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Az orosz szovjet agrár- 
politikája megbukott.

Oroszországból érkező hírek szerint a szov
jet koliektivizált mezőgazdasága teljesen csődbe 
került. Az ország nagy részében oly csekély 
volt a gabonatermés, hogy egész vidékek éhez 
nek, amit súlyosbít a pár év előtti dömping. A 
falusi népesség városokba tódul, hogy ott sző- j 
nyegeket, vásznat, sőt vánkosokat is eladjon | 
és az ekként kapott pénzből élelmiszeri vásá- 1 
roljon. Ide vezetett a parasztgazdaságok szó- | 
ciélizásása, annak ellenére, hogv már huzamos 
idő óta lényegesen enyhítette a szovjetkormány
zat a kommunista gazdasági módszereket és a 
szocializált parasztgazdaságok jövedelmét ismét 
kapitalisztikus módon szétosztják, sőt a beho
zott földtőke arányában is részesednek a volt 
tulajdonosok a szocializált gazdaságok jövedel* 
meiben. Csakhogy az állam a beszolgáltatott 
gabonáért, husért és egyéb agrártermékekért 
olyan alacsony t  ^kat fizet, amelyek mélyen 
az önköltségek alatt maradnak és a kollektív 
gazdaságok anyagi helyzete éppen ezért telje
sen leromlott.

Eredetileg a parasztgazdaságok 65 %*át 
akarták szocializálni, ami igen nagy értékvesz
teségekkel volt kapcsolatos. Ma már csak 51% 
van köztulajdonban. 1928-ban és 29 ben ren
geteg állatállományt pusztítottak el és hamaro
san hiány jelentkezett húsban és zsírban. Hogy 
ezt pótolja, a szovjet-kormány óriási sertéshiz
lalókat létesített, amelyek azonban hamarosan

Kedélyes ebéd.
(Színhely: Ebédlő, terített asztal. Férj és feleség némán 

ülnek. A háztartási alkalmazott behozza a levest.)
Férj (tele meríti a tányérját. Dühös, meit a 

hivatalfőnöké ől orrot kap< tt ős a barátnője le
mondta a déiu'áni randevút. Vészes hangon): 
Mi ez?

Feleség (ártatlanul): Leves.
Férj: Ez leves ? Ez csiriz. Nincs benne se só...
Feleség: Hát sózd meg, drágám.
Férj (sózza): Tudod, mi kell a jó leveshez?
Feleség (gondolkodás nélkül): Pénz.
Férj (mintha nem hallotta volna): Borjucsont, 

velőscsont, válogatott zöldség, aranysárga, ritka 
vajasrántás.

Feleség: (hallgat).
F érj: Miért nincs soha velőscsont ?
Feleség: Meit egy velőscsont külön ötven 

fillér és te mindössze öt pengő kosztpénzt adsz 
egy napra.

Férj: Persze mindennek én vagyok az oka. 
Más asszony ráadásul kapja a velőscsontot a mé
szárostól, neked mindjárt Ctven fillérbe kerül.

Feleség (nem felel, szetelnó, ha az ebédet 
ki tudná húzni veszekedés nélkül. Csenget): Borcsa, 
hozza be a húst és főzeléket.

Férj (kiveszi a nagyobb darabot. Enni kezd): 
Hát ez m i?

pusztulásnak indultak, mert szakértélem hijján 
nem volt kellő számú istálló, hiányzott a takar
mány, sőt a legtöbb helyen még az itatásra 
szolgáló viz is. Az állami állattenyésztés ha
marosan teljesen összeomlott és a szovjet-kor
mány, egyre nagyobb mértékben kényszerült a 
parasztgazdák állatait igénybe venni, vagyis le
foglalni. De a parasztok sok helyen inkább le
vágták barmaikat, semhogy belenyugodjanak 
állataik elhajtáséba. Mindezen körülmények 
folytán annyira megritkult az állatállomány, 
hogy Oroszország a jövő télre hús nélkül marad.

A nagy veszedelem arra kényszeritette a 
szovjet-kormányt, hogy, a kommunista rendtől 
eltérve, visszaállítsa a  gazdák magántulajdonát 
az állatokra. Egy mostanában megjelent rende
let parancsolja, hogy a tejelő állatokat nyom
ban adják vissza a parasztgazdáknak. Ugyan
ez a rendelet meghagyja azt is, hogy minden 
gazdát hozzá kell segíteni legalább egy tehén 
vásárlásához, úgy, hogy minden parasztgazda
ságnak egy saját tehene legyen. A rendelet ha
tásaként a gazdák rohamosan kérik vissza álla
taikat. Hiába rendelte eí a szovjet, hogy a pa
rasztoknak adjanak hitelt a tehén vásárlására, 
mert hitel nincs és az egész Szovjet-Oroszor
szág területén nem találnak eladó tehenet.

A koliektivizált parasztság kikivánkozik 
a szocializált gazdaságokból, mert az önálló 
parasztok gazdasági szabadságuknál fogva még 
mindig jobban állanak. A szocializált gazda
ságoknak nincs vetőmagja, elégtelen az állat- 
állománya, nincsenek gépeik és lovaik. Az álla
tok újabb elosztása óriási rendetlenséget támaszt 
a koliektivizált gazdaságokban. A kilépő pa
rasztok visszakövetelik régi földjeiket és a kol- 
lektivizált földterületnek máris jó harmad része 
visszakerült a parasztok egyéni gazdálkodásába. 
Minden jel arra mutat, hogy a nyár meghozza 
az egész bolseviki agrárgazdálkodás menthe
tetlen összeomlását. Ma már a legelszántabb

Feleség: Rosiélyos.
Férj: Rostélyos? Csizmatalp kisütve. Tudod 

te, hogy mi az a ro télyos ? A rostélyos (mindig 
lelkesebben) az zaftos, puha, mürb, szétmálik az 
ember szájában. Ebbe meg beletörik a fogam. 
(Közben megeszi az egészet.)

Feleség (csenget. Behozzák a tésztát. Most 
nem várja be a kérdést, lehető szelíd hangon): 
Ez smarn.

F érj: Ezt ugyan kár volt megmondani, ezt 
úgyis tudtam. Mindjárt láttam, hogy ez smarn. 
Érdekes, hogy te mennyire szereted ezt a (megvető 
hangon) smarrnt! Tegnapelőtt is ezt csináltattad.

Feleség (mentegetődzve): Két hét előtt volt 
utoljára.

F érj: Mindig ismétledaz ételeidet. Nincs ben
ned semmi invenció, semmi fantázia.

Feleség: Nem is tudtam, hogy az étlap kilá
tá sá h o z  költői tehetség is szükséges.

Férj: Persze neked csak pénzköltői tehetsé
ged van. Végeztünk?

Feleség (némán int, hogy igen).
Férj (vésztjóslóan körültekint): Miéit nincs 

az asztalon fogpiszkáló?
Feleség: Meit nem telik.
Férj: Miéit nem telik?
Feleség: Mert te sok olyasmit veszel, ami 

felesleges.

szovjet-potitikus is tisztában van azzal, hogy a  
kommunisztikus módszerekkel az agrárkérdést 
megoldani nem lehet. Már pedig biztosított élel
miszerellátás nélkül második ötéves terv sem 
lehetséges. Az orosz paraszt ellentállásán tehát 
végül is meg kell buknia a szovjetek kalan
dos bolseviki rendszerének. (s.)

Megalakult a „Veszprémi és 
Megyei Takarékpénztár44.

A Veszprémi Takarékpénztár és a Veszprém- 
megyei Takarékpénztár Rt. fúziós közgyűlései.

Az a nagyszabású és nagyjelentőségű köz- 
gazdasági terv, amely a 86 esztendős Veszprémi 
Takarékpénztárnak és a 41 éves Veszprémmegyei 
Takarékpénztár Rt.-nak egyesülését célozta, alapos 
előkésztés után Áldozócsütörtökön valóra vált 
azokkal az egyhangúlag meghozott határozatokkal, 
amiket a két pénzintézet jelzett napon tartott éves 
közgyűléseiben hoztak. Délelőtt a Veszprémmegyei 
Takarékpénztárnak Purgly Pál gazdasági főtaná
csos, nagyesztergán földbirtokos, társulati elnök 
elnökléséve! lefolyt, népes közgyűlése fogadta el 
egyhangúlag a fúzióról előterjesztett javaslatot, dél
után pedig a Veszprémi Takarékpénztár nagy 
számban egybegyült részvényesei helyezkedtek egy
hangúlag hasonló álláspontra, s most már csak 
a Veszprémi és Megyei Takarékpénztár nevet föl
vett pénzintézet megalakulásának az illetékes fóru
mok által történő jóváhagyása, illetőleg tudomásul
vétele van hátra. Mindkét pénzintézet közgyűlése 
egyúttal a nyugdíjba vonult, érdemes tisztviselőik
nek hálás köszönetét nyilvánította eddigi hűséges 
és odaadó működésükért.

