmel, s ezalkalommal az elemi és középiskolák 
tanítási anyaga és módszere közötti kapcsolat 
megteremtésének, illetve a fennálló nehézségek át

hidalásának lehetőségeit fogja a szeminárium meg
beszélés tárgyává tenni. Nagy érdeklődésre szá
míthat még GBnther Jolán, preparandiai lanár is, 
akinek tanilási művészetében a pedagógusoknak 
már többször volt alkalmuk gyönyörködni. A sze
mináriumon a nemzeti népnevelés iránt érdeklődő 
s a tanítással nem foglalkozó közönséget is szí
vesen látja a vezetőség.

— A pápai K árpát D alkör közgyűlése. 
Pópólól jelentik: A pápai Kárpát Dalkör, amely 
néhány éves működése óta a dalkultura terén je
lentékeny érdemeket szerzett, vasárnap délelőtt tar
totta éves közgyűlését Mihály Sándor gazd. fel
ügyelő elnöklése alatt. A szokásos napirendi pon
tok közűi kiemelkedett, hogy a dalkör fáradhatat
lan buzgalmu karnagyának, Hatvani Lajos képző 
tanárnak, az elnök szép szavak kíséretében nyúj
totta át a dalkör ajándékát, egy ezüst dirigáló 
pálcát. A Haydn-emlékűnnepbe a dalkör azzal 
kapcsolódik bele, hogy Péter-Pál ünnepén, a plé
bánia-főtemplom nagymiséjén előadja Haydn Jó
zsef egyik miséjét. Majd a választásokat ejtették 
meg s az  egyes tisztségekre legnagyobbrészt.meg- 
választották a régieket.

— L. C. H arven : A sors m ostohája. Ame
rika 1931. bűnügyi rejtvénypályázatán első dijat 
nyert L. C. Harven páratlanul érdekes története, 
amely egy miliomos leány izgalmas, titokzatos, 
szenzációs kalandjáról szól. A pályadíjnyertes re
gény a Mindenki KDnyve sorozatában jelent meg, 
ára 30 fillér.

— A N épkőr közgyűlése. A Népkör, Pajer 
Károly vendéglőjében levő helyiségében április 
10.-én, vasárnap d. u 5 órakor tisztujilással egy
bekötött közgyűlést tart, amelyre a tagokat ezúton 
is meghívja az elnökség.

— Jelen tés  a z  Influenzáról. Habár dr. 
Bélák Imre vármegyei főorvos multheli hivatalos 
fölterjesztése szerint az influenza-járvány Veszp- 
rémmegyében megszűntnek volt tekinthető, a fő
orvos azért még a március 28.-tól április 3.-ig 
terjedő időről is tett jelentést, ami az előző heti
nél még kedvezőbb képet nyújt. A jelentés szerint 
ugyanis influenzás jellegű megbetegedések már 
csak szórványosan fordultak elő és szövődményes 
esetet csak 7-et jelentettek be, vagyis kettővel ke
vesebbet, mint az előző héten. Ezek közűi meg
halt I. A járvány egész tartama alatt bejelentettek 
összesen 58 szövődményes esetet, amelyek közűi 
52 alkalommal preumonis, 6 ízben pedig közép
fülgyulladás volt a szövődmény. Elhalálozás ösz- 
szesen 8 esetben fordult elő.

— E lkapta  a m alom kerék. Pápáról jelen
tik : Cséket József pápai malommunkás a malom 
gépezete melleit foglalatoskodott, miközben a ten- 
gelyszij elkapta jobb karján a ruháját, s azt fel
pödörvén, Csákéit úgy a falhoz szorította, hogy 
ha idejében le nem állítják a gépet, ott lelhette 
volna halálát. Súlyos külső és belső sérülésekkel 
szállították be a kórházba.

— Bútorozott szobát keresek a 
város központjában, fürdőszoba használattal, 
esetleg ellátással. Cim a kiadóhivatalban. 82

— Tolvajlások. Zircril jelentik: Magyar 
Kálmán hántai lakos, az ottani ev. lelkész pajtá
jából éjjelenkint szénát lopott. A bíróság 8 napi 
fogházra ítélte. — Eszes Ilona dudari leány a 
szomszéd Szabó Juli csipkés női mellényét el
emelte. 4 napi togházzal bűnhődött.

