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Hiszek M agyarország fe ltám adásában . Ámen.

A munka ünnepen
A szociáldemokratapárt azon fáradozik, 

hogy az általuk önkényesen munkaszünetté 
erőszakolt május elsejét minél szélesebb me
derben ünnepeltesse meg azokkal a szférájába 
tartozó szervezeti erőtényezőkkel, amelyek az 
internacionalizmus zászlaja alá csoportosultak, 
részint egy kényszerítő behatás, részint kellő 
tájékozottság, részint pedig egy meg nem okol
ható várakozás miatt. Mi a munkát az emberi 
élet egyik legszebb teljesítményének tartjuk. Ma 
azonban, amikor a ránk zudult gazdasági élet
halálharcban alig tudja a dolgos kéz kikaparni 
a  maga számára mindennapi megélhetést nyújtó 
elfoglaltságot, — anahronizmusnak tűnik a 
munka megünneplése.

Mégis ünnepelni fogjuk a magyar kézmű
ipar s a magyar munkateljesítmény magasba 
szökkenő fejlődésének ünnepét. De korántsem 
azon a dátumon, amelyet a magyar nemzeti köz
érzetből magukat önkényesen kiszakított ele
mek jelölnek meg május 1. ben, hanem ünne
pelni fogunk az árumintavásár kiállításainak 
csarnokaiban, ahová ez évben is összehordja 
a magyar ipar minden érdemes produktumát. 
Mér javéban épül a vásárváros Budapesten s 
rövid pár nap választ el bennünket attól, hogy 
felnyíljanak ezek a csarnokok a közönség előtt.

Ennek a kiállításnak megnyitása lesz tu
lajdonképen a munka ünnepe. Ennek hangula
téba nem vegyül bele semmiféle olyan politika, 
amelyik éket verne az osztályok közé s úgy

A szerencsétlenség.
Irta Végső Ferenc.

A régi ház kapuja fölött meglazult az első 
emeleti balkon, de ezt nem vette észre senki. 
Illetve tudták, hogy rozoga és javítani kell, de 
úgy döntöttek, majd akkor javítják, ha a háziúr 
hazajön Marienbadból, ahova minden évben el 
szokott utazni.

Olyan forró nyári éjszaka volt, hogy minden- 
denfelé huzatot csináltak a lakásokban s az em
berek a nyitott ablakoknál, csupasz ágyon, taka
rók nélkül feküdtek. Még a betegek és a gyerekek is.

Az utszéli padokon csapatostul ül ek izzadó, 
és elgyötört emberek, káprázó szemmel bámultak a 
gázlángok és a villany kábító fényébe. Az olasz 
fagylaltosok éjfélig tartották nyitva zsúfolt boltjai
kéit, ahol a dinamó halkan roszogva keverhette a 
fagylaltpépet...

Egy lány hirtelen belekarolt egy férfi karjába, 
nem is karolás volt ez, úgy kapaszkodott belé, 
mint a vizbefuló.

— Jani 1 magát kerestem mindenfelé, egész 
este. Nagy baj történt, a nagysága megtudta, hogy 
maga ott volt az éjszaka nálam...

— Hát aztán ? kiálltolt János, a hangja előre 
elárulta, hogy neki semmi köze az egészhez, ő 
nem akar felelősséget vállalni, de ilyenek a nők 1 
Egyszer beleugranak fejjel mindenbe s akkor a 
férfi segítsen rajtuk, ha itt a baj.

szortírozná az alkotó munkáskezeket, hogy 
egyiknek a szive az ezeresztendős magyar nem
zeti tradíciók felé dobog, a másik különböző 
erőszakolt befolyások alapján áttöri ezt a közös 
magyar érzést s vakon kirohan a nemzetközi
ség egészen bizonytalan dzsungeljébe. Mi el 
tudjuk képzelni azt is, hogy elérkezik egyszer 
az ideje annak, miszerint szétszakadoznak azok 
a határokká mondva csinált demarkációs vo’ 
nalak, amelyek a különböző társadalmi osztá
lyokhoz s különböző foglalkozási ágakhoz tar
tozó magyart elválasztják egymástól, s egy nagy 
nemzeti építmény újraállítást munkájában talál
koznak a Duna medencéjében.

Ezt a minden gyarló emberi acsarkodást 
megdöbbentő, de minden magyar érzésű em
bert felemelő nagy emberi munkát — mi is 
megfogjuk ünnepelni. A munka eme megünnep
léseben azonban nem lesznek osztályok, val
lásfelekezeti különbségek, pártállások s külön 
utakon való boto.kálások, mert ebben a ma
gyar birodalmi alkotó munkában egy érzésre 
dobbanva ünnepelnek majd a magyar szivek. 
De fennen tiltakozunk az ellen, hogy ezekben 
a súlyos napokban, amikor éppen arra irányúi 
minden jószándéku törekvés, hogy a hétközna
pokat a munka folytonosságának tudjuk bizto
sítani, a nemzetközi gondolkozás, megkülönböz
tetések tétele céljából, bizonyára letagadhatat- 
lanul propaganda szempontok érvényesítéséért 
külön munkaünnepnapot rendezzen, amikor 
— sajnos — ma nagyon sok dolgos ember kény
telen munkátlanul. kezéből kiejtett szerszámmal 
várni a jobb idők beálltát.

Azonban még ezekben a nehéz időkben 
is jogunk és okunk van az igazi munka meg
ünneplésére. Az idén is díszére fog válni a 
nemzeti erőfeszítésnek az az összehordott ipari 
anyag, amelyik a május hó első hetében meg
nyíló tavaszi vásáron kiállításra kerül. Amikor

— Hát aztán?, A nagyságája is tudhatná, 
hogy a szobalányok nem angyalok, azok is hús
ból vannak, épp úgy, mint ó.

— Az ám, — siránkozott a leány, egyszerre 
elfutotta a forróság, patakzott a félelem könnye 
a bőre minden pórusán, megállt a nyári szeméttel 
teli aszfalton és kétségbeesve suttogott maga elé, 
— de fölmondott ám. Most nem kapok helyet. A 
pénzem is elfogyott, minden vasárnap kocsma, tárc.

— Hallja, most aztán elég 1 — bömbölt a 
férfi, — minek néz maga engem? Azt a pár li
ter bort sajnálja, amit kifizetett. Csak cseléddel 
ne kezdjen az ember!

— Janii — Kétségbeesett sikoltással tartóz
tatta volna a lány a férfit, szeretett volna lega
lább egy egyszerű őszinte szót, egy kis részvétet, 
ami az ilyen egyszerű szerelmes telkeknek untig 
elég, de a férfi megállt a régi ház kapujánál.

— Eredj a fenébe, elég nekem a magam 
baja, most sincs munkám. Mi a fenét csináljak 
veled ? Eredj innen, ha mondom I

Mégegyszer kérte a lány, legalább kisérje 
hát haza, fél hazamenni, a fejében mindig az mo
toszkál, hogy a Dunának kéne menni.

— Hát eridj I Ki tart vissza!
A lány nem hitt a fűiének. Hát ez az em

ber az, akit ő szeretett? És ez az ember is olyan 
kegyetlen, épen olyan, mint a többiek. A kendőjét 
tömte a szája elé, hogy elfojtsa a sírását, aztán 
megfordult, hogy búcsút intsen.

a közszemlére kerülő áruk felvonulását látjuk, 
már előre repeső öröm tör ki keblünkből, mert 
itt valami csoda történt. Ebben a szörnyű nagy 
gazdasági depresszióban sem szunnyadtak a 
magyar alkotó elmék. Ipari téren egyenesen 
meglepő az a fejlődés, ami minőségileg kimu
tatható. Büszkén invitálhatjuk erre az ipari se
regszemlére Európa minden kultur nemzetét s 
azok szakférfiait, hadd lássák egy halálra Ítélt, 
de poraiból megelevenedett, nagyra hivatott 
nemzet viruláns életsejtjeit. Ez az árumintavá
sár valóban a magyar nemzeti munka ünnepe, (s.)

