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A társadalom pillére.
Nagy érdeklődés előzte meg a parlament

ben Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter 
felszólalását s a figyelem a társadalom részé
ről is fokozott mértékben nyilvánult meg, külö
nösen a kereskedő- és iparososztály részéről. 
A miniszter több, mint három órás beszédében 
olyan széleskörű megvilágítást nyújtott tárcája 
minden jelentékeny vonatkozásának, hogy ez 
a  miniszteri beszéd nyilván még sokáig foglal
koztatni fogja az érdekelt köröket.

Minden vezető pozícióban levő férfiút az 
a  vágy tölt el leginkább, hogy alkosson va
lamit. A köz ügyeinek helyes irányú szolgálata 
azonban erősen leköti ma az alkotó kezeket. 
Már az is nagy eredmény, ha az irányitó fak
torok tartani tudják a kormányzatukra bízott 
értékek régi állapotát s újabb megterhelések 
nélkül nyitva hagyják a fejlődés lehetőségeit. 
Különösen nehéz helyzetben van manapság az 
az irányitó közfunkcionárius, aki a magyar ter
melő és foglalkozási ágak legsúlyosabb egye- 
deinek ügyeit hivatott intézni. A világszerte ta
pasztalható gazdasági válság soha nem képzelt 
súlyos helyzet elé állította a magyar iparost s 
osztályos sorsa ebben a nehéz küzdelemben 
a  kereskedő-világ is.

Kenéz Béla miniszter bármennyire is ki
váló tudósa, elsőrangú gyakorlati érzékű szak- 
férfia feladatkörének, s bármennyire is kemény- 
kötésű, fanatikus hive a magyar ipar és keres
kedelem problémáinak, — mégis rossz időkben 
került minisztériuma élére. Beszédének minden 
gondolatából kiérződik, hogy ő sokkal többet 
s maradandóbbat szeretne alkotni hivatása kö
rében, mint amit már eddig is elért, de kény
telen óvatossággal nyúl a dolgokhoz, mert jól 
tudja, hogy a tulságbahajtott. az ország teher- 
biróképességét meghaladó alkotási láz ma nem 
az inspirált tehetségek egészséges alkotó he
vülete, hanem komoly bajok forrásának oko
zója lehet.

Mégis tárgyilagosan meg kell állapítanunk, 
hogy Kenéz Béla, rövid háromnegyed esztendő 
alatt, az üdvös intézkedések egész sorát lép
tette életbe s valóban ott is, ahol már azt hit
tük. nincs mit keresni, össze tudott kaparni az 
ipar és kereskedelem számára olyan dolgokat, 
amelyekből csak jó származott, ó  volt az, aki 
a  figyelmét intenziven a kisipar felé koncent
rálta. O nem csupán adóalanyokat lát ebben 
a  foglalkozási ágban, hanem bátor hangon hir
deti a kisiparos társadalom nagy nemzeti ér
tékét.

Valóban, a magyar társadalom erős pillére 
ez az osztály, amelyet könnyelműség volna 
senyvedő sorvadásra kárhoztatni. Mint minden 
foglalkozási ég, úgy a kisiparosság is áhítozva 
várja a hitelforrások megnyitását. Nem a kor
mányon múlik, hogy ezt a legfőbb exisztenciális 
követelményt nem tudja májusi esőszerü ézta- 
tással árasztani az iparostársadalom felé, de 
«mit az ország teherbíró képessége megenge
dett, addig a  mérvig élvezhették is a hitel

nyújtást a kisiparosság körében. A múlt évben 
közel 10 miliő pengő hitelt folyósított a kor
mány a kis- és a középipar számára, de ennek 
a rétegnek a támogatását volt hivatott szolgálni 
a megalkotott ipartestületi törvény is. De ugyan
csak az ő érdekükben történik a felesleges köz
üzemek fokozatos megszüntetése. A kereske
delmi tárca költségvetésének tárgyalásából az 
általános magyar szempontból legfontosabbnak 
tűnő kisiparosproblémát ragadjuk ki s hangot 
adunk őszinte örömünknek, mert a miniszteri 
beszéd arról tanúskodik, hogy Kenéz Béla 
nemcsak mégértő hive ennek a foglalkozási 
ágnak, de gondjaik alapos ismerője és ügyük 
megértő támogatója is.

A magyar kereskedelem és ipar ügye 
éppúgy betonnal van beépítve a világgazdasági 
viszonyok mai helyzetébe, mint az agrártársa
dalom problémái. Az inteligens magyar keres
kedőnek és iparosnak ma már nem kell ma
gyarázni, hogy válságos viszonyaink főokozója

nem belföldi keletű rugókon fordul meg. Amit 
ezektől a külföldi nyomásoktól elizoláltan tenni 
lehetett, azt nem mulasztotta el Kenéz Béla, 
csupán néhány igen népszerű alkotását ragad
juk ki. Ezek; a filléres gyorsvonatok beállítása, 
a posta népszerűsítése a telefondíjak leszállítá
sával, a háziipar pártolása, az agrártermékek 
tarifájának leszállítása s azok a kedvezmények, 
amelyek a személyvitel dijak terén egymásután 
nyujtattak.

Nem hiányzik itt jóindulat, vagy munka* 
készség. A kormány szívesen tesz könyitése- 
ket s főtörekvése éppen erre irányul. De túlzott 
igényeket ma támasztani oktalanság volna s 
legnagyobb baklövésszémba menne, ha ezeket 
a nehéz hónapokat, akármilyen oldalról jövő 
politikai befolyások alapján, úgy használnák 
fel, hogy egyes termelési ágak, vagy foglalko
zási osztályok meg nem engedett előnyöket 
harcoljanak ki maguknakfmás osztályok kárára.

Gü

„A magyar munkás utja.“
Surányi Lajos szociáldemokrata nyomdász, volt prágai cseh szlovák képviseld újabb rdplrata.

Most, amikor mindenki országot (s ít világot!) 
ment és már eddig is egész sereg könyv és röp- 
irat jelent meg. amelyek bevallottan a válság el
hárítása, a sorok közül kivehetőleg azonban nem 
egészen Önzetlen célok érdekében kUlOnbOzd áfiu- 
mokat ajánlanak a szegény magyarnak, érdemes 
foglalkozni Surdnyt Lajos nyomdásznak, a prágai 
parlament volt tagjának legújabb rOpiralával, amely 
A magyar munkás útja cimmel nemrégiben jelent 
meg. Surányi Lajos, akinek már több, a dunai 
népek tragédiájának okairól Írott rOpiratát ismer
tettük, szociáldemokrata nyomdász, aki azonban 
igen világos fejű ember és szerzel! tapasztalataiból 
becsületesen le merj vonni a következtetéseket. 
Azonkívül bátran kimondja az igazat, amint az 
az alábbiakból is kitűnik.

Szerzó, miután a rOpirat elején reámutat, 
hogy Maix, a szélsőséges szociálizmus megalapí
tója és Engels is azon a véleményen voltak, hogy 
„a háború Is lehet a társadalmi fejlődés tényezője, 
ha az a társadalom egyéb szükségleteivel ellentét
ben álló országhatárokat tol el“, hangsúlyozza, 
hogy ó nem islenili a háborút, de a proletárság 
mai tragikus helyzetének okát mégsem a háború
ban, hanem abban látja, hogy Amerika beavatko
zása .a  véres játszmát Franciaország javára dön
tötte el* s igy .a  háború kimenetelének az a lát
szata lelt, hogy a demokrácia gyOzOII az autokrá
cia fölött, tehát tulajdonképen haladás tOrlént.* 
A továbbiakban azulán — részben elvtársai Írásaira 
hivatkozva — kifejti, hogy .Franciaország tehát 
demokratikus berendezettsége ellenére is konzer
vatív, maradi állam, amelynek minden igyeke
zete abban merül ki, hogy mostani állapotában 
nyugodtan élhessen.* Ezzel szemben Németország 
gazdasági berendezettsége, ahol pedig a konzer
vatív porosz junkerség volt a domináló osztály, a 
legmodernebb alapokon nyugszik. Csehország és 
Szilézia is hatalmas ipartelepekkel rendelkeztek, 
s a .miliós ipari tömegek élelmezése fejlesztette 
magasra a német és az osztrák földművelést, és 
igy váll lehetségessé a magyar agrártermékek aka
dály nélkül való értékesilése is. Napnál világosabb 
tehál, hogy Európa közepének ez a némelmintáju 
elrendezettsége munkásszmpontból is, de az egye

temes emberi haladás szempontjából Is kedvező 
volt." .A világválságot* — állapítja meg ezért a 
rOpirat — „közvetlenül nem is a kapitalizmus csi
nálta, hanem az eszeveszeti francia kispolgári 
bosszuállás, amely örült gőgjében nem akarja észre
venni, hogy a világon rajtuk és vazallusaikon kí
vül mások is vannak.*

Nagyon érdekes és a helyzetre jellemző Su
rányi Lajos füzetének az a része, amelyben a ma
gyarországi szociáldemokrata párt . libapolttiká*- 
jára velit fényi. .Csak önmagukkal törődő“ prole
tárok ugyanis bizonyos előnyökért libát, vagy más 
Ízes falatot juttatnak a pal éroknak, de .ettől a 
tempótól minden öntudatos munkás undorral for
dul el. És a hivatalos szociálisla gondolat molt 
mégis az, hogy a proletdrsdg ilyen politikát foly
tasson. Vagyis, hogy épp azoknak a kegyeiért ese
dezzék, akik Közép-Európa népeit a pusztulásba 
lökték.* Ez a libapolitika nem akarja észrevenni, 
hogy ill alacsonyabb kulturiju  , népek harca folyik“ 
a magasabb kultúrájú népek ellen. Több szociál
demokrata külföldi levelével, részben a Népszava 
cikkeivel bizonyltja, hogy a .művelt Nyugat* mi
lyen kegyetlen a legyőzőt! államokkal szemben, és 
hogy Franciaországnak Németország, Csehszlová
kiának pedig, francia támogatással, Ausztria is  
Magyarország teljes elrothasztása a célja. Ennek 
ellenére is .majdnem naponta hangzik föl a kiál
lás a Népszavd-ból és az elvtársak ajkáról gyűlé
sen, kongresszuson és a parlamentben, hogy ke
ressük sz utódállamok és Franciaország barát
ságát.'

Hsbár a röpirat leszögezi, hogy eme csonka 
és rothasztott országokban .beteg a munkásmoz
galom is* és „erősen hajlik a mugkásság a bol- 
sevizmus felé*, mingyárt idézi Bauer Olló osztrák 
szociálistának a mull év novemberi gráci páitgyO- 
lésen történt fölszólalását, amely szerint ,egy for
radalmi diktatúra Ausztriában kél hétig sem tart
hatná magát," mert .Bécset három oldalról ágyuzni 
lehet anélkül, hogy osztrák területre kellene lépni.* 
Ugyanezt erősítette meg a szociálisla kongresszu
son Renner, aki szerint Ausztriának az orosz me
tódus követését ajánlani .tiszta őrültség.* Ezután 
rámutat, hogy a cseh munkások nagyobbik része
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sohasem volt szociálist!, valamennyi a pánszláviz
must szolgálja, és Massaryk köztársasága a kom
munista pártot is csak ravasz számításból, azért 
tűri, mert annak tömegei nagyobbára kisebbségi 
(magyar és tót — sztrk.) proletárok soraiból rek- 
rutálódnak és szívesen látják, ha ez a párt segít 
nekik elvégezni e tömegek elnemzetlenitését. De 
ha megmozdulásuk cseh érdekbe (ItkOzik, akkor 
jSn a sortQz.

