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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazábsn, 
Hiszek egy Isteni OrSk igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

Pünkösdi szentlélek.
A materialista világszemlélet nem ismeri 

el, hogy az emberi dolgok elrendezéséhez szük
ség volna az égi hatalom támogatására. Ta
gadja. hogy felsőbb erő működnék közre a né
pek és nemzetek sorsának intézésénél s ezért 
a  vallást, mint az Istenben való hit foglalatát, 
a  legjobb esetben „magánügy“-gyé degradálja, 
amit az államok gépezetéből, mint alkalmat
lan akadályt, ki kell küszöbölni. De a keresz
tény lélek érzi és tudja, hogy a Gondviselés 
kegyelme nélkül a porból lett ember minden 
törekvése hiábavaló, s hogy az anyagi élet 
megnyilvánulásai is csak akkor lehetnek üdvö
sek és hasznosak, ha azok a vallás által rend
szerbe foglalt isteni törvények akarata • szerint 
mennek végbe.

A hivő lélek érzi és tudja, hogy a meny- 
nyei Atya több és magasztosabb szerepet szánt 
neki a fejlődés végső fokán, mint a test múló 
örömeit, s hogy az Istenfiu, aki a szeretet meny
országát a földre lehozta, ezért a nagy célért 
áldozta föl ártatlan, drága vérét. Tehát nem
csak erkölcsi kötelessége, de jól felfogott érdeke 
is, ha földi dolgaiban a vallás erejére támasz
kodik, amely eszerint nem magánügy, hanem 
mindnyájunknak nagyon is közügye. A vallásra, 
amely nem az élettől különálló valami, hanem 
a z  egész emberiség életének iránymutatója, a z  
emberi nem  fejlődésének nélkülözhetetlen m oz
gatórugója.

Országok egymás között való viszonyában, 
nemzetek belső életében elgondolhatnak és meg-

A távolbalátó tűkor.
Irta Pál Gyula.

A titkár ur szép fiú volt, legalább is ő annak 
tartotta magát. Borotvált arcán a redöket minden 
reggel kivasalta a borbély s hogy mégjobban tes
sen a nőknek, monoklit is hordott. Ami igaz, az 
igaz, voltak is sikerei. Egy bánata volt csupán 
Kárász Jenő titkár urnák. Az Expressz Szabadalmi 
R. T.-nál ö volt a sereghajtó, az Expressznél 
ugyanis csak igazgatók és titkárok voltak. Ez még 
nem lett volna baj, de az már igen, hogy minden 
este hattól nyolcig neki kellett inspekciózni a sza
badalmi vállalat hivatalában. Egyszer panaszkodott 
is a vezérnek;

— Igazgató ur kérem, igazán felesleges az 
esti inspekció. Kinek jut eszébe olyan későn és 
hirtelen szabadalmát eladni ?

A vezér haragra gerjedt:
— Miért vagyunk mi expressz, ha nem azért, 

hogy minden időben a feltalálók rendelkezésére 
álljunk? Ez a mi jővőnk. Fog jönni egyszer egy 
mániákus föltaláló, aki valami szenzációs dolgot 
hoz és ezt nem szabad elszalasztanunk. Ezt je
gyezze meg magának titkár ur.

Kárász ur, úgy is mint titkár és úgy is mint 
kivasalt gavallér és nőhóditó, kénytelen volt tudo
másul venni a főnöki döntést. Ottmaradt tehát a 
szűk utcában levő bérkaszárnya második emeleti 
utcai irodájában és várta a mániákus föltalálót.

Felelős szerkesztő: 
Ifj. Matkovlch László.

csinálhatnak sok minden szépet és jót a poli
tikusok. a jogászok, a közgazdaság s más tu
dományok képviselői, de ténykedésük és alko
tásaik csak akkor lesznek képesek igazi meg
elégedettséget és boldogságot teremteni, ha a 
vállás szárnyán Istenhez emelkednek föl s tőle 
kérnek azokhoz áldó segedelmet.

Most. amikor egy világ átalakulásának 
nagy lelki forrongásoknak vagyunk a tanúi és 
részesei, s amikor egy várva-várt, elkövetkezendő 
jobb sors reményének hajnalsugarai kezdenek 
fölcsillámlani, a hivő kereszténység és a hivő 
magyar epedő leikével könyörögjünk azért, 
hogy a Szentháromság harmadik istensége : a 
pünkösdi Szentlélek szállja meg azokat, akik
nek kezében van letéve Európa, s abban sze
retett hazánk sorsa. És azokat is, akiknek meg
értésétől és belátásától függ, hogy itthon testvéri 
széthúzás és gyűlölködés ne rombolja szét azt 
az egységet, amire a  megpróbáltatások eme 
súlyos napjában annyira szükségünk van.

—c hl.—

A kisantant nagy idegessége.
Minden évben összeül a kisantant, hogy 

státuskvóját megvitassa. Az utolsó években 
egyre több anyag gyűlt össze s az anyaghal
mazból a revíziót zavaró momentumok foglal
koztatták legbőségesebben a  kisantant államo
kat. Tizennégy éven keresztül kitartóan ho* 
mokba dugták fejüket, hogy ne hallják a világ 
népeinek zúgását, de a különböző oldalról jött 
fergetegek elhordták a homokot fejük felül s 
maholnap nincs már homok, amibe fejüket 
rejthessék, s kénytelen-kelletlen meg kell látniok 
azt, hogy a  világ kereke mozog s a világ né
peinek tisztánlátása javul.

Unatkozott. De nem sokáig. Nem azért volt nőhó
ditó, hogy hattól nyolcig nyugodtan tudja várni a 
soha meg nem érkező, szenzációt hozó fölfedezőt. 
Akik figyelték és voltak ilyenek, éazrevehelték egy 
idő múlva, hogy minden este egy molett szőkeség 
pontosan fél hét órakor fordul be a bérház kapu. 
ján. Eláruljuk a titkot, Kárász titkár ur menyasz- 
szonya volt a pontos látogató. A gyanútlan hölgy 
bizonyára nem is sejtette, hogy a keskeny utcá
ban és különösen a szabadalmi iroda házában 
való megjelenése milyen korszakalkotó találmány 
felfedezésére vezet.

De ne siessünk. A helyzet tehát az, hogy 
Masamód Tériké, a szőke démon boldogan öleli 
át esténként a második emeleti, utcai irodában 
vőlegényét, a már nem unatkozó titkár urat. Kárász 
ur már el is feledte, hogy egykor boszankodott 
az inspekcióra, sőt már azt sem tudja, hogy miért 
kell néki hivatalból az irodában maradnia. A bol
dogság teljes volt. Ezen az estén Tériké éppen a 
süppedő bőrfotelbe dobta magát, pajzánul felkaca- 
goit és csókot intett vőlegénye felé, amikor meg
szólalt a telefon csengője. Mindketten összerezzen
tek. Ilyen eset még nem fordult elő.

— Biztosan téves kapcsolás, — szólt egy 
pillanat múlva a titkár ur és felemelte a kagylót.

— Expressz iroda! — mondta, mint aki biz
tosan tudja, hogy úgy sem őket keresik.

De mi történt ? Egy erélyes hang beszélni kezd;
— Nagyon fontos, sürgős ügyben kell önök

kel tárgyalnom.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Veszprém, Kossuth Lajos-utca 10. (Telefon 66. 

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

Revíziós fergeteges igazságok kerekedtek 
fel Angliából, Olaszországból, Amerikából s az 
igazság, mint tisztitó fergeteg szántott végig a  
nagyvilágon. Franciaország, amely jó ideig ellent- 
állott a világáramlatnak, most már kénytelen 
beismerni, hogy ha a világ népei összefogott 
erővel meg akarják menteni a  világot a gaz
dasági rombadőléstől, akkor meg kell változ
tatnak a párizskörnyéki békék révén teremtett 
világrendet. Nem jelentőség nélküli igazolása 
a francia nép ébredésének, hogy a francia pol
gár amellett a Herriot mellett döntött, aki nyíl
tan ki merte mondani, hogy Európa rendjét a  
régi metódus szerint helyreállítani nem lehet.

A kisantant diplomatáinak tehát minden 
okuk meg van arra, hogy a tömegjelenségek lát
tára idegesek legyenek. A belgrádi konferencia 
előestéje az idegesség jegyében telik el. Minden 
sajtónyilatkozat, minden politikai megnyilatko
zás azzal foglalkozik : mi lesz akkor, ha Fran
ciaország elfogadja a  háborús adósságok tör
lését s ezzel elfogadja a határreviziós álláspon
tot is? Már előre hangzik az óvás a kisantant 
részéről, hogy bármit határozzanak a  leszere
lési konferencián, a  kisantant államok, a válto
zott viszonyok között, még kevésbé fogadhat
ják el a katonai létszám csökkentést. A belg
rádi kisantant konferenciára már nem a fennhé
jázó, dédelgetett „győzők" mennek el, hanem 
a jövendő sorsukért aggódó balkáni diplomaták. 
Hogy egymásba erőt öntsenek, Bukarestben 
újból aláírták a megállapodást, s nem győzik 
eléggé hangsúlyozni, hogy ez a megállapodás 
nem uj s hogy nem takar semmiféle kisantant 
agresszivitást, mert a megállapodás tisztán a 
régi, defenzív szerződésnek megújítása.

Minél jobban fogadkoznak, minél hango
sabban esküdöznek, annál inkább látszik, hogy 
a kisantant már nem bízik fénylő csillagzatában 
s számol azzal, hogy más idők és más viszo-

Kárász ur elsápadt, keze reszketett, ajka re
megett.

— Az Expressz Szabadalmit tetszik keresni ?
— Igen, igen — hangzott a válasz. — Na

gyon fontos ügy. Most érkeztem Konstantinápoly
ból és tovább utazom, ha önökkel nem tudok 
zöldágra vergődni. Arról van szó, hogy föltaláltam 
a távolbalátó tükröt... No, mit vág olyan buta 
pofát ? Velem nem lehet ilyen, telefonstiklit csi
nálni. Azt hiszi nem látom? Itt van előttem a gép. 
Minden mozdulatát figyelem. No, üljön le szépen 
az asztalhoz és ne támaszkodjék, mert úgy nem 
tudja följegyezni a címemet. Hála Isten, hogy leült. 
Az a hölgy, aki most felkelt a bőrfotelból, meg is 
várhatja magát, mig tőlem vissza nem megy. Érti 
m ár! Arról van szó, hogy Konstantinápolyban föl
fedeztem a távolbalátót, hazajöttem, hogy esetleg 
itt értékesítsem, de nincs sok időm. Ha ma nem 
tudjuk nyélbe ütni az ügyet, akkor utazom is az 
éjféli vonattal Angliába, ahonnan már kaptam is 
ajánlatot. Tehát várom. Üljön autóba és keressen 
fel a S/ép utca 15. szám alatt.

A telefon reccsent egyet. Az ámuldozó titkár 
hiába hallózott, hiába rázta a kagylót, semmi vá
laszt sem kapott Kát ász ur percekig mint sóbál
vány ült a helyén. Masamód Tériké hozzá 
hajolt.