Az újjászervezett „Veszprémi és Megyei Ta
karékpénztár" vezetőségének és tisztviselő-karának 
összetétele — ahogyan ezt már megírtuk — a leg-

Férj: Például?
Feleség: Például — lélegzetei.

Mary.

Mikroszkóp.
Nem letszik a menyasszony orra... De van 

már arra is eset, hogy pont csak az orra tetszik s 
éppen ezért marad hoppon.

*
Az SkSr derék, becsületes állat. Talán azéit 

mondják rá, hogy marha.
*

SSIét éjszakának kell jSnnie s egy éles ref
lektornak, hogy néha észrevegyllnk szépségeket, 
melyeknél kózOmbOsen haladtunk el ragyogó nap
fényben.

*
A „butaság44 szót voltaképen mindig csak nagy 

„B“-vel (a legnagyobbal!) szabadna leírni. Az 
időnkint friss erővel ki-kirobbanó nagyfokú em
beri bornirtság még végeláthatatlan időkig indo
kolná ezt.

*
A lényegeset a lényegtelentől megkülönböz

tetni, — ezt a legtöbben nem tudják. Innen az a 
sok, hosszú lére eresztett locsogás.

Radványné Ruttkay Emma.
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teljesebb megnyugvást és bizalmai keltheti min
denkiben, s abban nemcsak a fuzionált pénzinté
zetek részvényesei, hanem eddigi érdekeltségeik is 
megtalálhatják azokat a tényezőket, akikhez eddig, 
nagyértéku múltbeli munkásságuk és agilitásuk 
folytán fokozoit tisztelet és vonzalom kapcsolta 
flket. így az uj társulati elnOk dr. óvári Ferenc 
felsőházi tag lesz, mig az igazgatóság elnökévé 
Holttscher Károly gazd. főtanácsost, a zirci kerület 
országgyűlési képviselőjét választották meg. Uj 
ügyvezető igazgató Bernáth András, a Magyar Alt. 
Hitel Bank bajai fiókjának eddigi igazgatója, dr. 
Szász Ferenc, a Veszprémi Takarékpénztár eddigi 
ügyésze mellé pedig dr. Lengyel Jenőt, a Vesz- 
prémmegyei Takarékpénztár ügyészét választották 
meg.

A választások további eredménye a követ
kező: Igazgatóság: dr. Berky Miklós, Hirschfeld

Béla, Holitscher Károly, Kelemen Imre, dr. Kenes- 
sey Pongrác, d r . Körmendy- Ékes Lajos, Nay Jakab, 
Nirnsee Pál, dr. Óvári Ferenc, Perccel Miklós, 
Rády Andor, dr. Rosenberg Jenő, dr. Sári János, 
dr. Simon György, Súly László, Strausz Antal. 
Felügyelő bizottság: Berger Arnold, Berger József, 
Bokrossy Ferenc, Csomay Kálmán, Haidekker 
László, dr. Lukcsics József, Popper Samu, Szi- 
gethy Ferenc. Választmány; dr. Antal Artúr, Apálh 
Béla, Barna Gábor, Békeffy István, Bolt Miklós, 
Csermák Lipót, Demjén Márton, Dukovics Károly, 
Fehér Béla, Fodor Ferenc, Hajda Oyula, Ham
burger Sándor, ifj. Kelemen Imre, Kecskés Lajos, 
dr. Lantos Andor, Korai Adolf, dr. Langmáhr Li
pót, LOwy Béla, LOwy Jakab, Schiller Samu, Sa
lamon Béla, P. Nagy Sándor, Poiitzer Miksa, Raák 
Gyula, Róna Sándor, Sági Gyula, Steiner Viktor, 
Szenes Béla, Tauszig Miksa, Woífram János.

Schandl Károly a somlóvidéki állat- 
tenyésztés megmentéséért.

— A devecserl kerület képviselőj’e
Bpestről jelentik: A dunántúli vidék elsősor

ban állattenyésztésből él. Magyarország állattenyész
tésében több, mint felét képviseli és így az átlag
árak zuhanása kűlOnősképen érezhető ezen a vi
déken. A legutóbbi év rossz termése csak fokozta 
a bajokat, amennyiben a gazdák kizárólag az 
állattenyésztés jövedelmére voltak utalva. Különö
sen áll ez a Dunántúlnak középső részére, a Somló 
vidékére.

A hazai piacok felvevőképességének csökke
nése következtében az export marad fenn, mint 
jobb értékesítési lehetőség, azonban a szomszéd 
országok erősen megnehezítették, szinte azt mond
hatjuk, megakadályozzák marháinknak hozzájuk 
való beviteléi. Azonkívül mindent elkövetnek, hogy 
szükségletüket saját maguk elláthassák. így pl. 
Ausztriában már annyira fejlesztették a szarvas
marhatenyésztést, hogy a bécsi piacot 90°/o-ban 
saját tenyésztésű állattal tudják ellátni és csak 
körülbelül 10 “/o-bán hozzák be külföldről. Olasz
ország is erősen csökkentette a behozatalt és mi
vel ott is nagy a pénztelenség, állataink elhelye
zése megfelelő mértékben nem sikerült.

Dr. Schandl Károly, a devecseri kerület or
szággyűlési képviselőié már régóta figyelemmel 
kisérte a devecseri járás gazdáinak eme nehéz 
helyzetét és többször felszólalt a parlamenti bizott
ságokban és a kepviselőházban is. Legutóbb is 
megbeszélte a kerület vezető embereivel a szük
séges tennivalókat és az illetékes tényezők figyel
mét feihivta, hogy minden lehetőt kövessenek el 
állataink exportálásának megkönnyítésére, és hogy 
exportengedélyek kiadásánál különös Jigyelemmel 
legyenek a devecseri járási gazdák érdekeire. Ebben 
az ügyben úgy a földművelésügyi miniszter, mint 
a Magyar Mezőgazdasági Kiviteli Intézet elnöke 
válaszolt. Ez utóbbi a következőket közölte a ke
rület képviselőjével:

.Választókerületed gazdáinak állatexportja ér
dekében hozzám intézett, e hó 20.-án kelt igen 
becses leveledre horribilis elfoglaltságom miatt 
csak ma válaszolhatok. Ebben az ügyben a deve
cseri gazdasági felügyelővel intézetem már érint
kezésbe lépett és mindent el fogunk követni arra 
nézve, hogy választókerületed gazdái is az auszt
riai állatkivitelben a lehetőséghez képest résztve- 
hessenek. Olaszországi szállításhoz kiviteli enge
dély nem szükséges. Gondom lesz rá, hogy az 
Olaszországba exportáló kereskedők figyelme a 
devecseri járás állataira felhivassák.“

Legutóbb a pénzügyi bizottság ülésén a kül
ügyminisztérium költségvetésének tárgyalásánál hív
ta fel Schandl Károly a külügyminiszter figyelmei, 
hogy minden tőle telhető eszközzel hasson oda a 
szomszéd államoknál, hogy a fennálló korlátozá
sokat csökkentsék és kérje Olaszország sürgős se
gítségét is olyirányban, hogy ezen, velünk barátsá
gos viszonyban álló állam, tekintetbe véve súlyos 
gazdasági helyzetünket, nagyobb számba engedje 
be állatainkat. Felkérte továbbá a minisztert hogy 
az osztrák kormánytól eszközölje ki azt, hogy ne 
az osztrák hatóság adja az engedélyeket, mint 
most minden harmadik hétben teszi, hanem a 
Magyar Mezőgazdasági Kiviteli Intézet legyen egye
dül megbízva az engedélyek szétosztásával, mert 
az ügy magyar érdek és a magyar érdeknek vé
delme csak úgy van biztosítva, ha azt a magyar ható
ságok intézik. Az osztrák kormány által kiadott

Olaszország segítségét sürgeti. —
beviteli engedélyek lánckereskedelemnek a tárgyát 
képezik idehaza és egyáltalában nem használnak 
az ügy érdekeinek. A költségvetés képviselőházi 
tárgyalásánál Schandl Károly újból részletesen 
foglalkozik ezen elsőrangú fontosságú kérdéssel 
és az illetékesek figyelmét fel fogja hívni a Somló- 
vidék érdekeinek szemelőti tartására.

Felhívjuk azonhan olvasóink figyelmét, hogy 
külföldre csak a legjobb minőségű, elsőrendű, h í
zott marhákat lehet exportálni, mert ellenkező eset
ben nemcsak, hogy az exportálókat éri súlyos vesz
teség, hanem az egész magyar állattenyésztés 
jó hírét is.