Városi közgyűlés Pápán.
Pápáról jelentik: Pápa város képviselőtes

tülete szerdán közgyűlést tartott dr. Uzonyt Kál
mán h. polgármester elnöklésével, aki szívélyesen 
üdvözölte dr. Weltner Sándor várost orvost abból 
az alkalomból, hogy a főispán tb. várm. főorvossá 
nevezte ki. A napirend során a szervezési és nyug- 
dijszabályrendelet módosítását tudomásul vették. 
A jogügyi bizoltságban megüresedeit helyre dr. 
Scheíber Jen it választónak meg. A függó kölcsönök 
konvertá ása ügyében felírnak a városok kongresz- 
szurához, az állami kOlcsOn engedélyezése tárgyá
ban pedig a pénzügyminiszterhez. Az épülő refor
mátus templomra megszavazol! 60 000 P segély
ből május 5.-én 8.000, 12. én 12.000, az év vé
géig pedig még újabb 8000 P kifizetését hatá
rozták el. Bejelentette a h. polgármester, hogy a 
városi ingatlanok eladása tárgyában közzétett hir
detmény negatív eredménnyel végződéit. Elhatá
rozta a közgyűlés, hogy küldöttséget meneszt a 
honvédelmi miniszterhez, hogy a város szivéhez 
nőtt huszárságot hagyja meg Pápán, vagy más 
fegyvernemei helyezzen helyükbe.

Nagyobb vila a polgármesteri illetmény meg
állapításánál fejlődött ki. A p. U. bizottság és áll.

Ne is lássam többet! — gondolta magában, 
avval otlhagyta, de pár lépésről újra vissza
nézett.

A férfi, a János, csak állt, mintha semmi se 
történt volna, most megfordult, hogy visszafelé 
menjen.

Ebben a pillanatban a lány a szive táján 
szorítást érzett, a nagy pillanatok éleslátásával 
látta megmozdulni a balkont. A súlyos márvány- 
korlát félrebillent, mintha folyadék, vagy habarc. 
lenne, csúszni kezd.

— Jézus I — kiállja velőlhasogalő éllel a 
hangja, de már egyszerre hangzik egy tompa 
dörrenéssel, mely még morajlik tovább is.

Még egy hang, az öntudatlan áldozat rémes 
viaskodása hallatszik, azlán dobogó lépések, kia
b á lto k , a kiváncsiak Osszesereglenek, rendőr, pi
ros lámpájával odakanyarodik a járdához a mentő
autó, kiszáll az aranysipkás fiatalember, elviszik...

Másnap délután a Rókus ijesztő sárga falai 
között, az áporodoit, artézi szagu teremeben, kisirt 
szemmel á I egy kis cselédleány. Az ágyon viasz 
arccal egy férfi. A lábai pólyákkal, sínekkel meg
növelten emelkednek a magasba, mintha kísérte
tek lennének.

— Jani I — siránkozik a lány, nem bírja to
vább, ráborul.

— Julisl — suttogja a beteg, aztán eről
ködve emeli a kezét, hogy megsimitsa a lány 
haját, — csík még egyszer segítsen az Itten...
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választmány a VII. fiz. osztálynak megfeleli törzs- 
fizetést, havi 150 P  pólilletményt (s 250 P rep- 
rezenlációs költséget javasolt, amivel szemben dr. 
Kőrös Endre a reprezentációs költséget 400 P ben 
kérte megállapítani. Böhm Samu, Karlovitz Adolf 
és dr. Fehér Dezső az áll. választmány javaslata 
melleit szólaltak fel, amit a közgyűlés nagy szó
többséggel magáévá is tett. A hordójelzési é3 cse
lédszerzési szabályrendeletek elfogadása után dr. 
Sulyok Dezső interpellált a bérautófuvarozási en
gedélyek túllépése miatt, amire a A. polgármester 
kijelentette, hogy e tárgyban szabályrendeletet ter
jeszt a legközelebbi közgyűlés elé. Végül dr. Fehér 
Dezső kérte a polgármestert, hogy alkalmasabb 
közgyűlési teremről gondoskodjék, amit az meg 
is ígért.

H Í R E K .
— Személyi hírek. Dr. Rótt Nándor me- 

gyéspüspök szerdán megkezdte bérmakörutját a 
palotai esperesi kerületben. — Dr. Kenessey Pong
rác, vármegyénk főispánja hétfőn, dr. Horváth La
jos alispán tegnap, pénteken Bpesten járt Mind
ketten hivatalos ügyeik elintézése végett.

— R ótt Nándor m egyéspüspök pontlfl- 
kálta az ünnepi m isét Zita k irályné nevenap- 
ján . Bpeströl jelentik: Zita özvegy királyné név- 
ünnepe alkalmából kedden délelőtt hálaadó ünnepi 
szentmise volt az Egyetemi-templomban, amit dr. 
Rótt Nándor veszprémi megyéspüspök, a magyar 
királyné kancellárja pontifikáit. A mise végén 
ugyanő mondta az imát is a királynéért.

— Kenessey Pongrác főispán — re fo r
m átus p resb iter. A veszprémi református egyház 
vasárnap az egyház tanácstermében tartotta meg 
ezidei éves közgyűlését, Demjén Márton lelkész és 
dr. Cseresnyés József egészségügyi főtanácsos, fő
gondnok társelnöksége alatt. A közgyűlés főtárgya 
a múlt évi egyházi számadás megvizsgálása és 
jóváhagyása, valamint az idei költségvetés elkészí
tése és megvizsgálása volt. Ugyanezen alkalommal 
a közgyűlés presbiterekké választotta dr. Kenessey 
Pongrác, dr. Szenttmrey Sándor, dr. Ungváry An
tal, dr. Agyagást Elek, dr. Szatáky József, dr. 
Véghely Andor, Caál Lajos, Katona János, Tóth 
Lajos, Trombitás Gábor és Vlncze József egyház
községi tagokat.

— C satári búcsú. Május 8 -án, jövő vasár
nap lesz a szokásos csatári búcsú, amikor a ha
gyományos eső is meg szokott érkezni. A szent
mise reggel 9 órakor kezdődik a csatári kápolnában.

— E vangélikus p resb ite ri ülés. A veszp
rémi evangélikus egyháatanács május 1.-én, a va
sárnapi istentisztelet után fontos tárgyú tanácsko
zást tart.

— C siszárik  János  püspök ünneplése.
Bpeströl jelentik: Május elején elköltözik Bpeströl 
dr. Ciszátik János c. püspök, veszprémi kanonok, 
anyugalombavonull rendkívüli követ és megha

talmazott miniszter. Eltávozása alkalmából a Budai 
Katolikus Kör szerdán meleg Unnepségi keretében 
fogja búcsúztatni az illusztris főpapot, akitől a 
bpesti rendőrség katolikus tisztikara és legénysége, 
akiknek lelkipásztora volt, már a mullhéten szin
tén meleg ünnepséggel vett búcsút. Csiszárik 
püspök ezentúl Veszprémben fog lakni.

— H olltscher Károly beszám olói. Zirci öl 
jelentik: Holltscher Károly, a zirci kerület ország
gyűlési képviselője, vasárnap folytatta beszámoló 
körútját kerületében.', Ez alkalommal, dr. Stílt La
jos főszolgabíró kíséretében d. e. 11 órakor Rédén, 
délután pedig Bakonyszombathelyen jelent meg 
választói előtt. Réde község határában magyar 
ruhás lovasbandérium várta és kisérte a község 
tüzoltószertára előtti térre, ahol a nagy számban 
egybegyült választók nevében Valter Győző jegyző 
üdvözölte szeretetteljes szavakkal. A képviselő egy 
órás beszédben kitéri az összes aktuális gazdasági 
és politikai kérdésekre. A nagy tetszéssel és él
jenzéssel fogadott beszámoló után Lamperth Lajos 
ref. lelkész mondotl köszönetét a tartalmas be
számolóért és mindazért, amit a képviselő az ín
ség enyhítése érdekében tett a község lakói javára, 
egyúttal biztosította ót a község lakóinak törhe
tetlen bizalmáról. Ebédre a képviselő Elekes Gyula 
jószágigazgató vendégszeretetét élvezte. Ebéd útin 
folytatta útját Bakonyszombathelyre, ahol a szin
tén feltűnő nagy számban megjelent választók 
nevében, akikhez a szomszédos Tfánta község ki
küldöttei is csatlakoztak, Szabó Dezső jegyző üd

vözölte. Itt majd fél órás beszédben fejtegette a 
gazdasági helyzetet és rámutatott azokra az intézke
désekre, amelyek életbeléptetése agazdasági válság 
enyhítésére fog vezetni. Itt is nagy lelkesedéssel 
fogadták a beszámolót, amelyért ismét Szabó De
zső jegyző mondott köszönetét, a választók további 
bizalmáról biztosítván a képviselőt. Beszámoló 
u'án Szabó Dezső körjegyző látta vendégül Holit- 
scher Károlyt és kíséretét. Úgy itt, mint Rédén, a 
beszámoló után a választók ké éseit és panaszait 
hallgatta meg a zirci kerület szeretett, népszerű 
képviselője.

— Első szen tá ldozás. Áldozócsütörtökön 
lesz a veszprémi katolikus iskolásgyermekek első 
szentáldozása. És pedig, az eddigi szokás szerint, 
a kislányoké reggel az irgalmasnővérek kápolná
jában, a fiuké a Szent László-templomban.