— Mi történt édes?  Mitől ijedt úgy meg?
A hangtalan titkár némileg magához tért,

villámgyorsan felugrott, a fogashoz szaladt, hirte
len fölkapta a felöltőjét és kutyafuttában válaszolt:
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nyok köszöntenek a  kisantant-szövetségre. Hiába, 
h a  nem mind fantaszták és elvakult önimádók 
a  kisantant diplomaták és politikusok, akkor 
beláthatják azt. hogy a  világot még sem lehet 
romlásba vinni, csak azért, hogy három állam 
megemészthetetlen országcsonkokon rágódjék s 
«z ott élő nemzeti kisebbségeket alantas sorsba 
kényszeritse. Hogy nagyhatalmi hóbortot já t
szók, a  nagyhatalm ak kölcsönkért fegyverzeté
b e n ^  a  nagyhatalm ak zsebére.

A francia választásokon, a  francia polgár
ság józansága győzött. Ez a  józanság, mint 
jótékony hullám járja be az országokat s szép 
sorjában megtermékenyíti a  lelkeket. A világ 
népei önmagukat mentik, saját jövőjüket vé
delmezik, amikor elüldözik maguktól a  gyűlöl
ködést s helyet engednek lelkűkben a  meg
értésnek.

A magyar nemzet lankadatlan kitartással 
dolgozott és dolgozik igazáért s bízott és bízik 
igazsága győzelmében. Most is nagy és tisztes 
demontrációra készül a  magyar társadalom, 
amikor május 22.-én revíziós napot tart. A 15 
miliós magyar nép. itt benn a  csonka hazában 
s künn a  nagyvilágban és tengereken túl, meg 
teszi kötelességét. A kisantant idegessége bi
zonyítéka annak, hogy a  világ népeinek közvé
leménye megváltozott s az  uj Ítélet napja már 
nem várathat magára sokáig. (s.)

Képviselőink kerületeik
ben és s  parlamentban.
Schandl Károly és H olitscher Károly b eszá 
molói. — Gróf Festetics Sándor fólszólalása 

a  költségvetés v itá jában .
Devccscrből jelentik : Dr. Schandl Károly ny. 

államtitkár, az OKH alelnök-vezérigazgat ója Ál
dozócsütörtöktől kezdve devecseri kerületének 
nyolc községét látogatta végig, hogy választóit tá
jékoztassa a mai politikai és gazdasági helyzetről.
A rendkívül népszerű képviselőt választói minde
nütt a legnagyobb szeretettel Övezték kOrül, további 
rendíthetetlen bizalmukról biztosították, mert tud- ' 
ják, hogy érdekeikéit Őszintén fáradozik Magyar- 
polányban még azt is mondták, hogy 0 hozd meg 
az éppen megérkezésekor megeredt és annyira várt 
esőt. Magyarpolány, Noszlop, SomlójenO, Kisber
zseny, Veszprémpinkóc, Tüskevár, Apácatorna és 
KarakószOrcsOk választóit világosította fOl a ma 
még súlyos, de nemsokára megjavuló állapotokról, 
s a lelkes ünneplés, amiben mindenült részesítet
ték, cs a számos virágcsokor, amivel autóján 
Veszprémen át hazautazott, záloga választói hűsé
gének s annak, hogy az a politikai konkolyhintés, 
amely újabban az adók és adósságok megfizetésé
nek megtagadására próbálja rávenni a gazdákat, 
a devecseri kerület józan népénél nem talál talajra. !

— Hagyj békén, most nem érek rá, ne há
borgass, amikor... — becsapta az ajtót és rohant. 
Amíg az autó széditS sebességgel száguldott a 
Szép-utca felé, ezalatt Tériké fekete szempilláit 
szőkére mosta a könny, piros ajka pedig sápadlá 
vált a bosszútól.

— Csirkefogó gazember — sziszegte, — 
így bánik velem!...

Éppen a ruzsos rudacskát vetle eló, hogy el
tüntesse a csalódás ós bosszú nyomait, amikor 
halk kopogtatás hallatszott. Masamód Tériké nem 
mert szabadot mondani, meg is ijedt egy kicsit 
és csak nagy szemekkel bámult az ajtó felé. Egy 
fiatalember lépett be.

— Pardon — szólt némi zavarral — bo
csánat, de ugylátszik rossz helyen járok. Egy eme
letlel feljebb kellett volna mennem.

Tériké nem azért volt szóké démon, hogy 
el ne mosolyodjék és barátságosan ne fogadja a 
betévedt fiatalembert. Az idegen meglepődve né
zett az iroda órájára.

— Jaj, ilyen későrejár az idő, már nem is 
háborgatom őket... Bocsánat kisasszony. . Már 
megyek is... Lálom, ön is készülődik... Nem tart 
velem ?

Amíg Kárász titkár ur autója valahol a város 
határában robogod, a távolbalátó feltalálója után, 
azalatt a szőke démon és az eltévedt látogató víg 
terrierével haladt le a bérház lépcsőjén...

Másnap csak úgy nyüzsgőn az Expressz iro
dája. Az al -és fővezérek szidták Ká'ász u ra t:

— A világ legnagyobb szamara, maga titkár 
ur, — kiáltotta az igazgató. — Elszalasztottá az

Zircről jelentik : Holitscher Károly, a zirci 
kerület szeretett képviselője, vasárnap délután 
Bakonyszentkirályon tartó t beszámolót. A kitűzött 
időpontra a kerület képviselőjével együtt hatalmas 
zápor is érkezett. Mindkettőt várva-várta már a vá
lasztópolgárság. A ref. iskolában tarlóit összejőve- 
télén nagy számmal jelentek meg Bakonyoszlopról 
és Csesznekről is. A képviselői Szalóki Béla ref. lel
kész üdvözölte, biztosította népe bizalmáról és 
kérte, hogy tájékoztassa őket. Holitscher Károly 
egy órás beszédében a főleg földművelőkből álló 
hallgatóságnak részletesen ismertette a ma gazda- 
gondjait. Felt itta azokat az okokat, amelyek or
szágunk gazdatársadalmát e súlyos helyzetbe so
dorták, de megmutatta együtt rl a kivezető utrkat- 
módokat is, amelyek biztosítása érdekében a koi- 
mány reménytkellő intézkedéseket tett Figyelmez
tette gazdatársait állatállományuk megőrzésére, mert 
ennek értékesítése terén a közel jövő jobb lehető
ségeket hozhat. Olaszország, Auszlria és Svájc ma 
már állatállományának törzséi fogyaszlja s Így rö
videsen pótlásra szorul. A nagy htszéssel foga
dott beszámolóért Kurdi Rudolf körjegyzó mondott 
hálás köszönet:) a körjegyzőség választói nevé
ben a melegen ünnepelt illusztris képviselőnek.

Bpestról jelentik: A költ;é'vetés vitáiéban 
szerdán fölszél sít gróf Festetics Sándor, az enyingi 
kerület illusztris képviselője és nagy tetszés közölt 
mutatott rá arra, hogy a költségvetés eredményt 
jelent, mert sikerült államháztartásunkat egyen
súlyba hozni és megóvni az országot a nagyobb 
bajtól. Az egyensúly helyreállítása példátlan erő
feszítést jelent a vagyonos osztályra, de az egyen
súly egyelőre csak papiron van meg, mert ennek 
két előfeltétele van még, az egyik, hogy milyen 
lesz a termés, a másik, hogy megludjuk-e oldani 
adósságaink nyomasztó problémáját? A helyes 
megoldás elvben csakis a konverzió lehet. Ha ez 
nem sikerülne, nem volna hátra más, mint a de- 
valordció, amelyet ki kellene terjeszteni a kereske
delmi üzletekre is. Ennek elöfeltít -le azonban a 
mezőgazdasági termények árának ni véli él ása. Cso
dálatos, hogy Európában nem lálják be, hogy az 
adósságok problémájánál nemcsak a Hitelezők és 
adósok énekeiről, hanem az európai civilizáció 
érdekeiről is van szó. A Tardieu-tervvel foglalko
zón ezután, amely szerinte, nem elégifi ki érdekein
ket. És eredményes csak akkor lehel, ha kihúzzák 
a legyőzöl! államok testéből a békeszerződések fu l
lánkjait. A súlyos adóterhekre mutatóit rá és cálolts, 
mintha a nagybirtok aránylag kevesebb adót fi
zetne. Felhívta végül a miniszterelnököt, hogy 
haladjon tovább az eddigi utón. A költségvetést 
elfogadta.

A  kö n yv  iro d a  lo m  ú jd o n s á g a i
már a megjelenés napján 
— —  kaphatók — ■ 

FODOR FERENC könyvkereskedésében.

első és utolsó alkalmat. Eiszalasztolla az Expressz
iek éa minden unokájának a jövőjét. Az országot 
is főnkre telte. Aki süket, az ne legyen titkár, aki 
nem tud egy utca nevel megjegyezni, az sülyed- 
jen el szégyeneiében. .

Este szomorú reménykedéssel ült Ká'ász ur 
az irodájában. Érthető. Elszalasztotti a jövőját és 
elűzte szerelmét. De még remél. Remélte, hogy 
még jelentkezni fog a feltaláló is és a szerelme 
is. J6I számított. A telefon megszólalt:

—■ Lehel.tlenség, hogy igy bánjanak az em
berrel, Elloplak tőlem egy napot. Utoljára mon
dom, hogy rendelkezésükre állok. Tehát, jegyezze 
meg jól, Szél-utca 15.

A titkár ur arca fölragyogott. Tehá1, — gon
dol la — nem Szép, hanem Szél utca. Es rohant. 
Az utón Tériké békectókjától álmodozott

Késő este, holt fáradtan, levetten tért vissza 
az irodába. A rendőrséghez akail fordulni, de 
nem mert. É j újból megszólalt a telefon:

— Tudja meg, hogy többször nem jelentke
zem magánál, — és egy női kacagás halat jzott.

Kárász ur évekig nem tudta megfejteni a 
rejtélyt. Azok, akik jobban megfigyelték a szaba
dalmi iroda környékét, csak annyit i  lapíthattak 
meg, hogy Masamód Tériké, a szőke démon elté
veszti a házat, naponkint pontosan félhét órakor 
az Expresszel szemben levő ház kapuján megy be 
A míg figyelmesebb szemlélőnek fellünt volna az 
is, hogy ennek a háznak második emeletén az 
egyik utcai szoba függönyéi soha sem felejtették 
el lehúzni.

a

Városi közgyűlés Veszprémben.
Veszprém város képviselőtestülete szerdán 

délután élénk érdeklődés mellett lefolyt rendkívüli 
közgyűlést tartott Az elnöklő dr. Berky Miklós 
polgármester bejelentásei során meleg szavakkal 
köszöntötte a most jubilált Krinitz Kálmán félj;, 
püspököt, aki a dörgő éljenzés és taps után hálás 
szavakkal mondod köszönetét. A polgármester meg
emlékezett még az Árpádházi B. Margit Vegyes
kar templomi hangversenyének kitűnő sikeréről ■ 
a téli inségakcióról,

Napirend elölt Rhé Gyula a várm. muzeum 
képviseletében jegyzőkönyvi köszönetét indítványo
zóit lovag Freystadler Jenőnek, aki egy szép Lotz- 
festményt ajándékozóit a múzeumnak, és a köz
benjáró dr. Zsigmond Gyula képviselőnek. Dr. 
Sztlcs Imre pedig, a filléres gyorssal kapcsolatban, 
egy idegenforgalmi bizottság alakítására tett indít
ványt. Mindkét javaslatot egyhangúan elfogadták. 
Ugyancsak napirend előtt Velty Miklós a két 
veszprémi takarék fúzióját tette szóvá, amire a 
polgármester felvilágosította, hogy a fúziót nem a 
városházán hozták Utre, tehál a felszólalást 8 eset
leges aggodalmait a tákarékok legulóbbi közgyű
lésén kelleti vo 'n i elmondania. A felszólalás sze
mélyi vonatkozásaival kapcsolatban pedig figyel
meztette, hogy annak a közgyűlési teremben nincs 
helye, mert ott csak közügyék tárgyalhalók.

