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UrMint ielidkaiAk Fodor Fertőt klop- te pipIrktniMMkn le.

H iszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
H iszek  egy Isteni OrOk igazságban,
H iszek M agyarország fe ltám adásában . Ámen.

L a u sa n n e  m é r le g e .
W alkó  külD gym lniszter nyilatkozata.

A múlt szombaton irlék alá Genfben a 
világszerte várva* *vért lausannei megegyezést, 
am ihez M agyarországon különböző, optimista 
és  pesszimista kommentárokat fűztek. Azt hisz- 
szük, Lausanne mérlegét megállapítani legille
tékesebb a tárgyalásokon jelen volt W alkó  
Lajos külügyminiszter, aki kedden érkezett haza 
és a Budapesti Hírlap-nak az alábbi nyilatko
zatot tette, amit azután csütörtökön az egységes
párt értekezletén még részletesebben kifejtett:

— A lausannei konferencia zárójegyző
könyve Magyarországot általános politikai szem
pontból közvetve, mellékletei révén pedig köz
vetlenül érdekli.

—• Általános politikai szempontból a kon
ferencia további lépést jelent a nemzetek teljes 
egyenjogúsága felé. Nemcsak pénzügyi és gaz
dasági téren kezd a győzők és legyőzőitek kö
zött fenntartott megkülönböztetés elmosódni, ha
nem a materiális jog terén is komoly kísérletek 
történnek arra, hogy a múltat felszámolják, hogy 
így a nemzetek közötti őszinte együttműködést 
egyáltalán lehetővé tegyék. Nézetem szerint 
ebből a  szempontból is nagy horderejű a  záró
jegyzőkönyvbe foglalt politikai természetű nyi
latkozat, amely megállapítja, hogy a  népek közti 
egyetértés csak úgy lehet teljes, ha az nemcsak 
a  gazdasági, de a  politikai életben is érvényesül. 
Továbbá, hogy a jegyzőkönyvet aláíró hatalmak 
törekedni fognak úgy a  jelenleg aktuális prob
lémákat. mint azokat, amelyek a  jövőben fel
merülnek. ugyanabban a szellemben megoldani, 
mint amely az aláirt egyezményt eltölti.

— Fontos továbbá Mac-Donald angol mi
niszterelnök záróbeszéde, amelyben sürgette a 
komoly leszerelés megkezdését.

— Magyar szempontból különösen érdekes 
a  zérójegyzőkönyv III., IV. és V. melléklete.

— A III. melléklet, amely a nem német jóvá
tételekre és a békeszerződések mástermészetü 
terheire vonatkozik, egyelőre csak annyit mond 
ki. hogy az érdekelt hatalm ak e kérdésekben 
konferenciát fognak tartani, de nehéz elkép
zelni, hogy a  tekintetbe jövő államok — ismerve 
M agyarország nehéz pénzügyi és gazdasági 
helyzetét, amelybe önhibáján kívül jutott — ne 
alkalm azzák a  magyar jóvátételi fizetésre azo
kat az elveket, amelyeket az általános gazda
sági és pénzügyi ujjápités érdekében nyíltan 
magukévá tettek.

— A magyar kormány a  talán októberben 
meginduló tárgyalásokon ezt az  egyetlen kép
viselhető álláspontot fogja m agáévá tenni.

— Csak természetes, hogy amint a  német 
fizetésekben és az  összes más szövetségközi 
adósságok teljesítésében szünet állott be. úgy a  
nemnémet jóvátételi fizetésekkel összefüggésben 
álló tételekre is megadták a  lehetőséget arra, 
hogy az ez évi decem ber 15.-éig, illetve egy 
esetleges korábbi időpontig azok függőben tar
tassanak. A cél, hogy az  összeülő konferencia 
nyugodtabb légkörben folyhassék le. De ez —

Felelős szerkesztő: 
UJ. M atkovich László.

amint azt különben a jegyzőkönyv ki is emeli, 
— egy későbbi megoldásnak nem nyúl elébe 
és arra befolyást sem gyakorol.

— A IV. melléklet alapján valószínűleg már 
a  közel jövőben összeülő közép- és kelet-euró-

! pai konferencia bizonyára arra az eredményre 
fog jutni, hogy aZ agrárállamok gazdasági meg- 

| erősödése előfeltétele a közép- és kelet-európai 
államok békés fejlődésének. A terv, hogy a  kon
ferencia elsősorban a gabonakérdéssel foglalkoz- 

: zék, azután áttérjen az állatkivitel és általában 
i a  m ezőgazdasági termények kivitelének kérdé

sére és ennek kapcsán foglalkozzék a közép- és 
kelet-európai államok forgalmának élénkítésével 
és végül a  devizakorlátozásokkal.

— Rendkívül érdekes, hogy a  lausannei kon
ferencia a  fenti kérdések tárgyalásába Svájcot, 
Hollandiát és Belgiumot is be kívánja vonni.

