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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni órOk igazságban,
Hiszek Magyarország feltám adásában. Ámen.

A k orm án yzó .
A kormányzó balesetének hírére m egdöb

benés hullámzott végig az  országon. Szájról- 
szájra terjedt a riasztó híradás, de csakham ar 
kitudódott a  megnyugtató valóság. Baleset tör
tént, de a  kellemetlenségen kívül nem esett 
nagyobb baj. Az ország fellélekzett. mert a 
kormányzó sértetlen maradt. Az ország népé
nek szive m egdobbant és ugyanakkor felpattant 
a z  érzelmek ajtaja, hogy utat engedjen annak 
a  szeretetnek és ragaszkodásnak, amely a  kor
m ányzó személyét körülveszi. Ez a  népszerűség 
élénken bizonyítja, hogy az  ország közvélemé
nye világos tudatában van annak a  megbecsül
hetetlen nemzeti és erkölcsi értéknek, amelyet 
a  korm ányzóban bir.

Amikor Horthy Miklós fehér lovon, kisded 
csapatának élén bevonult a  fővárosba, vele a 
rend tért vissza és a  feltám adás reménysége 
lobbant fel az elalélt nemzetből. Azóta közel 
14 esztendő telt el. Gondok, bajok, a  létért való 
küzdelem közepette mindenkor biztató és meg
nyugtató az az örvendetes tény, hogy az ország 
legfőbb vártáján oly nemes gondolkozása bátor 
szivü, tisztult hazafiságtól vezérelt férfiú áll, 
mint Horthy Miklós.

Rémülettel gondolunk vissza azokra a  vé
szes viszonyokra, amelyek között éltünk akkor, 
am ikor Horthy Miklós a kormányzói magaslatra 
állott. Egy magárahagyatott, a  hosszú háború 
folytán erőiben kimerült, a forradalmaktól ki
fosztott, a  román betörésektől kirabolt, állami 
szervézetében szétzüllött, magárahagyott, barát- 
talan, védtelen volt ez az  ország, az  ellensé
ges szom szédok ádáz  gyűrűjébe szorítva és

lassú sorvadásra Ítélve. De a nemzet szív ó s  élet
ereje. áldozatkészsége, kifogyhatatlan türelme, 
m unkabírása és Horthy Miklós kormányzói böl
csessége megmentette az országot a  pusztulás 
örvényétől.

Horthy Miklós kormányzó egy tiz éves 
stabil kormányzatot biztosított az ország szá
m ára és ez a  stabilitás helyreállította az ország 
állami szervezetét, biztosította a  rend uralmát 
az országban, továbbá építkezett, renovált, res
taurált. segítséget nyújtott minden gazdasági 
ágazatnak, szociális munkát végzett, helyreállí
totta az inflációban elpusztult magyar valuta 
értékét és mindezzel a munkával feltámasztotta 
a  nemzetben a hitet, a rendíthetetlen ősi bizal
mat a  nemzet történelmi rendeltetésében és az 
ország szebb jövendőjében.

Mindez elsősorban és mindenekfölött Horthy 
Miklós kormányzói érdeme, mert csak az  ő 
bölcs higgadtsága, mély belátása, körültekintő 
éles szeme és forró honszerelme tette lehetővé 
azt a  történelmi jelentőségű változást, amely 
ezidő alatt — mind benső, mind külső vonat
kozásban — előállott. Ezeknek világos tudatá
ban él az ország. Ezért fogta el mély megdöb
benés a  baleset hírére és ezért fordult hálatelt 
szívvel az Egek Urához, leborulván oltárai 
előtt és imát rebegve azért, hogy az  Isteni Gond
viselés sértetlenül megóvta a  kormányzót, akire 
még nagy hivatás, nemzetmentő m unkájának 
betetőzése vér, hogy bevezesse az  országot az 
ígéret földjére s a  magyar nemzet újra méltán 

, betölthesse azt a  helyet, amelyen ezer év vi- 
I harain á t dicsőségesen állott.

A magyar mezőgazdaság megsegítése.
Megjelent az uj gabonajegyröl, a  földadó leszállításiról és elengedéséről s a  kOzmunka-

váltság csökkentéséről
Ahogyan azt grot Kdroiyi Gyula miniszter

elnök az országgyűlésen tSbbizben hangoztatta és 
külOn nyilstkozatban is bejelentette, a kormány 
megfeleld intézkedésekkel iparkodik, a mai gond
terhes viszonyok kOzCtt, a súlyos helyzetbe került 
magyar mezógazdaságon segíteni. A kormánynak 
ezt a megél tó s minden igazságszeretó ember 
részérói csak legteljesebb elismerést érdemló jó- 
szándékát juttatják érvényre a „mezőgazdaságnak 
az 1932—33. gazdasági évre nyújtandó kedvez
mények tárgyában* kiadóit rendeletéi.

A 3400—1932. M. E. sz. rendelet fenntartja 
a gabonajegy (boletta) rendszert, de az most — 
a multévi rendelkezésekkel szemben — a kisebb 
birtokosokon is segíteni fog, amennyiben a kisbir
tokost 100 korona kataszteri jövedelemig mentesíti 
az állami földadó fizetése alól. És a válsággal

szóló kormányrendelet.
küzkOdő szőlőbirtokosok válláról is leveszi a föld
adó fizetésének terhét, holott eddig a bolelta csak 
a gabonatermelő gazdának nyújtott segítséget. A 
közmunkavúltsdgot pedig leszállította, amivel a 
falusi földműves lakosság régi és méltányos kí
vánságát teljesítette az uj rendelet. Az uj gabona- 
jegy-rendszerrel kapcsolatos átmeneti intézkedések
ről pedig a 3450—1932. M. E. sz. kormányren
delet intézkedik, aminek a gazdakOzOnség, a mal
mok, sűtőipatosok, lisztkereskedők és egyéb érde
keltek részére legszükségesebb tudnivalóit rOviden 
és világosan legjobban Veszprém .áros adóhiva
talának junius 28.-án 3058—1932. atl. sz. alatt 
kiadott hirdetménye tartalmazza, amely szószerint 
a következőket mondja:

1932. július 1.-tól kezdődőleg a gabonajegy 
ára az átruházott gabona minden métermázsája

MI lesz  V eled?
Mi lesz Veled, ha én elmegyek 
ÖrOk utakra s többé nem leszek ?
A sir Ölében némán, csendesen 
Álmodozva Rólad kedvesen.
Mi lesz Veled?

Mi lesz Veled, hiv a nagy világ, 
Hiszed, hogy kert, dísze szép virág,
A rózsán tövis, éget a csalán 
S Te vakon bízva azt téped talán...
Mi lesz veled?

Mi lesz Veled? Lesz, ki úgy szerel.
Ki hullat majd Érted könnyeket?
Ki félt, ki óv, a szellő is megárt, 
Allod-e a lét nagy viharát ?
Mi lesz Veled?

Mi lesz Veled? Az élet harc s nehéz; 
Eszmény frázis, a Remény merész. 
Csalódni fogsz s nem lesz ki megszán, 
Zokogni fogsz sok-sok éjszakán.
Mi lesz Veled?

Mi lesz veled ? Tépelődöm én,
Te főidre szállolt angyalom, szegény? 
Azért ne félj I Lesz majd, ne feledd,

Ki sírból kél, otl lesz melletted,
Ki OrOkké szeret,
Én leszek Veled. Hainikí Béla.

A hóvirág.
Itta Kovácsné Takáts Irán.

Olyan volt, mint a hóvirág. Húszéves volt 
Ilona,törékeny termetű, szürkéskék szemű. Fejét bána
tosan lehajtva hordta, mintha sorsát előre megérezte 
volna. Aki puha kis kezét megfogta és belenézett 
rejtélyes, szürkéskék szemeibe, az tiszta, fehér lel
ket látóit benne. Sokszor úgy fázott és vágyott a 
meleg után. Megértéséit, szerétéiért, boldogságért 
sóhajtozott. A tavasz, a virágzó május lehelete 
mindig megremegtette gyenge testét.