Ezután a közgyűlés elvi határozatot hozott 
az Almádi-ült laktanya kibővítéséről, amely szerint 
a város megépiiteti a laktanyát 180 000 P költ
séggel, amit a honvéd kincstár húsz éven át évi 
24 000 P-vel törleszt Majd Szigethy Ferenc fő
számvevő ismertette a város egyes alapjainak 
multévi számadásait, amelyek szerint a város vala
mennyi alapjának értéke 719 863 P. E tárgynál 
dr. Rosenberg Jenő városi főorvos visszatért Velty 
Miklós kritikájára és szárnyaló beszédben fejletle 
ki a takarékok fúziójának nagy előnyét a városra, 
s hangoztatta, hogy ez, valamint az uj bank igaz
gatósági elnökének kiváló személye iránti bizalom 
máris a b éé  ek szaporodását idézte elő. Dr. Kiss 
Ernő a hősi szobrot sürgette, Fodor Ferenc és dr. 
Karsay Sándor szintén a bankkérdéssel fogl'lkoz
tak, Róna Sándor a takarékosságról beszéli. Dr. 
Radvdnyi Viktor a hátralékos adók nagy Összegét 
tette szóvá s kiderüli, hogy a városnak borfogyasz
tási adóbői 40.000, póladóból 57 000, összesen 
178 000 P adókövetelése van.

Ezután gyors ütemben tárgyal ák le az egye* 
pontokat Vita csak az Egyházmegyei Könyvke 
reskedés üzletbérének leszállításánál volt. Dr. Lan
tos Andor ellenezte, dr. Radványi Viktor pá.fb'ta 
a bérnek 3500 P-ről 2500 P-re való leszállítását, 
amit szótöbbséggel meg is szavaztak. A Korona- 
szálló bérének leszáll tását azonban egyhangúlag 
elutasították. A tűzoltó-lakbérek megállapításánál, 
az együllea bizottságok javasltával szemben, Húb- 
ner Béla és dr. Kiss Ernő indítványait fogadták 
el, végül Rhé Gyula indítványára kimondták, hogy 
a Déli Vasút államosítását szorgalmazzák az ille
tékes hatóságoknál.

Schiller balladái.
— K őrös E ndre  m űfo rd ítása . —

Kőrös Endrének, a pápai ref. nőnevelő inté
zet igazgatójának, c. főigazgatónak neve már jól- 
ismert a magyar irodalomban. Szárnyalólelkü poéta 
a jeles professzor, aki kedves hangú, finoman csi
szolt rímeivel sok gyönyörűséget szerzett már 
olvasóinak. Különösen mint német köbök műfor
dítója végez kiváló munkát és már több kötetben 
jelentek meg a .Wallerdal" és „Kudrun" hős- 
költemények, valamint Wildebruchtól „A boszor
kány dals és egyéb balladák".

Most Schiller tíz balladájának magyar nyelvre 
történt átültetésével gazdagitotla irodalmunkat s 
ahogyan a pápai Főiskolai Nyomda igen szép <s 
ízléses kiállításában megjelent 72 oldalas könyvét 
átlapoztuk, megállapíthattuk, hogy ismét értéket 
ajándékot adott vele a magyar közönségnek. Nem 
csupán a verselés művészi nívója és szerkezeti ki
tűnősége az, ami megkapott, hanem tőleg az a  
rendkívüli tehetség, hogy a nagy német költőnek 
nemcsak a gondolatait, hanem egész szellemét meg 
tudta szólaltatni magyar nyelven, sőt fordít latban 
lehetőleg ragaszkodott az eredeti versek szavaihoz 
és képeihez is. A pompás irodalmi alkotáshoz 
méltók Závory Zoltán pápai rajzolónak ugyanctak 
művészi figurális illusztrációi, amelyek csak növe
lik az anélkül is becses könyvecske értékéi. A m l  
Kis Tivadar pápai könyvkereskedő bizománya a
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kívánunk lapunk kedves olvasóinak, 
munkatársainak és jóakaróinak.

— Személyi hírek. Dr. Rótt Nándor me
gyéspüspök, aki a várpalotai é3 paloznaki kerüle
tekben a bérmá'árt már befejezte, most Kapos
várra, majd az enyingi esp. kerületbe indult bér
málni. Titkárán, dr. Langmdr Lipóton kivül, az 
előbbi helyre dr. Lukcsics József egyet tanár, apát
kanonok, az utóbbira dr. Cslszdrik János c. püspök, 
apostoli főjegyző fogja elkísérni. — Kapi Béla 
evangélikus püspök szeidán Bpesten, a Deák-téri 
templomban prédikációt tartett a Johannita Rend 
magyarországi tagjai részére. — Dr. Kenessey 
Pongrác főispán és dr. Horváth Lajos alispán, dr. 
Kenessey Zoltán várm. rrásodfőjegyző kíséretében, 
csütörtökön a Balatoni Intéző Bizottság alakuló 
ülésére Bpestre utaztak.

— Pünkösdi isten tisz te le tek  Veszprém- 
ben. A róm. kát. székesegyházban vasárnap és 
hé főn reggel 9 órakor ünnepélyes szentmise lesz, 
a református és evangélikus templomokban pedig 
d. e. 10 órakor istentiszteletek, amelyeken úrva
csorát szolgáltatnak ki.

— A főispán névnap ja. Dr. Kenessey Pong
rác főispán a három fagyos szent elsőjének nevét 
viseli. Az a melegség azonban, amit az 6 neve 
jelent Veszprémvármegye közönségének, ellensú
lyozza a2t a hideget, amit szent névrokona és 
társai ezidén is meghoztak. Bizonyság erre barátai 
és tisztelői nagy számának május 12. i névünne
pén hivatalos távolléte ellenére is megnyilatkozott 
tömeges szerencsekivánata, amelyekben az ő szi- | 
véből kiáradó nagy szeretet sugárzott vissza most 
feléje.

— Első szen táldozás. Lélekemelő ünnep
ség volt Urunk mennybemenetelének ünnepén az 
Angolkisasszonyok „Sancta Maria- veszprémi in
tézetének hófehér virágokkal ékesített templomá
ban, amikor 40 fehér fátyolos kislány járult, kezük
ben fehér liliommal, először a szent áldo/ához. A 
szentmisét dr. Simon György prelá uskanonok 
mondta, aki szivhezszóió beszédben ecsetelte a 
gyeimekeknek a nagy kegyelmet, amiben részesül
nek és a szivükbe költözött Jézus imádására buz
dította őket. Majd a szülőket figyelmeztette, hogy 
őrizzék meg gyermekeik liliomos lelkét, amelyet 
az Isten egykor számon kér tőlük. Mise után a 
gyermekek szép emlékképet kaptak s a szegényeb
beket az iniézet főnöknője ízletes reggelivel is 
megvendégelte.

Az Irgalmasnővérek kápolnájában és a Szent 
Lás2 ló templomban pedig 270 fiú- és leánygyei- 
mek járult az első szentáldozáshoz, akiket, szokás 
szerint, a Mária Társulat nemesszivü leányai ven
dégeltek meg reggelivel a kedves nővérek inté
zetében.

— R eform átus p resb iterek  eskü téte le  
Vasárnap délelőtt a református templomban ünne- 
pies keretek közölt ment végbe dr. Kenessey 
Pongrác főispánnak és tiz újonnan választott pres
bitertársának az eskütétele. A megelőző istentisz
teleten Boda József hitoktató-lelkész hirdette az 
Isten igéjét és szárnyaló beszédben elmélkedett 
a presbiteri lélekről s annak megnyilatkozásairól. 
Majd Demjén Márton ké. esperes, lelkész fejtegette 
emelkedett szellemben a presbiterek kötelességeit 
és kivette az nj presbiterektől a hivatalos esküt. 
Az uj presbitereket, akik a főispánon kivül dr. Szent- 
imrey Sándor, dr. Ungvdry Antal, dr. Agyagdssy 
Elek, dr. Szalóky József, dr. Véghely Andor, Gadl 
Eajos, Katona János, Tóth Lajos, Trombitás Gábor

és Vlncze József voltak, eskütétel után az egyház 
tagjai szeretettel üdvözölték, élükön dr. Cseresnyés 
József egészségügyi főtanácsos, főgondnokkal.

— K atolikus kulturest. A veszprémi kato
likus egyházközfég csütörtökön este rendezte má
sodik kulturestjét, ezúttal a Legényegylet termé 
ben, s azon a katolikus társadalom, egyházi fér
fiakkal az élén, nagy számban vett részt. Dr. Jd- 
nosy József törvsz. tanácselnök, az egyházközség 
világi elnöke emelkedett szellemű bevezetőben rá
mutatott, hogy csak úgy lehetséges a katolikus 
összetartás, ha ismerik a kát. társadalom nagy 
problémáit. Ezután Rakovszky Tibor országgyül. 
Képviseld tartott előadást, amelyben rámutatott, 
hogy a kapitalizmus túlkapásai a kommunizmus 
malmára hajtják a vizel, majd politikai kritikát 
gyakorolt. A kulturestén a királydijas Veszprémi 
Dalegyesület Gadl Sándor karigazgató vezénylése 
alatt két szép vallásos énekkel szerepelt, végül a 
pápai himnuszt énekelték el az egybegyűltek.

— Tem plom i hangverseny. A veszprémi 
evangélikus egyház juniu3 7.-én, az estéli órákban 
jótékonycélu templomi hangversenyt rendez, ame
lyen többek között egy, Veszprémben még nem 
ismert orgonaművész is fog szerepelni. Ezenkívül 
még több kiváló ének-, hegedű- és csellószám is 
lesz a hangverseny műsorán.

—- A veszprém i MANSz. elnökválasztó 
közgyűlése. A MANSz veszprémi fiókja kedden 
délu’án választmányi ülést tartott dr. Horváth La- 
josné alispánná, mint alelnök elnöklése alatt s 
azon a közgyűlést készítették elő, amelyen a le
mondás folytan megüresegett elnöki s egyéb tiszt
ségeket fogják betölteni. Az elnökválasztó közgyű
lés május 19,-én, csütörtökön d. u. 4 órakor lesz 
a MANSz Kossuth Lajos-utcai székházában.

— Anny v. P an h u y s : Paraszthercegnő . 
Egy kis leány titokzatos és érdekes története pereg 
le az egyik legnépszerűbb német Írónő Paraszt
hercegnő c. regényében, amely most jelent meg a 
Mindenki Könyve sorozatában s bizonyos, hogy ez 
is az előzőekhez hasonló sikert fog aratni. Ára 
30 fillér, kapható mindenütt.