— K onfirm áció. Veszprémben a református 
gyermekek konfirmációs vizsgája Áldozócsütörtö
kön, első úrvacsorája pedig Pünkösdkor lesz. — 
Az evangélikus gyermekek megkonfirmálása és 
vele kapcsolatos konfirmálási vizsgája az idén ki
vételesen Pünkösd után, Szentháromság vasárnap, 
ján, az istentisztelet keretében fog végbemenni.

— Schandl K ároly fokozott ak tiv itá st 
sü rg e te tt a  g azd aság i politikában. Bpeströl 
jelentik: A képviselőház pénzügyi bizottságának 
szerdai ülésén felszólalt dr. Schandl Károly ny. 
á'lamtitkár, a devecseri kerület illusztris képviselője 
is és fokozott aktivitást sürgetett a gazdasági kül
politikában. Minden bajunk mellett — mondotta 
— előnye hazánknak földrajzi fekvése, amely a 
dunai tervnél is nagy sül yal bir. Tardieu akcióját 
siettetik az újabb események. A londoni tárgyalá
sok kapcsán az angol sajtó az öt állam vámuni-
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óját vetette fel. Ez a magyar mezőgazdaság halá
lát jelentené. Vámuniót a magyar politikai érde
keknek megfelelően is csak Olaszországgal és 
Ausztriával kapcsolatban lehetne elfogadni. Még 
a gabonaválságnál is súlyosabb válságba jutott 
állattenyésztésünk. A barátságos Olaszország azon
nali segítségét kell kérni, hogy a Dunántnlról mi
előbb nagyobb állatkivitel indulhasson meg, Auszt
ria felé pedig a kiviteli engedélyekkel űzött lánc
kereskedelem megakadályozása végett az összes ki
viteli engedélyeknek a magyar hatóság részére való 
átengedését kell lehetővé tenni.

— Á thelyezés a  pénzügynél. A pénzügy- 
miniszter Mikity Ferenc p.U. számellenőrt saját ké
relmére Bpestre a Közp. Illetmény-hivatal illet
ménycsoportjához helyezte át.

— Jegyzőválasz tás. Plsztel Jenő bakony- 
szentlászlói adóügyi jegyzőt ugyanott egyhangú
lag körjegyzővé választották.

— Egyházi h írek . A veszprémi megyés- 
püspök Rudnyánszky Miklós keszthelyi hitoktatót 
kaposvári kórházi lelkésszé és hitoktatóvá, Vass 
János somlóvásárhelyi káplánt keszthelyi hitokta
tóvá nevezte ki, Dely János keszthelyi káplánt pe
dig megbízta a bezerédi plébánia vezetésével — 
A dunántúli református püspök az elhalálozás foly
tán megüresedett vörösberényi paróhiára pályázó 
Koszorús István ottani adminisztrátort Veszprémbe 
segédleivésszé rendelte ki és Makár jinos  veszprémi 
segcdlelkészt a vörösberényi paróhia ideiglenes 
vezetésével megbízta.

— K áplánáthelyezések. A veszprémi me
gyéspüspök egyházmegyéje káplánjai közül Schlögl 
Györgyöt Bakonyszombathelyről Somlóvásárhelyre, 
Kreutz Józsefet Karádról Keszthelyre és Sallay 
Lászlót Sümegcsehiből Karádra helyezte át.

— Ma szom baton e s te  h a t ó rá ig  le sz  
pénzfelvétel a  föpóstán . A veszprémi postafő
nökség közli, hogy a pénzfelvételi szolgálat a fő
postán április 30.-án, szombaton d. u. 5 óra he
lyett 6 óláig tart.

— A V eszprém i S zen t Vince S ze re te t
nék  Egyesülete május 3.-án, kedden d. u. fél 
5-kor tartja havi beszámoló ülését az Irgalmas
nővérek intézetében.

— „A frika beszé l" cimfl, elejétől végig 
magyarul beszélő expediciós kulturfilm szerepel 
a mozi szombat-vasárnapi műsorán. Mint tanul
ságos filmet, a mozi vezetősége az iskolák és in
tézetek részére is bemutatja.

— A rcképleleplezés a  Kát. Körben. A
Veszprémi Róm. Kát Kör vasárnap délután dísz
közgyűlést tartott, aminek egyetlen tárgya HUbner 
Béla világi elnök arcképének leleplezése volt. A 
zsúfolásig meglelt teremben dr. Radványi Viktor 
apátkanonok, egyházi elnök magasan szárnyaló 
beszédben méltatta az ünnepelt érdemes munkás
ságát, akinek ezután Scipiades Iréné, a keresztény 
tisztviselőnők nevében, megható szavakkal egy 
gyönyörű élővirágot nyújtott át. Wolfram János 
ipartestületi elnök az iparosok, Németh Károly pe
dig a kör vasutas tagjai képviseletében köszön
tötték Hübner Bélát, aki meghatotlan mondott 
köszönetét azért, hogy ezt a napot részére örökre 
felejthetetlenné tették. Emelkedett szellemű beszé
dét azzal végeste, hogy úgy érzi, mintha egy uj 
tavasz közelednék, mely meghozza a várvavárt 
ezeréves Magyarország feltámadását. Az egybe
gyűltek az egyházi és világi elnök lelkei éltetése 
mellett oszoltak szét. A bérmauton lévő megyés
püspök levélben fejezte ki üdvözletét és elisme- 
lését az ünnepeltnek, akit ugyancsak levélben üd
vözölt a városról távol volt polgármester is.

— Gróf Teleki P4I e lő ad ása  a  cserkész  
v llág jam boréról. Székesfehérvárról jelentik; Gróf 
Teleki Pál főcserkész, a gödöllői világjamboré pa
rancsnoka, vasárnap nagy érdeklődéitől kisért elő
adást tartott a Cserkész Szövetség IV. kerülete ré
szére az itteni ciszterci reálgimnáziumban. Az 1933. 
évben Gödöllőn lezajló nemzetközi nagy cserkész- 
tábor sok gondot okozó és körültekintést igénylő 
előkészületeit ismertette és a közönség megnyug
tatására hangoztatta, hogy a nagy tábor Ma
gyarországra nem ró anyagi terhet, mert a kül
földi csapatok maguk födözik a költségeiket és 
inkább még 1 milió P idegen valutára van kilá
tásunk. Ezenkívül az ország minden része számii
hat kirándulókra. — Veszprémi értesítés alapján 
közöljük, hogy a kiváló előadáson megyéspOspó- 
künk és főispánunk is képviseltette magát, azon
kívül ott voltak Veszprémből dr. Berky Miklós
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polgármester, dr. Csiba Mór min. tanácsos, p. U. 
igazgató, dr. Horváth Béla városi főügyész, dr. 
Androsits István szemináriumi prefektus és dr. 
Szűcs Imre k. r. tanár, kér. cserkész-szóv. titkár; 
Pápáról Fejes Zsigmond ref. kollégiumi igazgató, 
Horváth Endre cí Borosay Jusztin bencéstanár- 
parancsnokok, Zircról dr. Hegyi Kapisztrán ciszt. 
tanár, parancsnok. Veszprém város polgármestere 
eredményes tárgyaiéit folytatott atekintetben, hogy 
a kirándulások programjába Veszprémet is be fog
ják kapcsolni.

— P ünkösdi tanulm ányút Bécsbe. A Ke
resztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége öt-napos 
tanulmányutat rendez Bécsbe május 14—18. nap 
jain. Indulás Bpestról 14.-én reggel a Keleti pá 
lyaudvarról, visszaérkezés ugyanoda 18 -án este. 
Részvételi dij 40 P, amiből 5 P, a magyar útle
véllel együtt, május 1.-ig küldendő be, a többi 
legkésőbb má|us első napjaiban fizetendő. A rész
vételi díjban bennfoglsltatik az útiköltség, 4 éjjeli 
szállás Bécsben, napi háromszori étkezés. A részt
vevők szakszerű kalauzolás melleit megtekinthetik 
Bécs minden nevezetességét. Vezető Erős Sándor 
orsz. titkár. A tanulmányúton tétztvehelnek a ke
resztyén ifjúsági munka iránt érdeklődő nők és 
férfiak, 16 évtől felfelé Jelentkezni kell e cím en: 
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, Bpest, 
Horánszky-utca 26.

— Közös szen tild o zás. A Mária Társulat 
tagjai május I.-én, vasárnap a reggel a 8 órai szent
misén végzik közös szenláldozásukat az Irgalmas- 
nővérek kápolnájában. D. u. 4 órakor ugyanott 
litániával kapcsolatos szentbeszéd tesz.