Az orosz forradalom okainak rOvid ismerte
tése után Surányi La|os kiemeli, hogy az oltani 
viszonyokkal ellentétben mEurőpdban épp az autok
ratikus hatalmak alatt fejlődtek ki a világ legtö
kéletesebb munkásszervezetei, és ezek területeire, 
tehát a haladás földjeire törtek be, demokratikus 
gúnyát Öltve magukra, a sokkal primitívebb gaz
dasági szervezettel rendelkező újkori barbárok. Már 
most, ha akár a német, akár az osztrák, akár a 
magyar proletáisdg nyúlna az oiosz módszerekhez, 
ezek a barbárok pár hit alatt legázolnák ezt a 
megmozdulást és még ők lennének az európai ci
vilizáció megmentő'.'  A tennivaló tehát — mondja 
a  szerzO — .harcolni a termelés lehetőségéért a 
saját polgári osztályainkkal együtt is azok ellen, 
akik Európa legvirágzóbb és legfejlettebb terüle
teit a kínok kertjévé tették* és , harcolni a becs
telen békeszerződések ellen, amelyek acélpántként 
kötik el Európa gazdasági életének vérkeringését * 
Emelt fővel meri tehát hirdetni „a konstruktív né
pek polgárságával való szövetséget a termelés le
hetőségéért.*

Megkülönböztetett figyelmet érdemel Surányi 
röpiratának az a része, amelyben a szociáldemok
rata .vezető elvtársak“-nak arra az ellenvetésére 
reflektál, hogy: .Igen, csakkogy Magyarországon 
ellenforradalom van*. Itt aztán, többek kOzt ugyan
csak a Népszava 1918. november 10 -i cikkéből 
vett idézettel, bizonyítja, hogy mingyárt az oszt
rák-magyar monarhia szétesése után Magyarország, 
Német-Ausztria, Csehország és Jugoszlávia gazda
sági háborút kezdettek egymással s igy a cikkiró 
minden szavával az ellenforradalom gazdasági alap
já t igazolta, mert hiszen az ellenforradalom a 
végsőkig ragaszkodott Nagy-Ausztria és Nagy Ma
gyarország fönntartásához*. A hiba tehát a szerző 
szerint ott volt, hogy „1919 Husvétja előtt, amikor*
— szerinte — .a  feltámadás elkövetkezhetett 
volna, az Egység-Okmányát Apponyival elfelejtették 
aláíratni. Pedig *— mondja Surányi — „innen 
kezdődött volna Magyarország igazi függetlensége, 
mert ha ez a nép grófostul, cigányostul, zsidóstul, 
proletárostul és parasztostul együtt, úgy ahogyan 
van, összefog, akkor minden hordalékot kikerget 
innen. „De egy talpalattnyi területen háborúban 
lenni három ellenséges hatatommal és ugyanakkor 
bent épp a legjobb katonaanyagot akasztatni, azt 
nem lehet.* Rámutat még a szerző, hogy az ellen- 
forradalom is kereste az érintkezést a munkások
kal, akiket csatlakozásra akart, birni és a 67.es 
kiegyezésre utalva hangoztatja, hogy lehet megér
tett közeledés volt ellenfelek közfltt is.

Surányi Lsjos ezután magyarországi szociál
demokrata elvtirsai és a Népszava fejére olvassa, 
hegy annak hangoztatása: „Ha Magyarország de
mokratikus állammá alakulna, akkor a merev tri
anoni határok elhalványulnának*, és a pártkong
resszusokon, sajtóban stb. tett felelőtlen kijelenté
sek Benes cseh külügyminiszter malmára hajtják 
a vizet, aki azokat a revízió ellen fö l Is használta, 
8 akinek „sem demokratikus, sem konzervatív Ma
gyarország nem kell*, hanem csak „egy kinzotl 
országcsonk kell, amelyben az osztályok és feleke
zetek szüntelenül marják egymást*, s amelyen ke
resztül akarja megvalósítani végső álmát: a kö
zép európai nagy-szláv államot. Majd fölveti a 
kérdést: mi a teendő? „A pártvezetöség* — Írja
— „túlságosan leegyszerűsíti a problémát. Ha 
reformok révén nem elégítik ki a prole'árságot, 
akkor jOn a forradalom* — u ta l .  Mónus el vtárs*- nak 
a spanyolországi állapotokról telt megjegyzésére. 
Csakhogy.másahelyzet Magyarországon. Itt egyfor- 
radalml megmozdulás az ellenség célkitűzéseit szol
gálná és a forrongó magyar proletárok tízezrei ha
marosan délszerbiai, romániai és thereseienstadti 
internáló táborokban sínylődnének.' „Ám én tudom*
— folytatja Surányi, — „hogy a magyarországi 
szociáldemokrata párt vezetői nem is akarnak for
radalmat, csak ijesztgetnek vele. De viszont refor
mokra nem állítják be a pártot. Folyton külföldi 
példákra hivatkoznak, de egy betűt sem tanulnak 
az oltani pártoktól". Ezután sorraveszi a német, 
osztrák, cseh és szerb szociáldemokratákat, akik 
mindenütt nemzeti érdekeket védelmeznek. Ezzel 
szemben a magyar munkások, akik a világháború

alatt „óramflponlosság*-gal, lelkiismeretesen vé
gezték föladatukat, „a k it forradalomban elvesztet
ték mindazt az erkölcsi tökét, amelyet 1918. októ
ber 31.-én rendelkeztek', és „ráadásul még a 
haza ellenségeinek is nyilváníttattak.* Pedig ez 
— a röpirat szerint — a munkásmozgalomban 
nem jelentéktelen körülmény s a magyarországi 
szociáldemokrata párt hibája abban van, hogy „az 
elmúlt 12 esztendő alatt nem igyekezett a magyar 
munkásságot beállítani egy olyan küzdelembe, 
amelyet a két forradalomban elvesztett erkölcsi 
tőkéjét visszaszerezhette volna*. Ez okból — vonja 
le a következtetést Surányi Lajos — „a magyar- 
országi munkásságnak tehát az a legközelebbi fel
adata, hogy az osztrák é3 német proletársággal a 
legszorosabb összeköttetésben harcoljon egy uj 
békekonferencia összehívásáért. Közben pedig, az 
említett országok proletárságával egyetemben, Igye
kezzék vildghangulatot teremteni a földarabolt te
rületek újraegyesítéséért, mert csak egyedül ez 
lehet a magyar munkás útja*.

A füzet utolsó fejezetében belpolitikai kérdé
sekkel és reformokkal foglalkozik a szerző, amiben

már nem teljesen értünk vele egyeL Habár a ma
gyar munkást mindenkor szivesen látjuk a hazáért 
küzdő polgárság (és nem a proletárság I) soraiban, 
ebben az együttes munkában legkevésbé sem kö
vetelhet magának vezető vagy irányitó szerepet az 
a szociáldemokrata párt, amely az Istent és embert 
egyaránt gyűlölő, csak rombolásra képes, a szerző 
által is említett „legjobb katona anyagot,* a föld
műveseket és kispolgárokat csupán osztálygyülő- 
letböl akasztató bolsevizmust a nyakunkra zú
dította, s  amely a magyar munkásságot — a rOp- 
irat szerint is — a forradalmakban erkölcsi tőke- 
veszteségbe vitte. Surányi Lajos tisztességes szán
dékaira mindenesetre rávilágít hogy rOpirata emez 
utolsó részében beismeri, hogy „Magyarországon a 
történelmi osztály nélkül nem Is lehet kormányozni' 
s ,a  demokrácia is csak ennek legteljesebb részvé
telével valósulhat meg," —  éppen ézért a szociál
demokrata pártot arra szólítja fOl, hogy „kezdje 
meg minden f  eltétel nélkül a tömegakciókat a föl
darabolt területek újraegyesítéséért*

A rOpirat megrendelhető a szerzőnél: 3pest, 
VIL, Bethlen-u. 9., III. 25.

Országgyűlési képviselőink 
munkássága.
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kamatterheinek enyhítéséről stb. A borfogyasztási adó Otven százalékos csökkentését java
solta. — Holitscher Károly a főldhözjuttatottak hátralékaira részletfizetést sürgetett a Gazda- 
kamarában. A Gazdasági Liga alelnőkévé választotta Zlrc képviselőjét. — Gróf Festetics 
Sándor a hadirokkantak érdekében szólalt fői s az egységes pártot védelmezte meg

a képviselőházban.
D:. Schandl Károly ny. államtitkár, OKH al- 

elnOk-vezérigazgató, a devecseri kerület nagy nép
szerűségnek örvendő képviselője a parlament fó
rumán és egyik bizottságában ismét hallatta nagy- 
sulyu szavát, amit mindannyiszor fölemel, ha sze
retett magyar földmüvesnépe érdekeinek <„egvé- 
delmezéséről van szó. Bpesti jelentések szerint 
múlt pénteken a földművelési tlrca költségvetési 
vitájában mondott beszédet s abban azoknak az 
akadályoknak megszüntetését kívánta, amelyek ut - 
ját állják, hogy a budapestkOrnyéki falvak népe 
értékesítés céljából könnyen a fővárosba hozhassa 
termel vényeit. Részletesen ismertette a gazdasági 
szakoktatás ké dését és rámutatott annak a fon
tosságára, hogy a vidéki gazdatársadalom újabb 
generációja intenzivebb és alaposabb gazdasági ne
velésben részesüljön. Sióvátetle a gazdatisztek hely
zetét és sérelmeik jogos orvoslását kivánta.

Szombaton a képviselőház pénzügyi bizott
ságában szólalt fOl. Kívánatosnak tartja — mon
dotta, — hogy az eladósodott kisebb gazdák ter
heinek kamatozásánál könnyítések, a fö.dteherren- 
dezés kereteben megfelelő kíméleti intézkedések tör
ténjenek, még pedig minél előbb, hogy tisztán 
láthassák az érdekeltek a lehetőségeket. Ezáltal bi
zonyára véget érnének egyes vidékeken azok a po
litikai célzatú felelőtlen agitációk, amelyek az adós
ságok leírásával hitegetik a polgárokat a román 
agrártörvény mintájára, holott ez a törvény már 
Romániában is megbukott. A kamatkönny,tés min
denesetre szükséges, de megvalósításánál a vi
déki kis hitelintézetek nem viselhetik egyedül a 
könnyítés terhét, hanem azoknak megosztását a 
nagy intézeteknek és más erőforrásoknak is vál- 
lalniok kell.