— Jub ilá ló  reform átus lelkész. Adorján- 
házáról jelentik: Szeretett.ljes, meleg ünneplésben 
részesítette vasárnap az adorjánházai ref. anya- és 
az egeraljai leányegyház Végh Jánost lelkészi mű
ködésének 25 éves fordulóján, amelyből 22 évet 
Adorjánházán töltött. A templomi istentiszteletet 
Bállá Endre ny. lelkész, a pápai egyházmegye 
papjainak nesztora s az ünnepelt egykori princi
pálisa végezte, s ő intézte hozzá az első üdvözlő 
szavakat is. Kiss Kálmán kurátor a két egyház 
presbiterei nevében diszkötésü bibliát nyújtott át 
az ünnepeltnek, akit még Makkay Károly körjegyző 
a két község, Cserkuty Sándor tanító az egeraljai
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gyülekezel, Árvay Gábor tanító a lanitóleslQlet, 
Sebestyén Sándor az 1910 ben, Káldy Lina az 
idén konfirmáltak részéről köszöntött szeretettel. 
A jubiláns a tűzoltók és leventák sorfala kOzOtt 
tért a lelkészlakba, amelynek kapujánál Szalóky 
Zsőfika nyújtott át szép csokrot neki. Az üdvöz
lésekre adott vátasrában, ami alatt szem nem ma
radt szárazon, mélyen megindulva jelentette ki az 
érdemes lelkipásztor, hogy mintegy 300 ünneplője 
között egy sincs, akit nem ö konfirmált volna meg 
s aki nem az ő kezéből vette volna az első úr
vacsorát.

— Dalosünnepély, /cipóról jelentik : A Vesz- 
prémvármegyei Iskolánkivüli Népművelési Bizott
ság vasárnap dalosünnepélyt rendezett Pápán, a 
Levente-ot honban. Résztvetlek az Adásztevelei 
Ref. Énekkar, a Marcaltöi Dalárda, a Takácsi Ref. 
Énekkar, a Homokbödögei Községi Dalárda, a 
Pápai Ev. Férfikar, a Pápai Ev. Vegyeskar és a 
Pápai Iparos Dalkör. Öt fé fikar énekelte a .Sűrű 
erdő, sötét erdő" c. és „Kip-kop" c. kötött karo
kat. Ezenfelül minden kar énekelt szabadon vá
lasztott énekeket. A karok lelkesedésben és buz- 
góságban versengtek, mindegyik sok szorgalom 
gyümölcsét tárta a bírálóbizottság elé, úgy, hogy 
valóban nehéz lesz a nyertes pálmáját vaiemelyik 
karnak odaítélni. Mindegyik kar elismerő oklevelet 
kapott. Az ünnepélyt dr. Uzonyi Kálmán h. pol
gármester tartalmas üdvözlő beszéddel nyitotta 
meg és dr. Szabó Sándor veszprémi táblabiró ha
zafias buzdító beszéddel zárta be.

— Konfirmáció. A veszprémi református 
egyház kifestett s ujjárenovált, szép templomában 
Áldozőcsötöi tökön ment végbe összesen 22 fiu- 
és leánygyermeknek az ünnepélyes hitbeli felvé
tele, miután a konfirmációs vizsgát az előző va
sárnap már letelték A könnyekig megható, fel
emelő szertartás alkalmával Boda József hitoktató- 
lelkész intézett igen szép beszédet a konfirman
dusokhoz, akiktől azu’án Demién Mádon lelkész 
vette ki, az evangéliumra telt kézzel, a fogadal
mat. Végül a lelkész és dr. Cseresnyés József tő- 
gondnok kézfogással avatta az egyház tagjaivá a 
megkonfirmáttakat, akik Pünkösdkor élnek először 
úrvacsorával.

— Mi lesz P ünkösd hétfőn a  B etekln ts- 
b e n ?  Mint legutóbb megírtuk, május 16 ánd. u. 
4 órakor gimnáziumunk cserkészcsapata fogadal
mat tesz és ünnepséget rendez a Betekintsben. A 
beígért műsort a program hosszúsága miatt nem 
közölhetjük (10 meter hosszú, minden vicc nélkül, 
ez a helyszínen megtekinthető és megkapható tesz.) 
Azonban több körülmény teszi e hosszú progra
mot rövid- és élvezetessé. A sok cserkészlelemé- 
nyességget összeállított műsort a cserkész-ügyes
ség gyorsan pergeli le. A cserkészmamák igazán 
az édesanya szeretetével és áldozatosságával ren
deznek büfét. A sok szám között szép képet nyújt 
majd a cserkészfiuk magyar diszpalotása, a sza
loncsárdás és magyar kópjatánca, amelyet magyar 
ruhában járnak és lejlenek. A műsorból több számot 
nem árulunk et, meglepetésnek szánjuk azokat. 
Lesz annak sok komoly, de sokkal több vidám
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pontja. És ez a sok érdekesség olcsó pénzért 
megtekinthető, hiszen öt személyre szóló család
jegy csak 2 50 P, ülőhely 1 P, állóhely, amellyel 
az ünnepség színhelye be is járható, 40 fillér. 
Ezekből érthető, hogy az ünnepség iránt már most 
nagy az érdeklődés, sőt annak hire a messze Ke
letre is eljutott, ügy halljuk, hogy Ghandi is meg
tiszteli ez alkalomból székvárosunkat látogatásával, 
a maharadzsák kíséretében. A vezetőség gondos
kodott, hogy fogadtatása keleti szertartások között 
történjék, továbbá a Bctekintsben mikrofont sze
reltetett fel, hogy messze hazája számára bemond
hassa az itt tapasztaltakat s beszámolhasson a lá
tottakról. Legyünk ott minél többen s mutassuk 
meg igazi magyaros vendégszeretetünket a kiváló 
vendég, hindu politikussal szemben.

— Ülések a  várm egyén. A vármegye szo
kásos kisgyülése, dr. Kenessey Pongrác főispán 
elnöklése alatt, szerdán délilőtt tanácskozott és 
több városi, valamint községi határozatot birá't 
fölül az alispán és a hetes bizottság javaslatai 
alapján. — Ezt a várm. közig, bizottság ülése kö
vette, szintén a főispán elnöklésével.

— Ezüst em léklap öt nem esszivü ú rnő
nek. Az országos gyermekvédő liga gyűjtőnapjá- 
nak emlékére öt fémjelzett ezüst emléklapot készí
tett Tolnai Világlapja és ezeket annak az öt ne
messzivü úrnőnek adta át, akik a gyermeknap 
gyűjtési munkájában a legnagyobb munkakészség
gel vettek részt. Gróf Károlyi Gyuláné, gróf Beth
len Islvánné, vitéz Gömbös Gyuláné, dr. Hevesi 
Simon főrabbi neje és Fleiszig Sándorné, a Tőzsde 
elnökének neje kapott egy-egy ilyen névreszóló 
emléklapot, amely tulajdobképen 50—50 P ős és 
a liga céljaira Tolnai Világlapja á tál felajánlott 
bon volt.

— A veszprém i inségakcló leszám olása.
A szerdai városi közgyűlésen dr. Berky Miklós 
polgármester ismertette a téli inségakció munkás
ságán aminek tárgyában különben pénteken dél. 
után a Szegényügyi Bizottság elszámoló ülést is 
tartott. Hogy Veszprém város és a társadalom d i
cséretesen kivette a részét a téli inségakcióból, 
arra rávilágítanak a polgármester által közölt szám- 
adatok, amik a következők: Segélyben részesült 
1240 család 4782 taggal. A népkonyhán kiadatott 
naponta 180—200 ebéd, összesen 26.175 adag. 
Élelmiszerjegyet 200 család kapóit, mig lisztért 
500 család 9967 munkanapon át dolgozott. Tü
zelő 2118 adag fogyott el. Cipő gyermekeknek 309, 
felnőtteknek 323 pár, munkásruha 68 darab osz
tatott ki, mig cipőjavitás 1122 esetben történt. A 
segélyezés értéke összesen 55.952 P 76 fill volt, 
amelyből készpénzben 27 966 84 P, természetben 
27.995 92 P esett.

— Pünkösdi ha jó já ra to k  a  Balatonon.
Siófokról jelentik: A Balatoni Hajózási R. T. Pün
kösd mindkét ünnepén Balatonfüred—Tihany—Ba- 
latonfötdvár viszonylatban a következő járatokat 
állította be: Bfüredről i . : 8.30, 11.30, 17.25, Ti
hanyba é : 8.45, 11.45, 17.40, i . : 8  50, 11.50, 
17.45, Balatonföldvárra é.: 9.25, 12.25, 18 25. 
Visszaindul Bföldvárról 9.35, 12 30, 19.00, Ti
hanyba é.: 10.10, 13 05, 19 35, i.: 10.15, 13.10, 
19.40, Bfüredre é . : 10.30, 13 25, 19 55.

— H alálozás. Dr. Baranyai Géza zirci já
rásorvos életének 47., érdemes közszolgálatának 
7. évében május 7.-én, hosszas szenvedés és a 
halotti szentségek fölvétele után, Zircen elhunyt. 
A háborúban a 7. huszárezred népfelkelő zászló- 
aljában, majd a 48. gyalogezredben tdjesitolt or
vosi szolgálatot s a bronz vitézségi érem, Károly- 
csapatkereszt, valamint a Magyar Vöröskereszt II. 
sz. titszti díszjelvényének tulajdonos volt. Ktváló 
közegészségügyi szolgálatáért 1929.-ben tisztelet-
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beli vármegyei főorvossá nevezte ki a főispán. 
Hamvait, impozáns részvét mellett, 8 ári szentel
ték be Zircen és Kalocsára szállították a családi 
sírboltba. Haláláról a vármegye közönsége és tisz
tikara adott adott ki külön gyászjelentést.

Scherkovszky Zsigmond a veszprémi izr. hit
község főkántora, május 12. én, Bpesten, ahova 
betegségének megállapítása végeit utazott el, agy
vérzésben hirtelen meghalt. A boldogult 22 évig 
állott a hitközség szolgálatában s vallásosságával 
és nagy zenei tudásával az istentiszteletek ünne
pélyességét nagyban emelte. A hitközség saját ha
lottjának tekinti, a holttestét meghozatja s itt va
sárnap teszik örök pihenőre.

— T alá ltak  Veszprémben f. hő 3.-án az utcán 
1 drb női karkötő aranyórát. Igazolt tulajdonosa 
a rendőrkapitányságon átveheti.

Vezet,
m in t m in d ig!

a  m o s t m e g je le n t

a j  m odelii 
R o y a l  p o r t a b l e  
a m e rik a i Í r ó g é p !

(i—1 8  h a v i  ré szle t-  
f i z e té s i  fe l té te le k .

Á r a já n la t ta l  szo lg á l, 
a gépet kívánatra vidéken is azonnal bemutatja

a  f ö l e r a k a t :

fo d o r  feren c
k ö n y v -  és p a p i r á r u h á z a  
V eszprém . T e le fo n  5 4 .

— Lelkészválasztás. A vörösberényi refor
mátus egyház kedden töltötte be a halálozás foly
tán megüresedett lelkcszí állást. Uj lelkésszé, meg
hívás folytán, nagv többséggel Koszorús László 
eddigi helyettes-lelkészt vátazztották meg.