— TűzoltóegyesUleti közgyűlés. Meghivő. 
A Veszprémi Önkéntes Tűzoltó Testület rendes 
évi közgyűlését 1932. évi május hó 8.-án d. e. 11 
órakor tartja a városház tanácstermében, melyre a 
testület tagjait és az érdeklődőket ezúton tisztelet
tel meghivja az elnökség.

— A Siófoki M entőegylet közgyűlése. 
Siófokról jelentik: A Siófoki Önk. Mentőegylet, 
mint a Vármegyék és Városok Orsz. Mentőegye- 
sületinek fiókja, május 9.-én d. e. 11 órakor tartja 
évi közgyűlését a siófoki községháza nagytermé
ben s arra dr. Kenessey Pongrác főispán, elnök 
és dr. Zsembery Gyula közs. főjegyző, mint Ugyv. 
igazgató bocsátottak ki meghívót.

— ADAvidikum m űkedvelő sz in ie lő ad isa . 
Kitűnő erkölcsi eredménnyel adta elő vasárnap a 
Veszprémi Dávidikum Fiúnevelő Intézet ifjúsága 
Nagy Miklós jeles színművét, a ,P écsi Diákokkal, 
a Kát. Legényegylet nagytermében, s az előadáson 
a nagyszámú közönségen kívül a székeskáptalan 
több tagja és dr. Berky Miklós polgármester is 
megjelent. A darab főbb szereplői közül igen di- 
cséretreméltó alakilóképességről tettek tanúságot 
Fournier Nándor VIII., Kulcsár László VIII., Oerö 
Kázmér II., Heitat Pál IV. és Andalíts Gyula VII. 
osztályos tanulók, s az elért nagy síkéit csak fo

kozták a Kecskés Lajos karnagy által szerzelt, meg
zenésített és betanított kiválóan szép dalbetétek, 
amiket Lendvay Lajos cigánybandájának kísérete 
melleit érzésteljesen énekellek a szereplők. A többi 
szereplő is mind igen ügyes volt és méltán osz
toztak a fényes sikerben, ami a színjátszó fiata. 
lóknak, zeneszerzőnek, s a rendezésben iránytmu- 
taló gondos vezetőségnek egyaránt kijárt viharos 
tetszésnyilvánításban jutott kifejezésre. A főszerep
lőkkel együtt megérdemelten ünnepelt melléksze
replők Velledits László VIII., Molnár József, Bucsy 
József és Ferber Mihály VII., Welzel János, Kretsch- 
mer Sándor ób Petrikovszky Lajos VI., Török 
Gyula, Novák Károly és Hinger Sándor V., Kozári 
Vendel, Tólh Ferenc és Hepper Dezső IV, Chol- 
noky Kornél és Stumpfhauser János II I , Mészáros 
Gyula és Tóthmárton László II. o. tanulók voltak.

— Társat keres olyan ipari foglalkozáshoz
a Balaton mentén, melyben sem kockázat, sem 
konkurencia nincs, befektetés vajmi kevés, pár 
ezer pengő forgó tőkére van szükség s 6 —7 hó 
nap alatt 10 000 pengő tiszta hasznot biztosit, na
gyobb tőkével nagyobb jövedelem évtizeden ál. 
(Cím a kiadóban.) ug

— Halálozás. Peremarloni Csonka Ferenc ref. 
lelkész április 17.-én, életének 73., egyházi szol
gálatának 51 , házasságának 49. évében elhunyt 
Vörösberény községben, amelynek 44 esztendőn át 
volt buzgó, híveinek lelkét odaadó keresztény kö- 
telességtudással t'ljesitő lelkipásztora. A megbol
dogultat 19.-én az egész község impozáns rész
véte melktt helyezték örök nyugvóhelyére. Halálát 
özvegye: szül. jákóy Jozefa, gyermekei: Katalin, 
Árpád és lenő, hat unokája s a kiterjedt rokonság 
gyászolja.

A református egyháznak egy másik fájdalmas 
vesztesége is van : Márton Ferenc lótvázsonyi ref. 
lelkész, aki 37 éves korában, 9 évi boldog há
zasság után április 23 án hunyla be örökre sze
meit. A derék, hivatásának élő fiatal papol hosz- 
szas betegség u án mentette föl az Ur további 
földi szolgálatától. Végtisztessége 25.-én ment 
végbe nagy részvét mellett. Felesége: szül. Nagy 
Ilonka, szülői és a rokonság gyászolja.

— 2450 ajándékot osztóit ki eddig a rejt- 
vénymegfejtök között Tolnai .Világlapia. A nép
szerű képes hetilap uj számában újabb 300 aján
dékot tü-nit ki. A pályázaton mindenki résztvehet, 
aki 26 fillérért megveszi Tolnai Világlapjául szá
mát, amelyben rengeteg érdekesebbnél érdekesebb 
cikket képet és két folytatásos regényt talál az 
olvasó.

— A „Credo"-egyesület gyűlése. A Vesz
prémi „Credo“-egye8(ilet vasárnap délután tartotta 
havi ütését a Kai. Körben, Havas Jakab elnökié
iv e l .  A gyűlésen dr. Horváth Lajos felsőörsi pré
post tartott igen érdekes és megható előadást az 
elhunyt Batthyány-SIraltmann László hercegről, an
nak mélyen vallásos életéről és jótékonyságáról, 
amit mint kiváló szemorvos is a saját kórházában 
kifejteit. A nagy tetszéssel fogadott előadás annál 
közvetlenebb benyomást tett, mert az illusztris elő
adó hosszú évekig nevelő volt a hercegeknél. Ez
után a gyűlés Serák József kanonok-plébános in
dítványára elhatározta, hogy junius 12.-én részt- 
vesz a szombathelyi országos „Credo"-kongresz- 
szuson s bekapcsolódik ebbe a kst. egyházközség 
is, úgy, hogy filléres gyorsat vehessenek majd 
igénybe.

— Tűz. Zircről jelentik: Április 20.-án Ba- 
konyszentlászlón kigyulladt ifj. Németh Mihály 
földműves szalmatetös háza és elégett. A tüzet a 
kéményből kipattant szikra okozta.

V ig y á z a t ! S z ő lő s g a z d á k  1
Szőlővesszőt csakis megbízható helyről vásá
roljunk : ahol alany és nemes rész tekintetében

lOO°|0-os g a r a n c i a !
SzölőoltvAnyok, hazai sima és gyökeres 
vesszők legolcsóbban beszerezhetők állami
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K é r je n  á r a já n la to t .

Arany- és ezüst
pénzeket

legmagasabb áron vesz

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém.

— A gyomorfájás, gyomornyomáB, bélsár-
pangás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér 
nyelv, kábuliság, fülzugás, halvány arcszin, ked
vetlenség a természetes|„Ferenc József" keserűviz 
használata által sok esetben elmúlik. Az orvosi|világ 
legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Ferenc 
József-vizről, mert hatása megbízható és rendkí
vül enyhe. A Ferenc József-keserűviz gyógy
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben 
kapható. I

— A Piarista Diákszövetség kirándulá
sai. A szigligeti kirándulást a Veszprémi Piarista 
Diákszövetség május 16-ra, Pünkösd hétfőre ter
vezi, Nagyvázsonyon keresztül, vissza a Balaton 
mentén. Részvételi dij (étkezés nélkül) kb. 7 P  
lesz. Minél előbbi jelentkezéseket kérnek dr. Szűcs 
Imre főtitkárhoz, (tel. 137.), mert legfeljebb két 
autóbuszt bérelhetnek. — Máj. 29.-én a szövetség 
a pécsre induló filléres gyorsvonat kirándulásán 
is testületileg kíván résztvenni, hogy a pécsi ta 
gokkal találkozva, az ebédet közösen fogyaszthas
sák el. Ezért kérik a kirándulókat, közöljék ve
lük részvételüket.

— Filléres gyorsvonatok Veszprémbe és 
Veszprémből. Amint velünk közük, május 5.-én, 
Áldozócsütörtökön a MÁV Bpettről filléres gyors
vonatot indít Veszprémbe, amely d. e. 10 óra kö
rül érkeznék hozzánk mintegy ezer kiránduló
val, akik a város nevezetességeinek megtekintése 
után este 6 óra körül utaznának vissza Bpestre. 
Május 29.-ére ugyancsak kirándulóvonat érkezik 
székvárosunkba Pécsről, ahova meg junius 5.-én 
szándékozik filléres gyorsvonatot indítani az üzlet
vezetőség Veszprémből A Veszprém idegenforgal
mát lényegesen föllenditeni hivatott filléres gyors 
ügyében egyébként tegnap, pénteken érkeztek 
Veszprémbe a MÁV kiküldöttei megbeszé'ésre.