E hét keddjén pedig a képviselőház pénz
ügyi költségvetési vitájában hangzott el egy, az 
előzőkhöz hasonlóan nagy tetszéssel fogadott be
széde és a bortermelők érdekében tett, lelkesen 
megéljenzelt határozati javaslata. Elismeréssel fo
gadta a pénzügyminiszternek azt a sikeres mun
káját, hogy az államháztartás egyensúlyát helyre
állította. Behatóan ismertette Közép Európa pénz
ügyi válságát s meggyőző statisztikával szemlél
tette az európai államok külkereskedelmének ka- 
taszrófális csökkenését. Nagy érdeklődéstől kisérve 
fejtegette a világ búzapiacán jOvő évben várható 
eseményeket éa terméskilátásokat, majd határozati 
javaslatot nyújtott be a borfogyasztási adónak 
1933 január l-tól való ötvenszázalékos csökkenté
séről. Végül a földteherrendezés és kamatkérdés
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legjobban vásárolhatunk 
FODOR FERENC könyvkereskedésében,

dolgában intézkedést kért a pénzügyminisztertől 
és a költségvetést elfogadta.

*
Holitscher Károly gazd. főtanácsos, a zirci 

kerület képviselője, a Veszprémvárm. Gtzd. Egye
sület elnöke szintén a mezőgazdaság édekében 
fejt ki értékes mudkásságot. A fáradhatatlan, nép
szerű gazdavezér — ahogyan egy győri tudósí
tónk jelenti — legutóbb az ot ani Fel sőduántuli 
Mezőg. Kamara közgyűlésén — amelynek alelnöke 
— ismertette a földhözjut látottakra vonatkozó fa- 
ku'tativ rendelet-tervezetet, amely elveti a Kamara 
által javasolt 10—12 kg.-os buzabéralapot és ehe
lyett kataszteri koronánkínt 120 P készpénzfize
tést ir elő, 7—8 P minimá'is és körülbelül 20 P 
maximális bérhatárok között. Egyébként a tőke
törlesztés 4 —5 évig eltolódik, addig a földhöz 
juttatónak csak bért fizetnek, de aki jobban jön 
ki a régi törlesztéses fizetéssel, az fizethet to
vábbra i3 a régi alapon. A főldhözjuttatottak több 
éves törlesztési hátralékainak kiegyenlítésére három 
éves kamatmentes részletfizetési kedvezményt sür
getett, mert a teljes elengedésnek elvi, morális és 
financiális akadályai vannak.

Vasárnap pedig a gróf Hadik János elnök
sége alatt álló Országos Gazdasági Liga közgyű
lésén vett részt — amini Bpestről jelentik — Ho- 
lltscher Károly. Ez az egyesület, a politikától men
tesen, kizárólag gazdasági alakulat és eddig mint
egy 50.000 kisgazda tagja van. A közgyűlés, amely 
elhatározta, hogy a Liga védnökségére József é t 
Albreht kir. hercegeket kéri föl, alelnönökké egy
hangúlag Holitscher Károlyt és gróf Bethlen Pált 
választotta meg,

Gróf Festetics Sándor, az enyingi kerület 
illusztris képviselője, aki ugyancsak odaadó és 
buzgó tevékenységet fejt ki a gazdák bajainak or
voslása körül, amivel választói őszinte szeretetét 
ér ragaszkodását biztosítja, a képviselőház szerdai 
költségvetési vitájában szólalt föl. Kérte, kogy a 
25 Vn-os hadirokkantak közül a legkisebb segély
ben részesülik segélyéi emeljék föl s a földvagyou- 
váltságnál adjanak nekik nagyobb kedvezményt 
Rámutatott, hogy az egységes párt állandó, inten
zív munkát fejteit ki úgy a kamatkérdésben, mint 
a földteherrendezésnél éa a vagyonvállságárak meg
állapításánál, valamint más gazdaérdekek képvise
letében, szakszerűen tárgyalta az agrárproblémá
kat, eredményeket is ért el, vissza kell tehát uta
sítani azokat az egyes oldalról elhangzott vádakat, 
—  mint ahogyan azt a pénzügyminiszter is vtszsa- 
utasitotta, — hogy a párt a gazdaérdekek meg
védésénél nem tette meg a kötelességét- Aggá
lyosnak látja, hogy parlamenten kívüli tényezők 
különböző nagygyűléseken programokat hirdetnek
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é t szítják az eiigüieüensiget, de nem jelölik meg 
az eszközt és módot, amelyel programjukat meg
oldhatják. Bizalommal van a kormány iránt éa a 
költségvetést elfogadta.

Dalosfinnepélyek a vidéken.
Veszprémvárm. Isk.kiv. Népműv. Bizottsága az 

idén is rendezett körzeti dalosUnnepilyeket a köz
ségi dalárdákkal, amivel azt a dicséretes célt kí
vánja szolgálni, hogy a dal szárnyain kiemelje a 
lelkeket a gondterhes életbfil s ezáltal is biztosítsa 
fogékonyságukat a nemesebb eszmék iránt. Rho
sóczy RezsO népmfiv. titkár minden elismerést 
megérdemlő buzgösággal szervezi és vezeti ezeket 
a dalosversenyeket, amelyek elsOje Pápán folyt lez 
amelyrOl már beszámoltunk. A második dalostln- 
nepély helye Bakonyszombalhely volt s a temető
ben hOsOk oszlopánál ment végbe. Gubicza Antal 
plébános mondott lelkes beszédet, a dalárdák pe
dig a „Hiszekegy*-et és „Himnusz"-! énekelték. 
A délutáni dalosversenyen Szabó DezsO főjegyző 
mondott (ldvOzlő beszédet, majd a dalárdák: a 
Bakonyoszlopi r. k. Énekkar, a Bakonyszenlászlói 
r. k. Dalegyesület, a Bakonyszombalhelyi Szent 
Imre Énekkar, a Rédei Énekkar és a Romándi 
Szent Imre Vegyeskar egy-egy kötött és szabadon 
választott kart énekelt, s B iktfi Antal, Ptoszt Ist
ván, Papszt Zoltán, Tungti Pál és Békefi Elemér 
tanító-karnagyok dicséretes kulturmunkájából a 
magyar dal népszerűsítése emelkedett ki. A szép 
ünnepség rendezőinek, a plébánosnak és tanítónak, 
valamint Esterházy Mária grófnőnek, a község fen- 
költlelkü pátrónájának Bertalan László, a király- 
díjas Veszprémi Dalegyesület titkára mondott kö
szönetét s lendületes buzdító szavait a dalárdák 
nevében Jakab Gyula rédei plébános köszönte 
meg. A bírálók: Gaal Sándor, a királydijas VDE 
karigazgatója és Rhosóczy Rezső titkár a sorrend
ben elől emlitett három dalárdát ta!álták|legjobbnak, 
de a többieket is elismerésben részesítették. Hang
verseny után vidám táncmulatság következett.

A harmadik körzeti dalosünnepétynek, amely 
Enyingen folyt le, nem kedvezett az idő. de azért 
a dalárdák: az Enyingi r. k. Férfi- és Vegyeskar, 
a Dégi r. k. Énekkar, a Mezőkomáromi ref. Ének
kar és a Siófoki Dalkör a zuhogó esőben is ki
tartottak Szönytgh István, Vadas István, Karsay 
Béla tanítok, illetve dr. Saller Aladár orvos, kar
nagyok vezetésével. Az összkar a „Himnusz“-t 
énekelte, majd Tóth Jenő főjegyző udvOzlő sza
vai után a kötött és szabad karok eténeklése kö
vetkezett. A bírálatot Gaal Sándor és Kecskés La
jos veszprémi karnagyok végezték és legteljesebb 
elismerésüket fejezték ki a karnagyoknak. A bírá
latban a siófoki és enyingi dalárdák kerültek első 
helyre. Dalosünnepély u'án a dalárdák hazafias 
énekszámokkal bekapcsolódlak a hősök emlékün
nepébe, amelynek szónoka dr. Bartók Egyed ciszt. 
tanár volt. Este műkedvelő előadást rendeztek 
Szónyegh Istvánná kiváló betanításában, akinek, 
valamint az ünnepélyt rendező férjének és a sze
replőknek a népműv. titkár fejezte ki elismeréséi.

A legimpozánsabb dalosünnepély a lobogó, 
díszbe öltözőit Balatonalmádiban folyt le s meg
jelent azon — dr. Véghe\y\ Andor tb. főszolgabíró, 
fűrdőbiztos és dr. Btkeffy  Ferenc várm. aljző, főis- 
p in i titkár kíséretében — dr. Kenessey Ponrác főis
pán is, akit Hili Sándor főjegyző fogadott az elöl
járósággal. Képviseltették magukat a fürdőigazga- 
tóság és az Almádiban éppen „csendes napok“-at 
rendező Ref. Figyelő Társaság. Reggel tábori mise 
és ref. istentisztelet volt, amelyeken, vallásuk sze
rint, az énekkarok is közreműködtek. Délután a 
dalárdák ünnepélyesen megkoszorúzták az irre
denta örökmécsest, ahol Morosits Jenő veszprémi 
polg. iskolai tanár mondott lelkes beszédet. A 
„Hattyú* vendéglőben nagy érdeklődés melleit le
folyt dalosversenyen az Adászteveli ref. Énekkar 
Csonka Árpád, a Balatonalmádi Dalkör Rhosóczy 
Rezső, a Balatonkenesei Iparos Dalárda Nagy Ká
roly, a Bkövesd-Csopak-Paloznaki Egyesiteti ref. 
Énekkar Pamotyay Lajos, a FUzfőgyáttelepi Férfi 
és Vegyeskar vitéz Gerlry Mihály, az Olaszfalusi 
r. k. Énekkar Erdósy András, a Papkeszi ref. Ének
kar Köntös Dezső, a Takácsi ref. Énekkar Tóth 
Albert, a Várpalotai Iparos Dalegyesület Benkő 
Béla, a Várpalotai Unió Dalkör Madarász Elek, a 
VOrOsberényi Énekkar Csonka Ferenc taniló-kar- 
nagyokkal veitek részi, Összesen 480 dalossal. A 
bíráló Gaal Sándor és Kecskés Lajos karnagyok 
megállapították valamennyi karnagynak nagy
szerű munkáját s hogy a dalárdák tavaly óta is

örvendetesen fejlődtek. A díszokleveleket Csajighy 
Károly káriai bíró, a királydijas VDE elnöke osz
totta ki magasan szárnyaló buzditóbeszéd kísére
tében, amiért 8 az ünnepséget rendező Rhosoczy 
Rezsőnek a dalosok nevében Kovics Vince pap
keszi ref. lelkészjmondotl köszönetét.