S jOtt a szerelem sietve, egy erős napbarní
tott férfi alakjában. A férfi, aki eddig csak mes
terkélt kertekben járt, színes, tarka virágok, tövises 
rózsák, illatos nárciszok közOP, már majdnem rá
taposott széles talpával a kicsi hóvirágra, mikor a 
leány szürkéskék szeme megállította, lelkének fe
hérsége elvakitetta s a leány lehajtott fejecskéjét 
felemelte.

Ilona először idegenkedett az erős marok 
érintésétől. De a férfi szólt: „Akarom hogy sze
ress, hogy az enyém légy I* És a kis hóviráglány

engedelmesen ment vele, azt hitte, hogy ez a sze
relem.

Az új tavasz rózsákat festett halvány arcára, 
a nyár tüzelt gyenge testében, csak lelke világitotl 
csodásán, fehéren, tisztán . . .

A férj hamar ráunt, mert Önző volt és nem 
értette meg a hóvirág-lelket, bosszantotta, ha a 
bánatos fej lehajtott, ha az asszony fázott és me
leg után vágyott.

Múltak az évek, az asszony dolgozgatott, a 
lakás rendben, a gyermekek tisztik, csak a féri 
volt mogorva, Ilona hallgatag.

Jöttek tavaszok, de már nem csallak halvány 
pirt arcára, jOtt a nyár, de már nem adott neki 
meleget.

S egy szomorú őszi napon, mikor minden a 
hervadásról mesélt, koporsóba tették a kis hóvirág
asszonyt. Arca fehér volt, ajkát szorosan Össze
csukta, mintha az elmúlt évek fájó titkát zárta 
volna magába. S lelke talán megbékélve, megbocsájt- 
va ott lebegett a ravatala melleit álló férj mellett.

És a férfi állt megtörtén, roskadozva, s va
lami húzta, vonzotta, hogy azt a hideg kis kezet 
erős tenyerébe fogva, melengesse, lehelgesse. Mind
hiába, már késő volt, Ilona meghalt.

A közelgő tél be fogja takarni fehér teste 
sirhalmát fehér hóval. Fehér lelke pedig talán ál
modik feltámadásról, kikeletről, szerelemről. . .



2. (XXXiV. LVII —26. szám.) VESZPRcMVARMEGYE 1932. julius 3,

után 10 P, ebből a szelvényre 4 P, a gabonale
vélre 6 P esik. A termelőt, illetve eladót a 4 P  ős 
szelvény illeti meg, amelyet mindenfajta köztarto
zása fizetésénél felhasználhat, illetve készpénzben 
az eddigi rendelkezések szerint bevá thal. A ga
bonalevélnek a gabonái kisérnie kell egész annak 
megsemmisüléséig. felőrléséig. Minden kereske
delmi Őrlésre kerülO búza métermázsája útin 2 P 
00 fill. lisztforgalmi adóváltiág fizetendő. A rozs 
Orletése adómentes.

A múlt évi gabonajegyek 1932. junius 30.- 
ával a forgalomból kivonatlak. Ezen 1931. évi ki
bocsátású felhasználallan gabonajegyeket úgy az 
árusítók, mint a magánosok julius 30,-áig becse
rélhetik, azontúl azok értéküket vesztik.

Az 1931. évi gabonajegy-szelvényekkel, te
hát a múlt éviekkel csak augusztus 31.-ig lehet 
adót fizetni, avagy pénzre beváltani. Ha ezt az 
időpontot valaki elmulasztja, úgy múlt évi szel
vénye hasznavehetetlenné válik. A gabonát julius
1.-től kezdve nem szabad m ir az 1931. évi ga
bonalevéllel forgalomba hozni vagy megőrletni, 
azért kell az ilyen régi gabonalevéllel ellátott g a 
bona tulajdonosainak a junius 30.-án éjfélkor meg
levő gabonakészletüket a pénzügyi hatóságoknak, 
forgalmi adóhivataloknak bejelenteni, hogy igy a 
régi gabonaleveleik újakra legyenek becserélhetők 
a pénzügyi hatóság által.

Ugyanígy kötelesek a malmok, pékek, cukrá
szok, gabona- vagy lisztkereskedők is 1930. junius 
30.-án éjfélkor meglévő gabona vagy Őrlemény 
készleteiket legkésőbb julius 3.-áig az il'etékes 
pénzügyigazgalóságnak Írásban bejelenteni. Köze
lebbi tudnivalókkal a forgalmi adóhivatalok szol
gálnak az érdekelteknek.

Figyelmeztetünk mindenkit, akit illet, hogy a 
kOzOlt határidőket a saját é dekükben pont jaan 
betartják, mert a beváltási, illetve bejelentési határ
idók elmulasztása stb. miatt előállható jkárokért 
mindenki saját magát okolja.

C s ö k k e n t a csecsem őhalandóság V e s zp ré m b e n .
Az anya- és  csecsem övédö In tézet m űködése.

Esztendők óla áldásos tevékenységet fejt ki 
Veszprémben a dr. Cseresnyés József egészségügyi 
főtanácsos,gyermekmenhelyi igazgató vezetése alatt 
álló „Stefánia" SzOvelség anya- és csecsemOvédó 
intézete, amelynek mull évi működéséről rendelke
zésünkre álló adatok különösen meggyőznek arról, 
hogy az intézet milyen nékülözheteben tányező a 
nemzet egyik legfontosabb szociális és egészség
ügyi problémájának, a csecsemőhalandóság ellen
súlyozásának létén. A múlt évben ugyanis a csecse- 
móhalálozási statisztika Veszprémben igen jó volt, 
ami a kedvezd egészségügyi viszonyokon kívül nagy 
mértékben az anya- és csecsemővédő intézet cél
tudatos munkájának tulajdonítható.

Az 1931. évben született 451 gyermek, és 
pedig élve 419. Ezzel szemben egy éven aluli ha
lott voli 68, akik kOzül azonban — leszámítva az ide
genben született 19 menhelyi gyermeket, 1 vidékről 
Veszprémbe szállított, de útközben meghalt és két 
halvatalált csecsemőt, — valójában csak 46 halál
eset vehető, ami 10 98°/o-nak felel meg. Hogy a 
kedvező arányszámban milyen érdeme van az anya- 
és csecsemOvédó intézetnek, azt a következő szá
mok igazolják: A 419 élve született gyermek kO
zül a védőintézet rendelésein résztvelt 298 csecsemő, 
akik kOzül 11 halt meg, vagyis az intézetet igény
bevett csecsemőknek csupán 3 691 °/o-a, szemben 
a város átlagos 10 98 °/o arányszámával. Az intézeli 
gondozást mellőzött szülők 121 csecsemője kOzül 
meghalt 35, vagyis a csecsemővédelem hiánya 
mialt meghall gyermekek arányszáma 28 925 °/o, 
ami nyolcszorosa a védőintézetbe vilt gyermekek 
3 691 %-ának. De ha eme 35 halottból leszámítjuk 
a koraszülött, életképtelen, vagy müléli beavatko
zás miatt elhalt 13 csecsemői, akkor is 108 élet
képes szülöttre 22 haló t esik, a százalék tehát 
még igy is 20 37, a 3 691 el szemben.

Érdekes a Stefánia-intézet működési statisz
tikája is. Csecsemők és 3 éven aluli gyermekek 
kOzül 197, terhes anya 50 részesült két-ke: órás 
rendelésben. A rendelésre elvitt 298 csecsemő kö
zül 981, a 133 hároméven aluli közül 272 része
sült orvosi vizsgálatban, tanácsadásban, kezelés
ben. Ezenkívül 20 terhes nőt 32 esetben tanács
adásban részesítettek. A 247 rendeld napon tehál 
csecsemők, gyermekek és terhesek részére 1285 
rendelés lOrténf. A rendelésen gyermekmérleget 
kapott 40, szappant 17, hintőport 147, váidorke-

lengyét 127 csecsemő, szülészeti vándorládál 13 
szülőnő.

Az anya- és csecsemővédő intézet kiváló, 
eredményes munkásságáért a legnagyobb dicsére
tet dr. Cseresnyés József vezető főorvos érdemli 
meg, aki a vezetése alatt á'ló és szintén teljes elis
merést érdemlő védőnőkkel, kimagasló szaktudás
sal, lankadatlan buzgalommal és kitartással az in
tézetet Veszprém egyik legfonlosabb egészségügyi 
intézményévé fejlesztette, s ezzel nemcsak a ható
ságok, hanem a város közönségének is köszönetét 
és háláját vá'totta ki. Reméljük, hogy az inlézet 
mielőbb alkalmasabb elhelyezést nyerhet és ott 
majd a szülők is tömegesebben fogják felkeresni 
gyermekeikkel ezt a nemzetvédelmi szempontból 
is elsőrendű fontosságú inféiményt, ahol csak jó
akaratot és meleg szerethet tapasztalhatnak.