— A vonat elé feküd t. Tóth Oizella 25 
éves nagyvázsonyi leány öngyilkossági szándék
ból Jutás és Veszprém között a vonat elé feküdt. 
Szerencsére a mozdonyvezető észrevette és idejé
ben megállította a vonatot. Az életunt leányt a 
mentők a veszprémi kórházba szállították.

— összezúz ta  lá b á t a  kerék. Pápáról 
jelentik: Szabó István borsosgyőri kocsis gépet 
vontatott, miközben bal lába feje véletlenül a gép 
kereke alá került, amely azon igen súlyos zuzó- 
dásokat ejtett.

Mindazoknak, kik feledhetetlen 
I R É N K É N K

elhunyta alkalmával részvétüket szóban vagy 
írásban fejezték ki, s fájdalmunkat bármi más 
tormában is enyhíteni igyekeztek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.
102 A g y á s z o ló  O láh  a a a lá d .

FODOR F E R E N C
HflBYlfKERESKEOÉSE

V E S Z P R É M .

Rendelje meg sürgősen
ü z l e t i  kü nyveity  

nyom tatványait, 
Író s ze re it, p a p írá ru it

Csak a legjobb anyagot dolgozom fel. 
Csak elsőrendű kivitelt szállítok. 

M égie jutányos árakat számítok.

— G yengélkedés idején , különösen ha a
rosszullélet szorulás fokozza, a természetes .F e 
renc József" keserfiviz fájdalommentes székflrűlést 
és kielégítő emésztést hoz létre. Híres nőorvosok 
a legnagyobb elismerés hangján Írnak a valódi 
Ferenc József vízről, mert ez a kritikus korban 
is hosszabb időn át alkalmazható, anélkül, hogy 
kitűnő eredménye változnék. A Ferenc József 
keserűviz gyógyszertárakban, drogériákban és ffl- 
szerűzletekben kapható. 1

— M egverték a  vasúti Art. Horvdth János 
és József nagydémí munkásemberek munka után 
betérlek az egyik bakonygyiróti pincébe, ahol meg
lehetősen felöntöttek a garatra és Sándormajorban 
a vasúti őrt lapáttal megverték, majd az őrház 
összes ablakait betörték. A zirci járásbiróslg 
Jánost 6 heti, Józsefet pedig 3 heti fogházra 
ítélte.

— Éleslövészet. A veszprémi állomáspa
rancsnokság alakulatai április 13.-án és 14.-én 
reggel 7 órától este 8 óráig a rátóti nagymezőn 
éleslövészetet rendeznek. Ezidőben a közelben tar
tózkodni vagy a talált lövedékekhez stb. nyúlni 
tilos és életveszélyes.

— G arasos k irándu ló  |vonaL  Zlrcről je
lentik : Mint hírlik, junius elején (talán 3. án) 500 
kirándulóval garasosvonat érkezik Zircre a Ba
kony szépségeinek megtekintésére.

— E ltórte  a  l á b á t  Id. Németh József 60 
éves veszprémi nádazó a Gizella-téren a járdán 
elcsúszott s ballábát eltörte. A mentők a kórházba 
szállították.

— Veszprém i kOrOzés a lap ján  e lfog tak  
egy  no tórius to lva jt. A múlt héten a sümegi 
rendőrség elfogta Relzer Kálmán noszlopi napszá
most, akit a veszprémi törvényszék körözött lopás 
miatt. A többszörösen büntetett tolvajt csak a  Za
laegerszegen kiszabott fogházbüntetés kitöltése 
után szállítják Veszprémbe.