— Egészségi viszonyok a vármegyében. 
Dr. Bélák Imre várm. főorvos a közigazgatási bi
zottságban beszámolt a vármegye március havi 
közegészségi viszonyairól, amik — mint a jelen
tés mondja — a februárihoz viszonyítva változat
lanul kedvezőtlenek voltak. Az in/fuenza-játvány 
ugyanis még márciusban is uralkodott és bár a 
hónap vége felé a megbetegedések száma csökkent, 
a szövődményes esetek viszont emelkedtek és kü
lönösen a csecsemők, valamint korosabb egyének 
közölt elhalálozást is okoztak. Tömegesebb influ
enzás megbetegedések Veszprém városban, továbbá 
a devecseri, zirci és veszprémi járásokban fordul
tak elő s Várpalotán az iskolákat is be kellett 
zárni. A februárban nagyobb mértékben elterjedt 
kanyaró miatt meg a devecseri és veszprémi járá
sokban az iskolákban a húsvéti szünidőt koráb
ban meg kellett kezdeni, s erre az ünnepek után 
a tanítás mindenütt megkezdődhetett s a kanyaró 
már csak szórványosan fordult elő. A fertőző meg
betegedések márciusi statisztikája a következő:

TÍB

Csillaghegyi ásványvíz szénsavas, rádióaktiv!
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csökkent: a roncsoló toroklob (37—27), a vör- 
heny (10—5), a kanyaró (148—122), a bárány- 
himlő (11—3) és a tetanusz (1—0 ); változatlan 
volt a hasihagymáz (4—4 ); emelkedett a hökhurut 
(6—13), a szövődményes influenza (1—56), a 
gyermekágyi Iá: (2—3), a tuberkulózis (6—7) és a 
trahoma (1—4); elhalt: vörhenyben. hasihagymáz- 
ban, gyermekágyi lázban és tuberkulózisban 1 — 1, 
szövődményes influenzában 12, összesen 16 egyén 
a februári 5 halálozással szemben. E bm arát 4 
esetben jelentettek be.

— Bármilyen állásba elmenne végzett 
ápolónő. Cim a kiadóban.

— A veszprémi cserkészház megnyitása. 
Vasárnap dé után volt a helybeli cserkészek házá
nak (volt Betekints csárda) megnyitása, amelyen 
megjelent Bpestről vitéz Faragó Ede osztályvezető 
tiszt is, aki igen kedves tábortűz keretében a fiuk 
előtt ismertette a világj mborét. A szűk, cserkész
családi körben lefolyt tábortűznél beszédet mon
dott még dr. Androsits István szemin. prefektus, 
parancsnok Szent György lovagról, Boda József 
ref. hitokt. lelkész, cserkésztiszt pedig külföldi 
cserkész-tipsztalatairól. Végül dr. Szűcs Imre ke- 
gyesr. tanár, kér. szöv. titkár kiosztotta az emlék
lapokat azoknak, akik a cserkészház földmunkájá
ban résztvettek.

— Előadás az ipartestületi reformról
Zlrcről jelentik: Műller Antal orsz. képviselő, fő- 
városi tanácstag és iparosvezér, a zirci Kát Le
gényegylet meghívására vasárnap Zircen előadást 
tartott az ipartestültti reformról. A nagyszámban 
megjelent iparosság nagy érdeklődéssel hallgatta 
a tartalmas előadást, amiért dr. Horváth Szaléz 
teol. tanár, a Kát. Legényegylet elnöke mondott 
köszönetét.

— Szerelmi bánatában öngyilkos lett.
Enyingről jelentik: Sófokon Oláh Katalin cseléd
leány szerelmi bánatában öngyilkosságot kísérelt 
meg. Súlyos állapotban szállították a mentők a 
szfehérvári kórházba.

— K e re s k e d e lm i, Ügyvédi é s  ir o d a i  n y o m 
ta tv á n y o k a t le g s z e b b e n  é s  le g g y o rs a b b a n  k é 
s z ít  F o d o r F e re 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 re n d e lé s t  te n n i.

— Vonat elé vetette magát. Vasárnap a 
celldömölk—győri vasútvonalon a vonat elé ve
tette magát Tóth Zoltán 24 éves pápai asztalosse
géd. A vonat a szerencsétlent teljesen össze
roncsolta.

— A várpalotai bányászok kulturháza.
Várpalotáról jelentik: A Várpalotai Ipartelepek ha
talmas meretü olvasóköri epülete, amely mintegy 
ezer ember befogadására képes, már Karácsony 
óta készen áll s most még csak az ünnepélyes fel
avatása van hátra. A belső díszítéseket ugyanis 
még ezután készítik el. De már eddig is számos 
műkedvelő előadást és ünnepséget rendeztek a 
pompás kuliurházban, amelynek megteremtése Bla- 
zsek Károly bányaüzemvezető érdeme, aki bányá 
szainak valóságos atyja s nemcsak a megé hété 
sükről gondoskodik odaadó szeretettel, hanem 
szellemi szükségletükről, hazafias és vallásos érzésük 
ápolásáról is, amilyen célból az olvasóköri épflle- 
letet is az egész Dunántúl elsőnek létrehozta.

— Lovasmérközés Pápán. Pápáról jelentik: 
A pápai m. kir. II. sz. „Árpád fejedelem" huszár
ezred tisztikara, élén Király András őrnagy, osz
tályparancsnokkal a multhét végén lovasmérkŐ2ést 
rendezett a huszárlaktanya lovardájában, a pápai 
inségakció javára. Az érdekes sportünnepélyen 
megjelent S. Hager Ottó alezredes, ezredparancs
nok, a város előkelősége és nagyszámú érdeklődő 
közönség. A tiszti és altiszti versenyszámok nagy 
érdeklődés mellett folytak le, de igen tetszettek a 
mulattató lovasjátákok is, úgymint az erdei lovag
lás, krumpliszüret, szalagtépés, székfoglalás. Az 
ünnepély szép összeget juttatott a pápai ínsé
gesek javára.

Azoknak a jó barátaimnak, kedves ismerőseim
nek és tisztelőimnek, kik mélységes gyászomban 
vigasztaltak, vagy vigasztaló soraikkal felkerestek, 
hálás szívvel mondok köszönetét.

Balatonalmádi, 1932. április 28.
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Lichtenstein Sándorné szül. Weisz 
Unka, Krausz Ferencné szül. Weisz 
Aranka, özv. Buday Sándorné szül. 
Weisz Vilma és Weisz Árpád, mint 
gyermekei, úgy a maguk, valamint 
a testvérek, unokák, vők és az egész 
rokonság nevében mély fájdalomtól 
megtört szívvel jelentik, hogy forrón 
szeretett édesanyjuk, jóságos testvé
rük, nagyanyjuk, anyósuk, illetve 
rokonuk.

özv. Weisz Mórné
szül. S te iner Róza

folyó évi április hő 26.-án éjjel, éle
tének 78. évében, rövid szenvedés 
után Balatonfüreden visszaadta jósá
gos lelkét Teremtőjének.

A megboldogult földi maradvá
nyai Veszprémbe szállíttattak és 
április 29.-én d. e. fél 12 órakor itt 
helyeztettek az izraelita temetőben 
örök nyugalomra.

Áldás lengjen p ora i fe le tt I
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— Zlrc község uj képviselőtestületi tag
jai. Zlrcről jelentik: Zirc nagyközségben tiélfőn 
részleges képviselőtestületi tagválasztás volt, ami
nek során dr. Horváth Szaléz tiszt, teológiai ta
nárt, Lingl Nándor ács-segédet, Szalay János és 
Ttll Nándor kisgazdákat, lV/tóí Rezső műasztalosl 
és Xiravlls József szabómestert választották meg. 
Négy póttagot is választottak.

— A tanügyi alkalmazottak illetményei. 
A veszprémi p.ü. ig. m. r. számvevőség értesíti 
az érdekelteket, hogy a tanügyi alkalmazottak illet
mény-ügyeinek junius 1.-ével a M. Kir. KSzponti 
Illetmény-hivatalhoz (Bpest, I. kér. Vár, régi Pénz
ügyminisztérium) történt átadása folytán ezen idő
ponttól kezdődően fizetési jegyzékeket tóbbé be
terjeszteni nem szükséges, mivel azokat fenti hi
vatal fogja kiállítani. A nyugtázott május havi fiz. 
jegyzékek azonban nevezett számvevőséghez még 
vis8zaküldendfik.