Fontos határidők
a  fö ld h ö zju ttato ttak  r é s z é r e

a 3200—1932. sz. kormányrendelet szerin t.
Junius 30.-lg. A községi elóljáróságok köte

lesek minden földhözjuttatotüt a rendeletben adott 
kedvezményekről éitssiteni.

Julius 15. lg. A kOzségi elöljáróságoknál a 
földhözjubatolt jejenlse be, ha használati dij fize
tése helyett továbbra Is törlesztő részleteket akar 
fizetni.

Julius 31.-ig. Be kell fizetni az 1932. évi 
törlesztő részlet első és második negyedévi rész
letét, ha az évi törlesztő-részlet Összege megha
ladja a 200 P-t (azoknak a főldhözjuttatotlaknak, 
akik használati dij helyett továbbra is törlesztő 
részletet akarnak fizetni.)

Julius 31.-ig. A foldhőzjullalolt, aki ezentúl 
használati dijat fizet, az 1932. évi használati dij 
felét, valamint az 1929— 1931. évek törlesztő rész
letéből hátrá'ékos összeg egyhuszdd részét kamat
mentesen fizetheti eddig a napig.

fulius 31.-ig. Kérheti a füldhözjultatott az 
Országos Földbirt D k ren d ez ő  Bíróságnál a vételárak 
újabb megállapítását.

Vezet;
mint mindig!

\  a  m o st m eg je len t

\ uj modelü
\R oya l portable  
■ amerikai írógép!
\  6 —18 h a v i  részlet-
* fiz e té s i fe lté te lek .

I  Á r a já n la t ta l  szolgál,
* a gépet kívánatra vidéken is azonnal bemutatja

1 a  fő le r a k a t :

j Fodor Ferenc
I  k ö n y v -  és p a p ir á r u h á z a
l Veszprém . T e le fo n  51.

H Í R E K .
— Szem élyi h írek . Dr. Kenessey Pongrác, 

vármegyénk főispánja, nejével együtt, szerdán vi
déken telt látogatásokat s ma szombaton is vi
dékre utaztak. — Dr. Tormay Géza á'lamtitkár, a 
Balatoni Intéző Bizottság elnOke és Lázár László 
alelnök, Káli-Nagy Dezső min. tanácsos, kikötő- 
felügyelővel, hivatalos íá'ogatást teltek Balatonal
mádiban.

— Előfizetési felhívás. Julius 1. én uj elő
fizetési negyed kezdődött. Tisztelettel kérjük vidéki 
olvasóinkat, hogy a mai számunkhoz mellékelt 
csekk fölhasználásával az előfizetésüket mielőbb 
megujilani, esetleges há'ralékaikat : pedig — leg
alább részben — megküldeni szíveskedjenek, mert 
ellenkező esetben nem lesz módunkban a lapot 
cimükre tovább küldeni. Nagyobb Összeggel tar
tozó hátralékosaink nem kívánhatják tőlünk, hogy 
a nehéz viszonyok kOzö t, a lap előállítási költ
ségein kívül, minden ellenérték nélkül, még a 
hetenkinli portóköltséggel is megterheljük ma
gunkat A kiadóhivatal.

— P é te r  P á l nap ja  Z ircen. Zircről jelen
tik : Péter-Pál napján a zirci monostori templom
ban az ünnepi szentmisét dr. Werner Adolf apát 
celebrálta féayes papi segédlettel, a szentbeszédet 
pedig dr. Markovits Bálint esperes-pléóá íos mon
dóba.

— Papszen te lés. Dr. Roll Nándor veszpré
mi megyéspü8pök vasárnap, a székesegyházi nagy
mise keretében, szentelte áldozópapokká az egyház
megye következő végzett növendékeit: Benke Lajos, 
Gelencsér János, Gergyesy Ferenc, Kara Józser, 
Muszlay László, Németh Jenő, Oszlermann László. 
A papszentelési széttartás végeztével a főpásztor 
szózatot intézett a felszenteltekhez és a hívekhez.

— József Ferenc  királyi h erceg  a  B ala
toni T á r s a s ig  u j elnöke. Bpestről jelentik: A 
Balatoni Társaság irodalmi, művészeti és kul'urális 
egyesület legutóbbi közgyűlésén elnökké egyhan
gúlag József Ferenc kir. herceget, alelnOkké pedig 
Herczeg Ferencet, a nagynevű irót választotta meg. 
A kir. herceg elnöki megnyitójában kegyeletek sza
vakkal paren'álta e! báró Wlassics Tibort, a tár
saság megalapítóját és elnökét, aki testi fogyalko - 
zása ellenére is rendkívül agilis tevékenységet fej
teit ki a balatoni kultúra fejlesztése érdekében.

— Az alm ádi kato likus tem plom ok m ise 
rend je . Balatonalmádiból jelentik: A balatonal
mádi róm. kát. egyházközség ülést tartott dr. Óvári 
Ferenc felsőházi tag elnOklésével s azon megálla
pította az itteni katolikus templomok sze- finiséi
nek rendjét. Eszerint a Szent Imre templomban 
vasár- és ünnepnap reggel 9 órakor, hétköznapo
kon fél 8 kor, a Szent Margit kápolnában vasár- 
és ünnepnap fél 8 kor, hétköznap reggel 7 órától 
lesznek szentmisék. A Szent Imre-templom bú
csúja napjául az egyházi főhatóság julius 10,-ét 
á lapította meg. Tudomásul vette az egyházközségi 
ülés, hogy a templom javára szolgáló öt tombola 
rendezése engedélyeztetett s azok jul us 5. és 19., 
valamint augusztus 2 ,  9. és 16. napjain fognak 
lezajlani. Végül elhatározta a gyűlés, hogy aug. 
7.-én népünnepet rendez s e célból hőlgybizottsá- 
gzt alakit.

— Antal Géza reform átus püspök tem p
lom ot szen te lt K eszthelyen. Keszthelyről jelen
tik: Dr. Antal Géza dunántúli református püspök 
vasárnap szép ünnepség keretében szentelte föl a  
keszthelyi református egyház uj templomát, ame
lyet a gyülekezet tizenhárom évi fáradságos munka 
után, nagy áldozatkészséggel I élesített, a püspök 
hathatós timogatása mellett. A dunáiluli egyház
kerület oszi? ''in  tisztelettől övezeti, nagynevű 
püspökét mé tó fogadtatásban részesítette egész 
Keszthely város közönsége, amikor szombaton a 
tvmplomszentelésre, titkára: Fazekas Mihály kísé
retében, megé-kezett. A pályaudvaron dr. Huszár 
Pál szolgabiró és Reischl Imre városbiró üdvözöl
ték, a templom előtt pedig Németh Károly helyi 
lelkész^ és két kislány, akik virágcsokrot nyújtottak 
át neki. Vasárnap az ünnepség a reformátusok 
eddigi imaházában, a polg. leányiskolában Kádár 
Lajos nagykanizsai lelkész imájával vette kezdetét, 
majd az ünnepi menet az uj templomhoz vonult, 
amelynek kulcsát Szeghalmi Bálint, a tervező épí
tész nyújtóba á ' a püspöknek, aki áldást könyö
rögve nyitotta meg a kaput. Az iste- iszteleten
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Halka Sándor esperes bibliát olvasott és imádko
zott, Izsák Gyula somogyjádi lelkész prédikált, 
majd Antal Oéza püspök gyOnyOrü fölszentelő imát 
és áldást mondott, ezután keresztelést végzett. Is
tentisztelet után diszkOzgyülés következeit, utánna 
pedig Festetics Taszító herceg képviselője, a ka
tolikus egyház és a premontrei gimnázium tanári 
kara, az evangélikus egyház, a város, katonaság 
s a ref. egyesületek stb. küldöttségei tisztelegtek a 
püspök elölt. Az ünnepséget bezáró közebéden 
Antal Géza mondotta az első fölköszöntőt a kor
mányzóra.