— K öszönetnyilvánítás. A Veszprémi Ev. 
Nőegylet április 3.-i jótékony teaestjére a követ
kezők voltak szívesek adakozni: Készpénzt adlak: 
dr. Wallner Ernőné, dr. Wallner Emilné, Wallner 
Károlyné, Tavassy Lajosné, Puskás Apollónia, Eőry 
Endténé, Ozv. Angeli Mártonná, Tömösközy Emilné, 
özv. Stubenvoll Ferencné, Schneider Vilmosné, dr. 
Csiba Mórné, Lenhaidt Henrik, Hoffmann Géza, 
Cseszlák Antal, N. N., özv. Fodor Kálmánná, 
Lőwy Ede, Krebsz Tivadar, Sütő Károlyné, BenkO 
Lajosné, Benkő Istvánná, id. Futó Sándorné, ifj. 
Futó Sándorné, Futó Qáborné, özv. Foghtűy Mik- 
lósné, dr. Caajághy Károlyné, dr. Horváth Lajosné, 
dr. Horváth Beláné, dr. Berky Miklós, Kiszely 
Jánosné, Töpler Ernőné, Horváth Istvánná, Nagy 
Sándorné, dr. Pulay Lajosné, Harmat Jenő, Haj
nóczy György, Steiner Jónás, Reichart N., Kövezi 
testvérek, Rósenberg Mór, Beöthy Katinka, Dákai 
Pélerné, özv. Poslásiné, Darvas József, Rupperlné, 
Szklinszky Ferencné, Horváth Lajosné, özv. Bánik 
Lajosné, Mészáros Józsefné, Weisz Mórné, N. N., 
dr. Sáry Istvánná, özv. Papp Sándorné. Tér-
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miszetben hozzájárullak: Hammerschmidt N.,
Endrédi Lajosné, özv. Kiss Józsefné, Róth Jenő- 
né, Neumayer N., Fodor Ferenc, özv. Bodlaki 
Osvaldné, Velty Miklósné, Radovica István, Kiss 
Vince, Bokrossy Ferenc, dr. Bélák Imréné, dr. 
Kenessey Pongrácné, dr. Porubszky Elemérné, 
Dőry Katinka, dr. Fojt Jenőné, Jákoi Ilonka, Szűcs 
Zsigmondné, Sziegl Irén, Maracsek Pál, ózv. 
Steinmacher Józsefné, Stefanovszky Jenóné, Mes- 
terházy Józsefné, dr. Cseresnyés Józsefné, Már- 
földy Aladárné, Szabó Bertalanné, Csomay Ká 
rolyné, Arany Istvánné, Obetkó Vilmosné, Pósa 
Endréné, Kálmán Istvánné, Hartmann Alfrédné, 
özv. Kopcsák Józsefné, dr. Száz Ferencné, dr. 
Száz Kálmánná, Szi'ágyi Károlyné, Kocsis Sán- 
dorné, Gazsi Imréné, özv. Hermann Gyuláné, Mé 
száros Kálmánná, özv. Jakab Ivánná, ifj. Mstkovich 
Lászlóné, Gálos Gvuáné, Szokolszky Rezsöné, 
Poraiét Imréné, dr. Tót h Béláné, dr. Bognár Já 
nosné, Sághy Pálné, Móricz Gyuláné, Hering 
Jánosné, özv. Gyenes Jánosné, Füleky Béláné, 
Kovács Gyuláné, Radeczky Károlyné, vitéz Csomay 
Kálmánná. — A szives adományokért hálás kö 
szönetét mond a nóegylet elnöksége.

.— B etörés. Zircről jelentik: Horváth Lajos 
(Csik1) veszprémvarsányi lakos a vecsenyi erdőben 
levő vadászházba betört s onnét egy asztalt, köny
veket, élelmiszert slb. lopott el. Miután fegyver 
volt nála, bet áré ses- lopás miatt indult meg ellene 
az eljárás,

— Uj révhajó -m enetrend  a  Balatonon. 
Siófokról jelentik: A Balatoni Hajózási Részvény
társaság uj tavaszi révhajó menetrendje a követ
kező: Tihanyból Szánlódra indul 7, 9 30 és 16 
órakor, visszaindul 8, 13 és 18 órakor. Az uj me
netrend április 9.-én lépett életbe.