Városi közgyűlés Veszprénben.
Veszprém város képviselőtestülete szerdán 

délután rendes közgyűlés tarlotl dr. Berky Miklós 
polgármester elnOklésével, aki bejelentései során 
kegyeletes szavakkal parenlálta el Abelesz Jenő és 
Csomay István elhunyt képviselőtestületi tagokat, 
majd Endresz György és Biltay Gyula hősi halált 
halt repülőkéi emlékezett meg és indítványára 
emléküket jegyzőkönyvbe foglalták. Bejelentette 
még, hogy az á lami hatóságok mintájára a városi 
pót- és egyéb adók behajtása körül kamatamnesz- 
liál szándékozik életbeléptéim a jóhiszemű adó
hátralékosok részére. Majd dr. Jávorszky József 
forg. adóhivatali főnöknek a minisztérium intéz
kedésére történt felmentéséről számolt be. Végül az 
augusztusi közgyűlésnek szeptemberre való el
halasztását kérte tudomásul venni. A polgármester 
egyébként tudomásul veit bejelentéseihez dr. Karsay 
Sándor szólott hozzá, melegen emlékezett meg 
Jávorszkynak kiváló érdemeiről az adózókkal szem
ben ét kérte a polgármestert, hasson oda, hogy 
a felfüggesztő rendelet visszavonassék. Hasonló 
értelemben szólott dr. Kiss Ernő és Fodor Ferenc is.

Napirend előtt dr. Karsay Sándor a munka
nélküliek súlyos helyzetét telte szóvá é t hangsú
lyozta, hogy a város lélen megkezdett inségmun- 
káit foltétien folytatni kell é t erre fedezetet is kell 
teremteni. Válaszában a polgármester megígérte, 
hogy amit csak lehet, meg fog tenni a munkanél
küliség enyhítése érdekében. Dr. Szűcs Imre arra 
kért intézkedést, hogy a karpaszományos iskola 
továbbra is Veszprémben maradjon, meri ez a város
nak közgazdasági és kulturális ét'eke. Végül 
napirend előtt Róna Sándor a mozi üzemvezető
jének felmondását lelte szóvá.

A városi vadászati jog bérbeadásának és a 
moziépitkezés leszámolásának vita nélküli elfoga
dása után, a villamosvilágitás kérdésének tárgya
lásánál, dr. Kiss Ernő fölpanaszolta, hogy a villany
órák, a centrálé áramának bekapcsolása óta, fel
tűnően sietnek és intézkedést kért, hogy ez a 
helyzet mihamarabb megszűnjék. Bokrossy Jenő 
mfisz. tanácsos válaszában hangoztatta, hogy az 
órákat állandóan ellenőrzik, de különben is na
gyobb áram nagyobb világítást ad. A B.-Almádi 
Villamosipari Rt. kérésére elvileg kimondták, hogy 
megvásárolják a részvénytársaságot, majd több 
kisebb adásvételi és bérleti ügyet tárgyaltak le.

Nagyobb vita volt dr. Köves Jenő Gizellá
ién, központi fekvésű emeletes háza megvételének 
kérdésénél. A p. U. bizottság 55.000 P-ért java
solta a megvételét, mivel készpénzt csak 20.000 
P-t kellett volna érte adni, a többit a teher át
vállalásával, ezt meg adóbeszámítással födözték 
volna. A számvevőségnek azonban utólagosan ag
godalmai támadlak, a mérnöki hivatallal kiszá
míttatta a helyreállítási költségeket, amiket 28.000 
P-ben mutattak ki, ezenkívül számításokat végez
tek, hogy a ház jövedelmezősége sem biztos és 
megfelelő stb. Ezért az együttes bizottságok a köz
gyűlésnek már a vételi ajánlat elutasítására lettek 
javaslatot Dr. LengyeI Jenő indítványozta a meg
vételt és hivalkozoti Csomay Kálmán építésznek 
véleményére, amely szerint a tatarozás 5 —6000 
P-ből kikerülne, majd más, kevésbé értékes házak 
magas vételárával hasonlította össze a Köves-ház 
olcsó árát. Hilbner Béla és Hoffmann Géza azért 
ellenezték a vételi, meri a városnak nem maradna 
pénze és a hátralékos adófizetőket még jobban 
szorítania kellene. Dr. Radmnyi Viktor pedig szük
ségtelennek, luxusnak és a városra károsnak mi
nősítette a házvételt, amit aztán le is szavaztak.

A közgyűlés a városgazda illetményeibe előző 
szolgálatát beszámította, több városi tisztviselő 
bankigazgatóságához hozzájárult, végül a javadalmi 
hivatalhoz egy számliszli állás szervezését hatá
rozta el.

Rádiók, fényképező gépek,
am erika i Royal írógépek

részletfizetésre
kaphatók FODOR FERENC könyvkereskedésében

Arany- és ezüst- 
pénzeket

legmagasabb áron vesz

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém .

H Í R E K .
— Személyi h írek . Dr. Rótt Nándor me

gyéspüspök, aki csütörtökön hazaérkezett Nagy
kanizsáról, ma szombaton Szombathelyre utazott. 
— D. Kapi Béla evangélikus püspök kedden a 
soproni ev. líceum diákszövelségi találkozóján vett 
részt 8 az istentiszteleten prédikált, majd a vasi 
közép és a soproni egyházmegyék lelkészeivel tar
tott kétnapos konferenciát. — Dr. Werner Adolf 
zirci apát hivatalos körútja alkalmával legutóbb a 
szentgotthárdi ciszterci apátságot, majd a szfehér- 
vári gimnáziumot látogatta meg.

— A p ip a  követe Veszprém ben. Angelo 
Rótta érsek, a pápa követe junius 18.-án, jövő 
szombaton Veszprémbe érkezik a megyéspüspök 
látogatására s ittléte alatt megtekinti a katolikus 
intézményeket is. Vasárnap reggel ő fogja pontifi- 
kálni a püspöki szentmisét. A nuncius ünnepies 
fogadtatására, dr. Rótt Nándor megyéspüspök irá
nyítása mellett, nagyban készül az egyházmegye 
és Veszprém katolikus társadalma, a város képvi
selőtestülete pedig, dr. Berky Miklós polgármester 
vezetésével, már szombaton este tisztelegni fog 
elölte.

— Rótt N ándor m egyéspűspök tem plo
mot szentelt, m ajd  bérm ált N agykanizsán. Dr.
Rótt Nándor veszprémi megyéspűspök a karádi 
esperesi kerületben végzett bérmálása során szép 
ünnepség keretében fölszentelte a balatonszárszoi 
egyházközség uj templomát. Majd eredeti bérma- 
programján kívül még Nagykanizsára m enta bér
málás szentségét kiosztani. A megyés főpásztort, 
akii útjában dr, Csóthi Géza pápai prelátus, mura- 
kereszluri apái és dr. Pfeiffex János szentszéki 
jegyző, püsp. levéltáros kísértek, Nagykanizsán, 
számos hivő élén dr. Krdtky István polgármester, 
a város vezetőségével ünnepélyes fogadtatásban 
részesítette. A főpásztor ezzel be is fejezte tavaszi 
bérmálásait.

— Söpkéz Sándor a  M űegyetem  u j rek 
to ra . Bpestról jelentik: A József-műegyetem tanácsa 
legutóbb tartott tisztújító ülésén az 1932—33. tan
évre a műegyetem rektor magnificusává Söpkéz 
Sándor műegyetemi ny. r. tanárt, az enyingi ke
rület volt országgyül. képviselőjét választotta meg.

— Kap) Béla evangélikus püspök le lkész- 
konferenciája. Pipáról jelentik : D. Kapi Bélái 
a dunántúli ev. egyházkerület püspöke, múlt pén
teken és szombaton Pápán a veszprémi ev. egy
házmegye lelkészeivel körzeti lelkész-konferenciát 
tartott, amelyen részivel!, mint vendég, dr. Antal 
Géza dunántúli ref. püspök is, akit az ev. püspök 
Pápára érkezése után meglátogatott. Előadásokat 
tartottak Kapi Béla püspök, Takács Elek esperes, 
Turóczy Zoltán, dr. Mohácsi Lajos, Horváth Sán
dor, Hering jános és N övik  Rezső lelkészek, majd 
a konferencia a lelkipásztori működés elmélyítésé
nek a módozataival foglalkozott. A lelkészértekez
lettel kapcsolatosan igen szép vallásos estélyt ren
dezlek a templomban, amelyen Ihász Mihály kér-
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tai lelkész taitott előadást. Ezután a pápai gyüle
kezet presbitériuma tisztelgett a lelkészlakban a fö- 
pásztor elölt.

— H isz  István katolikus tábori püspök 
a ju tási allisztképzö tornaünnepélyén. H isz 
István róm. kát tábori püspök vasárnap Veszprém- 
KUlsöpályaudvarrs érkezett, ott a Veszprém jutási 
Kinizsi Pál allisztképzö és nevelőintézet parancs
nokságának volt a vendége. A délután folyamán 
pr. Kenessey Pongrác főispán, Kránilz Kálmán fel
szentelt püspök, veszpiémi nagyprépost, dr. Hor
váth Lajos alispán és a székeskáptalan több tag
jának társaságában megjelent az allisztképzö inté
zet évzáró atlétikai és lovasünnepélyén, ami az 
idén is a szokott fényes keretek között és kitűnő 
sikerrel folyt le.

— Egyházlátogatás. Szttcs József, a veszp
rémi ref. egyházm. esperese, múlt pénteken meg
látogatta a veszprémi ref. egyházat és megvizs
gálta az iskoláját is.

— Lelkészválasztás. Az enyingi református 
gyülekezet lelkész! áfására a választás kedden volt, 
amikor is — egy pályázó visszalépvén — 12 pá
lyázó közül 60 szótöbbséggel Monori-Kovács Fe
renc bpesti segédlelkészt választót ák meg.

— A Vármegyei T anítóegyesület köz
gyűlése. Balatonalmádiból jelentik: A Veszprém- 
várrn. Általános Tanítóegyesület kedden nagy ér
deklődés mellett [tat tolta meg éves közgyűlését 
Balatonalmádiban. Gyarmalhy Kálmán ig.-tanitó, 
egyesületi elnök megnyitójában kitartásra és to
vábbi lelkiismeretes munkálkodásra buzdította a 
tanítóságot, majd meleg szavakkal üdvözölte a

ülésen megjelent dr. Kenessey Pongrác főispánt, 
kos Istvánt az orsz. egyesület elnökét, valamint 

a még mindig gyengélkedő tanfelügyelő képvise
letében megjelent Munkácsy Sándor s. tanfelügye
lőt. Ezután Kenessey Pongrác főispán intézett 
kedves, buzdító szavakat az egybegyűltekhez s ki
emelte azt a nehéz és felelősségteljes nemzetépitő 
munkál, amit a tanítóság nap-nap után fáradha
tatlan kötelességludássat, hazafias lelkesedéssel 
végez. Báhnt Péter veszprémi tinitó mélyenszántó 
és a tanítóságot közelről érintő beszéde után 
Rákos István kir. tanácsos, orsz. elnök meleg sza
vakkal egy szebb, reményteljesebb jövő képét fes
tette a tanítóság elé A tiszlujilás során viharos 
lelkesedéssel újból Gyormathy Kálmánt, az egye
sület kiváló elnökét választották meg. A tárgy- 
sorozat letárgyalása u'án az ORTE helyiségében 
közös ebéden vetlek részt a tanítók.