— Schandl Károly az  O rszágos Mező- 
gazd aság i K am ara alelnöke. Bpestről jelentik : 
Az Orsz. Mezőg. Kamara múlt szombaton tartotta 
meg közgyűlését, amelynek tisztujitása során egyik 
alelnökké egyhangúlag dr. Schandl Károly ny. állam
titkárt, OKH alelnök-vezérigazgatót, a devecseri ke
rület országgyűlési képviselőjét választották meg.

— Reform átus és  evangélikus egyház- 
m egyei közgyűlések. A veszprémi református 
egyházmegye évi közgyűlése, Sztlcs József esperes 
és dr. Segesdy Ferenc kúriai bíró, egyházmegyei 
gondnok közös elnöksége alatt, julius 20.-án reg-

Sel 8 órakor istentisztelettel kezdődik Veszprém
en, a templomban. Isten igéjét Patkó Károly 

litéri lelkész hirdeti. 19.-én reggel 8 órakor az 
egyházm. lelkészegyesület és a különböző egyházm. 
bizottságok kezdik meg üléseiket, ugyanaznap 
d. u. 2 órakor pedig az egyházm. előkészítő érte. 
kéziét veszi kezdetét. — A veszprémi evangélikus 
egyházmegye julius 13.-án tartja éves közgyűlését 
Veszprémben, Takács Elek esperes és Mihály 
Sándor egyházm. felügyelő együttes elnöklésével. 
Megelőző napon az egyházm. lelkész- és tanító
egyesületek, valamit az egyes bizottságok tartanak 
ülést s este fél 7 órakor lesz az előértekezlet. A köz
gyűlés napján reggel 8 órakor gyámintézeti isten- 
tisztelet kezdődik a templomban, amikor Schöck 
Gyula pápai lelkész mond egyházi beszédet.

— D alegyesületeink kiváló s ikere  a  k e 
rü le ti dalosversenyen. Székesfehérvárról jelentik: 
A Magyar Országos Dalos Szövetség VI. székes- 
fehérvári kerületi dalosversenyét vasárnap rendez
ték meg Szfehérvárott s azon 20 dalegyesületben 
mintegy 800 dalos vett részt. Az Országos Dalos
szövetséget dr. Chikán Béla pesterzsébeti polgár- 
mester képviselte, a birálóbizoltság elnöke Noseda 
Károly, a bpesti zeneakadémia igazgatója volt. A 
versenyben a veszprémmegyei dalegyesületek kö
zül résztveltek a Veszprémi Polgári Dalegyesület, 
a  Veszprémi Iparos Dalárda, a Pápai Iparos Dal
kör, a Várpalotai Unió Dalkör, a Várpalotai Ipa
ros Oivasóköri Dalárda, a Balatonalmádi Dalkör, 
a  FUzfőgyárlelepi Férfi- és Vegyeskar és a Siófoki 
Dalegyesület. A verseny Szfehérvár város és kör
nyéke közönségének óriási érdeklődése mellett folyt 
le s  annak eredménye a következő: a nehéz mfi- 
dalcsoport nyertese a Székesfehérvári Városi Dal- 
egylet lett, a könnyű mCdal első diját pedig a 
Veszprémi Polgári Dalegyestllet nyerte el. A nehéz 
népdalcsoport első díjnyertese a Füzfögyárlelepl

Férfi- és Vegyeskar, mig a könnyű népdalé a ká- 
polnásnyéki Vörösmarty Dalkör. Ezenkivűl, érdeme 
szerint, méltó elismerésben részesült valamennyi 
szereplő dalárda, köztük Veszprémmegyének be
nevezett dalosegyesülelei is. — Ez a székes- 
féhérvári híradás csak büszkeséggel töltheti el 
Veszprém város és az egész vármegye közönségét, 
mert nem az első eset, hogy dalárdáink kiváló 
szereplésükkel dicsőséget hoznak haza a dalos- 
versenyekről. Nem is szólva a királydijas Vesz
prémi Dalegyesületről, amely országos viszonylat
ban örökös nevet biztositolt magának, a Veszprémi 
Polg. Dalegyesület immár másodízben arat szép 
diadalt, az Iparos Dalárda pedig tavaly szerezte 
meg a babért. Most pedig csatlakozott a sikerben 
hozzájuk az igen szépen fejlődő Füzfőgyártelepi 
Férfi é3 Vegyeskar, amely már eddig is jogos re- 
ménysége volt a magyar dalkullurának. A szép 
eredményhez őszintén gratulálunk a három dalárda 
vezetőségének, működő tagjainak, de különösen 
jeles karnagyaiknak: Rhosóczy Rezsőnek, Balogh 
Istvánnak és vitéz Oerley Mihálynak, akiknek ki
váló szaktudása és odaadó, lelkiismeretes fárado
zása tette lehetővé dalárdáinknak mostani elisme- 
résreméltó szereplését.

— Esperes! m egbízatás. A balatonfüredi 
esperesi kerület vezetésétől saját kérelmére felmen
teit Horváth Lajos felsőörsi prépost helyett a me- 
gyéspüspők Babits Endre bfüredi plébánost bizta 
meg az esperesi kerület vezetésével.

— D iplom ás m űkertész. Ifj. Demjén Már
ton most végezte a bpesti kertészeti főiskolát, is
mereteit németországi tanulmányutjában is gyara
pította, nagy gyakorlattal bir, kertépítési, virágker
tészeti, valamint gyümölcsészeti téren megbízást 
vállal. Veszprém, Templom utca 6. sz.

— Igazgató i cim. A pannonhalmi főapáti 
koadjutor Hermann István bársonyosi r. k. kántor
iamtól 25 éves dicséretes tanítói működése jutái, 
mául igazgatói címmel tüntette ki. A kitüntetést 
meleg ünnepség keretében dr, Schermann Egyed 
főapáti vikárius adta át a jubiláns tanítónak.

— Személyi változások sze rze tesren d 
je inkben . A Veszprémmegyében székházzal, ille
tőleg rendházzal rtirö szerzetesrendek körében a 
következő személyt változások történtek, várme
gyénket érdeklőén, az 1932—33. iskolai évre. 
A ciszterci rendben, a zirci apát rendelkezése foly
tán, Zircre kerülnek: Etdőssy Bódog volt szent
gotthárdi erdőfelügyelő nyugalomba, Tóth Ágoston 
bajai reálgimn. tanár számvevőnek, dr.1,Varga Ottó 
pécsi reálgimn. hitlanár, dr. Schweighoffer Kolos 
apáti jegyző és Horváth Kármér hercegfalvi segéd
lelkész hittudományi főiskolai tanárnak. A bajai 
rendház uj tagjai lesznek: Varga Virgil volt zirci 
számvevő, dr. Dőrfer Sándor zirci hitoktató tanári, 
Kádár Antal pedig gyakotló tanári minőségben. 
Előszállási számvevő lesz dr. Baumgartner Alán 
volt zirci számvevő, Hercegfatvára kerül Papp 
Kelemen, mint segedlelkész. — A piarista rend
ben, a rendfőnök intézkedésére Veszprémből Rich- 
ter Pál Bpestre és Nyári István Vácra nyert tanári 
beosztást. Helyettük Veszprémbe jönnek Róth Jó
zsef Kecskemétről és Gürsching Emil világi tanár 
Tatatáról. — A Szent Benedek-rendben a pannon
halmi főapáti koadjutor rendeletére Pápára kerül
nek Gálos Lázár és Kokas Endre, Bakonybélre 
Kuzmits Virgil.

— K ö nyvn yo m dát é s  k ö n y v k ö tő i m u n k á 
k a t  le o s z e b b e n é s  la g g y o rs a b b a n  k é s z í t  FO DOR  
F E R E H C  k ö n y vn y o m d á ja  é s  k ö n y v k ö t é s z s t s ,  
V s s z p r é m .