— Keresztény munkisegyeslilet alakul
Z ircen . Zircröl jelentik: A zirci épitőmunkások 
múlt vasárnap népes gyűlést tartottak Holl András 
ács-segéd elnöklése alatt, akinek, valamint dr. Hor
váth Szaléz tiszt. teol. tanár hosszabb fejtegetése 
után elhatározták, hogy keresztény nemzeti alapon 
egyesületbe tömörülnek. A zirci munkásokat erre 
az elhatározásra főleg abból a meleg, szociális 
támogatásból levont konzekvencia készletle, ami
ben a téli ínség idején az apálur, a rend s a köz
ség polgári társadalma részesitelte őket.

— P a p ír á r u k ,  i r ó -  é s  r a jz a z e r e k ,  fo tó 
c ik k e k , r á d ió k  le g jo b b a n  b e e z e r e z h e tö k  F o 
d o r  F e re n c  k ö n y v - ón p a p irk e r e s k e d ó s ó b e n ,  
V e s z p ré m .

— Felvétel az Ugrón Gábor nevelőinté
zetbe. Gróf Mikes János megyéspüspök és dr. 
Ugrón Gábor v. b. t. t., ny. miniszter elnöklése 
alalt működő kaposvári Ugrón Gábor fiunevelőin- 
tézetbe julius 15.-ig történnek a felvételek. Kapos
vár legszebb helyén, hatalmas parkban áll a ne
velőintézet, ahová középiskolába, kereskedelmi- és 
polgári iskolába járó tanulókat vesznek fel. Az 
elsőrangú ellátás dija havi 60 P. Felvételért az 
internálus igazgatóságánál (Kaposvár, Fő utca 101.) 
kell mielőbb jelentkezni.

— Emberölés önvédelemből. Ugodon a 
mull év Péter Pál napján búcsú volt, amelyen 
Plsztr János odavaló legény is jól mulatott. Gödri 
Vendel és több társa, ugodi legények többször 
bele akartak kötni Piszerbe, de ez mindig kitért 
előlük. A bál végén aztán Oödriék az utcán tá
madták meg Piszerl, aki a védekezés hevében a 
garázda legények közül Soós Andrást egy kővel 
úgy fejbedobta, hogy az egy hónap múlva a sé
rülés következtében meghalt. Április 26.-án tár
gyalta a veszprémi törvényszék az érdekes ügyet 
és Piszer Jánost felmentette, mivel bebizonyoso
dott, hogy teltét önvédelemből követte el. Gödri 
Vendel és társai 7—7 napi fogházat kaptak.

— A javíthatatlan. Nimcth István bpesti 
illetőségi fiatalember, aki már 2 és fél évet bör
tönben, 2 évet pedig javító intézetben töltött, 
Veszprémvármegye területén több kisebb lopást kö
vetett el, amiért ezután a veszprémi törvényszék áp
rilis 25.-i tárgyalásán újabb 6 hónapi börtönre télte.

Rádiók, írógépek,
fényképező gépek, foto cikkek

legjobban beszerezhetők

részletfizetésre
FODOR FERENC könyvkereskedésében Veszprém.
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— A mozi műsora. Ma szombaton (30.) 
6  és lél 9, vasárnap (máj. 1 ) d. u. 4, fél 7 és 
9  órakor, elejétől végig a legtökéletesebb magyar 
beszéddel: .Afrika beszél* c. hangos expedíciói 
kullutfilm, amely maga a messze Afrika, bibliabeli 
fáskarajokkal, mesebeli, de éld szörnyetegekkel, 
szem, fül, fantázia részére felejthetetlen élmény. A 
film felvételeit a Colorado Afrika-expedició Hoel- 
ler L. Pál vezetése alatt készítette. Magyarország 
részére külön magyar változat készülte ez az elsó 
magyarul beszéld expediciós film. Kegészitd mű
sor és hangos Magyar Világhiradó. — A jövd 
heti ünnepi műsor ismertetését a falragaszok és 
fényképek fogják kdzGIni.

— A m a tü rü k  f ig y a lm é b a  I F é n y k é p .z ü g A -  
s > k , f i lm a k ,  la m e z e k , v e g y s z e re k  é s  p a p íro k ,  
a  leg jo b b  g y á r tm á n y ú a k  ó r iá s i  v á la s z té k b a n  
k a p h a tó k  FODOR FERENC fs to -e z a k O z le té b o n  
V e s z p ré m , S z a b a d s á g - té r .  S.

— Az árvízkárosult cigány. Lovászpato- 
nán Rubos Ferenc Örkényi tekndvájó cigány azzal 
a mesével, hogy árvíz- és tüzkárosult, könyörado- 
mányokat gyűjtött s a nagyobb nyomaték kedvéért 
kéréséhez azt is hozzátette, hogy felesége is bent 
égéit a lángokban. A csenddrség a csaló cigányt 
Őrizetbe vette.

— Országos fotóamatór kiállítás. Pécs
ről jelentik: Az amatdr fotografálás nagyarányú 
elterjedése arra indította az illetékes tényezóket, 
hogy Pécsett országos kiállítás keretében mutas
sák be a magyarországi amatdr fotografálás fej
lettségét. Már nagyban folynak a kiállítás előké
szíts munkálatai s a rendezdbizotlság minden vá
rosban képgyüjld-állomást létesít, hogy megkOny- 
nyitse a kiállításon való részvételt. Azok a fény
képészeti szaküzletek és amatdr-felvétetek kidolgo
zásával foglalkozó műtermek, amelyek vállalkoznak 
a képek átvét.-lére, ezt sürgésen jelentsék be az 
Országos Fotóamatőr Kiállítás Központi Irodájá
ban, Pécs, Perczel-u. 12. A szép felvételeket 
rendkívül éltékes dijakkal jutalmazza a zsűri. A 
kiállítás megnyitására az ország minden részébdl 
filléres gyorsok indulnak Pécsre.

— Autószerencsétlenség. Szjehérvárről je
lentik: Saller István autófuvarozó Szfehérvárról 
több kereskedővel Siófokra indult. Az autó Siófok 
élűit felborult éa utasait maga alá temette. A sú
lyosan sebesülteket a siófoki menték részesítették 
elsd segélyben, majd Szfehérvárra szállították a 
kórházba. A kocsivezetd Sál ér Istvánt a csenddrOk 
Őrizetbe vették.

— Borzalm as gyűrű A Nyíl regényujság 
legújabb regényének Lovass János, a fiatal ujság- 
irogárda tehetséges tagja az írója, aki elsd regé
nyében irodalmi eszközükkel oldja meg egy valaha 
bűnt elkövetett ember tragikomikus hulláiét a vég 
felé. Az izgalmak OrOkOs hullámzásában egy leány 
bukkan fel, ahihez gOrcsOsen ragaszkodik, de a 
kispolgári leány a maga fiatalságának naivitásában 
nem tud, talán nem is akar támasz vagy megvál
tás lenni. Elsuhanó képekben elevenül meg a férfi 
előtt a régi borzalom... Filmszerű gyorsasággal 
követik egymást az események s az olvasó 
nemcsak olvazsa, a történetet, hanem valósággal 
látja is.

— Klcptomániás vásári tolvaj. A siófoki 
vásáron a csenddrOk észrevették, hogy H. Istvánná 
kiskanizsai asszony az egyik árus sátrából egy 
vég vásznat akart elemelni. Őrizetbe vétele után 
derült ki, hogy az asszony kleptomániás és már 
tObbszOr került emiatt Összeütközésbe a tör
vénnyel.

SZÍNHÁZ.
A veszprémi színház kapunyitása.

Megnyitó eldadás április 30.-án, ma szomba
ton este negyed 9 órakor. — Az Idei operett 
sikerek sikere a „Maya". — Az igazgatóság 
már a megnyitó eldadásra és az egész heti 

műsorra a legjobb darabokat tűzte k!.j 
Április 30.-án, ma szombaton kezdi meg 

Kiss Árpád jól felkészült színtársulata a tavaszi 
sziniévadot Veszprémben s erre vonatkozólag a 
színházi iroda a következüket kdzli:

„Maya* az elmu t tiz év legnagyobb sikere. 
Ebben az operet ben mutatkozik be a veszprémi 
közönségnek az énekes primadonna: Trillap Ilonka, 
akinek az elsd fellépésével nyert csatája lesz. Ra
gyogó, kulturált énekhangja, elegáns Öltözékei, já
ték- és táncludáBával egy csapásra meghódítja a 
kOzdnréget. Az énekes bonviván szerepében Szabó 
F. László, a bariton bonviván szerepében mutat
kozik be. KellemeB hang, férfias megjelenés. Az uj 
táncos-komikusról: Erdddy Kálmánról bátran el 
lehet mondani, hogy nemcsak a vidéken, hanem 
az országban nincs ilyen táncos. Partnerével, 
deliért Marikával, a kOzdnség tavalyi kedvencével 
olyan táncokat lejtenek, hogy bátran világkdrutra 
mehetnének. A másik uj komikus: Sugár Jend 
csupa groteszkség, már megjelenése kacajt vált ki 
a közönségből. Homonnay István, a tenor-bonvi- 
ván a „Maya“-ban egy karakter szerepet játszik 
művésziesen. Szárnyaló tenorjával Lehár világhírű 
operettjét, a „Mosoly árszága“-t viszi diadalra.