— K e re s k e d e lm i, Ügyvédi és  ir o d s i n y o m 
ta tv á n y o k a t lo g s se b b s n  é s  le g g y o rs a b b a n  h é 
v é i t  F o d o r  F e re n c  k ó n yv n y o m d ájo , V e s e p ré m . 
T e s s é k  p ré b a re n d e lé s t  te n n i.

— Dalos-est. A királydijas Veszpiémi Dal- 
egyesület csütörtökön este kedves dalos-estét ren
dezett a Méhesben ennek a meghívására. A nagy
számban egybesereglettek közölt megjelentek dr. 
Kenessey Pongrác főispán és dr. Berky Miklós 
polgármester is. A királydijas dalegyesület, Griái 
Sándornak, jeles karigazgatójának vezetése alatt 
több szép magyar dal gyönyörű előadásával szó
rakoztatta hallgatóit. A vendég dalosokat a Méhes 
Társbirtokosság nevében Zsigmond János ny. ke-

esr. tanár, mint elnök üdvözölte meleg szavak- 
I, amire Csaidghy Károly kúriai bíró, a dalegye

sület nagyérdemű elnöke válaszolt szép beszéddel. 
A kedélyes együltlét a késő éjjeli órákig tartott.

— Reform átus „csendesnapok” A lm ádi
b an . Balatonalmádiból jelentik: A református intelli
gencia vezető tagjainak mintegy 150 főnyi csoportja, 
az ORTE üdülőházában, szombaton és vasárnap 
.csendes napokéra jöttek össze dr. Ravasz László 
püspök vezetésével. A püspök bevezető áhítat után 
,Az egyéni élet válságáéról tartott nagyszerű elő
adást, Benkö István rákospalota-óvárosi lelkész 
.A  biblia, a válságok könyve”, dr. Vidor János 
bpest-belsőlipótvárosi lelkész .A nemzetközi vál
ság”, Mutaközy Gyula, Kálvin-téri lelkész .A 
magyarság válsága”, dr. Mirltz Miklós, a Buda
pesti Hírlap munkatársa pedig .A társadalmi vál
ság” címmel beszéltek. Dr. Enyedy Andor miskolci 
lelkész, egyházker. főjegyző, Szabó Imre bpesti es
peres-lelkész és Sebestyén Andor bpest-kelenföldi 
lelkész biblia-órákat tartottak. A .csendes napok” 
látogatói között számos közéleti előkelőség volt, 
igy dr. Puky Endre, a képviselőház alelnöke, Dabasl- 
Ha\dsz Lajos ny. koronaflgyész, dr. Tasnddy-Nagy 
András máv. igazgató, Csécsi-Nagy Imre tábornok, 
dr. Csia Sándor máv. ig. főorvos, Veszprémből 
dr. Kenessey Pongrác főispán, Csajdghy Károly 
kúriai bíró, a törvényszék elnöke, dr. Cseresnyés 
József eg. fl. főtanácsos, főgondnokkal a pres

bitérium tagjai, számos lelkész stb., sőt Ravasz 
Lászlót meghallgatni dr. Óvári Ferenc felsőházi tag, 
az almádi katolikus egyházközség elnöke is meg
jelent. A kongresszus tagjai megkoszorúzták a hő
sök emlékművét, majd szünetek közben a Balaton 
és környéke szépségeit élvezték.

— Az Evangélikus Leányegyesület köz
gyűlése. A Veszprémi Evangélikus Leány Egye
sület 5. évi rendes közgyűlését junius 13.-án, hét
főn d u. fii 5 órakor tartja meg az ev. iskola tan
termében, melyre az egyesület tagjait, azok hozzá
tartozóit és az érdeklődőket tisztelettel és szeretet
tel hívja meg a V. E. L. E. elnöksége. Tárgysoro
zat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Mull közgyűlés jegy
zőkönyvének felolvasása és hitelesítése. 3. Titkári 
jelenlés az 1931. évről. 4. Könyvtári jelentés. 5. 
1931. évi zárszámadás letárgyalása. 6. 1932. évi 
költségvetés előterjesztése. 7. Elnöki bejelentések. 
8. Indítványok. 9. Az elnök lemondása és bucsu- 
zása. 10. Elnöki zárszó.

— Uj szakorvos Pápán. Dr. Edelényi-Szabó 
Gyula fül-, orr-, torok- és gégeszakorvos szem
klinikái tanulmányai után rendelőjét Pápán, Jókay- 
u. 16. szám alatt megnyitotta. Műtétéit és igazol
tan szegény betegeknek ingyenes szakorvosi ren
deléseit az irgatmasrend kórházában végzi. ]6i

— B eiratások Veszprém ben. A beiratások 
Veszprémben a kivetkező időkben lesznek : A k. r. 
gimnáziumban az I—IV. osztályokba jun. 14-én, az 
V—Vili-ba 15.-én d .e . 9—12-ig. Az első osztályba 
csak katolikus tanulók véLtnek fel. A behatáskor 
32 P-t, a tandíjmenteseknek 30 P t kell fizetni.— 
Az r II. fiú felsőkereskedelmi iskolában jun. 14. és 
15,-én d. e. 8 —12-ig. Az első évfolyamba a közép, 
vagy polg. iskola IV. osztályát végzettek iratkoz
hatnak be. — Az Angolkisasszonyok intézete pol
gári iskolájába 15.-én d.lu. 2 órakor, az elemi is
kolába 14.-én egész nap. — Az lrgalmasnővérek 
elemi és polgári iskolájában 14. és 15.-én. — 
A róm. kai, fiúiskolákban 14.ésl5. énd. e. 8 —12-ig, 
a református iskolában 13 és 14.-énd.e., az evan
gélikus iskolában 13. és 14.-én, az izraelita is
kolában 12. és 13.-án.

— T lsztu jitás  Zircen. Zircröl jelentik: Zir- 
cen kedden volt a tisztujitás. Községi bírónak új
ból Wetzl Nándort, helyettes biróvá Wolf János építő
mestert, elöljárókká Brückner Jánost, Kövessy Já
nost, Gfellner Gyulát és Teli Ferencet, pénztárossá 
újból Antzenberger Mihályt, kOzgyámmá Kersch- 
bautnmayer Henriket választották meg.

— E lveszett junius 1-én d. u. 5 és 9 óra 
közötti időben Peremarton, Berhida, Vilonya, Ki- 
rályszentislván községek érintésével Veszprémbe 
aezelő utón egy teherautón felszerelt rendszám
táblából E. kerületjeiző betű és 5. szám. Megta
láló szolgáltassa be a rendőrségre.

— Egyházi hangverseny. A veszprémi 
evangélikus gyülekezet kedden estefelé igen szép 
és nívós egyházi hangversenyt rendezett a temp
lomban s azon a másvallásuak soraiból is meg
jelentek a magasabb zene kedvelői és szakértői. 
A padsorokban ott üllek dr. Kenessey Pongrác fő
ispán, dr. Cseresnyés József egészségügyi főtanácsos, 
a református egyhái gondnoka, dr. Jdnossy József 
törvényszéki tanácselnök, a katolikus egyházközség 
világi elnöke, Ritter Lőrinc róm. kát. székesegy
házi karnagy, Kecskés Lajos székesegyházi főkán
tor, az Á'pádhári B. Margit Vegyeskar karnagya 
stb. A műsorból kiemelkedtek Lélray Gyula zirci 
ápátsági karnagynak orgonaszámai, jamelyek most 
meggyőzték a veszprémieket arról a magas zenei 
képzettségről és művészi tudásról, aminek híre már 
régen megelőzte Zirc egyházi s általában zenei 
élete kitűnő vezetőjének jövetelét. Kifinomult stílus, 
párosulva meleg színező érzékkel és pompás teh- 
nikával, ez jellemzi Létray Gyula művészi játékát, 
amely a csak kél manuálos orgonán a legapróbb 
árnyalatokat is érvényre tudla juttatni. Bonnet: 
„Carice Heroique” és „Berceuse”, „Couperin- 
Űuilmant: „Soeur monique” rondo és B ossi: .Ü n 
nepi induló* voltak a magánszámai, amiken kívül 
a többi magánszámokal is ő kisérte. Feleségének 
B ach: .Örvendj hivő lélek* és Saint- Saens : 
„Ave Maria” c. művében lágyan csengő, meleg 
szinezésü hangját ismertük meg. Szabó Sándor 
láblabiró, a kiváló veszprémi hegedűs Goldmark: 
.Air” és Oaston M.: .Dethier” c. szerzeményében 
produkálta művészetéi, míg a Bach—Gounod: 
.Meditation‘-ja és Saent-Saens előbb említett 
.Ave Maria” triója Metzger Dódinak, az itteni szimfo
nikus és levente-zenekar sok reményre jogosiló, ze- 
zenei talentumu, fiatal tagjának dicséretes tudásá
ról tett tanúságot.

— A gyvértódulás, szivszorongás, nehéz
légzés, félelemérzés, idegesség, fejfájás, lahangolt- 
ság, álmatlanság a természetes „Ferenc József” 
keserűviz használata által igen sokszor megszün- 
tethetök. Tudományos megállapítások megerősítik, 
hogy a Ferenc Jőzsef-viz makacs székszorulás 
mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi. 
A Ferenc József keserűviz gyógyszertárakban, 
drogériákan és füszerüzletekben kapható. i

— F illéres vonatok. Veszprémből Pécsre 
a filléres gyorsvonat junius 12.-én, holnap vasár
nap indul. Hajmáskéren, Bethidán és Enyingen is 
meg fog állani. Menettérti jegy ára 4.20 P, vált
ható a Városi Menetjegyirodában reggel 9 órától, 
Indulás napján pedig az állomáson kétszeres áron.

A Veszprémi Piarista Diákszövetség közli, 
hogy a pécsi filléres gyors kirándulásán nem tes
tületileg vesz részt, de a pécsi állomáson az 
oltani tagok várják őket s kívánatos lenne, ha 
azokkal egy helyen ebédelnének. Ezért kérik, hogy 
a kiszállásnál a gimnazistákhoz, illetve a tanárok
hoz csatlakozzanak. (7-es kocsi.)

Zircröl jelentik: Filléres vonat érkezik jun. 
19.-én Bpestről 500 utassal, előbb a Cuha völ
gyébe, majd Zircre, ahol csendesmisét hallgat
nak, amelyen a zirci Cecília énekkar énekel. Zircen 
ebéd, kirándulás Zirc nevezetesebb részeinek meg
tekintésére, este felé indulnak vissza.

— M űkedvelő szln ielőadás. Zfrcríl jelen
tik: A zirci Felnőtt Leányok Mária-Kongregációja 
jun. 12.-én, a Kát. Legényegyletben jólékonycélu 
szinietőadást rendez. Színre kerülnek „A királynő 
fátyla” 5 felvonásos színmű és .Máli néni nem 
megy férjhez” tréfás jelenet.