— Sárközi műsoros e s t és  népm űvészeti 
k iá llítás  Almádiban. Balatonalmádiból jelentik: 
Balatonalmádiban, a Hattyú-vendéglőben, julius
3.-án, holnap vasárnap d. u. 5 órakor, felerész
ben a ref. templom javára, műsoros estét rendez
nek, aminek megnyílóját Boda József veszprémi 
hitoktató lelkész mondja, dr. Plltsy Elemér kir. 
ügyész pedig előadást tart a sárközi népművé
szetről. A műsorban ezenkívül Gáthy Ferenc felső- 
örsi ref. lelkész és Vörös Rózsika veszprémi zon
goratanárnő hegedű-zongora duetlal, Mozolal János 
és Könczöl Bözsi decsi szereplők szavalatokkal, a 
decsi Petőfi Dalkör énekszámokkal vesznek részt, 
a zárszót pedig Koszorús László vörösberényi ref. 
lelkész mond|a. Ugyanott, vasárnap d. e. 9-tól 
este 8-ig kiállítás lesz eredeti sárközi népművé
szeti munkákból, aminek rendkívül érdekességére 
ezúton is fölhívjuk a közönség figyelmét.

í É ®

Arany- és ezüst- 
pénzeket

legmagasabb áron vesz 

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém .

— Felvétel a  veszprém i papnevelő in té 
zetbe. Csütörtökön dr. Rótt Nándor megyéspfls- 
pök személyes elnOkléaé /el volt a fölvétel a vesz
prémi szemináriumokba. Az igazgatóság a követke
zőket vette fe l: teológusoknak: Ács Ferenc, Fehér 
László, Gruber József, Horválh Cirill, Horváth 
József, Kardos Lajos, Kiss György, Kovács Vendel, 
Mikola Ferenc, Mikovitz László, Novák Lajos, 
Stiglicz István, Szűcs Adolf, Mihalovics Norbert, 
Leiker János, Sencz Aladár, Török Ferenc; a kls- 
szemlndrtumba: Etzl István VII. o., Rajmon József 
VII. o., Tőrök Lajos VII. o ,  Holczer József VI. 
Molnár István V. o. gimn. tanulók.

— Közös szen tá ldozás. A Mária Társulat 
tagjai, az lrgalmasnővérek intézetének kápolnájá
ban, julius 3.-án, vasárnap reggel a 7 órai szent
misén végzik közös szentáldozásukat. A tagokat i  
azok hozzátartozóit ezúton hívja meg a vezetőség.

— K áplán á the lyezések  és k inevezések . 
A veszprémi megyéspüspök a következő kápláno
kat helyezte á t:  Pendli Istvánt Szőllősgyörökről 
Veszprémbe, Frank Jánost Nyárádrót Szőlősgyö- 
rökre, Szijjártó Antalt Csatárról Nyárádra, Szántó 
Vendelt Kiskomáromból Csótra, Schumacher Ist
vánt Berzencéröl Igalra, Keresztes Ignácot Zala- 
szentbalázsról Somlószőlősre. Az ujmisések közül 
pedig Bsnke Lajost Sümegcsehire, Gelencsér Jánost 
Bakonyszombathelyre, Gjrgyesy Ferencet Berzen- 
cére, Karer Józsefet Zalapetendre, Muzslai Lászlót 
Kiskomáromba, Németh Jenőt Csatárra, Osztermann 
Istvánt Zalaszentbalázsra káplánokká nevezte ki.

— P olgárm esterek  V eszprém ben. Hétfőn 
az ország polgármestereinek egyrésze, a kőszegi 
városi kongresszusról jövet, Veszprémbe érkezik, 
hogy megtekintsék a várost. A Koronában fognak 
ebédelni, este pedig Bkenesére utaznak a székes
főváros üdülőtelepét megtekinteni s onnan térnek 
haza. A polgármestereket az állomáson dr. Berky 
Miktós, Veszprém város polgármestere fogja fo
gadni, aki kalauzolja és Kenésére is elkíséri őket.

— É rettség i vizsgák V eszprém ben. A 
kegyesrendi rám. kát. gimnáziumban a szóbeli 
érettségi vizsgálatok junius 22—28. napjain vol
tak, Mátray Rudolf ciszt. rendi kerületi főigazgató 
elnöklésével, s azok eredménye a következő: Ki
tüntetéssel érett: Kompolthy Tivadar. Jelesen éret
tek: Szabó Ferenc és Szenes József. Jól érettek: 
Albrecht József (papnövendék), Fournir Nándor, 
Horváth Imre, Kelier János, Kurz Lajos, Laucsek 
Sándor, Mayerszky Jenő, Móló István, Petrák Mi
hály (pn.), Simon János, Taál János (p n ), Velle- 
dits László. Érettek: Barcza Imre, Bokrossylenö, 
Faludi Dezső, Herencsényi Béla, Kecskés Tibor, 
Kerper Miklós, Kulcsár László, Leiker János, Len- 
gey László, Molnár Lajos, Németh Kálmán, Or
szág István, Pfléger Mihály, Prohászka József, 
Riedl Egon, Schmidt István, Szabó András. Szabó 
László, Szelmayer Ferenc, Tamássy Tibor, Tímár 
József, Végh Benedek, Végh István, Világhy And
rás, Villányi István és Vörös László. Kilenc érett
ségizőt, egy-egy tárgyból, javítóvizsgára utasítottak.

B eretvás,,, p a sz tilla  a  leg m a k a csa b b  fe j fá já s t  i s  e lm u la sz tja .
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Magyar nóták
T á n c -s lá g e r e k
I n  lo o iá llito tt  á rb a n ,

I  k a ta ló g u s  ingyen .
F o d o r  F e re n c  zeneműkereskedésében.

A m. kit. áll. Kerkápoly Károly fiú  felső 
ktresk. Iskolában, junius 24. és 25.-én voltak a sió- 
béli érettségi vizsgálatok. Jelesen érettek : Langraár 
Mihály és Szabó Gyula. Jól érettek: Fok Béla, 
Hirschler Zoltán, Po’cz Pál, Pozsonyi Jenő, Rosen- 
berg József, Varga Pál és VOrOs Béla. Érettek: 
Baráth József, Czeider János, Farkas Ferenc, Lan- 
kesz Károly, Major Imre, Molnár Pál, Nagy Béla, 
Németh Antal, Prém Mihály és Velekei Sándor. 
A vizsgálatokon dr. Fdbján Jenó vallás és kózokt. 
mi. tanácsos elnökölt.

— Belmissziól és  lelkészértekezlet. A 
veszprémi református belmissziói kiskör vasárnap 
Szentkirályszabadján értekezletet tartott a helybeli 
gyülekezet impozáns érdeklődése mellett. Hajda 
Gyula vilonyat lelkész prédikált, Kovács Lajos 
fehérvárcsurgói lelkész, egyházm. főjegyző pedig 
a szeretetszövetségről érlekezett. Az azt kővelő 
lelkészétteke2létén, Somogyi Zoltán szentgáli lel
kész elnóki megnyitója után, Szombathy István és 
Kovács Vince lelkészek a lelkipásztori látogatásról 
és a gazdasági válságról tartottak előadást, dél
után pedig Boda József veszprémi hitoktató lel
kész az amerikai egyházi élelet ismertette. A ven- 
déglá'ó gyülekezet nevében Bakos Dezső helyi lel
kész üdvözölte kollégáit.

— Zászlószentelés. Bégről jelentik: Föl
emelő ünnepség keretében szentelték föl a Dégi 
Iparos Olvasókör uj selyemzászlóját. Az ünnepség a 
katolikus templomban szentmisével kezdődőit, ami 
után Korfuét János plébános szárnyaló beszéd kísé
retében megszentelte és megáldottaaziparos-zászlót. 
Ezután a zászlószegek Unnepies bevetése követke
zett, aminek sorát gróf Festetics Sándorné zászló
anya nyitolta meg. Délután a református templom
ba vitték fölavatásra a zászlói, ahol az istentiszte
let keretében Nagy Lajos lelkész végezte annak 
megálderát magasba szálló imádsággal. A zászló
szentelő ünnepséget táncmulatság követte reggelig.