— K e re s k e d e lm i,  ügyvéd i é s  i r o d a i  n y o m 
ta tv á n y o k a t le g o a e b b o n  é s  le g g y o rs a b b a n  k é 
s z í t  F o d o r  F e r e n c  k ö n y v n y o m d á ja , V e s z p ré m .  
T e s s é k  p ró b a r e n d e lé a t  te n n i-

— Tűz. Zircről jelentik: Március 31.-én 
Bakonycsernye községben kigyulladt Gy. Szkok 
István paj'ája s rövidesen tűzet fogott a ház teteje 
is. Mire segítség érkezett, már lángban állt a 
szomszéd Rakovics Pálné istállója. A kár mintegy 
4000 P. A tűzet egy boldog mámorában úszó 
fiatalember okozta, aki beborozott állapotban égő 
cigarettáját a pajta szalmája közé ejtette szájából.

— 1550 ajándék . Rövid néhány hét alatt 
1550 ajándék került kiosztásra Tolnai Világlapja 
rejtvénypályázatának megfejtői között. Ez pénzben 
kifejezve hatalmas összeget tesz ki. A népszerű 
képeslap jövő heti számában uj rejtvénypáyázatot 
fog közölni és ennek kezeiében újabb 500 értékes 
ajándéktárgyat oszt ki. Ezek között egy duplafe- 
delit aranyóra, húsz más óra, férfi öltöny, sok 
ötvösművészeti gyűrű stb. szerepel.

— L etartóz ta ttak  egy színészt. Pápáról 
jelentik: A pápai rendőrség, a szfehérvári rend
őrség megkérésé éré, letartóztatta Fehii Ervin szí
nészt, akit különböző csalások miatt országosan 
köröztek.

— Aki m ég az  ad ó t is be  tu d ja  hajtan i.
Zirciól jelentik : Krámer Lipót kisbéri lakos olyan 
ügyes üzletember, hogy még az adótartozást is 
be tudja hajtani. Wibtr József romándi lakost 
ugyanis szigorúan felszólít otta, hogy a veszprém
varsányi határban fekvő földjei utáni adótartozását 
kezeihez azonnal fizesse meg, különben jön a 
végrehajtó. Wéber ész nélkül fizetett, a járásbíró
ság azonban Krémért, aki össze'évesztette magát 
a kir. kincstárral, csalásért 14 napi fogházra Ítélte.

— A m ozi m űsora . Ma szombaton (9.) este 
6  és fél 9, vasárnap (10.) d. u. 3, 6 és este 9 
órakora „Nebántsvirág”, Hervé örökszép operettje 
olyan friss, üde és vidám előadásban, ami a mai 
tömegtermelés korában ugyancsak ritka. Főszerep
lők : Anny Ondra, Oscar Karlweiss, Huné Junker- 
mann és Georg Alexander. Kitűnő a film rende
zése és elragadóan szép a női főszereplő: Anny 
Ondra. Kiegészítő műsor, hangos Magyar Világ- 
hiradó. — Szerdán (13) d. u. 4 és este fél 9, 
csütörtökön (14.) este 6 és fél 9 órakor Ramon No- 
varro nagy filmje: .Hajnali mérkőzés”, Schnitrler 
Artúr regénye hangosfilmen 9 felvonásban. Kiegé
szítő hangos burleszk és hangos Fox Híradó. — 
Külön felhívjuk a közönség figyelmét a vasárnapi 
előadások uj rendjére: vasárnaponkint ugyanis 
csak három előadás van: 3 ,6  és 9 órai kezdettel. 
Ugyancsak figyelmébe ajánljuk a hétköznapi elő
adásokra érvényes kedvezményes jegyutalványo- 
kal, amelyek 10 filléres, de a belépőjegy árából 
levonásba kerülő árban, az üzletekben beszerezhetők.

KÖZGAZDASÁG.
* B iztosítsunk jégverés ellen. A Gazda

sági Egyesület fölhívja a gazdákat, hogy már most, 
idejében gondoskodjanak termésüknek jégverés 
ellen való biztosításáról. A Gazd. Egyesület min
den gazdának, aki bizalommal fordul hozzá, a jég
kárbiztosításoknál, a karteltársarágok díjtételeivel 
szemben, a Gazdák Biztosító Szövetkezetinél, amely 
a gazdák érdekeltsége és tiszta magyar, körül
belül 20% -kal kedvezőbb föltételeket eszközól ki. 
Kérjen nyomtatványokat I Részletes tájékoztatót 
készséggel ad a Veszprimvárm. Gazd. Egyesület.