— Idegenforgalom  V eszprém ben. A Vesz
prém városi Idegenenforgalmi Hivatal közli: A 
múlt hét folyamán városunkban voltak a Szom
bathelyi Reálgimnázium 21 tanulója és 3 tanára, 
Pesterzsébeti polg. leányiskola 38 tanulója és 5 
tanára, Budapesti Szilágyi Erzsébet Leányliceum 
34 tanulója és 5 tanára, Budapesti Knézich-utcai 
polg. fiúiskola 35 tanulója és 2 tanára. Elhelye
zésük a Kulturházban volt. Ezenkívül számos je
lentkező és érdeklődő van.

— E ljárás  idegen repü lőgépek  kényszer- 
leszállásánál. Fölkérettünk az alábbiak közlésére : 
Felhívom a város közönségéi, hogy amennyiben 
idegen repülőgép a város határában kényszerle
szállást eszközölne, úgy erről a rendőrkapitányság 
azonnal érlesitendő. Azon esetben pedig, ha az 
idegen leszálló légijármű vezetője, vagy utasai a 
magú ikat hozott iratokat, vagy anyagokat meg
akarják semmisíteni, vagy elakarják égetni, ebben 
megakadályozandók. Veszprém, 1932. junius 3. 
Homoky Béla s.k., m. kir. rendőrtanácsos, a ka
pitányság vezetője.

— Szabad ító  szerelem . Sdsdi Sándor, a 
a kiváló magyar iró, akinek a Nyit- bán leközölt 
„Kétéletü ember” c. regénye nagy sikert aratott, 
most uj regényt bocsátott rendelkezésére olvasó- 
közönségének A szegény és tehetséges orvosnö
vendék, akinek egy gazdag leány szerelme nyújt 
módot, hogy elvégezze tanulmányait és jómódban 
kezdhesse meg pályafutását, találkozik az igazi 
szerelemmel. Az ebből eredő konfliktus képezi a 
Szabaditó szerelem tárgyát, amelynek tiszta és 
szép megoldása az iró tollát dicséri.

— A várm egye közegészség! viszonyai. 
Dr. Bélák Imre várni, főorvos a közigazgatási 
bizottságban bejelentette, hogy a vármegye egész
ségügyi viszonyai májusban általában kedvezők 
voltak, mert tömegesebb megbetegedés nem fordult 
elő. Leggyakoribbak a légző- és emésztőszervek 
hurutos, de enyhe bántalmai voltak. A fertőző- 
megbetegedések számbelileg alig változtak, de 
rosszabbodtak, mert az elhalálozások száma emel
kedett. A szórványos esetek a következők: emel
kedett : a roncsoló toroklob (20—26), a vörheny 
(6—13), a hökhurut (2—6), a bárányhimlő (1—2); 
a gyermekágyi láz (0—2) és a trahoma (o—13); 
csökkent: a kanyaró (29—28), a hasihagymáz 
(3—1), az influenza (9—0) és a tuberkulózis 
(13—8). Járvány sem volt, kivéve járványos fflltő- 
mirigylobot, amely különösen a devecseri járásban: 
Devecser, Somlóvásárhely, Borszörcsök és Puzsta- 
miske községekben lépett fel a hó végén 25—50 
% -os megbetegedéssel s ezért az iskolákban a 
tanítás gyors befejezése vált szükségessé. Nagyobb 
számú trahoma megbetegedés fordult elő Román- 
dón és a legmesszebbmenő óvintézkedések meg
léteitek az elterjedése ellen. A ronc-olótoroklob 
ellen főleg az anatoxin-oltások mutatkoznak ha
tásosnak. Legutóbb Balatonalmádiban több, mint
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600 gyermek részesült ilyen védőitalokban * egy 
4 gyermekes szegény családban 3 gyermek, aki
ket nem oltottak be, meghalt, mig a negyedik, 
aki oltásban részesült, betegségiül mentes maradt.

— Csak ju liu s  l.-tö l közlekedik az  a l
m ád i postaautóbuaz. A veszprémi postfőnőkség 
kOzli, hogy a máv, menetrendekben tévesen jun. 
15.-101 van jelezve a Veszprém—Bslmádi kOzütt 
járó  poslaautóbusz, holott az crak julius l.-töl 
közlekedik.

— Éleslövészet. A veszprémi honv. állo
másparancsnokság alakulatai junius 15 , 16., 21. 
és 22. napjain a rátóti nagymezón éleslOvészelet 
rendeznek.

— Felakasz to tta  m agát. Nagyvázsonyből 
jelentik: Pdllfy János nemesleányfalusi 73 éves 
koldus a községi erdóben egy fára felakasztotta 
magát. Teliének oka éktunlsig.

— A m odern  m ágia  titka . A modern má
gusok: a szemfényvesztők, bűvészek, illuzionisták 
titkairól és trUkkjeiról páratlanul érdekes képekkel 
illusztrált leleplező cikket kOzOl Tolnai Világlapja 
uj száma, amely gazdag tamilommal jelent meg. 
A népszerű képeslap egy száma 26 fillér.

Műtrágyaipari konszern
k eres  jó l b eveze te tt 163

h e l y i  k é p v i s e l ő k e t .
Csakis komoly és eredményes gyakorlatot feltüntető ajánlat 
referenciákkal és fogyasztói összeköttetések megnevezésé- 
vei „ K a r t e l le n k ív ü li1* jeligére E r d ő s  J ó z s e f hirdető- 
irodájába, Budapest, VI. Teréz-körut 35. cimre küldendő.

— M egszurkálta a  tám adóit. Pápa hatá
rában Németh Sándor és Horváth Lajos pápai le
gények doronggal megtámadták Papp Lajos nap
számost, aki azonban nem ijedt meg, hanem kést 
rántott s Né nethet összeszurkálta. Letartóztatlák.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (11.) 7 
és 9, vasárnap (12) 4, fél 7 és 9 ó rakor: „A 
diadalmas férfi*, hangos Ufa-produkció, amely 
Bpesttel egyidőben kerül bemutatásra. Főszerep
lők a ragyogó egyéniségű Hans Albers és az el
ragadó kedvességU Nagy Kató. A szegény ifjú, 
akit felkap szárnyára a szerencse é t a gazdagság 
mellé boldogságot is juttat neki, mindig szívesen 
látott ismerős a filmen. A szerencse kiválasztott 
fia ezúttal a távíróhivatal Morse-gépe mellől indul 
a  nagy karrier, a boldogság felé. Kedves, érdekes 
film, amelynek mindenütt nagy sikere volt. Ezen
kívül kiegészítő műsor és hangos Magyar Világ- 
hiradó.

Tőke elhelyezés.
Balatonalmádi egyik legszebb részén, a Zsófia 

gyermekszanatóriumon innen fekvő, Irgalmasnővé- 
rek nyaralójával szemben húzódó szelíd lejtőn el
terülő szólőbirtok villatelkekké parcellázva, a tulaj
donos által, előnyős fizetési fel ételek mellett, jutá
nyos árban eladásra kerül.

A telkek 150 négyszögöltől 220 négyszögöl 
nagyságban bocsájtatnak eladásra, úgy, hogy 
wekkend-házak, nyaralók és évi lakások céljaira 
ki-ki a neki megfelelő lelket szerezheti meg.

A telek mindannyia a Balatonra néz. Előttük 
terül el pazar szépségében a Balaton, oldalt az 
Óvári-kereszt feletti káptalani és alsóörsi erdőko- 
szoruzta hegyláncok, hátmögölti részében pedig az 
Öreghegy gyönyörű lankáira néznek a telkek lakói.

A parcellázandó terület az Öreghegyi állo
mástól 690 méterre, a strandfürdőtől 840 méterre, 
a  Fürdő-állomástól 1080 méterre, a balatoni kör
úttól 195 méterre fekszik.

A parcellák a főbb forgalmi pontok közelé
ben vannak, a pihenésre, üdülésre szorulók a leg
egészségesebb, pormentes és legkényelmesebb el
helyezést nyerhetik anélkül, hogy fárasztó, hosszas 
hegymászások után jussanak otthonukba.

Ivóvizet, kitűnő minőségben, a birtokon ta
lálható kút szolgáltat.

A talaj összetétele kő- és sziklamentes.
Olcsó építkezésre a kitűnő almádi vöröskő 

közeli bányái, a közeleső vízszerzési lehetőség és 
alkalmas utak nyújtanak módot.

Bővebb felvilágosilást a tulajdonos: Súly 
László Veszprémben, Anna-tér 1. sz. alalt kész
séggel nyújt, a telkeket a helyszínen (Halár-ut 1. 
sz.) a vincellér mutatja be. 146

— Tűz. Vsszaron vasárnapra virradó éjjel 
kigyulladt Horváth István gazda háza, amelyen 
kivül a szélben még 3 ház, számos gazdasági épü
lj! és háziállat elpusztult. A tűz okát nyomozzák.

— A m a tő rö k  fig y e lm é b e  I  F é n y k é p e z ő g é 
p e k , f i lm e k ,  le m e z e k , veg y e zep e k  é e  p a p ír o k ,  
■  le g jo b b  g y á r tm á n y ú a k  á r iá é i  v á le e z té k b a n  
k a p h a tó k  FODOR FERENC fo to -a z a k O z le té b e n  
V e e z p ré m , S z a b a r fe á g -té r . 3 .

Anyakönyv.
Szüleiéi: Harasztovics Lajos nyomdász és Gulyás Hona 

leánya Ilona Anna r.k.— Mihálka József napsz. és StengerMá- 
riafia Ferenc r.k. — Rimpek Jenő várm. irodatiszt és Varga 
Emília fia Jenő Géza r. k. — Nagy Károly vendéglős és 
Csepely Ilona leánya halva szül. — Erdélyi Károly fm. 
napsz. és Szabó Ilona fia József r. k. — Honyetz János 
bognár-s. és Reszeli Terézia leánya Klára Jozefin r. k. 
— Kotlát János kömives.-s. és Bodó Margit leánya Mar-
Sit Katalin r. k. — Tömördi István fm. napsz. és Biern- 

auer Róza leánya Mária Terézia r. k — Sípos József 
máv. üzemi altiszt és Schnelbach Mária fia Ferenc r. k.

Halálozás: Simon Győző 9 h., r. k. — Kolbach 
György lóügynök, 45 é., r. k. — Mórocz Gyula cipész-s. 
35 é., ref. — Simon János fm. napsz. 50 é., r. k. — Mol
nár István kőmüves-8. 53 é., r. k. — Doszt Károlyné Tóth 
Eszter 63 é., ág. h. ev.

Házasság: Horváth István (özv.) cipész-s. r  k. és 
Kovács Júlia ref. — Lampert Lajos cipész-s. és Pruncz- 
nider Mária r. k.

Veszprém megyei város polgármesterétől. 

7496-1932. szám!
Hirdetés.

Veszprém megyei város határában közösen 
gyakorolható városi vadászati jog  1932. évi ju 
n ius hó 23.-án dé le lő tt 11 ó rakor a városház 
tanácstermében nyilvános árverésen fog haszon
bérbe adatni. A vadászterület nagysága 5237 ka- 
tasztrális hold.