Vezet,
mint mindig!
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H Í R E K .
— Antal Géza református püspök egész

ségi állapota. Amint őszinte örömmel értesülünk, 
dr. Antal Géza református püspök gyengélkedő 
égészségi állapota Bfüreden helyreáll att úgy, hogy 
a főpásztor a mull héten már Bpesten résztvetl a 
ref. konvent gyűlésein is. Onnan kúrája folytatá
sára ismét Füredre utazott vármegyénk kimagasló 
egyházi férfia, akinek mielőbbi végleges fölgyógyu
lását szívből várja ér kívánja barátainak és tisz
telőinek nagy sokasága.

— Kap! Béla evangélikus püspök konfe
renciája. Győrről jelentik: D. KapI Béla dunán
túli evangélikus püspök, aki legutoljára Pécsett és 
Bonyhádon járt és az ottani diákszervezetek és is
kolák körében végzett nagyarányú misszioná'A 
munkál, most székhelyére, Győrre összegyűjtötte 
egyházkerülete a győri egyházmegye lelkészeit és 
kétnapos konferenciát tartott velük. A konferencián 
elsőnek maga a főpásztor tartott előadást.

— Kránltz Kálmán nagyprépost negyed- 
százados püspöki jubileuma. Május 5. én volt 
a 25. évfordulója, hogy Kránitz Kálmán veszprémi 
nagyprépostot püspökké szentelték. Az élete 91. 
évében járó, ősz főpapnak megadta az isteni Jó
ság, hogy értékes egyházi és közéleti munkásságát 
még ma, előrehaladott korában is teljesen friss 
szellemi és testi erőben folytathassa s most, 
püspökké szentelésének évfordulóján a híveknek és 
tisztelőinek nagy száma kért további áldást éle
tire. Elsősorban a veszprémi róm. kát. egyház
megye papsága, élén dr. Rótt Nándor megyés 
püspökkel, aki a jubileum alkalmából ünnepi 
pásztorlevelet bocsátott ki, amelyben igen meleg 
hangon emlékezik meg egyházmegyéje .pátriárká
jáéró l. Ha nesztorunkat jellemezni akarnám, — 
mondja többek között a főpásztor — úgy azt 
mondhatnám, hogy egész élete fáradhatatlan munka 
volt a bensőséges, lelki élet kialakítására. Bárhova 
helyezte őt az isteni Gondviselés, bármilyen mun
kakörrel bízatott meg: a kápllni állomástól a 
nagypréposti székig, mindig mint egész ember 
felelt meg hivatásának. Képessé telte őt erre imád- 
ságos lelkülete, a szent tudományokban való jár
tassága, erős akarata, engedelmessége és példás 
munkaszeretete. — Végül a megyéspüspök fölhívja 
papjait, hogy körlevelét a május S.-i vasárnapon 
olvassák föl a híveknek és a jubiláns felszentelt 
püspökért imádkozzanak el három Miatyánkot és 
Odözlégyet.

— E gyházi h írek . A veszprémi megyés 
püspök a halálozás folytán megüresedett kélhelyi 
plébánia vezetésével ideiglenesen Szólás Zoltán 
odavaló káplánt bízta meg. — A dunántúli evsn- 
gelikus püspök Havasi Dezső vallástanárt Győrre, 
Bárány Lajos kőszegi segédlelkészt pedig vallás- 
tanárrá Pápára helyezte át.

— Korm ányzói elism erés. A kormányzó 
megengedte, hogy dr. Tenczlinger Józsefnek, Pápa 
város ny. polgármesterének, a magyar Vöröske
reszt Egylet céljainak előmozdítása érdekében ki
fejtett különösen buzgó tevékenységével szerzett 
érdemeiért elismerését tudtul adják.

— A katolikus egyházközség második 
kulturestje. A veszprémi róm. kát. egyházközség 
második kulturesljét május 12-én, csütörtökön d. 
u. 6 órakor rendezi a Kát. Legényegylet nagyter
mében. Bevezető beszédet mond dr. Jánosy József 
egyhk. világi elnök, majd dr. Rakovszky Tibor 
országgy. képviselő .Katolicizmus és a közéleti 
kérdések* címmel tart előadást. A kulturest kere
tében a királydijas Veszprémi Dalegyesület is sze
repel művészi énekszámaival. Az egyházközség 
vezetősége felhivja az érdeklődők figyelmét e kul- 
turestre, amely minden tekintetben, az elsőhöz ha
sonlóan, nívósnak ígérkezik. Sem belépő-, sem 
ruhatári dij nincs.

— Filléres gyors Veszprémben. A város
vezetőségének közbenjárására Áldozócsütörtökön 
érkezeit az első filléres gyors Budapestről Veszp
rémbe, ezeren felüli utast hozva magával. Az ün
nepi mezbe öltözött vasútállomáson a 9 27 és 9 45 
órakor befutó vonatokat, óriási közönség jelenlété- 
ben, Veszprém város vezetősége, élükön dr. Berky 
Miklós polgármesterrel fogadta. Nagy hatást 
keltetlek az érkezőkben a helybeli dalárdák szép 
énekszámai és a honvéd zenekar indulói. Külön 
elismerés illeti itt a város idegenforgalmának ve
zetőségét, amely a rendezés fáradhatatlan munká-
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ját oly tökéletességgel végezte, hogy a zuhogó eió 
ellenére is, ami mialt a Szent Imre-tiri tábori miae 
ia elmaradt, együtt tudta tartani a vendégeket é> 
aa időnek megfelelS kalauzolásról és szórakozás
ról gondoskodott. A bpestiek a város nevezetessé
geit tekintenék meg, a város külsó részeinek meg
tekintése az esó mialt azonban nem voll lehetsé
ges. Délután a színtársulat alkalmi kabaréelőadá- 
sán vettek részt, majd a kisüli! nap hatására az 
indulásig a városban szemlétSdtek. 19 óra 39 perc
kor búcsúzták a bpestiek Veszprémból teljes meg
elégedettséggel, mert a rossz idót pótolta a város 
inlézókóreinek és kózónségének magyaros vendég
szeretete.

— Schandl Károly az a g r-r t irs a d a lo m  
hitelakciójáról. Bpestről jelentik: A képvicelőház 
pénzügyi bizottságának múlt csütOiióki ülésén fel
szólalt dr. Schandl Károly ny. államtitkár, OKH 
alelnók-vezérigazgató, a devecseri kerület képvise
l j e  is és hibáztatta a parlamentben legutóbb e l
hangzott elszólásokat, amelyek a valuta Irdalt bi
zalmat minden komoly alap nélkül megingathatják 
s amelyek a pánzitézeti betétállomány esetleges 
csókkenését idézhetik eló. A pénzügyminiszter ex
pozéjára hivatkozva, megállapította, hogy az állami 
kapcsolattal bírd hitelakciókat sohasem a hitelszö
vetkezetek kérték, de az agrártársadalom sürgetése 
következtében a korma"y kezdeményezte azt. A 
hitelszövetkezetek, minden üzleti haszon nélkül, 
tisztán a közérdekre való tekintetlel váltakoztak 
ezeknek az akcióknak a lebonyolítására, mert nem 
zárkózhatnak el az elól, hogy az éveken át ér
vényben levó 18—20 százalékos kamatok idején 
7 —8 százalékos kamatokat adjanak a gazdáknak. 
E mellttl a hitelszövetkezetek teljes eróvel teljesí
tették eredeti hivatásukat is és a devalváció óta 
kizárólag Önsegély alapján fejlődlek.

• — MANSz-gyülés. A veszprémi Magyar
Asszonyok Nemzeti Szövetsége I. hó 10.-én, ked
den d. u. lét 6 órakor raját székháziban vá'aszt- 
mányi ülést tart, amelyre ezúton is meghivja a 
választmány tagjait az elnökség.

— Esküvő. Kőrös Husi, a pápai ref. nőne
veld intézel tanárnőjét, dr. Kőrös Endre főigazgató, 
a Pápai Hírlap főszerkesztőjének leányál szerdán 
d. u. I órakor vezette oltár elé a ref. templomban 
Matusek György békéscsabai fOldbirtokos. Az ifjú 
párhoz Ólé Sándor ref. lelkész intézett szárnyaló 
beszédet, az orgonán dr. Hermann László városi 
főjegyző játszott alkalmi zenemüvet, a ref. nőnevelő 
énekkara pedig a „Lohengtin" nászindulóját éne
kelte. A polgári eskelést dr. Uzonyi Kálmán h. 
polgármester végezte.

— Wolfgang Marken: A boldogság szi
gete. Az amerikai iparmágnások érdekes világába 
vezet el Wolfgang Marken nagysikerű regénye, 
amely a szelíd romantikától a modern gáztimadá- 
sok izgalmáig mindent felölel, ami a közönséget 
érdekelheti. Az uj regény a Mindenki Könyve nép
szerű sorozatában jelent meg, ára 30 fillér, kap
ható mindenütt.)