— A pe rem arto n —berh ida i MANSz pap- 
lankészitö  tanfolyam a. Percmartonból jelentik: 
A MANSz peremarton—berhidai csoportja műkö
déséi paplankészitő tanfolyammal kezdte meg, ami
hez a győri háziipari felügyelő támogatását sike
rüli megnyerni. A tanfolyam tészfvevői vatta- és 
pehely-paplanokat készítenek másoknak is meg
rendelésre, amelyek munkadija darabonkint 8 P. 
Tekintettel a dicséretes munkára, már sokan ren
delést jegyeztetlek elő Kovacsics Ella r. k. tanítónő, 
elnöknőnél, aki egyébként lelke az uj csoportnak. 
Most van folyamatban egy varró és szabási tan
folyam, szintén á lanti támogatással, aminek be
fejezte után kiállítással fogják az elért eredményt 
bemutatni.

Könyvnap könyve 
Fodornál!

— A ranyérnél, és az evvel járójbéldugulás,
repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derékfájás, 
mellszorulás, szívdobogás és szédülési rohamok
nál a természetes „Ferenc József" keserüviz 
használata kellemes megkönnyebbülést eredményez. 
A belső bajok orvosai az igen enyhe hatású F e 
renc József-vizet sokszor mindennapi használatra 
reggel és este egy-egy fétpohárnyi mennyiségben 
rendelik. A Ferenc József-keserüviz gyógyszer
tárakban, drogériákban és füszerüzletekben kap
ható. i

— Éleslövészet. A veszprémi állomáspa
rancsnokság alakulatai május 12, 14., 18. és 19. 
napjain a rátóti Nagymezőn éleslövészetet rendez
nek. Ezidőben a közelben tartózkodni, vagy a ta
lált tüzérségi lövedékekhez “és repeszdarabokhoz 
nyúlni tilos és életveszélyes.

— M egszűntek a  rád iózavarok . A Zei- 
leis és Röntgen gépek által okozott villamos ki
sugárzások hónapokon át zavarták a rádió élveze
tében a veszprémi közönséget. Különösen a Jókai- 
utca környékén lakók szenvedte'1: e miatt. A rí. 
kir. posta hetekkel ezelőtt kiküldte mérnökeit, akik 
a zavarok elhárítása érdekében védőberendezést 
létesítettek s azóta a tiszta rádióvételt a város 
eme részében már semmi sem zavarja.

— F illéres-gyors hirek. A Veszprémvdrosi 
Idegenforgalmi Hivatal közli: Az általános köz 
kívánságra a Menetiroda tervbe vette filléres gyors
vonat indítását május 26.-án Bpestre és junius 
5.-én Pécsre. Menetdij Bpestre oda és vissza 3 30 
P, Pécsre 4 P. Ez a közlemény csak tervezet, 
mivel a MÁV igazgatósága, a kevés személy-ko
csira való tekintettel, az engedélyt a filléres vona
tok indifása előtt csak 8 nappal korábban adhatja 
meg, s 'gy a végleges programot az engedély 
megérkezése után e helyen közölni fogjuk.

— T öbb  milió pengő  megy ki a statisztika
szerint évenkintjféregirtószerekért külföldre. Igazán 
fölöslegesen, mert a Dejo magyar légy* és poloska
irtó a legjobb külföldivel egyenértékű. Ezt állítják 
a  mi gazdaasszonyaink. 1 2 7

— Az Iparos D alárda  népünnepélye é s  
da lo sdé lu tán ja . A Veszprémi Iparos Da'árda szo
kásos népünnepélyé- junius 12-én rendeli meg, 
s arra az előkészületek már megkezdődtek. A ren
dezőség, a da árda szelleméhez híven, egész dél
utánt betöltő dalos műsorral fogja szórakoztatni a 
közönséget.

— Pünkösdi vonatjá ra tok . A veszprémi 
dllomdsfőnökség közli: A pünkösdi ünnepek alatt 
a következő rendkívüli vonarok fognak közleked:ii 
Bpest Keleti p. u.—Tapolca, Győr—Veszprém— 
Alsóörs között: 14.-én: Bpest Kel. p. u.-tól Bffl- 
redig közlekedő vonat innen ind. 17 48, Tapolcára 
érk. 1937. 15rén Bpest K. p. u.-ról Tapolcára 
személyvonat közlekedik, amely Alsóörsről i. 9 28, 
Tapolcára é. 1132. Győrről i. 5 05, Veszprémbe 
é. 7 58, Bfüredre é. 9 10. Vissza i. 19 01, Veszp
rémbe é. 20 24, Győrre é. 23 13. 16.-dn Bfüredről 
ről i. 15 01, Bpest. K. p. u.-ra é. 19 08. Tapolcá
ról i. és Alsóörsre é. 1932, Bpest K. p. u.-ra i. 
19 33. Győr—Alsóörs között a mindennapos vo
natok e napon is közlekednek.

— Javu ltak  a várm egye közegészség i 
viszonyai. Dr. Bélák Imre, Veszprém vármegye 
főorvosa a közigazgatási bizottságban a követke
zőket jelentett;: A vármegye általános egészség- 
ügyi viszonyai április folyamán ismét kedvezőre 
fordultak, amennyiben az összmegbetegedések szá
ma a múlt hóban is csökkent, az influenza is tel
jesen megszűnt, sőt járvány egyáltalában nem ural
kodott. De csökkent a fertőzőbetegségek szórvá
nyos eseteinek száma is, s amig márciusban 244,

Zilahy: Két fogoly
13p> Fodornál! ( vásioak .)
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áprilisban csak 83 megbetegedés fordult eifl, ak
kor 16, áprilisban 8 halálozással. Emelkedés csak 
a vörhenynél (5—6) és a tuberkulózisnál (7—13) 
mutatkozott, mig a roncsolótoroklobnál (27—20), 
a kanyarónál (122 —29), a hOkhurutnál (13—2), a 
hasihagymáznál (4—3), az influenzánál (56—9), a 
bárányhimlónél (3—1) és a trahománál (4—0) 
csSkkent azok száma. Ebmarást 2 esetben jelen
tettek be.

— Az alispán rózsája , — A gyanú. A
NYÍL  e heti könyvnapi száma két teljes regényt 
kOzóI: Beczássy Judiihnak, a .Terebélyes nagy 
fa" Írójának uj regényéi: Az alispán lizsájd-1és 
Ambrus Zollán egyik legkiválóbb regényét: A 
gyanú-1. A két teljes regény nagyszerű szórakozást 
és élményben gazdag órákat szerez a NYÍL ha
talmas olvasótáborának. Beczássy Judith ebben a 
regényében fordulatos és mindvégig izgalmas tör
ténetet nyújt. Ambrus Zoltán, a nemrég elhal l nagy 
iró regényét, akinek írásai mindig a magyar iro
dalom Ínyencségei közé tartoznak, nem kell külön 
méltatnunk.

— O lcsóbb lett a  telefon bevezetése. A
A kereskedelemügyi miniszter rendeletét adóit ki, 
amelynek értelmében az eddig körülbelül 100 P-t 
kitevő távbeszél' bevezetési dijakat l.-száldlotla, 
mintegy felére. Ugyancsak lényegesen olcsóbb lett 
a távbeszélő áthelyezésével, á ruházásávaljstb. járó 
illeiék is. A veszpiérni poslafónökseg ezúton közli, 
hogy az orvosok és köztisztviselökja mindenkori 
előfizetési díjnak csak a felél fizetik. A beveze
tési dijakat 12 havi résziéiben lehet megfizelni.

— Felhőszakadás jégesővel. Pápáról je
lentik: Vasárnap délulán 4 óra tájban nyugat felől 
óriási vihar kíséretében rét enetes felhőszakadás 
vonult végig Pápán. Nagy ijedelmet keltett a la- 
kósság körében, hogy az esővel vegyesen jég is 
esett, amely azonban szerencsére nagyobb mére
teket nem öltött A vihar végigvonult egész Pápa 
környékén, több kevesebb jégesővel. A legnagyobb 
kar Qecse község határában töitínt, ahol az mint
egy 4000 P re becsülhető. Nóráp, Dáka, Kít'or- 
nyulak községek is tetemes károkat szenvedtek, 
Papán azonban nem csinált nagyobb bajokat a 
vihar.

— Ö sszeestek az  u tcán . Krumpler Lajos 
veszprémi lakos az Erzsébet-szállada élőit eszme* 
tétlenül összeesett 8 állzuzódást szenvedett. — 
Wimmer József veszprémi lakos a Buhim-ulcában 
rosszullett és eszméletlenül összeesett. Mindkettő
jüket a mentők a helybeli kórházba szállítót ák.

— Sofőr-tanfolyam . Állami gépjárművezető 
képző (sofőr) tanfolyam nyílik meg a M. Kir. 
Tehnológiai és Anyagvizsgáló Intézetben május 
30.-án (Bpett, V ili, József-körul 6.) Beírás na
ponta d. e. 9 —1 óra között az igazgatósági iro
dában.

— T űz. Április 30.-án jeste Pápakovácsi 
községben Ping József pajtája kigyulladt és elégeti. 
Elégeti még Pithő János plébános pajtája is. A 
kár biztosítás révén részben megtérül.

— Elverték a  tilosban legeltető  cigányt. 
Folyó hó 1.-én Szlojka Farkas Mát! cigány Flórián 
nevű fia Nyárád község határában a lovakat tilos 
helyen legeltette. Több legény lelten érte és ala
posan elverte.

— B etörés. Pápadereske községben Kolom
pár Lakatos István cigány Szakái Zoltán ottani 
szatócs üzletébe belőtt és onnan körülbelül 12 P 
készpénzt, cigaretta dohányt és egyéb cikkeket ello
pott. Kolompárt a csendörség elfogta és a bíróság
nak átadta.

— A ranyásó kalandorok é le te  és  halá la.
A világirodalom egyik leghíresebb könyve : Olaf 
E. Reensen norvég iró izgalmas históriája: „Az 
aranyásó kalandorok élete és halála". Három ka
landor: egy oroBz, egy német és egy magyar 
megszökik az idegen légióból éa a klondykei 
aranymezökön próbál szerencsét. A szökéskor még 
heten vannak, rendkívüli szenvedések éa küzdel
mek közben lefogy a számuk háromra. Elfogja 
őket az aranymámor és küzdenek ért:. Egyikük 
beleszerel a kantinosnőbe: a szerelembe belepusz
tul a férfi és a n ő : diadalmas csak az arany! A 
híres könyv magyar közlési jogát megszerezte a 
8 Urai Újság és szombaton, május 14.-én kezdi 
meg közlését, hogy azulán naponkint egy-egy 
közleményt adjon. Bizonyára a magyar közönség 
tetszését éppen úgy megnyeri, mint ahogyan meg- 
uyeite minden nemzet publikumának elragad
tatását.

Veszprém  mogyei város  
legforgalm asabb helyén
portálos és üvegklrakatos,

üzlethelyiség
azonnal kiadó.

Bővebbet Fodor Ferenc könyvkereskedőnél Veszprém.