— Áthelyezések a  MÁV-nál. A MÁV 
szombathelyi Uzletvezetősége Tóth László föintézőt, 
állomásfőnöki minőségben, Vépről Ajkára, Dobó 
Béla intézőt Devecserből Körmendre, Szabi József 
főtisztet Hegyeshalomból Veszprémbe helyezte á t ; 
a máv. tisztek közül pedig Brunner József Celldö- 
mölkröl Devecserbe, Tóth Ferenc Hajmáskérről 
Celldömölkre, Pdkovlls Ferenc Veszprémből Haj- 
máskérre, POlOskei Lajos Várpalotáról Alsóörsre 
nyertek áthelyezést.

— Négy közép isko lát v égze tt, jó  
házb ó l való  fiú fizetéssel tanu lónak  
fe lvéte tik  F o dor F eren c  k ö n yvkeres
kedésében .

— Csodacsikó. Szalal László devecseri föld- 
birtokos lovának kétfejű csikója született. Az új
szülött igen nagy édeklődésnek örvend.

— Olcsó helyárak  a  m oziban. A veszprémi 
mozi vezetősége lehetővé kívánja lenni, hogy a 
közönség legszélesebb rétegei minden nagyobb 
anyagi áldozat nélkül látogathassák az előadáso
kat, ezért julius és augusztus hónapokban, szer
dán és csütörtökön, válogatott elsőrendű műsoro
kat mutat be rendkívül alacsony helyárak melleit. 
E  napokon a következő helyárak lesznek: páholy 
50 fiit  , támlásszék és erkély 40 filL, 1. hely 30 
fiU., II. hely 20 flU., III. hely 10 fül. Ezek az 
alacsony helyárak nemcsak a szerda-csülörtöki 
előadások tömeges látogatását teszik lehetővé, de 
az, hogy az e napokra váltott jegyek teljes árát 
a szombat-vasárnapi jegyek árába is — a szel
vény visszaadása ellenében — betudják, valamennyi 
eddigi kedvezményt messze túlhaladja. Szombat, 
vasár- és ünnepnapi előadásokra, a kedvezményes 
d. u. 4 órás előadás kivételével, tehát a szerda, 
vagy csütörtöki napra váltott jegyszelvény ellené 
ben egy páholy az eddigi I 30 P  helyett csak 80 
fillérbe, a támlásszék 120 P  helyett csak 80 fillérbe, 
az I. hely 1 P  helyett csak 70 fillérbe, a II. hely 
pedig 80 fillér helyeit csak 60 fillérbe fog kerülni. 
K ihívjuk a közönséget, hogy ezt a körlevelekben is 
ismertetett akciót saját érdekében használja ki.

— Létszámapasztás az OTf-nál. Az Orsz. 
Társadalombiztosító Intézetnél végrehajtott nagy
arányú létszámcsökkentés folytán Veszprém és 
Pápa városokból a következőket bocsájtotlák e l : 
Veszprémből: Zwicker Béla 11. o. számv. főtaná
csos, Balassa István segédlitkár, vitéz Makay Bar
nabás számtanácsos. Morvái István és Ángyán 
Károly irodasegédtisztek, Istvánffy Béla műsz. se
gédtiszt, Kiss Károlyné, dr. Sleidl Antal és Adlo- 
víls Gyula dijnokok, Fiskál Károly hivatalszolga. 
Pápáról: Baitos Imre fogalmazó, Hetényi Miklós
s. fogalmazó, Gyömörey István számtanácsos, 
Kólya József számvizsgáló, Johannides István szám
ellenőr, Exner Júlia irodatiszt, Sebestyén Tibor 
iroda s.-ti8at, Horváth István kezelő. Gerencsér 
József altisztet Veszprémbe helyezték át.

— Házasság. Főliy János Akii-pusztai apát
sági urod. intéző junius 28.-án vezette oltárhoz 
Hindiét Ilonát a zirci monostori templomban.

— Ügyvédi irodaáthelyezés. Dr. Sándorfi 
Kázmér ügyvédi irodáját Rákóczi-tér 8. szám alól 
Horthy Miklós-utca 3. szám alá helyezte.

— Halálozás. Simon Gyula, a veszprémi 
róm. kát. egyházmegye káptalantóti plébánosa ju
nius 28.-án meghalt. — Ugyancsak 28.-án hunyt 
el Kiss Vendel ny. nemesbüki plébános is.

— Pápa Ónálló társadalombiztosító pénz
tárt kíván. Pápáról jelentik: Szó van arról, hogy 
az OTI pénztárakat területileg újból beosztják. Ezt 
az alkalmat megragadva, a pápai munkaadói és 
munkavállalói érdekeltségek a hivatalos város tá
mogatásával mozgalmat indilottak, hogy Pápa vá
rosa is önálló pénztárt kapjon. A Társadalombiz
tosító Intézet megszervezésével ugyanis a pápai 
pénztár elveszted: önállóságát s azóta csak minta 
veszprémi központi kerületi pénztár kirendeltsége 
szerepel.

— Megakadt a Hévíz-fürdői izraelita
templom építése. A mull év tavaszán nagy am
bícióval kezdte meg a fürdővendégekből alakult 
vezetőség az uj izraelita templom építését, mert a 
régi templom nem volt képes befogadni a nagy
számú fürdővendéget, sem egyébként nem feleit már 
meg a magasztos eszméknek. Az általánosan is
mert, rossz gazdasági viszonyok ezen téren is 
éreztették hatásukat, meri anyagiak hiányában a 
templom építése félben maradt. Aki a templom épí
tését egy egy téglával előmozdítani segítené, küldje 
el fillérjeit a Keszthelyi Takarékpénztár r. t. 33—34. 
számú csekkszámláján a Hévíz-fürdői izr. temp
lomegyesület építési számlájára. les

— N y á ri m u la t s á g o k r a  la m p io n o k , k o n 
fe tt i ,  s z e r p e n t in ,  v i lá g p o s ta  le v e le z ő la p o k , v a 
la m in t  p la k á t o k , o s z t ó c é d u lá k  s  m e g re n d e lé s  
n a p já n  s z á l l í t t a t n a k  F o d o r  F s r o n o  p a p ír á r u -  
h á z a  é s  k ö n y v n y o m d á ja  á lt a l  V e s z p r é m .

Tőke elhelyezés.
Balatonalmádi egyik legszebb részén, a Zsófia 

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

A lelkek 150 négyszögöltől 220 négyszögöl 
nagyságban bocsájtatnak eladásra, úgy, hogy 
wekkend- házak, nyaralók és évi lakások céljaira 
ki-ki a neki megfelelő telket 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, hátmOgölti 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 vizszerzézi lehetőség és 
alkalmas utak nyújtanak módot.

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

N é zze  meg
hangjegy kirakataimat! 

FODOR FERENC
könyv- é s  zenem fikereskedő .

— Emésztési gyengeség, vérszegénység, le-
soványodás, sáppadlság, mirigybetegségek, bőr
kiütések, kelések, furunkulusok eseteiben a termé
szetes „Ferenc József" keserűviz szabályozza a 
belek annyira fontos működését. Az orvosi tudo
mány számos vezérférfia meggyőződött arról, hogy 
a valódi Ferenc József viz hatása mindig kitü
nően beválik. A Ferenc József-kescrűviz gyógy
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben 
kapható. í

— Tolnai Világlapja ezen a héten szegedi 
számot adott, amelyben gróf Klebelsberg Kunó 
volt kultuszminiszter, Szeged város képviselője 
iita az előszót. Novellák és még számtalan cikk 
egészítik ki a népszerű képeslap pompás szegedi 
számát. Érdekes, hogy ennek a számnak a hatása 
alatt már több magyar várostól érkezeit meghívó 
Tolnai Világlapjához.

— Halál kutépltés közben. Szabados Ká
roly napszámos Alsóörsön, dr. Somogy István 
egyet, tanár telkén kutépitésnél dolgozott. A beton 
gyűrű leengedése alkalmával eddig ismeretlen o1’. 
ból az állványzat Összedőlt s a szerencséden em
ber mintegy 17 méter mélységbe zuhant, az utána 
szakadt törmelék pedig maga alá temette. Csak m ás
nap hajnalban sikerült kimenteni. Súlyos koponya, 
lábszár, lábfej stb. törést szenvedett. A veszprémi 
mentők az itteni kórházba szállították, de néhány 
óra múlva sérüléseibe belehalt. A nyomozás folyik.