— A veszprém i kegyesrendi gim názium  
cserkészllnnepsége. Gimnáziumunk cserkészcsa
pata évi lelkes munkáját egy szép bakonyi tábor
ban szeretné befejezni. A cserkész minden cser
készt testvérnek tekint s a parancsnok úgy óhajtja, 
hogy a sok tanulságot, OrOmet és nemes élvezetet 
nyújtó tábori életben a csapat legszegényebb tag
jai is vegyenek részt, s mint egy család, együtt 
dolgozzanak s üdüljenek ott is. Ezt a gondolatot 
célozza a POnkOsd hétfőjén megtartandó ünnepség, 
amelynek belépési Összegéből fedeznék a szegény- 
sorsú diákok táborozási diját. A műsoros délután 
színhelye a Betekinls-vOlgyben a cserkéazházrá 
átalakított .Betekints" lesz. Talán a helynek szép
sége és közelsége is, meg a színesnek, hangula
tosnak ígérkező program hozzájárulnak, hogy tá

mogassuk a nemes munkát és gondolatot. A vala
mikor jó napokat látott, lerongyolódott édesanyának 
legdrágább mégmaradt kincse az 0 gyermeke; a 
.sivatag jelentben nekünk drága kincsünk .az  
alaktalan jOvő* előtt álló ifjúságunk: áldozzunkI 
érte filléreket a bibliai asszony lelkűidével. A Lélek* 1 
ünnepén, amikor a Szent Imre-cserkészcsapat lel
két adja, legyünk ott minél többen I

— Egy pengő húsz fillér és egy elegáns 
nól ruha . Sokszor felvetődött már az a kérdés, 
hogy miért elegáns a párizsi nő. A kérdésre itt 
van a válasz: azéit, mert mindig művészi rajzok 
és kitüvő szabásminták után késziti el toalettjét. 
A Párisi Divat, a legnépszetübb magyar divatlap 
minden számában több száz pompás toalett és 
kézimunka rajzát kOzli. Minden olvasó 120 P é r t  
megrendelheti az elegáns tuhák szabásmintáit is. 
A Párisi Divat egy száma 60 fi'lér. Kiadóhivatal: 
Bpest, V II, Dohány u. 12.

— Halálozás Csucsay Pál pápai kamarás, 
a veszprémi róm. kát. egyházmegye héthelyi plé
bánosa május 1.-én, 73 éves korában meghall. 
Az elhunyt lelkipásztor Hunyady József grófnak, 
0  tó királyfi udvarmesterének név.lője volt S 30 
esztendőt töltött a kéthelyi plébánián. A nagytu- 
dásu papot barátainak és híveinek nagy részvéte 
mellett temették el.

— Kinevezés a  pósfán. A soproni posta
igazgatóság Vargha Jolán zirci póstakiadónőt Ba- 
konybélbe postamesteré nevezte ki.

— A Bakonyi K ulturegyeaület közgyű
lése. Zircrőt jelentik : A zirci Bakonyi Kulturegye- 
sttlet május 15. én a Kát. Legényegylet nagytermé
ben tartja évi rendes közgyűlését.

— Tem plom i zene  PflnkOsd vasárnap d. e. 
10 órakor a veszprémi ev. templomban. M űsor:
I. Bach Gounod: Preludium. 2. H. Vieuxstemps 
op. 31. Adagio religiooo. Hegedűn előadja Llber- 
tinyi Jenő, orgonán kiséri Gömöri Mária.

— M ost kell a  poloskát, a molyl, a legyet,
egyéb férget iitani. A legjobb féregirló és emellett 
a legolcsóbb a D E J O. Magyar gyáitmány. Ezt 
kérjük. 127

— A pápai L u ther Szövetség tem plom i 
ünnepélye. Pápáról jelentik: A pápai evangélikus 
diákok Luther Szövetsége vasárnap este nívós 
templomi ünnepélyt rendezett. • annak kiemelkedő 
pontja volt dr. Deák János soproni teol. professzor 
előadása az embert életről és annak érlékéről, 
amit csak az evangélium szelleme adhat meg. Pap 
Zoltánné, Nitsinger János ig. tanító orgonakrsérete 
mellett, gyOnyOrü korái énekével, Bertalan Imre 
lelkes szavalattal, Nánik Zoltán Vili. o. trnuló ki
tűnő hege düjáiékával (amit kollégája: Gdthl Samu 
kitért orgonán) szerepeltek a nagyhatású műsorban.

— Egy Öreg balatoni hajóskapitány ha
lála. Siófokról jelentik: Amancslcs Antal, azi 50 
évig volt hajóskapitiny a Balatonon, 76 éves ke- 
rában Siófokon elhunyt. Félszázados működése 
alatt egész hajósgeneráció került ki oktató kezei 
alól. Temetése nagy részvét mellett ment végbe és 
sírjánál Klösz Károly és dr. Bertók József mondott 
megható búcsúztatót.

— Jegyzőválasztás a Veszprémi Ipartes- 
tületbcn. A Veszprémi iparlestület elöljárósága 
kedden este tartott ülésén töltötte be a Herczeg 
József elbocsátásával megüresedett ipartestületi jegy
zői állást. A Blczy Károly ti polgármester, ipar
hatósági biztos ellenőrzése alatt, Wolfram János 
ipartestületi elnOk vezetésével lefolyt választáson 
15 pályázó kOzül, a leadott 43 érvényes szavazat, 
bői 27-el Radovics Antal volt mészárosiparost vá
lasztották meg ipartestületi jegyzővé.

— A veszprém i német nyelvtanfolyam
befejezése, Az Iskolánkivüli Népművelési Bizott
ság által rendezett német nyelvű tanfolyam április
29.-én zárult. Az elért eredmény mindenben iga
zolta a hozzáfűzött reményt. Azon hallgatók, kik 
étérezték az idegen nyelvek tudásában rejlő nagy 
gazdasági előnyt és erős kitartással é t szorgalom
mal végigtanulták a hat havi tanfolyamot, joggal 
meglehetnek elégedve az elért eredménnyel, hiszen 
a nyert alapra most már a jövőben biztosan épít
hetnek. Eridén, bár szerény keretekben működött 
a tanfolyam, hisszük, hogy a jövőben az érdeklő
dők nagyobb száma révén igazán hézagpótló in
tézményként fog működni a tanfolyam. KOszOnet 
az Isk. Népm. Bizottságnak, hogy lehetővé tették 
a tanfolyamot és Frank Zoltánná előadónak, aki 
lelkes vezetésével az eléd eredménynek erős ré
szese voll. Nacsddy József.

a g a H L .389
Arany- és ezüst

pénzeket
legmagasabb áron vesz

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém.

— Epe- és  m ájbetegségeknél, epekő és
sárgarág eseteiben a természetes „Ferenc J ó z s e f ' 
kesetüviz a hasi szervek működését élénkebb te
vékenységre serkenti. Klinikai tapasztalatok igazol
ják, hogy az otthoni ivókúra különösen hatásos, 
ha a Ferenc József-vizet kevés forró vízzel ke
verve, reggel éhgyomorra isszuk. A Ferenc Józscf- 
keserüvlz gyógyszertárakban, drogériákban és fü- 
szerüzletekben kapható. t

— Egy k ita rtó , hű em ber. Harmincnégy 
évvel ezelőtt egy fiatalember előfizetett a Tolnai

I Vltóglapjá-rn egy évre s azóta minden esztendőben 
pontosan megújítja előfizetését. Azóta komoly család
apa lett.de ma is azt mondja, hogy nem tudna el lenni 
Tolnai Világlapja nélkül és büszke arra a három 
szekrény könyvre,amit a népszerű képeslaptól kapott.

— B etörtek  a  perem arton l kO zaégházára. 
Peremarton községben ismeretlen tettesek éjjel be
törlek a községházába, ott a kasszát feltörték és 
1000 P készpénszt elraboltak. A csendőiség meg- 
idilotta a nyomozást.

— A ku ltuszm in iszter a  bala tonm ent! 
kOzségek idegen fo rga lm áért. Bpestről jelentik: 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Balatoni 
Szövetség kérelmére, rendeletét intézeti Somogy, 
Veszprém és Zala vármegyék kir. ta-lel ügyelőihoz, 
akiket fOlhivott, gondoskodjanak arról, hogy az 
idegeforgalom és a fürdőközönség jelenlétének 
kulturális és gazdasági jelentősége a balatonmenti 
községek tanítóinak bevonásával tartatni szokott 
pedagógiai szemináriumok!: in mielőbb tüzetes meg
beszélés tárgyává lélusék, ilyen irányú mintata- 
nitás tartassák és ennek alapján minden balaton
menti kOzríg elemi népiskolájának HL—IV. osztá
lyában és a továbbképző népiskolában hasonló 
tartalmú és irányú tanítások tartassanak. Egyidejű
leg elrendelte, hogy a pedagógiai szemináriumok 
minden év április havában behatóan foglalkozza
nak ezekkel a kérdésekkel.