— Leütötte egy kővel. Pápáról jelentik: Fel - 
sőgörzsönyben Győrfy Lajos 60 éves gazdát, családi 
veszekedés miatt, Farkasdi Sándor legény az utcán 
egy nagy kövei fejbevágta s amikor véresen a föl
dön elterült, még össze is rugdosta. Pápán, az 
lrgalmasok kórházában megá lapították, hogy ko
ponyaalapi tőréit éi agyroncsolást szenvedett. A | 
gonosz legényt a csendőrség a veszprémi kir. 
ügyészségre szállította.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (14.)
6 és fé! 9 órakor, Pünkösdvasárnapján (15) d. u.
4, fél 7 és 9 órakor „Boldog szivek", zenés bo
hózat 10 felvonásban, ötlettel, humorral és csatta
nókkal. Szereplők: Georg Alexander, Hermann 
Thimig, Magda Schneider és Bársony Rózsi. Áb
rahám Pál operettmuzsikája csupa dallam és rit
mus. Magda Schneider éi Hermann Thimig, a 
közönség kedvencei biztosítják a film sikerét. Víg
játék kiegészítő éi hangos Magyar Világhiradó. 
— Pünkösdhétfőn (16) d. u. 4, fé! 7 és 9 órakor 
a nevetés nagyágyúja, Nóti Károly vigjátékslágere: 
„A garnizon réme". A „Nyitott ablak" elsőrendű 
szereplői: Félix Bressart, Lucie Englisch, A bért 
Paulig. Jóízű humorral átszőtt mese, amely a ka
tonaéletet parodizálja. A főszereplő a németek 
Chaplinje, a nyurga és groteszk Félix Bnssart, 
akinek arca halálosan komoly, de egyetlen tekin
tetével beteggé nevetteti a közönséget. Megelőző
leg kiegészítő műsor. — Itt említjük meg, hogy 
jövő szombattól (21 ) kezdve az előadások szom
baton 7 és 9 órakor kezdődnek.

— E lsült a revolver. Pápáról jelentik: Sü
veges György vadkert-pusztai napszámos!egény 
revolverrel babra t, amely véletlenül elsült és a golyó 
jobb kezefejébe fúródott. Az irgalmasok pápai kór
házában megoperálfák.

SZÍNHÁZ.
Lámpaláz.

(Operetlbemutató.)
Operettnek nevezett zenés és táncos komé

dia. A pikáns tém a: hogy egy immár másodszor 
férjhezment asszonyka a límpaliza miatt ismétel
ten csak leány marad, mig végre, a lámpaláz el
múltával, az első fétje felesége lesz, nem lenne 
olyan bánló, ha ügyesen volna elkendőzve. Stella 
Adorján azonban, habár Párizst választotta szín
térül, a francia ízlés híjával tálalta fői erkölcsi 
defektusokban bővelkedő darabját. Persze, sőt 
fppen ízért Bpesten, a Magyar Színházban 150
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előadást ért. A sikernek ezenkívül kétségtelenül té
nyezői Harmat Imre jő rímei s a fülbemászó, pat
togó bármuzsika, ami Rozsnyai Sándor szerze
ménye. Szombaton és vasárnap Trilfap Ilonka, a  
lámpalázas asszonyka kényes szerepét diszkréten 
töltötte be és szép énekszámain kívül elegáns já
tékával és könnyed láncával megérdemelt sikert 
araloh. Gellért Marika és Erdődy tánca már való
ságos akrobata művészet. Homonnay, Kertísz, 
Sugár, Szabó, H. Kotándy a a többiek valameny- 
nyien elevenen játszottak, énekeltek és láncoltat, 
a a nézőtér tolytonosan zuhogott a művészeket 
ünneplő közönség tapsorkánjától. nt. I.

A torockói menyasszony.
(Bemutató).

Mindent a maga helyén és a maga idejében. 
Ez a régi bölcsesség jutott az eszünkbe, amikor 
szerdán megnéztük Indig Ottó vígjátékét, ai..ely 
drámai fölépítésében, a gyorsan gördülő cselek
mény lelki motiválásában és alakjainak megrajzo
lásában egyébként az utóbbi idők színpadi iro
dalmának egyik legsikerültebb terméke. Hos y a 
szegény kis árva leány, a gyermekmenhelynek 
botrányos fölületessége folytán, mint zsidó szár 
mazásunak feltüntetett, négy hétig végigszenvedi 
a falu gúnyolódását, s emiatt majdnem elveszti 
szive választoltját, továbbá az ő, a zsidó korcs- 
máros és a tanító jószívűsége, önfeláldozása stb. 
mind szép ét meghaló dolgok és megéitjük, hogy 
ez a kifcjezelt lendenciáju darab laz antiszemita 
„Nagy Romániá*-bán megiródotl. De miéri kellett 
Csonka Magyarországon előadalni, ahol — hála 
Istennek — sémmiféle zsidóüldözés nincs, és miért 
kellett ezt tenni 1931-ben, amikor az 1920-as érek 
„kurzusáénak kilengései is már régen likvidálva 
vannak? Erősen hisszük, hogy a fiatal kolozsváti 
szerző etekinlelben rosszul vcll tájékozva, amint
hogy tájékozatlanságára vall az is. hogy az uni
tárius vallásu torockóiakat teszi meg zsidógyüiö- 
lökr.ek, holott azok között sem ilyent, sem duhaj 
legényt nem talál. A címszerepet a most bemutat
kozott Nádor Olga mély drámai erővel, mégis 
megfelelő szordinóval alakította, amit különben 
teljes elismeréssel födöztünk föl Korda (korcsmá- 
ros) és Z Egyed Margil (özv. Blumné) diszkrét 
és elfogulatlan já ékában is. Szabö a vőlegényt 
szilajsággal, Homonnay a tanítót nemes érzéssel 
töltött: meg. Tarján azonban, mint jegyző, kicsit 
rideg volt Kár, hogy a szereptudás itt-e tt akado
zott. A millákszereplők ügyes sorából kiemeljük, 
mint rendezőt, Zilahyt, itt azonban a mindenki ál
lal jól hallott súgó diszkréciőjával mi is megsúg
juk, hogy az unitáriusoknál, az egy Írtén dicsősé
gére, csak egy ütéssel harangoznak, mintha kon
gatnának. A darabot, s a színészek jó előadását 
sokszoros tapssal honorálta a közönség. m. I.

Felújított operettek . Múlt pénteken „Éva", 
Lehár gyönyörű zenéjü opereitje, hétfőn az „Al- 
vinczi huszárok", szerdán a „Cigánybáró", csü
törtökön „A csókos regiment'' hozott megérdemelt 
sikert az operettegyüttesnek.

A színház m űsora. A színházi iroda közli: 
Operett talán még soha nem aratott olyan sikert 
a világ nagyvárosaiban, mint a „Mosoly országa". 
Főáriájál: „Vágyom a nő után" minden nyelven 
éneklik. A társulat féltő gonddal készül előadására. 
Trillap, Gellért, Homonnay, Erdődy a legnagyobb 
ambícióval viszik majd diadalra. Reméljük, hogy 
péntek, szombat és Piinkösd vasárnap est r zsúfolt 
házak fognak tapsolni nagy siketének. — Piinkösd 
hétjőn egy nagyszerű magyar operett bemutatója: 
„Túl a Dunán Baranyában". Vig szöveg és pom
pás tánczene. — Vasárnap délután „Maya", hétjőn 
délután a „Csókos regiment" kerül színre teljes 
zenekarral, olcsó helyárakkal. — Kedden a Bel
városi Színházban 150 előadást ért „Meddig fogsz 
szeretni ?" A darab elejétől végig szellemes, mulat
tató. Francia pikantériája miatt fiatal leányoknak 
nem való. — Szerdán újra bemulató. Erdélyi Mi
hálynak, a „Hazudik a muzsikaszó" szerzőjének 
legújabb darabja : „Cserebogár, sárga cserebogár". 
Aki jókat akar kacagni, okvellenUI nézze m eg! — 
Csütörtökön úgyszólván ingyen szórakozhat! A 
direkció elhatározd, hogy aki minden héten egy
szer egy ülőhelyet vált, az 2 személyre szóló je
gyet kap, s emellett a legértékesebb operetteket 
tűzi ki műsorra. Az első ilyen előadásban Kálmán 
Imre világhírű magyar zeneszerző legszebb ope
rettje, a „Cigányprímás" kerül színre. — Pénteken 
áltilános közkívánatra 120 P és 34 filléres hely
árakkal a „Torockói menyasszony".
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KÖZGAZDASÁG.
* A V eszprém várm egyei M ezögazgasági 

B izottság  kOzgyQlése. A Veszprémvármegyei 
Mezőgazdasági Bizottság április 29. én közgyűlést 
tartott, amelyen elnökké egyhangúlag Holltscher 
Károly gazéi, főtanácsos, országgy. képviselőt vá
lasztották meg, aki azonban eme tisztséget, sok
oldalú elfoglaltságára hivatkozva, a bizottság leg
nagyobb sajnálatára nem fogadta el. így elnökké 
egyhangúlag Szabadhegy Elemér gazd. főtanácsost, 
alelnökökké dr. Jókay Ihász Miklóst és Beretz Pált, 
előadó jegyzővé pedig Töpler Ernő gazd. egyes, 
titkárt választották meg. Részletesen foglalkozott a 
közgyűlés a Felsődunánluli Mezőgazdasági Kamara 
tej- Ó3 zöldhitel javaslataival, az Orsz. és Vidéki 
Mezőg. Hitelvédő Egyletek tervezetével stb., s ja
vasolta, hogy a tejforgalo'n az egész országra ki
terjedő törvényes intézkedéssel szabályozhssék, de 
addig is, amig ez bekövetkezik, szükségesnek tartja 
a tejkereskedők leg^.gorubb ellenőrzését. Eszerint 
a jövőben tejkerc:ktdői vagy tejgyü tői iparenge
dély. csak azok kaphassanak, akik megfelelő szak
tudással, felszereléssel és forgótőkével rendelkez
nek, mindazoktól p:dig, akik eme követelmények
nek nem felelnek meg, az iparengedély vonassák 
vissza. A bizot'~ág állást foglalt a mezőgazdasági 
termények á ával arányban nem álló és úgy a 
gazdák, mint a fogyasztóközönség érdekeit sértő 
vásári helyphizek, kocsipénzek, városi vámtételek 
stb. leszáili'ása érdekében.

* A várm egye állatállom ánya. A várm. 
kir. gazd. felügyelőség befejezte a tavaszi állat- 
összeirást, aminek eredménye a következő: A mu't 
évvel szemben ezévben mutatkozik a szarvasmar
hánál 3 6 %  növekedés, sertésnél 272  %, juhnál 
16 2 %  csökkenés. A lónál számbavehető eltérés 
nincsen. A szarvasmarha állomány növekedését az 
okozta, hogy a gazdák a minimális kereslet és 
árak folytán nem tudták eladni fölösleges állatai
kat. A sertésállomány csökkenése részben a két 
év előtt fellendült hussertéstenyésztés visszéfejlő- 
désének 8 annak tulajdonitható, hogy a múlt évben, 
különösen a pápai és devecseri járásokban sertés
vész pusztított. A juhállomány csökkenése az ala
csony gyapjuárak és a kizárólagos juhlegeiők 
aránylag csekély kiterjedésének a következménye.