* Megnyílt a  pápai Bacon gyár. Pápáról 
jelentik: A pápai Bacon-gyá', habár nem is ab
ban a formában, amint tervezve volt, megkezdte 
működését, A valutaviszonyok miatt leölt sertése
ket nem szá'l thatnak külföldre, ezért a részvény- 
társaság belekapcsolódott az élőserlés-kiviteli ak
cióba és hetenkint egy-két vagon yorkshirei fiatal 
sertést szállít ki Ausztriába, a wiener-neustadti 
vásárra. Az akció a gazdaközönségre nézve jóté
konyan érezteti hatás,!, amennyiben az élő kövér 
sertések ára 20—25 °/o kai emelkedett

* Ipari kiállítás Zircen. Zircről jelentik : A 
Zirci Járási Ipaitestület a Kát. Legényegylet ter
meiben nagyobb szabású, é dekes iparkiállitást 
rendez a zirci járás iparosainak iparműremekeiböl, 
A kiállításra eddig majdnem száz iparos jelentette 
be részvételét iparcikkeivel Kiállításra szánt tár
gyakat csak junius 25.-ig fogad el a kiállítás ren
dezősége. A kiállítást julius 3. ári d. e. II órakor 
nyitják meg ünnepélyesen és két hétig lesz nyitva, 
de máris igen nagy az érdklődés iránta.

Som lói
b o re lad áso m at
Kossuth Lajos-utca 19.
sz. alá (földszint) helyeztem át. 

Utczásné Noszlopy Emma. §

Vennék
2-3  sz o b á s

családi házat
V e s z p r é m b e n .  94

Leveleket a kiadóba „Készpénz" jeligére kérek.
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IRODALOM.
(N apkelet.) A Napkelet áprilisi számában 

vezetőhelyen Solymossy Sándor irt érdekes foly
tatásos tanulmányt a magyarság faji összetételéről. 
A gardag szépirodalmi részben Büky György re
gényfolytatását, Reményik Sándor, Mécs László, 
Sajó Sándor és Nagy Emma verseit, valamint 
Mészölyéé Magay Berta,Tőrök Sándoréi Gyomai 
György elbeszéléseit találjuk. Az „Elvek és Müvek” 
rovatban Halász Gábor Móricz Zsigmondnak az 
uj írókról készült dekameronjáról mond el őszinte 
igazságokat s ugyancsak e rovatban még Juhász 
Margit, Hencze Béla, Kardeván Károly, Nagy Berta 
stb. kritikáival találkozunk. Irodalmi, színházi szem
lék s az „Apró cikkek* rovat egészítik ki Tormay 
Cecil magasszinvonalu szépirodalmi folyóiratának 
változatos tartalmát. A Napkelet előfizetése negyed
évre 6 50 P, tisztviselőknek 4 50 P. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: Bpest, VII., Rózsa-u. 23.

— („Olyan korszakot élűnk, am elyben 
a  kö ltészet az  egyedüli valóság .”) Ezt írja 
Surányi Miklós, a magyar esszéirodalom egyik leg
kiválóbb művelője tanulmányában, amely az Uj 
Idők legntóbbi számában jelent meg. A lap dús szép
irodalmi részéből Zilahy Lajos és Ricarda Huch 
regényeinek folytatásait, Falu Tamás és Farkas 
Imre elbeszéléseit, Terescsényi György versét és 
Szép Ernő költői írását emeljük ki. Szép versek. 
Ismeretterjesztő cikkek, Szabó János érdekes cikke 
a kombinált lakásról és művészi szobaberendezésf 
tervei, művészi és színházi képek és a népszerű 
rovatok gazdgilják Herczeg Ferenc szépirodalmi 
hetilapját, amelynek kiadóhivat t la : Bpest, VI., 
Andrássy-ul 16. bárkinek küld díjtalan mutatvány- 
számot. Előfizetése negyedévre 6 40 P.