— T űz. Enylngröl jelentik: Nagy tűzvész 
pusztított szombat reggel Enying községben, ahol 
kigyulladt a község szivében fekvő nagy három- 
emeletes magtár, amely Cczkonics Endre gróf tu
lajdona és S^egő Miklós szfehétvári ügyvéd bér
lete. Az épületet részben v'zhiiny, részben az épü
let faberendezése miaü megmenteni nem lehetett, 
úgy, hogy a tűzoltók csak a lokalizálására szorit- 
kozhat'aa. A kár körülbelül 230 r-er P, amely 
bizlositás utján megtérül.

— A mozi m űsora . Ma szombaton (7.) 6 
és fél 9, vasárnap (8 )  d. u. 4, fél 7 és 9 órakor 
„Szerelem 1980-ban", vidám utópisztikus filmre
gény a rakétarepűlőgép korszakából. Fantasztikus 
képek a jOvő század metropolisából és a Mara 
bolygó képzeletbeli tájairól. Főszereplők: El Bren- 
del, John Garrich és Franc Albertion. Kiegészítőül 
egy nagyszerű 10 felvonásos cowboy-történet: *A 
bomba (Forradalom keleten)". A főszerepben: Tóm 
Mix. Hangos Magyar Világhiradó. — III közöljük, 
hogy a sziniszezon alatt előadások csak szombat, 
vasár- és ünnepnapokon lesznek. Ünnepet megelőző 
hétköznapokon sem lesz előadás.

Igyunk csillaghegyi ásványvizet, üdit, gvógyit!
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V n z p ré m  megyei vAree  
legforgelm aeabb helyén
portálos és üvegkirakatos,

üzlethelyiség
! azonnal kiadó.
Bővebbet Fodor Ferenc könyvkereskedőnél Veszprém.

SZÍNHÁZ.
Maya.

(Operettbemutaló.)
A Fővárosi Színház sláger-operettjével nyitott 

mull szombaton Kis Árpád társulata Veszprémben, 
s (öl esett látnunk, hogy a közönség mingyárt 
kezdetben meleg érdeklődést tanusitott a tudásuk 
legjavát adó színészek iránt. A címszerepben Tril- 
lap Ilonka igen szépen csengő, tiszta hangját, vi
lágos kiejtését ismertük meg, s játéka, tánca is 
kecses. Szabó F. Lász ló baritonja meleg a a duet
tokban hozzáillő partnere a primadonnának. A ta
valyról ismert, bájos Oellért Marika és a ftlrgelábu 
Erdódy Kálmán szintén igen jó pár és mókáikkal, 
sokszor megismételtetett kupléikkal és ráncaikkal 
— kivált a „rumbá'.-val — nagv furórét csináltak. 
Szederkényi Kató, a mindig mulatságos Korda, az 
ügyes táncos Kertész Sándor s a többiek egészí
tették ki a kiváló együt'est. Zilahy János szépen 
rendezte a darabot s dicséret a kiállításért is. — 
Hát a darab...? Igaz is ám I Hát — operett, ame
lyet Harmat Imre itt, Fényes Szabolcs pedig fénye
sen összeállította — alighanem szedegette is — a 
mixlum kompozitumszertl muzsikáját, amil a zene
kar, Kőrössy Tamás karnagy vezénylése alatt, jól 
interpretált. A fő, hogy Bpeslen tetszett, s mi kell 
tö b b ...?  (m. I.)

Tűzm adár,
(Bemutató.)

Kedden Zilahy Lajos színmüve volt a műso
ron. A darab, amely a bpesli Műrész-Színháznak 
ma is állandó sikereket hoz, igazolta Jó hírét. 
Tulajdonképen detektivtörlénet volna, de oly (lgyes 
beállításban és a témának: .Ki a gyilkos* olyan ér
dekes szövése-fonásában.hogy mégsincs mesterkélt, 
vagy trükk ize, sőt mi több, bizonyos mértékig 
iránydarab is, amennyiben az akaratlanul gyilkossá 
váló, de könnyflvérü Mariettben — aki azzal lepi 
meg szüleit, hogy: .h a  a fiuknak szabad, nekünk 
is szabad* — a mai léhán és önzőén gondolkodó, 
belső felelősség nélkül élő, rosszul nevelt, vagy 
inkább einevelt pesti leányoknak egy laláló tipurát 
rajzolja meg. Marieltnek rövid, de a darab felépí
tésében fontos szerepét Korándy Sári elég jól fogta 
fel. Az önfeláldozó, lányáért a hűtlenség és a gyil
kosság bűnét is magára vállaló anya szerepét Rásó 
Ida töltötte be igen jó feldolgozásban és hatással. 
Ugyancsak hatásos és jól átélt alakitust nyujott a 
férj és apa szerepében Zilahy, mig a vallató rend
őrtiszt szerepét Homonnay adta, aki igen jól érzé
keltette a kötelességtudó, de mégis tapintatos, 
megérlőszivü hatósági közeget Tarján, mint Bal- 
kányi színész valahogy nem volt eléggé benne a sze
repében és úgy éreztük, hogy a beszédének se volt 
meg a kellő modulációja. Zilahy a darabot jól rendez
te. Kár, hogy a mindvégig figyelmet kellő összjátékot 
zavarta és a közönséget bosszantotta a színházzal 
szomszédos helyiségből folytonosan behangzó 
zongoradöngetés. Nem lehelne ezen valahogy se
gíteni ? —g j.—

Harapós férj.
(Operettbemulató.)

Csütörtökön Ernőd Tamás és Török Rezső 
könnyű fajsúlyú operettje került sorra. A darab 
eszmeje egy dacból, szerelem nélkül megkötött há
zasság, amely az újdonsült menyecske ügyessége 
folytán mégis boldog lesz. A fülbemászó muzsika 
felülmúlja a darab irodalmi értékéi Főszerepét 
Trillap Ilona alakította és forró sikeii aratott szép 
énekszámaival. A komikum terén Erdődy brillíro
zott, táncszámaiban is nagy sikere volt Oellért 
Marikával, aki a nem hálás és rövid szerepét etéren 
pótolta. Jó szerep julolt K Rásó Idának, aki en- 
nek kiválóan meg is lelett, Szabó F. Lászlóval 
együtt. Kisebb szerepeikben Szederkényi Kató, 
H. Korándy Sári, Sugár, Faragó, Kertész és Döme 
ügyesek voltak. —hj.—

Felújított operettek. Vasárnap délután Az 
utolsó Verebély lány*, szerdán a "Zöld bárány*,

csütörtök délután a .Huszárfogás* c. vidám ope
retteket ujitotla föl igen jó előadásban az operett- 
együttes.

A színház m űsora . A színházi Iroda közli : 
Az igazgatóság minden bélen 1 P  helyártól 34 
fillérig népies előadást rendez az opereitirodalom 
remekeiből. Az első ilyen előadás pénteken, Lehár 
Ferenc klasszikus zenéjü operettje: az .Éva* ke
rül színre, Trillap Ilonka, Oellért Marika, Homon
nay István, Erdélyi Kálmánnal a főszerepekben. 
A t. bérlők 40 fillér ráfizetéssel I szelvényre 2 
jegyet kapnak. — Szombat és vasárnap a legmu
latságosabb operett, a .Lámpaláz* bemutatója. Nagy 
sikerét méltán megérdemli, mert három órán át 
kacagtat, muzsikája csupa pattogó lánczene. Az 
előadása pedig a legtökéletesebb. Trillapnak és 
Oellértnek Erdődyvel való táncai szédületesek. Er
dődy szólólánca pedig művészi esemény. Nagy
szerű szerephez jutottak még a mindig mulatságos 
Z. Egyed Margit, H. Korándy Sári, Homonnay Ist
ván, Szabó F. László, Sugár Jenő, Zilahy János 
és Kertész Sándor; vasárnap d. u. olcsó helyárak
kal .Harapós férj* operett. — Hétfőn népies 
olcsó előadásban az .Alvinczi husiárok* vig 
operett 1 P —34 fillér htlyárakkal. — Kedden az 
idei évad legkimagaslóbb eseménye, a .Torodról 
menyasszony* kerül színre a leggondosabb elő
adásban. Prózai darabnak még soha olyan sikere 
nem volt, mint ennek. Szerzője: Indig Ottó egy
szeriben a legnagyobb színpadi írók közé került. 
Most mutatlák be Berlinben óriási sikerrel — 
Szerdán művészi esemény lesz a .Cigánybáró" 
előadása. Strausz örökbecsű zenéje fog közönsé
get vonzani a színházba. Trillap Ilonka és Homon
nay István éneklik a főszerepeket. Remélhetőleg a 
közönség zsúfolt házzal viszonozza a társulat mű
vészi törekvéséi.