Vasárnap délután 4 órakor olcsó helyárakkal 
az „Utolsó Verebélyi lány* megy teljes esti elő
adásban, zenekarral. — Kedden Budapest szenzá
ciója : a „Tűzmadár* kerül szinte. A bpesti Művész 
Színház februárban ezzel a darabbal nyitott és 
azóta egyfolytában csak ezt adja. Szombathelyen, 
ahol a társulat bemutatta, három zsúfolt házat 
csinált. — Szerdán egy mulatságos operett, a „ZOld 
bárány*, csütörtökön este pedig újra egy operelt- 
ujdonság: a „Harapós férj* kerül színre; csütörtök 
délután olcsó helyárakkal „Huszárfogás* operett.

-  Veszprém  megyei véros  
legforgalm asabb helyén
portálos és Dvegkirakatos,

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

IRODALOM és M ŰVÉSZET.
(Herczeg Ferenc: „Goethe asszonya" c. 

tanulmányában) tiz külOnbdzd szerelem tükrében 
ismerteti meg Goethét, mint szerelmest. Az írás- 
művészet csodás erejével festett lelki portré az Uj 
Idők-ben jelent meg. Kiemeljük még Zilahy Lajos 
regényét, Móra Ferenc Ízes, aranyhumoru elbeszé
lését, Ricarda Huch regényének folytatását, Olbey 
Irén verseit és Krónikás kis tárcáját. Nagy Dániel 
Írása, Willy Scott elbeszélése, a „Levél Mindenki
hez*, versek, iddszerü képek, cikkek és a nép
szerű rovatok gazdagítják az Uj Idők-et. A kiadó- 
hivatal : Bpest, VI., Andrássy-ut 16. bárkinek küld 
mutatványszámol. Előfizetés negyedévre 6 40 P„ 
egyes szám 50 fillér.

(Kulturestély Veszprémben.) Amint érte
sülünk, Veszprémben, a színházban, junius 11.-én 
nagyobbszabásu kulturestét rendeznek, amelynek 
műsorában idevaló születésű vagy származású ré
gebbi írók, kOltdk és zeneszerzők müvei kerülnek 
eldadásra, illetőleg méltatásra. A kullureste kere
tében való eldadásra fölkérték dr. Cholnoky Jend 
egyet, tanárt, a nagytudományu geológust, dr. 
Sziklay János kormányfdtanácsost, a neves írót, 
továbbá dr. Bánőczy Dezső és Szentlvdnyi Kálmán 
színművészeket, akik valamennyien veszprémi szü
letésűek. A rendezdbizotlság élén Csajághy Károly 
kúriai biró, a törvényszék elnOke, dr. Berky Mik
lós polgármester és Szabő Sándor tOrvsz. tanács
elnök állanak, a szervezés munkáját vitéz Molnár 
János kir. adóhiv. fdndk végzi. Az est müsoiát a 
rádió is közvetíteni fogja.

(Filharmóniai hangverseny.) Zircről jelen
tik : A Zirci Filharmónikusok Társasága május 
5.-én este fél 9 órakor, a Legényegylet nagytermé
ben, változatos müsoru hangversenyt rendez, Létray 
Gyula apátsági karnagy vezetése mellett. Jegyek 
elOjegyezhetók és beszerezhetők Scherer János 
üzletében.

KÖZGAZDASÁG.
Felhívás selyem tenyésztésre !

A selyemtenyésztés minden év májusában 
kezdődik, amikor az eperfák lombosodnak. A se
lyemtenyésztés nincs korlátok kdzé szorítva s mig 
a nehéz gazdasági viszonyok kdzOtt a gyárak és 
bányák egyre bocsájtják el munkásaikat, a selyem
tenyésztésre korlátlan számban jelentkezhetnek, 
hogy jövedelméből a létfenntartás nehéz akadá
lyain minden család keresztülküzdhesse magát. A 
selyemtenycsztésnek fdeldnye még, hogy semmi 
tőkebefektetéssel sem jár. A szabad lombszedést 
(Örvény biztosítja a közutakon, utcákon és közte
reken álló eperfákról. Módja pedig mindenkinek 
van arra, hogy akár a szobában, kamrában, vagy 
a padláson elhelyezze tenyésztését. A selyemher
nyókat és a hozzájuk való kétféle tenycsztőpapirt 
ingyen adja az állam.

A mai nagy munkanélküliség és ínséges élet 
idején tehát ragadjuk meg azt a munka- és ke
resetalkalmat, amit a selyemtenyésztés mindenki
nek felkínál, mert „jobb ma egy veréb, mint hol
nap egy túzok*. Ha komolyan és odaadóan fog-

MEGTÉRÜL MINDEN KÖLTSÉGE
ha felmegy a budapesti nemzetközi árumintavásárra
és ezen szelvényt kitöltve magával viszi, mert ugyanakkor

NAGY TAVASZI VÁSÁRT
tRENDEZ A i

HAZÁNK LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKÚ ÉS LEGOLCSÓBB ÁRUHÁZA 
A TA VA SZI VÁSÁR MÁJUS 2.-ÁN KEZDŐDIK ÉS 2 I..IG  TART.

A jo b b o ld a lo n  lo v 6  s z e lv é n y  a  v á s á r lá s  b e fs js z á s s  u tá n  a  p é n z tá rn á l la a d a n d ó , a h o l 
a  f iz e té s k o r  rö g tö n  k é s z p é n z b e n  v is s z a a d já k  a  v á s á r lá s  é r té k é n e k  10 s z á z a lé k á t .

a MAGYAR DIVATCSARNOK •  BUDAPEST, RÁKÓCZI-UT 72.74.
1  L .v . l . z S la p o n  k é r j .  ■  d i j m . n t . .  TA V A S Z I NAGY Á RJEG YZÉKET. II
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C uk május 2l-ig és kizárólag ezen szelvény ellenében 
kérheti a 10% visszatérítést.

N á v  á a  la k h e ly  p o n to s s á  
k itö lta n d ö  I
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lalkozunk a selyemtenyésztéssel, úgy e munkánk 
áldásos eredménye a mai gubóárak mellett sem 
fog elmaradni.

Kovács Kálmán szfehérvári m. kir. selyem
tenyésztési felügyelő ezúton kéri mindazokat, akik 
a nemsokára elkezdődő selyemtenyésztésre vá lal- 
kozni akarnak, hogy a községükben levő selyem- 
tenyésztési felvigyázónál sürgősen jelentkezzenek. 
A veszprémiek pedig keressék fel az itteni meg
bízottat : Lennert Józsefnét, aki Kertalja-utca 14. 
szám alatt lakik. Ö és a községi selyemtenyésztési 
felvigyázók mindenkinek kellő fel világosit íssal fog
nak szolgálni.

* Húsz holdon felQII gazdák  is kaphat 
nak tavaszi vetőmagot, de  m ár csak tengeri 
bői. Halmi Nándor, a várm. kir. gazdasági fel 
flgyelőfég vezetője a közig, bizottság legutóbbi 
ülésén beterjesztett jelentésében március haváról 
a követkéz két mondja: A mezőgazdasági helyzet 
a múlt hóban nem mondható kedvezőnek. A hosz- 
szantartó hideg, téli időjá-ás miatt a tavaszi ve
tési munkálatokat a gazdák egy része március 
legvégén tudta csak megkezdeni, a megye túlnyomó 
részében azonban még ez sem volt lehetséges. 
Igen kedvező időjárásnak kell jönni, hogy a későn 
elvetett árpa és zab kellőképen fejlődhessék. Az 
őszi vetések állásáról má-cius végén még tiszta 
képet alkotni nem lehetett, most azonban 
már konstatálható, hogy az őszi búza és rozs 
elég jól áttelelt, a téli száraz fagyok csak igen 
kis mértékben okoztak kárt, az őszi repcében 
azonban tetemes fagykárok észlelhetők. A tivaszi 
vetőmag kiosztásé iái 19 község közül 11, amikor 
a v isszafizet kötelezettségét kellett volna vállil- 
niok, a juttatásról lemondott és igy még pótlólag 
8 községet és Veszprém várost vette fel a felügye 
tőség a juttatandók közé. A földművelési miniszter 
április 6.-án érkezett rendelete szerint az akció a 
20  holdon felüli gazdákra is kiterjeszthető s igy 
újabb összeírás volt szükséges, de ez az idő előre
haladottsága miatt csakis tengeri vetőmagra vonat- 
kozhatik. Az összes tengeri kérelem mintegy 200— 
300 mm.-ra tehető. A legtöbb helyen a kiosztás
nak az képezte az akadályát, hogy az egyes vi
déki hitelszövetkezetek nem vállalok garanciát a 
kérelmezők hitelképességéért. Az éitékesitési viszo
nyok nem változtak, a munkásviszonyoknál va
lami mozzanat vagy változás nem volt.