Az árverési feltételek Veszprém megyei város 
polgármesteri hivataliban az 5. számú szobában, 
1932. évi junius hó 10.-től az árverés időpontjáig, 
a hivatalos órák alatt tekinthetők meg.

Veszprém, 1932. évi junius hó 9.-én.
Dr. Berky Miklós

164 polgármester.

Veszprém megyei város polgármesterétől.

7599-1932. szám.

Aján lati felhívás.
A városi kórház és szegényház részére 1932. 

év második félévében szükséges alábbi élelmicik
kek, úgymint h ú sfé lék : marha-, borjú-, sertéshús, 
borjú- és sertésmáj, füstölt hús, füstöli szalonna, 
sonka, kolbász, felvágott, virslii, csont, sertészsír, 
főzóliszt, tisztaliszt, főző dara, fehér- és félbarna 
kenyér, zsemlye, ecet, szeszfélék; különféle fűszer
á ru k :  cukor, só, tea, makkaróni, szemes és pót
kávé, mák, paprika, bors, stb., stb.; továbbá kü
lönféle a fűszerüzlet körébe ta rtozó  használati 
tá rg y a k : mosó- és mosdó szappan, tisztító sze
rek, seprők, kefék stb. szállítására pályázatot hir
detek.

Az egyes cikkekre az ajánlat a szállítás egész 
tartamára szóló fix árban teendő. A szállítás csak 
fél évre szól és azt a kórházi bizoltság a régebbi 
gyakorlattól el érőleg nem szándékozik több aján
lattevő közölt megosztani, hanem a legmegfelelőbb 
ajánlattevőnek adja oda.

Az ajánlat írásban, borítékba zárva, szabály- 
szerű bélyeggel ellátva, kizárólag az általam ki
adott, a szállítási feltételeket is magában foglaló 
ajánlati űrlapon tehető. Az ajánlati Űrlapok a vá
rosházán, I. emelel, 6. sz. szobában díjtalanul 
kaphatók. Ugyancsak olt kapható a szállításra ke
rülő cikkek teljes jegyzéke is.

Az ajánlatok a polgármesteri hivatal iktató
jába 1932. évi junius 20,-ának déli 12 ó rá já ig  
adandók be. A később érkező, úgy szintén nem 
az előirt ajánlati Űrlapon tett ajánlatokat figyelembe 
nem vesszük. Utóajánlatnak helye nincs. Az aján
latok felett a kórházi bizottság dönt, annak hatá
rozatáig ajánlattevők kötelezettségben maradnak. 
A kórházi bizottság fenntartja magának a jogot, 
hogy a beérkezett ajánlatok közül szabadon vá
lasszon, tekintet nélkül az ajánlott árakra.

A szállítási kötelezetlség 1932. évi augusz
tus 1.-én kezdődik és tart 1933. évi január 31.-ig.

Veszprém, 1932. évi junius hó 10.-én.
D r. Berky Miklós

164 polgármester.

Nyári hónapokra 36 éves özvegy,
teljesen megbízható, jó bizonyítvánnyal,

vidékein

Nagymosás kivételével minden munkát vállal.
Szives megkeresést kér i62 

Kiss Gézáni Veszprém, Fenyves-utca 14. sz.

Rádiók, Írógépek részletfizetésre Fodornál!

KÖZGAZDASÁG.
A Generáli 100 éves jubileuma.

Kivételesen szép évfordulóhoz julolt el a  
Triesti Általános Biztosító Társulat, mely 100 év
vel ezelőtt 1831. december 26-án alakult és mind
járt megalakulásakor hazánkben is megkezdte mű
ködését, ezzel megvetve alapját a magyar biztosí
tási ügy további fejlődésének. Első képviselője 
Pest egyik legrégibb bankára, Malvieux Keresztély 
József volt, aki közel 10 éven át intézte a Gene
ráli ügyeit, majd utánna a régi Pest egyik leg
nagyobb kereskedő-cége következik, a Kunewalder 
Testvérek cég, amely egészen 1859-ig nagyszerű 
munkájával, az ország területének beszervezésével 
fejleszti az intézetet és népszerűsíti a biztosítási 
intézményt. Lemondásuk után a Generáli saját 
kezelésbe veszi a pesti vezérügynökséget és annak 
vezetését előbb Ellenberger Henrikre és Krel- 
witz Róbertra bízza, majd Rótt Józsefet állítja an
nak élére, ki páratlan szaktudásával és az intéz
mény iránti szeretetteljes lelkesedésével olyan 
eredményeket ér el, melyek a Generálit a magyar 
biztosítási piacon kezdettől fogva elfoglalt vezető 
pozíciójában véglegesen megerősítik. Az intizet 
tevékenysége nemcsak a biztosítási intézmény 
sziklaszilárd kiépítésében, hanem a magyar köz- 
gazdasági életre jelentékeny hatású intézetek, köz
tük elsősorban a Magyar Általános Takarékpénz
tár r.t. és a Magyar Jég és Viszontbiztosító r.t. 
megalakításában is megnyilvánul. Roll József el
hunyta után 1896 bán örökéi Steinhardl Emil és 
Poór Jakab foglalták el. Poór Jakab szervező és 
teremtő erejével tovább építi elődei nagy munkáját 
és még hatalmasabbá teszi intézetét, úgy, hogy 
1908-ban a magyarországi vezérügynökség magyar- 
országi igazgatósággá alakul át. Az intézetnek e 
nagyvonalú fejlődését megakaszja a fájdalmas világ
háború ér az ezt követő évek annyi fájdalmat 
hozó eseménye, és amikor Poór Jakab, soha cl 
nem múló fájdalmára a Generálinak és az egész 
magyar biztosítási intézménynek, 1919-ben elhunyt, 
uj vezetőség áll a magyarországi igazgatóság 
élére, mely a múltak hagyományos szelleméi egye
síti a modern kor követelményeivel, hogy megfelel
hessen annak a feladatnak, amelyet a Generáli 
vezető pozicója éa a nehéz gazdasági viszonyok 
reá rónak. A magyarországi üzlet egyik erős lánc
szeméi képezi e hatalmas világintézetnek, melynek 
biztosítéki alapja 1 miliárd 471 miliő Lírát, az 
életbiztositott tőke több, mint 6 miliárd Lírát, kár
fizetései pedig az alapitástó kezdve 10 miliárd 
Líra körüli összeget tesznek ki. E hatalmas össze
gekben megnyilvánuló eredmény: annak a biza
lomnak köszönhető, melyet a Generáli a biztosí
tott felek miliői körében előzékeny és loyális üz
letpolitikájával 100 év alatt magának kivívott és 
ez teszi a Generáli jubileumát az egész közgazda
sági élet fontos eseményévé.

Az intézet főügynöksége városunkban a Vesz- 
prémmegyel Takarékpénztár t. í.-nál van. A me- 
gyeszette közszeretetnek örvendő főügynökségnél 
minden biztosítási ügyben mindenkor a legnagyobb 
előzékenységgel állanak a felek rendelkezésére.

* A Felsődunántuli G azdakam ara  köz
gyűlése. Győrről jelentik: Most tartotta közgyű
lését a Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamara gróf 
Khuen-Hédetváy Károly elnöklésével, aki bejelen
tette, hogy az olasz piacra a közeli napokban már 
heti 800 marha exportja biztsitlatott s igy kb. 
40.000 vágómarhát tudunk elhelyezni. Holltscher 
Károly a földhözjutlalottak ügyét telte szóvá, majd 
dr. Ormándy János igazgató ismertette a mezőgaz
dasági hitelvédelem kiépítését célzó javaslatát. Vesz- 
prémmegyéből még Nikodém Mihály (Pápateazér), 
a földhözjutlalottak, dr. Mohácsy Lajos (Marcal-
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rgelyi) a csépléai szép érdekében szólallak fs), 
ávozd Rihárd, gazd. fótanácsos (Weim-puszta), 

a tejrendeleltel foglalkozott s annak kiterjesztését 
aürgelle Oyórre és annak vidékére.

* Jég k ár a szóifikben. Galamb István, a 
veszprémi szülészeti felügyelő termés jelentése szerint 
a  neszmélyi és Somlyói borvidékek egyes fekvései
ben rosszul lelelt szemek igen hiányosan fakad
tak, külfinSsen sok alsó rügy elpusztult. Az általá
nos lombfejlődés a kiadóbb csók hatására roha
mos volt ugyannyira, hogy a visszamaradottságuk 
máris pótoltatott. A peronoszpora az aljakban itl- 
ott már olajfoliok alakjában mutatkozik. A máso
dik permetezés folyamatban van. Nagyobb moly
rajzás nem igen volt észlelhető. A terméskilátás 
étidéig szépnek mutatkozik. A jég a móri bor
vidék egyes részeit, nemkülönben a neszmélyi 
borvidéken, igy Komárom, Szfehérvár, Polgárdi, 
Sárpentele községekben igen érzékeny károkat 
okozo t nemcsak n lombozatban, hanem a fürtOcs- 
kékben is. A borárakban különösebb vá to;ás 
nincs. Ezek borvidékek és minőségek szerint, 16 
f.-től 30—50 f.-ig váltakoznak. A borforgalom 
gyenge, a kínálat fokozottabb, a kereslet csak helyi 
rogyasztásra szorul, a kivitel pedig megakadt.

* A pápai bacongyár sikeres m űködése.
Pipáról jelentik: Ueszely Tibor gazd. főtanácsos 
lelkes buzgólkodása folytin és elnöksége alatt lé
tesült Dunántúli Huskiviteli Rt. újabban hetenkint 
— 70—100 db. sertésen kívül — egy vagon 
(55—60 d b ) leszúrt borjut is szállít a bécsi piacra, 
aminek következtében az élő borjú ára a pápai 
piacon 60—65 fillérre emelkedett. A bacongyárnak 
ez az ernyedetlen tevékenysége nagy megelégedést 
vált ki a gazdák s a részvényesek között, sőt a 
iöldmivelési minisztérium részéről is, amelytől 
a vállalat újabban engedélyt kapóit 10 vagon kül
földi tengerinek a behozatalára, amely már meg 
i i  érkezett. A külföldi tengeri ára — a hizlalt ser
tések vámkülföldre való szállítása alkalmával
visszatérítendő vámmal egyült — 15 40 P mázsán- 
kint s a tengeri legnagyobb részit az arra jogo
sult hizlaló részvényesek már igénybe is vették. 
A vá lalatnak ez a sikeres működése szóba került 
a legutóbb tartott közgyűlésen is és, a részvénye
sek meleg ovációja közben, dr. Feltir Dezső mon
dóit köszönetét Weszely Tibornak nagy és önzet
len munkájáért.