IRODALOM.
A veszprémi zsidóság múltja és jelene.

— Dr. Kun Lajos főrabbi könyve. —
Dr. Kún Lajos veszprémi főrabbi egy igen 

érdekes és értékes munkával gyarapította a ma
gyar könyvpiacot, amikor a fenti cim alatt meg
írta a veszprémi izraelita hitközségnek 200 esz
tendős történetét. A 188 oldalas mű hű tükre a 
mai veszprémi zsidóság múltjának, fejlődésének és 
jelenének, egyúttal p?dig mindenki számára hasz
nálható történeti dokumentum, aminek forrását 
eredeti okmányok és jegyzőkönyvek képezik. A 
vállalt föladatát lelkesen i i  lelkiismeretesen telje
sítő szerző ugyanis — ahogyan minden tudomá
nyos munka írójához illik — fáradtságot nem 
ismerve kutatott különböző levéltárakban és forrás
munkákban, hogy közlései biztosak és hitelesek 
legyenek, s csak a legnagyobb elismeréssel szól
hatunk arról a tárgyilagosságról is, ami az alapos
ságon kívül az egész könyvet jellemzi.

A mű fejezetekre oszlik és könnyedén gör
dülő stílusban fokozatosan tárja elénk a veszprémi

— A m a tő rö k  fig y a lm é b a  I  F é n y k é p a s ö g é -  
p a k , f I lm á k ,  la m a z e k , v a g y a z a ra k  é a  p a p ir a k ,  
a  la g ja b b  g y á r tm á n y ú a k  ó r lá a i  v á la a z tá k b a n  
k a p h a tó k  FODOR FERENC fa ta -a z a k Q z la tá b a n  
V a a z p ré m , S z a b a d a á g -té r . 3 .

Értesítés!
Tisztelettel éitesitjük a m. I. Gazda- 

közönséget, hogy intézetünkben termelt
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hitközségnek, s annak kebelében a templomnak, 
rabbiságnak, iskoláknak, chevra-kadisának, jóté
kony nő- és kulturális egyesületeknek fejlődését, 
eleven képet nyújt az egész veszprémi zsidó
ság vallási, kulturális és gazdasági életéról stb. 
és kiemeli mindazokat, akik a fejlődés terén út
törők és iránymutatók voltak. A könyvhöz, nem 
sokkal halála előtt, a boldogult dr. Spitzer Mór 
hithőziégi elnök irta az előszót s az ö arcképe 
nyitja meg a tiszta fénykép reprodukciók soro
zatát is.

Kűn Lajoa főrabbi, a veszprémi zsidóság 
fiatal, ambiciózus papja, dicséretes kulturteljesit- 
ményt végzett és maradandó becsűt alkotott köny
vével, amelynek Ízléses előállítója Kertész József 
karcagi nyomdája volt.

(N. Szabd Gyula: Hévíz monegrafiája.) 
Megemlékeztünk a minap N. Szabd Gyula balatoni 
íróról, aki most azon fáradozik, hogy a nemzeti 
vonatkozású magyar passiót a Badacsonyon meg
rendezze. Előttünk fekszik N. Szabó Gyulának a 
mull évben megjeleni HéV'Z monográfiája c. 80 
oldalas füzete, amelyből az ő Balatonszeretetének 
és jeles Írói tollának melege árad ki. Történeti, 
geograifai éa geológiai források alapján propagálja 
a kitűnő magyar hőforrás! s a hozzáfüzödö érde
kes mondákat is színesen közli. Végül az iszap
forrás orvostani vonatkozásairól közli dr. Schultiof 
Vilmos cikkéi.

(Bokrossy Jenő: Bolgár Mihály emléke
zete.) Megemlékeztünk arról az emelkedett szel
lemű, érzés- és gondolatszép emlékbeszédröl, amit 
Bokrossy Jenő, Veszprém város műszaki tanácsosa 
a Veszprémi Piarista Diákszövetség multév októ
beri közgyűlésén tartott néhai Bolgár Mihályröl, 
a gimnázium kiváló fizikatanáráról. A szép beszé
det a Diákszövetség most nyomtatásban is meg- 
küldötte tagjainak.

(A tizennyolcadik századbeli főváros)
életének kedves furcsaságai elevenednek meg Kró
nikásnak az U j Idők-ben közölt cikkeben. Herczeg 
Ferenc hetilapja gazdag tartalmiban Zilahy Lajos 
és Ricarda Huch regényének lolytatásái olvashat
juk. Megemlítjük még a tehetséges Babay József 
elbeszélését, Oszlay Verona és Farkas Imre Írását. 
E számt in  közli az Ui Idők ötezerpengős kereszt
rejtvénypályázatának feltételeit é i .Levél minden
kihez*, szinházi cikk, Zányi László verse, könyv- 
kritikák, tudományos cikk és a népszerű rovatok 
gazdagítják a magyar középosztály népszerű heti
lapját. A kiadóhivatal: Bpest, VI. Andrássy-ul 16, 
bárkinek küld mutatványszámot. Előfizetés negyed
évre 640  P, egyes szám 50 fillér.

(N apkelet.) Tormay Cecil magaaazlnvonatu 
folyóiratának májusi számában Solymotay Sándor 
befejezi a magyarság faji összetételéről irt tanul
mányát. BUky György regényfolytalásán kivül Ko
máromi János, Kacsó Dénes, Balázs Sándor elbe
szélései! és gróf Hadik Etelka, Takáts Gyula, Falu 
Tamás, Paltfy István és S éfeddin Sefket bej ver
seit találjuk a füzetben, amely egy fejezetet közöl 
mutatóba Niamessnyné Manasty Margit .Villámlik 
messziről' c. nagysikerű uj regényéből. A külön
böző rovatokban Hencze Béla, Rédey Tivadar, 
Ámon Vilmosné, Hamvas Béla, Kerecsényi Dezső, 
Joó Tibor, Závodszky Levente, Gaál István, Mérey 
Ferenc stb. nevével találkozunk. A Napkelet elő
fizetése negyedévre 6 50. tisztviselőknek 4 50 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VII., 
Rózsa-utca 23. tiám .

(A Magyar Asszony) illusztrációkkal diszi- 
lett májusi számának vezető cikket az anyák nap
járól Szederkényi Anna irta. Goethe anyjáról Szent- 
mihályiné Szabó Mária irt cikket. Harsányi Zsolt 
.Üstökös* és Niamessnyné Manaszy Margit: 
.Messziről villámlik* c. műveiből mutatványokat 
közöl a folyóirat, amelynek ériékes tartalmát 
Mészáros Sándor, balatoni Farkas Alice, Béky 
Júlia versei, valamin! Csiky Jánosné, Nagy La- 
josné cikkei teszik. Orvosi és szövetségi rovatok 
vannak még a tartalmas asszonyujságban. Előfize
tése egy évre 4 P. Éves előfizetők között a Velen
cei ló mellett nyaraló telket sorsol ki a szerkesz
tőség s abban a most belépó előfizetők is részt 
vesznek. Szerkesztőség: Bpest, VI., Rózsa-u. 23.
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KÖZGAZDASÁG.
* A Szarvasm arhafenyésztő  és Zöldm ező 

E gyesü le tek  uj elnökei. A Veszprémvármegyei 
Szarvasmarhatenyésztő Egyesület mull pénteken 
rendkívüli közgyűlést tartott, hogy boldogult elnö
kének, néhai Magyar Károlynak örökét betöltse. A 
gyűlésen Halmi Nándor várm. kir. gazdasági fel
ügyelő elnöklése alatt többek közt Holitscher Ká
roly kir. gazd. főlanácsos, országgyűlési képviselő, 
dr. jókayIhász  Miklós, Wébtr Arnulf, Walla Fe
renc, Nirnsee Pál, Újhelyi László, Schnelltr István, 
Vajda Barna, 7 öpler Ernő, Havas Jakab slb. vet
tek részt. Holitscher Károly ig. vál. tag javaslatára 
egyhangú lelkesedéssel jószási Purgly Pál gazd. 
főtanácsost, nagyesztergári földbirtokost választotta 
meg a közgyűlés egyesületi elnökké, aki úgy egyé
niségénél, mint kiváló tenyésztői érdemeinél fogva 
egyaránt hivatott eme nagyérdemű és nagymultu 
egyesület vezetésére. Vuchetich Oyörgy egyesületi 
igazgató előadásában különböző szervezeti kérdé
seket 'árgyaltak még és a tagdijakat május 1.-től 
6 P  50 fillérben állapitollák meg.