— Schöpflln A ladár irta a Nyíl eheti 
regényét. A kiváló iró és esztéta regényének a 
címe Holnapután kiskedden s vidéki magyar mi
liőben játszódik le. Kedves, közvetlen történet, 
mégis minden sorában drámai feszültség izzik. De 
megtaláljuk ugyanakkor azt a kristályos humort 
és azt a szívből jövő vidámságot is, amelyikre oly 
nagy szüksége van a mai életben az olvasónak.

— Tűz. Vasárnap özv. Hoffet Jánosné nagy- 
eszlergári birtokosnő pajtája éjjel ismeretlen mó
don kigyulladt és az olt elhelyezett cséplő- és 
vetőgépekkel s egyéb gazdasági felszerelésekkel 
együtt elégett. A nyomozás folyik. A kár biztosí
tás révén kisrészben megtérül.

— Ö sszeestek  az utcán. Horváth András 
72 éves veszprémi öregémber az utcán rosszul 
lett és összeesett. A mentők a kórházba szállítot
ták. — Horváth Károlyné veszprémi asszony a 
Vasgereben-ulcai vendéglő udvarán szintén össze
esett. a mentők azonban, mivel közben jobban lett, 
a helyszínen hagyták.

— V e a v p ré m l á s  b a la to n i k é p u u la p o b  8 0 —  
7 0  t á la  fö lv é te lb e n , k é z it é r k é p e k ,  ú t ik a la u z o k ,  
v a la m in t  a u t ó t é r k é p e k  é s  a  Is g u ja b b  s z é p ir o 
d a lm i k ö n y v a k  n a g y  v á la s z t é k b a n  le g jo b b a n  
b e s z e r e z h e t ő k  FO D O R  F E R E N C  k ö n y v -  é s  p a -  
p l r k s r a s k a d é s é b s a  V e s z p r é m .

— Elkarikázott a  kölcsönkért kerékpár
ral. Tóth József vasárnap kölcsönadta kerékpárját 
Nemes Józsefnek, aki ezután a  kerékpárral elszö
kött s azóta nyoma veszett.

— Ellopták a  szegény ember bárányát. 
Vasárnap ismeretlen tettes ellopta Horváth András 
veszprémi lapkihordó fehérszőrü bárányát. A lel
ketlen tolvaj kézrekeritésére megindulta nyomozás.

— Halálra zú zta  a  konkotyozó gép. Ko
vács. István marcaltői gazda Gáspár nevű másfél 
éves kisfia játék közben az udvarban levő konko- 
lyozó gépet oly szerencsétlenül rántotta magára, 
hogy a gép agyonnyomta.

— Bélyegnyaló járásbíróság! dijnokok. 
Gáspár Menyhért Boldizsár és Tauber Sándor pá
pai járásbirösági dijnokok már évek óta a kezei
ken átmenő ügyiratokról a bélyeget eltávolították 
és helyibe használt bélyeget ragasztottak, mig a 
jó bélyeget eladták és igy a kincstárt megkárosí
tották. A veszprémi törvényszék a Pápán megtar
tott tárgyaláson Gáspárt 2 évi, Taubert másfél évi 
börtönre Ítélte. Az aránylag enyhe büntetés 
orvosi szakvélemény következménye, amely szerint 
a vádlottak erősen korlátolt beszámithatóságuak. 
Az elitéltek fellebbeztek.
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— Fölakasztotta magát. Sallga Mihály 
veszprémi napszámos kedden Kertalja-utcai laká
sán felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már halott 
volt. Tettének oka ismeretlen.

— A mozi m űsora . Ma szombaton (jul. 2.) 
este 7 és 9, vasárnap (3 )  d. u. 4, fél 7 és 9 óra
kor Brcdszky Miklós nagyszerű filmoperettje: „Meg
szólalt a szivem!" A kedves filmen együtt viszikfa 
főszerepet AlpárQitti,— akinek egyébként ez az eUfl 
filmszereplése, — és Gusztáv Fröhlich, a népszerű 
müvészházaspár. Méltó partnerük Halmay Tibor. 
Ezenkívül kiegészítő rajzfilm é i  Hangos Magyar 
Világhiradó.

KÖZGAZDASÁG.
* Iparosok a kontárok ellen. Az egész 

országban, de Veszprémben is az uióbhi időben 
nagyon elterjedt az ipari kontárkodás. A rendel
kezések ellenére gyakran megtörténik, hogy az 
iparosságnak azt a tekintélyes részé1, amely az 
iparral járó súlyos közterheket, adókat slb. viseli, 
közüzemek, karteiok, ké. három állást élvező, vagy 
szakavaiot!8ág, illetve szakképzettség hiányában 
levő egyének elütik a munkavállalás s ezzel a meg
élhetés lehetőségétől. A Veszprémi Ipartestület el
nöksége ezokból hadat üzent a kontáraknak, s 
megindított] ellenük az eljárást. Az illetékes ható
ság kilátásba helyezte a legszigorúbb büntetést, 
hogy elreltentő példával szolgáljanak az élősdiek 
módjára szaporodó kontároknak és az ezekkel 
dolgoztatóknak. Az Ipartestület vezetósége ezúton 
is kéri és figyelmezteti az ipari szakmákba vágó 
bárminemű munkálatok végeztetőit, de különösen 
az építkezőket, hogy jól felfogott érdekükben csak 
olyan szakképzett es adólizetó iparosokkal végez
tessék munkáikat, akiknek megfelelő képesítésük, 
illetve iparigazolványuk van, mert a kontáiságot 
eltiltó rendeletek nemcsak a munkát végzókre, ha
nem a munka adóira, illetve elfogadóira is egyfor
mán vonatkoznak.

* A Felsódunántuli Mezőgazdasági Ka
m ara közgyűlése. Győrről jeleniik: A Felsödu- 
nántuti Mezőgazdasági Kamara julius 4 -én, hét
tőn d. e. 10 órakor tartja Györöti, a városháza I. 
emeleti nagytermében 19. évi rendes közgyűlését, 
amelyen a megüresedett tagsági helyeket is betöltik.

* Szüreti hét a  Balatonnál. Bfdredröl 
jelentik: A Balatoni Szövet.ég támogatása mellett 
a Bfüredi Fürdóegyesület és a Balatonfüredi Já
rási Gazdakör nagyszabású szüreii hetet készíte
nek elő, amely szeptember 18.-tól 25.-ig tartana. 
A szüreti hétre népies felvonulásokat, ünnepélyeket, 
kongresszusokat terveznek, hogy az érdeklődő kö
zönség figyelmét a Balaton gyógy- és termény
kincseire felhívják. A rendezőbizottság étén dr. 
Meslerhdzy Ferenc főszolgabíró áll, de felkérik dr. 
Darányi Kálmán miniszterelnökségi államtitkárt, a 
bfüredi kerület képviselőjét is, hogy a szüreii hét 
•ikerét érdeklődésével és befolyásával támogassa. 
Meg fogják keresni a MÁV igazgatóságát is, hogy 
a szüreti hét sikere érdekében a lehető legnagyobb 
vasúti kedvezményt nyújtsa.

IRODALOM  és U O V É SZ E T .
(Szerzői est.) Dabolczi Fekete Lászlóné, a 

jeles tollú írónő, akinek több írásműve a Veszp- 
remvdrmegyt olvasóinak is élvezetet szerzett, leg
utóbb Szekszárdon, az Egyesült Szekszárd Totna. 
megyei Nőegylet kulturdélu'ánjári tartotta meg 
szerzői estjét Murgdcs Kálmán, a kiváló magyar 
dalköltó és több helybeli szereplő társaságában 
lépett a pódiumra a fiatal Írónő, aki a „Díszsír
hely- és a lapunkban is megjelent „Testamentum” 
c. mélyérzésü novelláival, majd a Bpesti Hírlap
ban, Napketetbsn stb. megjelent modern verseivel 
aratott tomboló sikert. A szekszárdi lapok a leg
melegebb elismerés hangján emlékeznek meg a 
tehetséges, nagy ambíciótól fűlött írónő sze
repléséről, aki bizonyára még szaporítani fogja 
eddig szerzett irodalmi babérsinak a számát.