* Á llam erdészeti tisztviselők gyerm ekei
nek  tanulm ányi segélye. A földművelésügyi mi
niszter, mint minden évben, ezidén is az állam- 
erdészeti tisztviselők jó előmenetelt tanúsító gyer
mekeinek tanulmányi segélyt ad, amely augusztus 
havában kerül kiosztásra. Az erre vonatkozó pá
lyázatot legkésőbb július 8 -lg  keli az Államerdé
szeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező 
Alap Intéző Bizottsághoz: Bpest, V. Kossuth L.- 
lér 11. sz. Ili. em. 309. ajtó címezve, a pályázó 
lakhelyéhez legközelebb eső állami erdészeti ha. 
hatóságokhoz benyújtani. Részletes felvilágosításo
kat a veszprémi m. kir. erdőfelügyelőség ad.

,  Jót tett az eső a vetéseknek. Halmi 
Nándor, a várm. kir. gazd. felügyelőség vezetője a 
közig, bizottság ülésén beszámolt a múlt havi 
mezőgazdasági helyzetről, amely a száraz meleg 
következtében mindinkább rosszabbodott. A hó 
utolsó felében megjavult időjárás azonban hamarosan 
pótolta a növényzet elmaradt fejlődését. A vélemé
nyek rohamosan megerősödtek és úgy a kalászo
tok, mint a kapásnövények mostani állapota telje
sen kielégítő. Leggyengébb az őszi árpa, amely 
a téli száraz fagytól a legtöbbet szenvedett, a rozs 
valamivel jobb, minta búza, a tavaszi kalászosok 
szintén jól fejlődnek. Az őszi repce a fagy miatt 
helyenként megritkult s közepesen aluli termést 
Ígér. A rétek és legelők is nagyon sokat javultak 
te  jó szénatermés várhaló. A mesterséges takar
mányok kaszálása jó eredménnyel megkezdődött, 
az uj vetések szépen fejlődnek. A munkásviszo
nyokban nem volt változás, az állalárakban vala
melyes javulás mutatkozott s a vásárokon külö
nösen a szarvasmarhákat jobban keresték és né
mileg magasabb árakon vásárolták.

IRODALOM és M Ű VÉSZET.
A kiskorúak és gondnokoltak külön joga 
a kapcsolatos jogszabályok keretében. 
Szeiberllng Rezső vármegyei árvaszéki elnök 

könyve.
Egy hatalmas, közel 1000 oldalas könyv fek

szik előttünk, amelynek szerzője dr. Szeiberllng 
Rezső, Veszprémvármegye árvaszékének nagyér
demű einöke. A mű, ahogy azt a fentirl címe is 
mulatja, a kiskorúak és gondnokollak külön jogai
val foglalkozik bizonyos jogszabályok keretében, 
s arról a fáradhatatlan, odaadó és lelkiismeretes 
munkálaodásról tanúskodik, amivel az árvaszéki 
elnök több, mint harminc esztendő alatt a hivatala 
gondjaira bízottak érdekelt közludomás szerint 
képviseli. De bizonysága a szerző kiváló szaktu
dásának is, mert ilyen nagyjelentőségű munkával 
csak a földolgozott anyag s a reávonatkozó jogi 
tételek alapos ismerete, bőséges tapasztalat és lelki- 
ismeretes búvárkodás után leltei a nyilvánosság 
elé lépni.

A magyar gyámügyi és jogi irodalomban 
illetékes szakkörök véleménye szerint is nagyér- 
tékü és hézagpótló könyv nélkülözhetetlen minden, 
a kiskorúak és gondnokollak ügyeivel foglalkozó 
közigazgatási, jogi, sőt egyházi es pedagógiai slb. 
tényezőnek, meit e műből tüzetesen megismerhe
tik a gyámhatóságok működését, működési terét 
és szervezetit, az egész gyámügyi jogéletet, a leg
újabb jogfejlődést és bírói gyakodatot, az uj pol
gári törvénykönyv vonatkozó részeit, a korszerű 
gyámigazgatás folyamatét stb. Ezt igazolják dr. 
Horváth Lajosnak, vármegyénk alispánjának a 
„Veszprémvármegyei Hivatalos Lap.-bán a köny
vet ajánló sorai is, amiket ezekkel a meleg sza
vakkal végez:

.Tiszta és közszolgálati érdeket igyekezem 
most előmozdítani azzal, hogy a megjelenő művet, 
amely Íróiénak három évtizedet meghaladó fárad
hatatlan és kitűnő munkássága Blatt egybegyüjtött 
gyakorlati értékű bőséges tapasztalatainak és szak
avatott, tudományos buváilatainak gazdag gyü
mölcseit avatja közkinccsé, a magam részéről ez
úton is melegen ajánlom az érdeklődők szives 
figyelmébe."

Az értékes könyv mott készül az Egyház
megyei Nyomdában s junius 30.-ig 18 P ért meg
rendelhető a szerzőnél. Bolti ara julius 1.-től 26 
P lesz.

(Az „ellesett párbeszédek") elmés rovata 
az Uj Idők ben mindig uj meglepetést szerez. 
Herczeg Ferenc gazdagon illusztrált hetilapjában 
Zilahy Lajos és Ricarda Huch regényfolytstásán 
kivül elbeszélést írtak : Dénes Gizella, Szentesi 
József, Kelemen Viktor, cikkeket Mohr Margit, 
Bokor Malvin és Lobmayer Géza egyet, tanár. 
Szép versek, orvosi cikk s a közérdekű rovatok 
adnak még bőséges olvasnivalót és oku'ást. To
vább folyik az 5000 P-ős rejtvénypályázat és egy 
másik pályázat, amely olcsó, Ízletes ételek recept
jeit közli. Az Uj Idők kiadóhivatala: Bpest, VI. 
Andrássy-ut 16., bárkinek küld mutatványszámot. 
Előfizetés negyedévre 6 40 P.

(E lm ent ■ szín társu la t V eszprém ből.) 
Egyhónapos szezón után bezárullak a veszprémi 
színház kapui s a színtársulat Esztergomba utazolL 
A veszprémi sziniévad a rossz gazdasági viszonyok 
ellenére is jól sikerült, ami egyaránt érdeme a 
Korda Sándor titkár fáradhatatlan vezetésével mű
ködött társulat igen jó előadásainak és a közönség 
páitfogásának, amivel a színészek jószándékát vi
szonozta. A sok operettujdonság között még szom
baton és vasárnap is premiert adtak, a „Vőlegé
nyem a gazember* c. kedves és fülbemászó ze- 
néjü operettet, amely szintén zajos sikert hozott 
az együttesnek, Trillap Ilonkának pedig egy hatal
mas, Gellirl Marikának egy kisebb szép virágcsok
rot. Kedden az .Elcserélt ember* c. színműben 
Kiss Ferenc, a Nemzeti Színház tagjának nagy 
művészeiében gyönyörködött a közönség, szerdán 
pedig vig kabaréval búcsúztak derék színészeink.

A k S n y v iro d a lo m  ú jd o n s á g a i
már a megjelenés napján

kaphatók
FODOR FERENC könyvkereskedésében.

Három szoba, előszoba és konyha*
szép k o rtes  lakás  
a  lisztvioelAtsIopen

nov. l-óre kiadó.
Bővebbet a kiadóhivatalban. u*

TESTEDZÉS.
Labdarúgás.

Pápán a Kinizsi a soproni TC-vel játszott 
bajnoki mérkőzést 4 :3  (3 :1 )  arányban. Az egy
formán erős csapatok közül a gólratörőbb Kinizsi 
megérdemelten nyerte a játéket A Kinizsi góllö. 
vői: Tarr, Kalmár és Bolla. A Kinizsi s egyben 
a mezőny legjobb embere Király volt, de a csa
társor is dicséretet érdemel. Biró: Sirovec.

A Move VSE Szfehérvároit a SzAK-kal ját
szotta utolsó bajnoki mérkőzését 2 :1  (0 :0) arány
ban. Tekintettel arra, hogy ezen a mérkőzésen 
dőlt el a szfvári alosztály bajnoksága, a küzdelem 
mindkét részről nélkülözte a futbaljátík ésszerű 
Osszjátékát 8 inkább az eredményesrégre tőitek. 
A MOVE azonban igy is megérdemelten jutott a 
két pont s egyben a büszke bajnoki cim birto
kába. A MOVE gólszerzői: Kólinger és Pintér. 
Biró: Gránássy.

Fűzfőn a FAC szép játék után 3 :0 ( 1 : 0 >  
arányú győzelmet ért el az Ercsi SE fölött. Az 
ismét magára talált Fűzfő győzelme megérdemelt. 
Gólszerzői: Serfőzö(2 )és Josch. Biró: Sziibek. (f.f.) 

*
Vasárnapi program. A Kinizsi színién utolsó 

mérkőzéséi játssza otthonában a bajnokjelölt győri 
ETO-val, a Testvériség ugyancsak Pápán a Z.- 
egerszegi SE-vel, a Fűzfői AC Szfehérvárott az  
ARAK-kal, az Ercsi SE és a helyi csapat játsza
nak Siófokon bajnoki mérkőzést.

o Festetich Sándor gróf Balatoni ván
dordíja. Gróf Festetich Sándor dégi földesur, az 
enyingi kerület országgy. képviselője nemrég egy 
nagyérlékü serleget ajánlott fel a balatoni nyárt 
labdarugó körmérkőzések dijául, amelyért .a bala- 
tonmenti csapatokon kivül jónevü fővárosi ama
tőr egyesületek is küzdenének. A MLSz szabály- 
alkotó bizottsága már jóvá is hagyta a tervezetet 
és igy Siófokon rövidesen megindulnak a küzdel
mek a .Balatoni vándordíj*-ért.

o Haidekker László százados győzelme 
a bécsi lovastor nén. A bécsi Lovas Szövetség 
tornája pénteken folyt le 8 azon részivel! Haidek
ker László magyar honvédiüzérszázados, id. Hai
dekker László gazd. tanácsos, veszprémi püspöki 
főszámvevő kitűnő lovas fia is, aki .E g á l' nevű 
lován szép síkéit aratott. Haidekker a M. Dressur- 
vizsgán 19 ellenfelével szemben győzőit.

o TornaOnnepély. A veszprémi m. kir. áll. 
fiú felsőkeresk. iskola ezulon hivja meg az iskola 
barátait a I. hó 11.-én, szombaton d. u. 4 órakor 
a MOVE sportpályán kezdődő tornaünnepélyére. 
Belépődíj nincs.

Veszprém megyei város polgármestere. 
7571—1932. sz.

Árverési hirdetés.
A Megyeház-utca 2. sz. házban levő 

4 rendbeli, a városháza épületében levő 2  
rendbeli, a Vár-utca 1. sz. házban levő 1 
üzlethelyiség és a jeruzsálemhegyi, 
ezidőszerint kovácsműhelynek használt volt 
fecskendőház a polgármesteri hivatal 
4. sz. szobájában f. évi junius hó 13.-án 
délelőtt 10 órakor tartandó nyilvános ár
verésen f. évi november 1.-től kezdődően 
bérbeadatnak. Bővebb felvilágosítást ugyan
ott.

Veszprém, 1932. junius 8.
Dr. Berky Miklós

ISO polgármester.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptujsjdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat.