A Veszprémvármegyei Zöldmező Egyesület 
szintén pénteken tartott rendkívüli közgyűlést, ame
lyen Vuchetich Oyörgy gazd. felügyelő eddigi el
nök, nagy elfoglaltságára való tekintettel, ezen 
tisztségről lemondott s helyette Holitscher Károly 
gazd. főtanácsos, országgy. képviselő javaslatára 
egyhangú lelkesedéssel Walla Ferenc zirc-tündér- 
majori földbirtokost választották meg elnökké. 
Az uj elnök megnyitójában hangoztatta mindazo
kat az irányelveket, amelyeket az egyesületnek kö
vetnie kell és azokat a szempontokat, amelyek nagy 
kihatással lesznek á btlenyésztésünk tzvábbi fejlő
désére. A nagyobb mértékben az egyesület kebe
lében megkezdett különösen fümagtermelési akció
val kapcsolatban Vuchetich Oyörgy javaslatára az 
egyesület tagjai előreláthatólag egy-két napos ta
nulmányi szemlét terveznek a bátaszéki állami fü- 
magtermelő telepre, aminek részletes programját 
egy későbbi időpontban közölni fogja az egyesü
let vezetősége. — Úgy a Szarvasmarhatenyésztő 
Egyesület nagytekintélyű elnökét, aki vármegyénk 
egyik legkitűnőbb gazdája és legőszintébb tiszte
lettől és szeretettől övezett közéleti tényezője, mint 
a Zöldmező Egyesület fiatalos tetterejü, agilis uj 
elnökét az egész vármegye gazda közönsége nevé
ben melegen köszöntjűk uj tisztségükben.

* M ellékkereset selyem tenyésztéssel. Né
hány nap múlva kiosztják a selyemhernyókat és 
megkezdődik az idei selyemtenyésztés, amely könyü 
és hamaros pénzszerzésre a legjobb alkalmat nyújtja. 
Ma, amidőn annyi fejtörést okoz, hogy miként se
gítsenek az arra rászorultakon, szinte mentő esz
közül kínálkozik a gubótermelés révén elérhető ke
reset, amire minden befektetés vagy nehezebb

Rádiók, írógépek részletfizetésre Fodornál!

Figyelem ! F igyelem !
Közism ert cipófestészetem et és

minden börfestészete t la k á so m ra :

Thökölyi-ut 5, sz. alá helyeztem át.
A cipő- és  m inden bőrfestés á rá t

20  száza lékka l le s z á l l í to t ta m .
Rendelés Pollák Vilmos fiiszerüzletóben is leadható. 
1 2 9  Tisztelettel Lénáét M iklós.
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munka nélkül bárki szert tehet. Ezért igen kívána
tos, hogy e nehéz időkben, a súlyos megélhetési 
gondok közben minél többen csatlakozzanak a se- 
lyemtenyésztök táborához. Tudnivaló, hogy a se
lyemhernyók nem egész 5 hét után begubóznak, 
rá 10 napra pedig beváltják a gubókat és kifize
tik az érlük járó vételárat. A gubók ez évre meg
állapított beváltási ára kilogramonkint a következő : 
I. oszt. I P, II. o. 80 fi!l. és III. o. (hasz.iavehe- 
tellen) 10 fillér. Selyemhernyókért minden város
ban, nagyközségben a helyi selyemtenyészlési fel
vigyázónál lehet jelentkezni.

* O rszágos vendéglős kongresszus Kő
szegen. Kőszegről jelentik: Az Országos Vendég
lős Egyesület, amely 1929-ben is Kőszegen tar
tolta kongresszusát, ez évben is Kőszegre rándul, 
ahol a kongresszussal kapcsolatban különfé'e szó
rakoztatásról, kirándulásról stb. is gondoskodik a 
rendezőbizotlság. Tekintettel arra, hogy a Vendéglős 
Egyesület tavaly nem tartóit kongresszust, az idei 
évben fokozottabb érdeklődés nyilvánul meg ez
iránt, melyet csak fokoz a szép vidékkel megáldott 
Kőszeg vonzó ereje. A kongresszus julius 6.-án 
és 1.-én lesz.

Anyakönyv.
Születés: Király János postagépkocsikez. és Molnár 

Mária leánya Rozália Gizella r. k Czeroczki Márton 
niáv. elöfűtő és Fejes Julianna fia István r. k. — Heiser 
János füldm. és Happ Mária fiai János és József r. k. (ikrek) 
— Hegedűs József v. tüzoltó-órm. és Bodó Katalin leánya 
Margit Erzsébet r. H. — Tamás. Gábor (.nHzőkocsi kéz. 
és Újhelyi Eszter fia Gábor ref. — Heizer Mihály földm. 
és Horváth Terézia fia Mihály r. k. — Szauder Kálmán 
tenietk. váll.és Szigethy Rózsa leánya Katalin Terézia Rózsa r. 
k. -  Kovács Sándor mészáros-s. és Nagy Anna leánya Er
zsébet r. k. — Vingimann György tetőfedő és Merász Má
ria leánya Vilma r. k. — Reininger Imre keresk. és Lehel 
Borbála fia Tamás Lajos izr. — Kravácz Mária cseléd le
ánya Mária r. k. — Pilcsik János bádogos és Szöllösi 
Erzsébet leánya Erzsébet r. k. — Veverka József fürdőte
lepi őr és Erdélyi Mária leánya Irén Mária ref. — Farkas 
István kádár és Framperger Mária leánya Mária Terézia r. k.

Halálozás Körmendy István 5 li., r. k. — Konrád 
Rozália 78 é., r. k.

Házasság: Árnhoffer István kőműves-s. és Futó 
Ilona r. k. — Wilnick József kőmives-t. és Pittner Mária 
r. k. — Pintér Antal szabó-s. és Pogasits Julianna cipő- 
fclsórészk.-s. r. k.

T E S T E D Z É S .
Labdarúgás.

A Move VSE Ercsiben mérkőzött a bajnok
ságban az Ercsivel, 2 :2  (2 :1 ) döntetlen eredmény
nyel. A mindvégig gyors és izgalmas mérkőzésen 
a MOVE-nak önhibáján kívül kellett döntetlennel 
megelégedni. A veszprémi csapatból kivált a véde
lem, élén Su'ákkal, aki egyúttal a mezőny legjobb 
embere volt. Az ellenfél csapatából szintén a vé
delem mutatott jó formát. Oóllövők a MOVE-ból 
Pőcze és Próder.

Pápán a Kinizsi látta vendégül a TAC-ot, a 
vendégszeretet azonban nem gátolta abban, hogy 
a tataiakat 2 :0  (I : 0) arányban megverje. Habár 
a pápai csapat megérdemelte a győzelmet, játéka 
meglehetősen gyenge volt. Különösen csatársora 
volt széteső, a közvetlen védelem és a halfsor 
azonban jó munkát végzett. A Kinizsi góllövőjé 
Tar, akin kívül még Király, Kovács, Vörös és Tóth 
II. voltak jók. B író: Koch.

A pápai Perutz Kőszegen barátságosra mér
kőzött az ottani csapattal és lelkes kezdés után 
1 :0  (0 :0 ) arányban győzött. Pedig egyik játékosa 
meg is sérült és kiállót!. Borcss biró egy kis hibát 
követelt el, amennyiben a félidőt korábban jelezte, 
de a levonult és visszahívott csapatok helyzete 
később sem változott. A Perutzból kitűntek a Bier- 
baum, Horváth és a góllövő Ruska II.

A pápai Testvériség szintén barátságos mér
kőzésben 2 : 0  (2 :0 )  arányban kikapott Zalieger- 
szegen a ZTE-töl, amely nagy főlénnyel játszóit. 
A vesztes csapatból Slubán és Nagy játéka érde
mel említést. Biró: Czeczeli.

Fűzfőn a helyi csapat barátságos mérkőzés 
keretében szenvedett, balszerencséje következtében, 
vereséget a jó formát mutatott TIAC-tól.

A VTC soproni és az Unió szfehérvári mér
kőzése elmaradt.

Áldozócsütörtökön a VTC itthon a szombat- 
helyi MÁV-tól 2 :0  (1 :0 )  arányú vereséget szen
vedeti. A VTC játékosok, amig fizikummal bírták, 
állandóan támadtak, azonban a jó szombathelyi 
védelem és a balszerencse megakadályozta őket a 
gólszerzésben. Egyénileg Kálmán és Ruska játéka 
érdemel dicséretet. B iró: dr. Ősz.

Vasárnapi program. A VTC Sopronban az 
SFCvel, a Move VSE itthon a szfehérvári ARAK- 
kal, az Unió Várpalotán Fűzfővel és az SE Sár
váron a pápai Perutz-gyárral játszanak bajnoki 
mérkőzést.

Eredményesen hirdethet a
Y eszprémvármegyében.

Papírárukat
olcsón

Nyomtatványokat
gyorsan

Könyvkötést
ízlésesen

Fodor Foronc papiráruháza és könyvnyomdája szállít
__________ _______________  Veszprém ben, Szabadság-tér 3. Telefon 54.
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Veszprém megyei város polgármesterétől. 

4908—1932. szám.