T E S T E D Z É S .
A két ünnep fu tba lja .

Pápán a Kinizsi hatalmas 6 :2  (5 :0 )  arányú 
vereséget mért a VTC re. A lelkes és jóformát ki
játszó Kinizsi már első félidőben biztosította győ
zelmét az erélytelen és rossz formájú VTC-vel 
szemben s győzelme megérdemelt. Góllövő a VTC 
részéröl Molnár (2). A VTC bői csak Léber ’6s 
Molnár játéka érdemel dicséretet. Bíró: Fritz. — 
Tapolcán a Perulz-gyár szép és értékes I : 1 (1 :1 ) 
arányú döntetlen eredményt ért el. A nagyobb 
tehnikai tudást képviselő tapolcaiak győzelmét a  
lelkes pápai csapat minden labdára való rámené- 
sével megakadályozta és a mutatott játék alapján 
az egyik pontot meg is érdemelte. A Perulz gól
szerzője Ács. Biró: Neubrunn. — Várpalotán az 
Unió megerősödött és feljavult csapata 2 :0 ( 1  :0 ) 
arányban győzött a jóképességü Ercsi SE fölött. 
A bajnokság végleges kialakulásában az Unió még 
sok meglepetést fog szerezni. — A Move VSE 
kombinált csapata 4 : 3  (1 :3 ) arányban vereséget 
szenvedett a szfehérvári DVE csapatától. A kevés 
tréninggel rendelkező MOVE, mig az iramot birla, 
fölényben volt, később azonban a fáradtság erőt 
vett játékosain s nem tudták megakadályozni a 
szfehérvári csapat győzelmét. A MOVE gólszerzője 
Szabó (3). — A Move ifjúsági, a DVE ifjúsági 
ellen 3 :1  (2 :1 )  arányban győzött. Gólszerző Tóth 
és Pőcze (2).

Hétfőn a Move VSE barátságos mérkőzésre 
Iá ts vendégül a tapolcai FAC-ot és fölényes játék 
után 5 :1  (3 :0 )  arányban győzött. Az előző napi 
mérkőzéstől fáradt tapolcai csapat veresége meg- 
érdemelt. A MOVE gólszerzői: Pöcze (2), Tóth (2) 
és Kótinger. Bíró: dr. Smilovits. (t. /,)

Vasárnapi program. A VTC Győrött a bajnok- 
jelölt ETO-val, a Move VSE I. és ifjúsági csapat 
ai itthon, a Siófoki SE I. és ifjúsági csapatai Sió
fokon játszanak bajnoki mérkőzést.

o T u r is ta s ig . A Magyar Turista Egyesület 
Bakonyi Osztálya április 10-én túrát rendez a 
vörösberényi „Malomvölgyibe. Indulás 10 óra 15 
perckor a Vörösmai thy-térről. Visszatérés Veszp- 
prémbe Sárkutáról 16 óra 51 perckor. Vasúti költ
ség fél jeggyel 33 fillér. Vezető: Miktty Ferenc.

A VESZPRÉM VÁRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.
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AnyakOnyv.
Születés: Hoffmann István földm. és Istenes Vilma 

leánya Mária r. k. — Szalai Gábor asztalos-s. és Bujdosó 
Róza fia Kálmán r. k. — Varjú Gyula urad. cseléd és 
Pintér Róza leánya Eszter r. k. — Hock János kömives-s. 
és Hornung Katalin fia János r. k. — Hamar Károly posta
alt. és Bacher Mária leánya Ilona r. k. — Szedlák Kálmán 
kárpitos és Arany Mária leányai Gabriella és Sarolta r. k.
Íikrek). Görzs)nyi József máv. fütöh. munkás és Pólusa
lóra leánya Julianna Rozália ref. — Vajda Mária napsz.- 

nö fia Miklós r. k. — Sári Károly fm. napsz. és Marton 
Lidia fia Kálmán ref. — Papp Ferenc pék-s. és Orbán 
Karolina fia Ferenc János r. k. — Kronstein János gyári 
munkás és Jung Erzsébet leánya Erzsébet r. k.