* A m ezőgazdasági helyzet. A közigazga
tási bizottság ehavi ülésén Halmi Nándor gazd. 
felügyelő, a várm. kir. gazd. felügyelőség vezetője 
április havi jelentésében a következőket terjesztette 
elő: A múlt hóban a mezőgazdasági helyzetben 
némi javu'ás konstatálható. Az őszi vetések fejlő
dése, úgy a tavasziak kelése is jó volt, a télen 
fagykárt szenvedett őszi repcék egy részét azonban 
ki kellelt szántani, ami területben körülbelül 25 %- 
ra tehető. A tavaszi vetőmagkioszfás idejében meg. 
történt, azonban sok, valóban reászoruló gazda 
nem kaphatott a gazdasági felügyelőség utján 
árpa- és zabvetőmagot azért, mert a vidéki hitel- 
szövetkezetek szükkeblüsége folytán a hitelképes

ségük — a miniszteri rendelet intenciója ellenére 
— nem állapíttatott meg. Ezek a gazdák azu án 
kénytelenek voltak tengerit és burgonyát vetni, s 
igy az idén a kapásnövények vetésterülete a ren
desnél jóval több lesz. Vettetlen terület nem ma
radt. Az amugyis szűk takarmányviszonyokat na
gyon megnehezítette a kései tavasz, aminek foly
tán a múlt hóban olyan takarmányt! ány állott be, 
hogy az állatok leromlottak, a fejési eredmé
nyek lecsökkentek, úgy, hogy a tej és tejtermékek 
hiányát nemcsak Budapest, de a vidék is meg
érezte. Az értékesítési és munkásviszonyok vál o- 
zatlanok.

* M ezőigazdasági b izottsági ülés Z ircen.
Zircröl jelentik: A zirci járás mezőgazdasági bi
zottsága vasárnap ülést tartoft. Holltscher Károly 
országgyül. képviselő, a bizottság elnöke, sokirányú 
elfoglaltsága miatt az elnökségről lemondott. Bu 
csubeszében a mezőgazdaság aktuális problémáit 
ismerteite és tájékoztatást, irányilást adott a jövőre 
s hangoztatta, hogy azért továbbra is lelkes tagja 
akar lenni a bizottságnak. Dr Wéber Arnulfapát 
sági jószágkormányzó mondott hálás köszönetét, 
eddigi működéséért, a lemondott elnöknek, akinek 
utódául .Valla Ferenc ny. alezredes, tündérmajort 
földbirtokcst választották meg. Alelnök újból Hűt 
dgner Mihály bakonynánai kisgazda lett, a jegy- 
züi állást pedig Vajda Barna zirci járási gazd. fel
ügyelővel töltölték be.

IRODALOM és M ŰVÉSZET.
(Asszonyok uj és fontos egészségügyi 

útm utató ja) jelent meg, szerzője a Teleia;főorvosa, 
dr. Földes Lajos, akinek nevét „Orvosi tanácsok 
fiatal asszonyoknak" c. műve mar ismertté tét e. 
A női betegségekről, megelőzés, védekezés c. műve 
hiánytpótló. A szerző három évtized gazdag tudás
sal párosult tapasztalatait bocsájtja a nők rendel 
kezesére s mindazt, amit a női betegségekről tudni 
kell, egyszerű, világos, a legkisebb ré zletekre is 
kiterjedő pontossággal tárgyalja. A megbetegedett 
azonnal tudja belőle, mit kell tennie, az egészséges 
pedig, hogyan óvhatja és őrizheti meg egészségét. 
A mű a női betegségek minden fajt'ját tárgyalja 
s különös részletességgel tér ki azokra, amelyek 
a legjobban elterjedtek és amelyektől a nők — 
sajnos joggal — a legjobban rettegnek, ezért e 
mű értéke az általános egészség érdekében felbe 
csülhetetfen. A gyönyörű kiállítású, gazdagon il- 
lusztrállt könyv ára csak 3 40 P. Megjelente No 
vdk Rudolf és Társa (Bpest, Vili. Baross u. 21.) 
kiadóvállalat munkásságát dicséri.

(A bor az em ber é le tében) Irta Osztróvszky- 
né dr. Németh Ágnes. A Magyar Szőlősgazdák 
Országos Egyesületének 30 éves jubileumával egy
idejűleg, mint az egyesület kiadványa, jelent meg. 
Terjedelme 4 mümellékltttel 224 oldal. Ára 5 P. 
Kapható a nPdtriau irodalmi vállalatnál (Bpest, IX.,

Ullői-ut. 2 5 ) és minden könyvkereskedésben. —* 
Szerző, aki kiváló szakiró, ismerteti a régi idők 
szőlőművelési módjait s kitér a borfogyasztásnak 
általános szokásaira is. Érdekes része a könyvnek, 
amely az emberiség vallásos életével kapcsolato
san vezeti le a bor döntő szerepét az embert életben. 
Áttekinthető és érdekes a bor közgazdasági, illető
leg kereskedelmi fontosságának ismertetése a rég
múlt időktől a mai napig. Dőntő fontosságú és 
érdekességü fejezet a bornak, mint orvosságnak 
és tápszernek ismertetése is, mig a következő fejezet 
az irodalomnak és művészetnek a borral kapcso
latos megnyilvánulásairól szól. Végül a magyar 
borgazdaságnak vázlatos történetét adja.

(Az Uj Idők ö tezer pengős re jtvénym eg
fejtési versenye.) Az Uj Idők pünkösdi számá
ban réjtvénymegfejtési verseny veszi kezdetét. Száz 
rejtvény fog húsz hét alatt megjelenni, azok közül 
húsz keresztrejtvény, a többi nyolcvan másfajta 
fejtörő. A versenyben mindenki résztvehet. A ju
talmak értékének összege 5000 P. A rejtvénymeg- 
fejtési verseny feltételeit az Uj Idők legutóbbi 
száma közli. Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapja 
most is változat >8 tatalommal jelent meg. Z lahy 
Lajos, Kosáryné Réz Lola, Lyka Károly, Ernőd 
Tamá3, Sz«Jp Ernő, Ricarda Huch, Görög László 
elbeszéléseit és cikkeit olvashatjuk e számban, 
amelyet a híres festmények reprodukciói, régi ma
gyar kastélyokról készült fényképek, időszerű ké
pek, Bódás János, Fekete Lajos, Zsigmond János 
versei, könyvkritika, a második rec> ptpá yázat és 
a népszerű rovatok tesznek gazdagabbá A kiadó- 
hivatal: Bpest, VI., And-ássy ut 16. bárkinek küld 
mutatványszámot. Előfizetés negyedévre 6 40 P.. 
egyes szám 50 fillér.

(K épkiállitások V eszprém ben). A várme
gyeház dísztermében újra látható Hénel Gusztáv 
és leánya : Margit, régi kedves ismerőseink gaz
dag képtárlata. A művész nem szorul külön di
cséretre, festményei, amelyeknek tárgyai külföldi 
és hazai táj k, alakok és csendéi tek, magukon 
viselik a művészi tudás és meglátás bélyegéi. A 
kiállítás a jövö héten zá ul be.

A városházán pedig Pünkösd vasárnapján 
nyílik meg Fdy Sándor akad festő képkiáll tása 
A portréiról előnyösen isméit, jeles művesz mint
egy 50 szebbnél szebb festményével mutatkozik 
be. Kepei erdélyi, kőszegi, veszprémi stb. motívu
mok 8 valamennyi egy művészetében elmélyedő, 
kiforrott talentum alko ása. A kiálli ás csak néhány 
napig 1 j sz nyitva.

(F ilharm ónikus hangverseny Zircen). A
Z'rci Filharmónikusok Társasága dicséretes törek
vése nem sülyed tétlenségbe s Áldozócsütörtökön 
immár a harmadik hangversennyel gyönyörködtette 
közönség-1 A most is elért nagyszerű siker Létray 
Gyula apátsági karnagynak, a zenekar lelkes ve
zetőjének finom zenei fölfogá át s a társaság tag
jainak jeles teljesítményét egyaánt dicséri. Eulen- 
berg : „Malom a Fekete erdőben" c. idilljét, Wald- 
teuffel: „Espana keringő“-jét s a „Rajta, előre !•

Papírárukat
olcsón

Nyomtatványokat
gyorsan

Könyvkötést
Ízlésesen

Fodor Foronc papiráruháza és könyvnyomdája szállít
______________________________________________ Veszprém ben, S zabadság-tér 3. Telefon 54.
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c. Indulói a zenekar adla eló kitünó összetanulás- 
ban. Rílcz Tériké, a zenekar kísérete melleit, egy 
groteszk láncban mutatkozott be igen sikkesénél 
kedvesen. A Létray Gyula által hangszerelt ,A 
kis kadett' c. operettben Rhostkzy Gabriella 
és Winkler István mint veszprémi vendégek sze
repeltek s a rutinos jáléku mfikedvelópárt sok
szor a lámpák elé hívták. Skobrik Pál és Kiss 
József voltak még a darab sikeres közremű
ködői, akik Ulrich Ferenccel együtt még a „Misa 
Hungária fotbalmérkózése* c. kitűnő bohózatban 
is kedélyesen szórakoztatták a közönséget Műso
ron kivüli szám volt Helwig Lukács művészi cselló- 
játéka, egy magyar ábrándot és Popper „Oavolt*- 
ját adta elő gyönyörűen. A fellelkesült közönség 
viharosan ünnepelte a hangverseny szereplőit.

T E S T E D Z É S .
Labdarúgás.

A VTC vasárnap 4 :1  (2 :0 )  arányban ve
reséget szenvedett a SFC-tól. Az áldozócsütör
töki mérkőzéstől fáradt VTC nem volt veszélyes 
ellenfele a soproniaknak, akik mindkét félidőben 
nagy fölényben voltak s végül is Maróthy és Seidl 
I. (3) góljaival megérdemelten győztek. A VTC 
gólját Novák I. lőtte. AzSFC bői jók voltak Seidl, 
Kardos és Neumann, mig a VTC bői Kálmán és 
Puska mutattak jó játékot. Bíró: Spitzer.

Az otthonában játszó Szombathelyi Vasutas 
csak igen erős küzdelem után tudta legyűrni 1 :0  
(1 :0 )  ra a mindvégig vészé yes Kinizsit. Az ázott 
talaj is akadályozta a pápaiak játékának eredmé
nyességét A szombathelyiek közül Maith. Handler, 
Kiss, a pápai csapatból Király, Csiszlérés Tar ér
demelnek dicséretet Bitó: Parányi.

Veszprémben a Move VSE a szfehérvári 
ARAK-on vett 2 :1  (1 :1 )  arányú diadalt. Rend
kívül izgalmas mérkőzés keretében találkozott a 
két bajnokjelölt együttes s a veszprémieknek alig
hanem a bajnokságot is meghozta. A sáros talajon 
a MOVE csak az első félidőben bírta az iramot, 
majd lefutásokkal kísérletezett, amiből megszüle
tett a győzelmes gól. A mérkőzés utolsó negyed
órájában az ARAK irgalmatlan finist diktált és 
csak a MOVE védelem önfeláldozó játékán múlott, 
hogy nem sikerült kiegyenlítenie. A MOVE-bői a 
védelem, élén Tolnai kapussal, mig az ARAK-ből 
a csatársor tűnt ki. Gólövök: Pöcze, Pintér 
(MOVE) és Varga I. (ARAK). Biró: Erdélyi.