(Villamosiram okozta baleseteknél) al
kalmazandó eljárásról közölt tanulmányt Marusák 
Dezső gépészmérnök az Uj Idők-ben, amelynek 
gazdag szépirodalmi részében Zilahy Lajos regé
nyét, vitéz Somogyváry Gyula, indig Olló, Szöl- 
lősi Zsigmond elbeszéléseit olvashatjuk. Kiemeljük 
még Telekes Béta, Nehanszky Lajos és Gács 
Demeter verseit „Levél mindenkihez”, könyvismer
tetés, pesti életkép és részlet Zaigray Julianna uj 
regényéből teszik változatossá Herczeg Ferenc 
szépirodalmi hetilapját, amelyből nem maradtak 
ki a művészi és időszerű képek, Mühibeck Károly 
és Pólya Tibor ötletes rajzai és a népszerű rovatok 
sem. Az U j Idők kiadóhivatala: Bpesl, VI. Andrássy 
ut 16. bárkinek küld díjtalan mutatványszámot. 
Előfizetés negyedévre 6 40 P, egyes szám 50 fiit.

(Napkelet). Tormay Cecil előkelő folyóirata, 
a Napke'et júliusi számának szépirodalmi részé
ben a versek dominálnak, amiket Martchalkó Lia, 
Balatoni Farkas Atisz, Kovácsné Nagy Méda, M. 
Juhász Margit, Nagy Emma, Magay Berta, Kövér 
Erzsébet, Falu Tamás és Rolla Margit írtak. De, 
BUky György regényfolytatásán kívül, hosszabb- 
rövidebb elbeszélésből is bőven juttattak az olva
sónak Komáromi János, Fáy Ilona, Váczy József, 
míg Lakatos László az orosz kettős forradalom 
vezéreiről, Fábián István pedig gróf Tisza István 
franciában megjelent háborús leveleiről ír érdekes

Ü zle tm eg n y itá s!
Van szerencsém a nagyérdemű közön

ség szives tudomására hozni, hogy 
V e sz p ré m b e n , H o rthy  M ik ló s-  
u tca  4 . s z á m  a la tt  (fteisi Lipót-féle hátban)

fűszer-, liszt- és termény
kereskedésemet

megnyitottam.
Ezúttal is kérem a nagyérdemű közön

ség szives támogatását, amelyet előzékeny 
és pontos kiszolgálással fogok viszonozni.

Kiváló tisztelettel

,g7 Engel Imre.
Veszprém megyei város polgármestere.

ad. 7762— 1932. sz.

Árverési hirdetés.
A jeruzsálemhegyi

r é g i fe c sk e n d ő itá z
f. étri ju l iu s  hó 4 .-é n , a polgármes
teri hivatal 4. sz. szobájában tartandó nyil
vános árverésen, f. évi augusztus hó 1 .-töl 
kezdődően bérbeadatik.

Veszprém, 1932. julius 25.-én.
Dr. B erky s. k.

186 polgármester.

A VESZPRÉM VARMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66,

Aki Ízléses névjegyet, n y o m ta tv á n y t , |J 
vagy levélpapirost kiván nyomatni, aki ; 
Üzletének forgalmát körlevelek által fel- • 
lendíteni kívánja, aki szép és díszes '  

plakátot kiván nyomatni, forduljon a '

F o d o r - n y o m d á h o z  j
V eszprém , S z a b ad ság -té r  3. Z 
»> Telefon 54., *

hol leggyorsabban és legolcsóbban sze- ■ 
rezheti be szükségleteit. — Díjmentes • 
és jutányos árajánlat mindennemű nyom- Z 
tatványra, plakátra, névjegyre és egyéb \ 

nyomdai termékre. ■

dolgokat. A gazdag é; vá'tozatos rovatokban Réz 
Gyula, Szombatfalvy György, Mérey Ferenc, G. 
Nagy Lajos stb. neveivel találkozunk. A Napkelet 
előfizetése negyedévre 6 50 P. tisztviselőknek 4 50 
P. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., 
Rózsa-u. 23.

Anyakönyv.
Születés : Rohács György kőmives-s. és Győréi Ilona 

leánya Klára Terézia r. k. Pátkai Ferenc hentes és mé
száros és Rauscher Rózsa leánya Rózsa Anna r. k. — 
Wenczel János kéményseprő és Mohács Julianna fia Sán
dor ref. — Merhala László gyári munkás és Tráknyák 
Ilona fia Imre r. k. — Arnhoffer József kőmives-s. és 
Straub Mária fia Ferenc József r. k. — . Matern János 
„Hangya" tisztv. és Breyer Mária leánya Éva Mária r. k.

Halálozás Vér Ilona 18 é. r. k. — Sánger Erzsébet 
8 n. r. k. — Máté János 23 n. r. k. — Csatári Gyula 8 h. 
ref. — Tóth János 1 h. r. k. — Polák Mátyásné Horváth 
Anna 42 é. r. k. — Szabados Károly 29 é. r. k. — Kör- 
nyei János 1 h. r. k. — Bartos Sarolta 15 h. r. k. — 
Szabó Gábor földm. 73 é. ref. — Szapári Irma nevelőnő 
24 é. r. k. — Ling Józsefné Szukop Terézia 40 é. r. k. — 
Saliga Mihály napsz. 65 é. r. k.

Házasság: Bernáth József felsőkeresk. isk. tanár és 
Szelmájer Mária r. k.

T E S T E D Z É S .
L a b d a rú g á s .

A Move VSE Zalaegerszegen a Move ZSE- 
vel jászotta második: bajnoki döntő mérkőzését és 
szerencsétlen körülmények közölt 3 :0  (1 :0) arányú 
vereséget szenvedeti. Az utazástól fárad! Move 
VSE a szokatlan, füves pályán nem tudta rendes 
formáját kijátszania lelkes, minden labdára rámentő 
egerszegi csapat, hazai közönségének biztatásával, 
megérdemelten nyerte a mérkőzést. A Move VSE- 
ból Tolnay II., Sárdi, Zwicker és Kótinger játéka 
érdemel dicséretet. Bíró: Parányi.

Fűzfőn a FAC szép játék után 5 :0  (3 :0 )  
arányban győzött a TIAC ellen Breur (2), Schrei- 
ner (2) és Serfőzö góljaival. Az egyébként is jó 
képességű FUzfó csapatának teljesítményén és já 
tékán meglátszik a gondos tréner lelkiismeretes 
munkája s a következő bajnoki mérkőzésre a leg
szebb reményekkel indulhatnak. A mérkőzést Ka 
maréit biró vezette. (/. /.)

*

A Move VSE csapata lelkiismeretes tréning
gel készül a II. oszt. körmérkőzésre, amit holnap 
vasárnap a ZSE-vel Veszprémben viv meg.

o  Uj uszoda V eszprém ben. Özv. Deák 
Ferencné, mint a Jókai Mór (volt Hosszú) utcai 
fürdőház tulajdonosa, Veszprém város egyetlen 
nyári uszodáját nagy költséggel és a higiénia ösz- 
szes kívánalmának betartásával a folyó évben tel 
jesen átalakította, az uszoda medencéjét verseny- 
uszoda méreteire kibővitiette, a teljesen uj és tetsze
tős kabinsor előtt széles sávon balatoni homokot 
terittetett s a kert árnyas nagy hársfái alatt büfé- 
helyiséget is állított fel. A Séd patakról bevezetett 
vizet háromszoros készülék kristálytisztára szűri, az 
uszodamedence mélyebb és fokozatosan eső víz
állásával úszóknak és úszni nem tudó fürdőzők- 
nek egyformán alkalmas, a medencére minden 
oldalról szabadon sugárzó napfény a fürdő vizét 
kellő hőfokra melegiti. Nőknek és férfiaknak egy 
időben áll egész nap használatra. Kabinjegy 20 
fillér, fürdőjegy azemétyenkint 30 fillér, de bérlet
jegyek is válthatók.
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Elsőrendű márkájú

Fényképezőgépek
Fotócikkek

Kitűnő teljesítményü

RÁDIÓK
6-12-18 havi részletre

Amerikai Royal
ÍRÓGÉPEK

kedvező fizetési feltételekkel, nagy választékban kaphatók

FODOR FERENC
k3nyv- és papirkereskedésében, Veszprém. Telefon 54. szám.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájáén Veazprémben. Laptuiajdonos a .Veszprémvármegye* LapkiadóváU a!at-