Halálozás Peckó Lajos cipész-s. 88 é., r. k. — Ka- 
ufman Erzsébet 3 é., ref. — Csizmadia Erzsébet gyári 
munkásnő 22 é., r. k. — Szemerei Férenc I I h., r. k. — 
Lovretics János 9 n., r. k. -  Stefanek Margit 20 é., r. k. 
— Csömör Mária (elvált) 52 é., r. k. — Fésűs Mária 1 h., 
r. k. — Sefcsik Ferenc napsz. 71 é., r. k.

Házasság: Az elmúlt héten nam köttetett.

129-1932. sz.

Árverési hirdetmény.
Béb község 1100 kát. holdat kitevő
vadászterületét

1932. február elsejétől kezdődő 10 évre 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
kiadja az elöljáróság.

Az árverés ideje és helye: Béb köz
ségháza, 1932. április 24. délelőtt 11 óra.

Kikiáltási ár I00P, bánatpénz 100 P, 
mely árverés előtt leteendő. Egyéb feltéte
lek községi bírónál Bében és a jegyzői 
hivatalban Csóton megtudhatók.

Béb, 1932. március 30.-án.
99 Elöljáróság.

1931. kih. 272. sz.
Veszprémi m. kir. rendőrkapitányság Rékai 

Imre korcsmámé, veszprémi lakost az 1924 évi 
IX. t. c. 7. §-ába ütköző kihágás mialt, behajt
hatatlanság esetére 10 napi elzárás büntetésére át
változtatandó 100 P pénzbüntetésre; Rótand Fe
renc korcsmámé fia, veszprémi lakóst az 1924. 
évi IX. t. c. 42. § ának. 1. és 2. pontjába ütkbzfi 
kihágás miatt, behajthatatlanság esetére 10 napi 
elzárásra átváltoztatandó 50 P pénzbüntetésre Ítélte. 
Rékai Imrét kfitelezte 4 és fél liter bor árának: 
4'50 P megtérítésére, 40 P veggvizsgálati dij, 14 
P  szakértői díj és 6 P rendőri eljárási költség 
megfizetésére, valamint az ítélet kivonatának a 
.Vendéglősök Lapja* budapesti szaklapban és a 
.Veszprémvármegye* helyi lapban saját költségére 
való közzé ételére és a Vendéglősök és Kávésok 
R. T. helyi hirdető tábláján való közzétételére.

Horváth Sándor s. k.
101 m. kir. r. tanácsos, r. büntető biró.

Veszprém  megyei város  
legforgalm asabb helyén
portálos és Ovegklrakatos,

üzlethelyiség
május l.-re kiadó
Bővebbet Fodor Ferenc könyvkereskedőnél Veszprém.

Veszprém vármegye közigazgatási bizottsága ki* 
________sajátitási albizottságának elnöke._______

556-1932. kb. sz.
Hirdetm ény.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur 
116 065—1932. I. a. és 120 045-1932. I. a. sz. 
elhatározásaival a veszprémi m. kir. államépitészeti 
hivatal által 322—1932, valamint 688—1932. 
számok alatt hozzá tett telterjesztései folytán, a 
m. kir. államkincstár részére, a polgárdi-balaton
füredi állami közút 13 6 km. szélvényében átépí
tendő vasúti felüljáró feljáróihoz szükséges ingatlan 
területrészek megszerzésére az 1881. évi XLI. t. c l. 
§-ának 1., illetve 12. pontjai alapján kisajátítási 
jogot engedélyezett és a kisajátítás a'á vont ingat
lanokra nézve a kisajátítási e ljá rásnak  hivatko
zott törvény 33. és a kövekezö §-ai értelmében 
való lefolytatását elrendelte.