Veszprém vármegye közigazgatási bizottsága ki- 
sajátitási albizottságának elnOke.

663—1932. kb. sz. Buhim-u. 9. sz. alatt
Hirdetés. Hirdetmény.

Az Óvári-utcában ezelőtt Winter Sán
dor által bérelt

üzlethelyiség
a polgármesteri hivatal 4. sz. szobájában 
1932. évi május hó 9.-én d. e. 10 
ó ra k o r tartandó nyilvános árverésen bér- 
beadatik.

Veszprém, 1932. április 29.
Dr. Berky Miklós

124 polgármester.

Veszprém megyei város polgármesterétől. 

5648 — 1932. szám.

Hirdetés
erdészeti altisztek kitüntetése tárgyában

A m. kir. földmivelé'ügyi miniszter úr, abból 
a célból, hogy az ország első gazdaságaiban al
kalmazott, szakképzett altiszteknek serkentő példát 
nyújtson, és hogy az általuk nehéz körülmények 
kOzO:t becsülettel és hűséggel teljesiteít, sok eset
ben életveszéllyel is járó szolgálat erkölcsi elisme
résben részesüljön, mindazoknak, akik szorgalmuk, 
magatartásuk és jóravalóságuk által társaik közül j 
kitűntek, hűséges szolgálatuk elismeréseképen el- I 
ismerő oklevelet kiván adományozni, esetleg őket 
más kitüntetésben részesiteni.

E célból közhírré teszem, hogy mindazon ! 
erdő a tiszteket, akiket munkaadójuk kitüntetésre 
javaslatba kiván hozni, a javaslatba hozandó egyén
nek a neve, lakki lye, koré, családi állapota, gyér- | 
mekeinek száma, szolgálati ideje, szolgálati viszo- j 
nyuk körülírása, a múltban lezajlott rendkívüli 
időkben szolgálat adójukkal szemben tanusilott 
magatartás körülírása mellett a polgármesteri hi- | 
vstalba 1932. évi május hó 12. ig jelentsék be.

Megjegyezni kívánom, kogy csak oly érdé- i 
szeli altisztek hozhatók javaslatba, akik szakvizs- 
gázett erdőőrök, akik példás és hűséges viselke
dés melUtt egy szolgáltadénál legalább 25 évet 
töltöttek el és még ilyen, vagy hasonló kitüntetés
ben nem részesültek. Ezek szerint tehát aki erdő
őri vagy erdőgazdasági szakvizsgát nem tett, vagy 
aki ilyen, vagy hasonló kitüntetésben már része
sült, ezen elismerő oklevél, vagy kitüntetésben nem 
részesülhet. Ilyenek tehát javaslatba sem hozhatók.

Veszprém, 1932. május 2.*án.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr 
98 662—1928 I. K. M. számú elhalározásával a 
balalonfőkajári róm. kát. egyházközség kérelme, 
illetve a m. kir. val'áo  és közoktatásügyi miniszter 
úr hozzá intézett megkeresése folytin, a balaton- 
főkajári róm. kát. egyházközség részére, az általa 
épített balatonfökajári róm. kát. uj népiskola cél
jára szükséges ingatlan területrészek megszerzé
sére az 1881. évi XLI. t e. 1. §-ának 13. pontja 
értelmében az 1926. évi VII. t. c. 10. § a alap
ján kisajátítási jogot engedélyezett és a kisaját tás 
alá vont ingatlanra nézve a kisajátítási eljárásnak 
az 1881. évi XLI. t. c. 33. és következő §§ i ér
telmében való lefolytatását elrendelte.

Az ismertetett miniszteri elhatározásban fog
lalt rendelkezésekhez képest 7890— 1931. M. E. sz. 
kormányrendelet 5 § ának 3. bekezdése értelmé
ben alakuló bizottság a kisajátítási terv megálla
pítása, az érdekelt felek közöti esetleg létrehozható 
barátságos egyezség előzetes megkísérlése és az 
érdekelt felek által az 1881. évi XLI. t. c. I. fe
jezete alapján netán emelendő igények és észre
vételek letárgyalása végeit a tárgyalást Balatonfő- 
kajár községben, a községházánál 1932. évi m á
ju s  hó 31. én d. e. 9 órakor kezdi meg.

A kisajátítási összeirás és helyszinrajz, nem
különben jelen hirdetmény egy példánya ugyanott 
folyó évi április 30.-ától folyó évi május hó 14. 
napjáig terjedő 15 nap alatt közszemlére tétetnek 
ki, ahol azokat a hivatalos órák ideje alatt bár
mely érdekeltnek jogában áll betekinteni.

Ezenkívül jelen hirdetmény az 1881. évi XLI. 
t. c. rendelkezéséhez képest a Budapesti Közlöny 
legközelebb megjelenő egy számában, ugyszirtén 
a Veszprémben kiadott „Veszprémvármegye- cimü 
hetilap egymásután megjelenő legközelebbi három 
számában közölt.tni fog.

Felhivatnak ennélfogva a kisajátítási össze
írásban foglalt ingatlanok tulajdonosai, a telek
könyviig érdekeltek és mindazok, kik ezen eljá
rásnál magukat bármely oknál fogva érdekelteknek 
tekintik, hogy a kitűzőt* tárgyalási napon a bizott
ság előtt jelenjenek meg s észrevételeiket akár szó
val, akár írásban annyival is inkább adják elő, 
mert a bizottság az 1881. évi XLI. t. c. 34. § a 
értelmében a kisajátítási terv feleit az esetben is 
határozni fog, ha az érdekeltek közül senki sem 
jelennék meg.

Veszprém, 1932. évi április hó 28.-án.
Dr K enessey Pongrác

123 főispán, a kisajátítási albizottság elnöke.

A VESZPRÉM VARMEGYE
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Dr. Berky Miklós
polgármester.

szerkesztőségének és k iadóhivatalának 
telefonszám a 66.

3 szoba, fürdőszoba,
«—■ konyha, stb. 122

azonnal kiadó.
M. Kir. Állami Oyermekmenhely, Veszprém.

3610—1932. szám.

V ersenytárgyalási h irdetm ény.
Alulírott, a veszprémi m. kir. állami gyermek- 

menhely igazgatója pá'yázatot hirdetek a gyermek- 
menhely részére 1932. julius 1.-től 1933. junius
30.-ig szükséges:

1. te j (nap i szükség let 50—60 l i te r ) ;
2. fehér, b a rn a  kenyér és p ék sü tem én y ; 3. 
m arha, borjú , b irk a  és bárány  hús ; 4. s e r té s 
hús, zsir és hen tesáruk  ; 5 fűszer, gyarm at
áru  és vegyes h áz tar tás i cikkek ; 6. búzadara , 
tészta liszt és fö zö lisz t; 7. tűzifa  (cser, bükk 
vagy gyertyánfa  h a  s  á  b) ; 8. hazai term elésű 
kőszén (tatai, dorogi, környei, p é c s i) ; 9. 
iro d a sze re k ; 10. nyom tatványok és pap írok  
szállítására.

Felhívom mindazokat, akik ezen szállításokat 
külön-külön elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 
(2 — P okmánybélyeggel) felbélyegzett, zárt és 
lepecsételt borítékban elhelyezett egységáras aján
latukat (az állami gyermekmenhely igazgatósága. 
Veszprém címre, „Ajánlat a 3610—1932. számú
verseny'árgyalási hirdetésben kiiit ................ á^u,
vagy cikk s; állítására" felirattal át indó el) hozzem  
közvetlenül, vagy pósta  u tján  legkésőbb 
1932. m ájus 25. én déle lő tt 10 óráig annyival 
inkább küldjék be, mert később érkezett ajánlatok 
figyelembe nem vétetnek.

Az ajánlati árak arany pengőben teendők.
Árengedményes ajánlatot nem fogadok el.
Az ajánlattevők a végleges’ döntés megtör

téntéig kötelezettségben maradnak.
Az ajánlatnyertes köteles a gyermekmenhely 

pénztáránál a vállalati összeg 5 %  ának megfelelő 
összegű óvadékot (óvadékképes értékpapiit) a szál
lítási idő tartamára letétbe helyezni.

Aluliit fenntartom magamnak a jogot, hogy 
a beérkezett ajánlatok közül, az árakra való tekintet 
nélkül, szabadon választhassak.

A szállítási feltételek és ajánlati űrlapok a 
gyermekmenhely gondnokánál megtudhatók, illetve 
kaphatók.

Veszprém, 1932. május 3.-án.
Dr. C seresnyés József s. k .

igazgató főorvos.
128 egészségügyi főtanácsos.

Rádiók, írógépek,
fényképező gépek, foto cikkek

legjobban beszerezhetők

i részletfizetésre
j FODOR FERENC könyvkereskedésében Veszprém.
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptujajdonos a „Veszprémvármegye" Lapkiadóvállal a L