A Sárvári SE a vendégül látott Pápai Perut- 
zot 4 :2  (3 : I) arányban verte meg. A hazai pá
lya és a közönségnek lelkes biztatása is segített 
hozzá. Góllövök: Kiss, Horvá h. Varga, Szabó 
(Sárvár), Vacskó (2) Pápa. Biró: Neubrum.

Várpalotán az Ipartelep és az Unió mérték 
össze erejüket, ami 3 :2  (1 :1) arányban a lelkes 
Ipartelep javára dőlt el. Góllövők az Ipartelepből 
Czuppon és Horváth (2), Jók voltakiHorvá h, Mol
nár, Tóth, Sefcsik, Polgár és Krausz, illetve 
Czuppon, Csigi, Hercz, Rózsa és Metlesics II.

Perutz II.—Testvériség I . 7 :3  (1 : I) Pápa. 
Bíró: Csapó.

Sóstó—VTC ifjúsági 8 :0  (3 :0 )  Szfehérvár. 
B író: Lőrinc.

o A Piarista Diákszövetség szigligeti ki
rándu lása . A Pünkösd hétfőre tervezett autóbusz 
kirándulás — Nagyvázsony-Tapolcán át Szigligetié 
s vissza a Balaton mellett —. közbejött akadályok 
miatt a május 22,-i vasárnapra halasztatott. Még 
néhány uj jelentkezőt elfogad a szövetség. Indulás 
reggel 7 kor a színház elöl, megállás a nagyvá
zsonyi várnál s a tapolcai tavas-barlangnál. Szig- 
ligeten szentmise, a várromok bejárása, visszafelé 
a badacsonyi sziklához és Kisfaludy-házhoz séta, 
Dörgicsén, esetleg az idő szerint Bfüreden rövid 
tartózkodás.

o Atlétikai verseny a  MOVE-pályán. Ál
dozócsütörtökön rendezték Veszprémben, a MOVE- 
pályán az Észak-nyugati kerületi kezdő atléták 
versenyét, aminek eredménye a következő: 100 m .: 
1. Vadas (ARAK) 119, 2. Farkas(Z. MOVE) 12 I, 
■J Terdy (V. MOVE) 124. Diszkosz: 1. Kántor 

MOVE) 33-36 cm„ 2. Füzessy (ARAK) 33 16, 
Kovács (KGAAC) 3041. Sulydobás: I. Kántor

Eredményesen hirdethet a
V eszprémvármegyében.

Üzletáthelyezés.
Ezúton tisztelettel értesítem a nagyérdemű vevő
közönséget, hogy üzletemet még május havában

a volt Lénárt-féle helyiségbe
Kossuth Lajos-utca 3. sz. aló

h e l y e z e m  á t .  T o iU lt l  s í i m  pártfogást kérve  vagyok tiszte lettel

B EN E D E K  PÁL üteg és parcellán kereskedés
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11 75, 2 Za| (ARAK) 10 42, 3. Hodász (KOAAC) 
1041. 3000 m .: 1. Viola (ARAK) 10 22-9,2. Posch 
ner (V. MOVE) 1048. Rúdugrás: 1. Farkas 271,
2. Pénzváltó (ARAK) 2 70, 3. Körösty (KGAAC) 
270. Hármasugrás: 1. Körössy 12 10, 2. Trefter 
(KGACC) 1195, 3. Vadas 1165. Távolugrds: 1. 
Vadas 629, 2. Körőssy 613, 3. Trefter 589 Ge- 
relyvttés: 1. Kántor 41'47, 2. Körössy 41-40, 3. 
Blazsur (ARAK) 4I'30. Magasugrás: 1. Körőssy 
1-60, 2. Vadas 1*60, 3. Kellermann (Z MOVE) 
1-53. 800 m. : 1. Feili (Z MOVE) 2 1 7 9 , 2. 
Poschner 2 18 4, 3. Rideg (ARAK) 2'22 8. 400 m .: 
1. Rideg 58, 2. Feili 58 8, 3. Horváth (V. MOVE) 
49. Pontverseny: 1. ARAK 35, 2. Z. MOVE 32,
3. KOAAC 23 és V. MOVE 8 ponttal.

o T u ristaság . A MTE Bakonyi Osztálya 
május 15.-én és 16.-án lurát rendez a Gerence- 
völgybe. Indulás 15.-én 7 51-kor vonat ai Vínje 
Sándor-major állomásig, onnan, a bpesti Angol- 
Magyar Bank turistáival egyesülve, menetelés 
Fenyőfő, Hárságykut, Répáskul és a Huszár-va- 
dászház érintésével, a Gerence-patak menléi Ba- 
konybél községbe. Meghálás ugyanott. 16 án 
Bakonybélről meneteléi, a FeketeHajagon át. Hs- 
rend állomáshoz. Visszalérés Veszprémbe 16 -án 
d. u. 17'39-kor. Vasúti költség: fél III. oszt. 1.35 
P. Hálépénz 1 P.

o  L evente-blrkőzóverseny A Veszprémi 
Levente Egyesület birkózó alosz álya Áldozócsü
törtökön dé'után rendest; házi birkozóversenyét 
a volt Kötőgyárban. A versenyt a leventezenekar 
a „Himnusz“-szál nyitotta meg, majd partertorna 
következet', azután megkezdődött a versenybirkó
zás. Az egyes súlycsoportok helyezettjei a követ
kezők: Légsuly: I. B iti István 1913. évf. 2 Bs- 
rényi Gyula 1913. évf. 3. Sándor Elek 1916. évf. 
Pehelysúly: 1. Hock János 1912. évf. 2. Drex'er 
Lajos 1912. évf. 3. Iüikmann György 1915 évf. 
KOnnyüsuly: 1. Fekete Kálmán 1911. évf 2 lilik- 
mann József 1913. évf. Kisközépsuly: 1 Schmidl 
Antal 1913. évf. 2. Bencsik Mátyás 1913 évi 3. 
Molnár Jenő 1914, évf. Nagyközépsuly: l.Sztraka 
Gyula 1912. évf. 2 Soproni Dezső 1913. évf. 3. 
Oöndöcs Ferenc 1911. évf. Nehézsúly : 1. Kiss 
Ferenc 1911. évf 2. Rohács Jenő 1914 évf. 3. 
Löhnerf István 1911. évf. (visszalépet1). Az egyes 
súlycsoportok küzdelmei közben a kezdők iskola
birkózást mutállak be, amelyben kiváltak : 1. Nyúl 
Sándor 1918. évf. 2. Tavaszi József 1919. évf. 3. 
Varga Gyula 1918. évf. 4 Horváth Sándor 1917. 
évf. A vezefőbirő tisztét Moldovány Tibor, a pon-
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fozóbiróét Szedlák János látta el. A vesenyt Véni* 
Sándor birkózó oktató revdezte és vezette, akinek 
agilitását és tudását a birkózók szép munkája 
minden szónál szebben dicséri. A versenyt végig 
nézte dr. Csiba Mór min. tanácsos, pénzügyigaz* 
fa tó, a Levente Egyesület elnöke is, aki a győz
teseknek személyesen adta át, buzdító szavak ki* 
söreiében, az okleveleket.

Anyakönyv.
Születés: Taál Ferenc ipari segédrn. és Németh Anna

fia László r. k. — Singer Ernő keresk. és Lövi Margit 
leánya Ágnes izr. — Burdon János szobafestó-s. és Sild 
Terézia fia János r. k. — Barát György napsz. és Bálint 
Klára leánya Erzsébet r. k. — Engel Imre magántisztv. 
és Polatsik Sarolta fia Tibor izr. — Kovács Imre fm. és 
Szegletes Katalin fia Imre r. k. — Nagy Ilona cseléd le
ánya Ilona Mária r. k. — Vitéz Bakonyi András vendéglőt 
és Csekö Lenke leánya Magdolna Sarolta ref. — Pap 
Sándor gépész és Poszpikál Erzsébet fia Sándor ref. — 
Léb Fdrenc napsz. és Czupper Ilona leánya Rozália r. k. 

Halálozás Varga József ny. urad. számt. 48 é. r. k.
— Özv. Szűcs Józsefné Kecskés Franciska mag. 83 é. r. k.
— özv. Benkö Istvánné Birkás Éva fm. napsz.-nö 83 é. 
r. k. özv. Horváth Jánosné Nagy Etelka 80 é. r. k. — 
Török Lajos fm. napsz 28 é. ref. — Szabó István gazd. 
cseléd 32 é. r. k. — Özv. Tóth Mártonná Horváth Erzsé
bet fm. napsz-nő 63 é. r. k. — Pólusa Pál 22 h. r. k. — 
Derhán Ferenc fm. napsz. 53 é. r. k. — Brozman Gusztáv 
kékfestö-s. 79 é. ev.

Házasság: Horváth Gyula könyvk.-s. r. k. és Gan* 
Erzsébet izr.

Veszprém vármegye közigazgatási bizottsága 
kisajá-itisi albizottságának elnöke.

663—1932. kb. szám.

Hirdetmény.
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr 

98.662—1928. I. K. M. számú elhatározásával a 
balatonfőkajiri róm. kai. egyházközség kérelme, 
illetve a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr hozzá intézett megkeresése folytan, a balaton- 
fökajári róm. kát. egyházközség részére, az általa 
épített balatoniőkajiri róm. kát. uj népiskola cél
jára szükséges ingatlan területrészek megszerzé
sére az 1881. évi XL1. t.-c. 1. § ínak 13. pontja 
értelmében az 1926. évi VII. t.-c. 10. § a alapján 
kisajátítási jogot engedélyezett és a kisajátítás alá 
vont ingatlanra nézve a kisajálitísi eljárásnak az 
1881. évi XLI. t. c. 33. és kövelaező § § a i értel
mében való lefolytatását elrendelte.

Az ismertetett miniszteri elhatározásban fog
lalt rendelkezésekhez képesta 7890—1931. M. E. az. 
kormányrendelet 5. § ának 3. bekezdése értelmé
ben alakuló bizottság a kisajátítási letv megálla
pít i ra, az érdekelt felek közölt esetleg lélrehozható 
barát-ágos egyezség előzetes megkísérlése és az 
érdekelt felek állal az 1881. évi XLI. f.-c. I. feje
zete alapján netán emelendő igények és észrevé
telek let árgyaiása végett a tárgyalási Balalonfőkajár 
községben, a községházánál 1932. évi m iju s  hó 
31.-én d. e. 9 ó rakor kezdi meg.

A kisajátítási összeírás és helyszinrajz, nem
különben jelen hirdetmény egy példánya ugyanott 
folyó évi április 30,-álál folyó évi május hó 14. 
napjáig terjedő 15 nap alatt közszemlére tétetnek 
ki, ahol azokat a hivatalos órák fdeje 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, úgyszintén 
a Veszprémben kiadott „Veszprémvármegye“ ciratá 
hetiláp egymásután megjelenő legközelebbi három 
számában közöltetni fog.

Felltivatnak enné fogva a kisajililási össze
írásban foglalt ingatlanok tulajdonosai, a lelek- 
könyvileg érdekeltek és mindazok, kik ezen eljá
rásnál magukat bármely oknál fogva érdekelteknek 
tekinlik, hogy a kitűzött 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. l.-c. 34. i) a 
érteimében a kisajálilási terv felelt az esetben it 
határozni fog, ha az érdekeltek közül senki sem 
jelennék meg.

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

123 főispán, a kisajátítási albizottság, elnöke.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.
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