* M egalakult a  M agyar Gyüm ölcster
melők O rszágos Szövetkezete. Bpestről jelentik: 
Gyömörey György főispán elnök>ésével a gyümölcs- 
termelők megalakitot'ak a Magyar Gyümölcserme- 
lők Országos Szövetkezet t. Az uj szervezetnek az 
a célja, hogy központilag i ányitsa a termelést, ér- 
tékesi é-t és a növényvédelmet. Az alakulóülésen 
az alapszabályok ismertetése után megváUsztorák 
a tisztikart. Az elnöki tisztséget egyelőre betöl
tetlenül hagyták. Alelnökké Gyömörey György fő
ispánt, Szluha Dénes földbirtokost és Sternád Ist
vánt, a Magyar Mezőgazdasági Társaság ügyve
zetőelnökét, igazgatóvá Török Gáspár földbirtokost, 
jogtanácsossá pedig Lányi Márton dr. országgyű- 
lési képviselőt választották meg.

T a n u ló if jú sá g  figyelmébe!

Ódon, használt

tankönyveket
legmagasabb árban vess 
F O D O R  F E R E N C
könyvkereskedése Veszprém.

* Iparosok Aranykoszorus M esterverse
nye. A magyar iparosság ezévi olimpiásza szep
tember 1 tői 18 ig tart A három évenkint rende
zett Aranykoszorus Mesterverseny előkészületei 
már javában folynak. A mai gazdasági viszonyok 
között a művelt nagyközönség kell, hogy az érde
mes iparosságnak segit-égére jöjjön azzal, hogy a 
verseny alkalmából megrendeléshez juttatja őket s 
ezzel a részvételt számukra lehetővé teszi. Remél
jük, hogy a mi közönségünk is támogatni fogja 
megrendeléseivel tehetséges iparosainkat, akik igy 
az országos versenyben fokozottabb kilátással ve
hetnek részt.

T E S T E D Z É S .
Labdarúgás.

A VTC elkeseredett küzdelem után 4 :2  (3 : 1) 
arányban győzőt Tóvároson a TAC fölött. Az 1. 
osztály utolsó helyezettjei, e helytől való szabadu
lás vágyá ól fű.ve, nehéz csatát vívtak, amelyből 
megérdemelten, a lelkes veszprémi csapat került 
ki győztesen. A VTC 4 gólját Láng szerezte. Jók 
a VTC bői a közvetlen védelem. Láng, Radács és 
Léber. Bíró : Storch.

A pápai Kinizsi, győzelmei sorozatát folytatva, 
Győrött a DAC-ra mért 4 :0  (1 :0 )  arányú vere
séget. A kerületi vezető csapatoknak az ősz óta 
folyton javuló Kinizsi még sok meglepetéssel fog 
szolgálni. Egészséges góllövésre törekedő, minden 
sallangnélküli játéka alapján győzelme megérde
melt. Gólszerzői: Bolla (2), Tarr és Kalmár. Jók 
a Kinizsiből a csatársor, Király, Vörös és Tóth 
II. B iró: Gránássy.

Várpaloán az Unió a szfehérvári ARAK-ra 
mért 3 : 2  (0 :1 )  arányú vereséget. Az uj játéko
sokkal megerősített Unió győzelme megérdemelt 
az elbizakodottan játszó bajnokcsapattal szemben. 
B iró: Kamarell.

A Move VSE I. csapata itthon a Honvéd 
Karpaszományos Iskola válogatottja ellen 3 :2  
(3 :1 ) arányban győzött. Az összeszokottabb MOVE 
a kitűnő játékosokból álló karpaszományosokat 
csak erős küzdelem u'án tudta legyőzni. Gólszer
zők a MOVE-ból: Szabó (2), Kólinger, illetve 
Farkas (2). Biró: Bujtás.

A Move VSE ifjúsági Szfehérvárott a Sóstói 
SE-vei 2 :2  (2 :1 ) arányban játszott. (t.l.)

Vásárnapi program. A VTC itthon a soproni 
I VSE-vel, a Kinizsi Pápán a TAC-al, a Move VSE 

Ercsiben az Ercsi SE-vel, az Unió Szfehérvárott 
a SzAK-al. a pápai Perutz-gyár Kőszegen az SE- 
vel és a ZTE Zalaegerszegen a pápai Testvériség
gel játszanak bajnoki mérkőzést.

o  T u ristaság . A MTE Bakonyi Osztálya 
május 1.-én túrát rendez a Papod-tetőre. Indulás 
7 51-kor vonattal Eplényig, onnan a Bauxit-bánya 
megtekintése mellett Olaszfalu állomásig, ahol, a 
győri turistákkal egyesülve, folytatják útjukat a 
hegytetőre. Visszatérés Veszprémbe vonattal 17.39- 
kor. Vezető: dr. Karsay Sándor. — Ez alkalom
mal közli az egyesület hogy a somlóhegyi mene
dékházat saját kezelésbe vette, ahol hálóhelyek, 
hideg, meleg ételek é3 italok kaphatók. Hálóhe
lyek, előzetes bejelentés mellett, Rösszler Gergely 
vendéglős Devecser és Berényi Géza tanító Dóba, 
utján biztosíthatók.

o Céllövészet. A Veszprémi Polgári Lövész 
Egyesület lövészete május 3.-án megkezdődik. Lö
vészet van minden kedden és csütörtökön d. u. 
4 —6 ig a MOVE-sportpálya lőterén. A tagokat 
minél nagyobb srámban való megjelenésre ezúton 
kéri az elnökség.

o Levente b lrkózóverseny. A Veszprémi 
Levente Egyesület Birkózó Szakosztálya május 
5.-én, Áldozócsütörtökön d. u. 6 órakor a kötő
gyár Vár oldali épületében házi birkózóversenyt 
rendez a következő programmal: 1. Felvonulás. 
2. „Hiszekegy", levente zenekar. 3. Parter-torna. 
4. Birkózó akadémia. 5. Légsuly-elődöntő. 6 Pe
helysúly-elődöntő. 7. Birkózó akadémia. 8 Könnyü- 
suly elődöntő. 9 Kisközép elődöntő. 10 Iskolabir
kózás. 11. Nagyközép-elődöntő. 12. Nehézsúly- 
elődöntő. 13 Iskola-birkózás. 14 Középdöntő mér
kőzések. 15. Iskola birkózás. 16. Döntő mérkő
zések. 17. Díjkiosztás. A versenyre belépődíj nincs, 
a műsor ára 20 fillér.

Anyakönyv.
Születés: Árnhoffer János kőfaragó-s. és Kalmár 

Katalin fia József Lajos r. k. — Ács Vendel nyomdai gépm. 
és Galambos Erzsébet fia István Vendel r. k. — Ender 
Ferenc cipész-s. és Árnhoffer Anna fia József r. k. — Ku- 
konya Ferenc kömüves-s. és Fekete Mária fia József Fe
renc r. k. -  Schlesinger Izidor gazdatiszt és Lőrinc 
Ilona leányai Judit és Márta izr. (ikrek) Pichler Ferenc 
cipész-s. és Léb Mária fia halva született. — Szabó István 
kovács-s. és Sárkovics Katalin fia István r. k.

Halálozás Noli Ferenc ny. jószágigazgató 56 é., r. k. 
— Szár Imréné Szabó Anna 62 é., r. k. — Deák Ferenc 
boj>nár-m. 60 é., r. k. — Giricses Janka 85 é., r. k. — 
Hajas János 2 é., r. k. — Szabó István 1 n., r. k. — Dom- 
sics Róza 6 h., r. k.

Házasság: Major Ferenc (özv.) rendőrségi kezelő és 
Horváth Erzsébet r. k. — Götz László Béla urad. intéző 
és Mecséri Margit r. k.

A VBSZPRÉM VÍRM EGYE
szerkesztőségének és k iadóh ivatalának  

te lefonszám a 66.
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Ajánlja nagyobb üzemfi 
villanyerőre berendezett

nyomdavállalatát
névjegyek, meghívók, 
körlevelek, borítékok, 

levélpapírok
s mindennemű e szakmába vágó 

rendelések gyors, pontos és 
megbízható elkészítésére!
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