Az ismertetett minisztert elhatározásokban 
foglalt rendelkezésekhez képest, a 7800—1931. M. 
E. számú kormányrendelet 5 § ának 3. bekezdése 
értelmében alakuló bizottsága kisajátítási terv meg
állapítsa, az érdekelt felek között esetleg létrehoz
ható barátságos egyezség előzetes megkísérlése s az 
érdekelt felek által az 1881. évi XLI. t. c. 1. feje
zete alapján netán emelendő igények és észrevé
telek leiárgyalása végeit a tárgyalást Balatonke
nese községben, a községházánál 1932. évi á p 
rilis hó 22.-én d. e. 9 ó rakor kezdi meg.

A kisajátítási összeírás és helyszín rajz, nem
különben jelen hirdetmény egy példánya ugyanott 
folyó évi március hó 22.-től folyó évi április hó 
5.-ik napjáig bezárólag terjedő 15 nap alatt 
közszemlére tétetnek ki, ahol azokat a hivatalos 
órák ideje alatt bármely érdekeltnek jogában áll 
betekinteni.

Felhivatnak ennélfogva a kisajátítási össze
írásban foglalt ingatlanok tulajdonosai, a telek
könyviig érdekellek és mindazok, kik ezen eljá
rásnál magukat bármely oknál fogva érdekeltek
nek tekintik, hogy a kitűzött tárgyalási napon a 
bizottság előtt jelenjenek meg 8 észrevételeiket 
akár szóval, akár írásban annyival is inkább ad 
ják elő, mert a bizott-ág az idézett törvény 34. 
§ a élteimében a kisajátítási terv felelt az esetben 
is határozni fog, ha az érdekeltek közül senki 
sem jelennék meg.

Veszprém, 1932. évi március hó 19.-én.
Dr. K enessey Pongrác

89 főispán, a kisajátitási albizottság elnöke.

Meghivó.
A Péti Tógazdaság és Kereskedelmi R. T.

pétfflrdöi törv. bej. cég

1932. évi áp rilis  hó 18. napján  
d. u. 3 ó ra k o r

PélfUrdőn, az intézet helyiségében tail|a

évi közgyűlését.
T á rg y so ro z a t:

1. 1931. évi igazgatósági és felügyelóbizott- 
sági jelentés.

2. 1931. évi zárszámadások elfogadása és a  
felmentvény megadása.

3. Esetleges indítványok.

M érleg. Vagyon: Ingatlan P  50400 —. Ha
lastavak P 16 00 0 — Halivadék P 5.000—. Be
rendezés P  958 70 Értékpapír P  563 52 Folyó
számla P  63.820*02. 1931 évi vesztesig P  2.820 95. 
Teher: Részvénytőke P 64 750—. Veszteségtarta
lékalap P  8.754 50. — Tarialékalap P  11*500—. 
D. törlesztéses köicsönszámla P 39 966 —. Érték
csökkenési tartalék P 2 4 0 0 —. D. törlesz'éses köl- 
csönszámla P 5 066*15. — Váltószámla 13.247 20.

A részvények a közgyűlést megelőző napon a  
R. T. pélfürdői helyiségeben helyezendők lettéibe.

Pétfürdő, 1932. április 4.
103 Az ig azgatóság .

1055-1932. sz.

Pályázati hirdetmény
Veszprém vármegye zirci járásához 

tartozó, nyugdíjazás folytán megüresedett 
bakonyszentlászlói

körjegyzői á llásra
ezennel pályázatot hirdetek.

Az állás javadalma a 62.000—1926. bel
ügyminiszteri rendeletben van megállapítva.

Felhívom mindazokat, akik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket, eddigi 
alkalmaztatásukat, politikai és erkölcsi meg
bízhatóságukat igazoló okmányaikkal fel
szerelt pályázati kérvényüket f . évi á p r i
lis  HA 21. napjáig hozzám nyújtsák be.

Az elkésetten érkező kérvényeket figye
lembe venni nem fogom.

A választás határidejét később fogont 
kitűzni.

Zirc, 1932. évi március hó 30.-án.
Dr. Sült Lajos s. k.

98 főszolgabíró.

Rádiók, írógépek,
fényképező gépek, foto cikkek

legjobban beszerezhetők

részletfizetésre
FODOR FERENC könyvkereskedésében Veszprém.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptujajdonos a •Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat.