— Azok után a  beszélgetések után, amelye
ket a  Lausanneban összegyűlt mérvadó politikai 
és gazdasági tényezőkkel folytattam, azt a  benyo
mást nyertem, hogy e kérdések megoldása ma 
nagyon előtérbe jutott. Az igyekezet odairányul, 
hogy a  tervezett konferencia lehetőleg már az 
év végéig konkrét eredményre jusson.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
V eszprém , K ossuth Lajos-u tca  10. (Telefon 66.) 

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

— Megelégedésünkre szolgálhat, hogy a kö
zép- és kelet-európai agrárkérdések megoldásá
nak szükségessége nem marad puszta beszélge
tés vagy elgondolás, hanem  azt olyan fontos 
okmányban rögzítették le. mint a  lausannei 
konferencia záró-jegyzőkönyve.

— A világgazdasági konferencia előkészí
tésével foglalkozik a zárójegyzőkönyv V. mellék
lete. Ennek nem alakult ugyan még ki sem a 
szervezete, sem a működési módja, az  előkészí
tés azonban kiterjed az összes aktuális pénzügyi 
és gazdasági kérdésekre. A világgazdasági kon
ferenciának egyébként bevezetésül szolgálnak : a 
közép-és kelet-európai konferencia, a  nem német 
jóvátétellel és más, a  békeszerződésekkel kap
csolatos kérdésekkel foglalkozó bizottság mun
kálata, a közeljövőben megkezdődő ottawai kon
ferencia és a nagy hitelező államok és az Egye
sült-Államok közötti tárgyalás a  szövetségközi 
adósságokról.

— M indent összegezve, úgy vélem, hogy 
a  lausannei konferencia egy állomás, amely meg
adja a  népeknek a  lehetőséget és az  eszközö
ket a  további épitőmunkára-

Felsőházi tagválasztás a vármegyénél.
A b  n j  felsőházi tag Weszely Tibor, póttagok 

Purgly Pál és Chibicsa Ferenc.
Veszprémvármegye törvényhatósági bizottsága 

csillOrlBkön uj felsőházi tagot választott dr. We
szely Tibor gazd. fótanáoaoa, Ihászí-pusztai föld
birtokos személyében, akit ellenjelölt nélkül, egy. 
hangú, nagy lelkesedéssel juttatott ehhez a digni- 
táshoz. A vármegye józanul gondolkozó és az 
értékes közéleti tevékenységet mindenkor megbe
csülni tudó közönségének a legszebb hálakifeje
zése volt ez a választás azzal a férfiúval szemben, 
aki, bár még egy évtizede sem tartozik e vár
megye kötelékébe, Önzetlen és áldozatos munkál
kodásával, különösen az ország fundamentumát 
képezó mezógazdaiág lelkes fölkarolásával kiér
demelte a közbizalmai és osztatlan azeretetet S 
hogy az országgyűlés felsőházában i t  továbbra ki 
fogja érdemelni, annak liszteletremélló egyéniségén 
kivül az az előkelő gondolkozás, becsületes őszinte
ség és izzó hazafisággal párosult letlrekészség la 
biztos záloga, ami a megválasztását megkOazOnó 
beszédéből is kicaendült.

De ugyancsak az érlék fOliimeréie juttatta az 
első felsőházi póttagsághoz Purgly Pál gazd. fő
tanácsost, vármegyénknek ezt az érdemekben meg- 
őszfllt, nagy tekintélynek é t nagy tiszteletnek Ör
vendő földesúrit, aki a vármegye kebelében már 
ama régi idők őta fejt ki csendes, de annál ered
ményesebb munkásságot, amikor még a politikai, 
kulturális, közgazdasági itb. tevékenység nem osz- 
tályostatott szakonkint, s amikor erre az osztályo
zásra nem is volt annyira szükség, mint — sajnos 
— napjaink súlyos megpróbáltatásai kOzOlt És 
G uN aa  Ferenc, s  zirci kerület volt kisgazda- 
képviselője is azoknak az érdemeknek alapján 
nyerte el a második felsőházi póttagságot, amit 
képviselősége idején, a gazdaérdekek Őszinte, me
leg fölkarolása révén szeneit, s  amiket a vármegye 
közéletében i t  mindenkor jóakarata, törekvő mű
ködésével gyarapítót!.

Mindhármukat Őszinte tisztelettel és szerencse- 
kivánattal üdvözöljük uj közéleti elhelyezkedé
sükben.

*
Veszprémvármegye törvényhatósági bizottsá

gának rendkívüli közgyűléséi, a megyebizottsági 
tagok nagy érdeklődése mellett, a .Hiszekegy
elmondása után, a következő beszéddel nyitotta 
meg dr. Kentssey Pongrác főispán:

— Dr. Antal Géza püspök ur Öméltósága 
más jogcímen lelt a magyar felsőház tagja, a tör
vényhatóság által annak idején megválasztott pót
tagok közül egyik meghalt, másik lemondott, Így 
elrendeltetett egy rendes felsőházi tag és két pót
tag választása. Ezen választások foganatositására 
bátor voltam a mai napra a törvényhatósági bi
zottság igen tisztelt tagjait Összehívni.

— Az 1926. évi XXII. t.-c. az Ősi alkotmányos
ság szellemében felujitolta az országgyűlés két 
kamarás rendszeréi, midőn a felsőházat a régi 
főrendiház helyébe életre hívta és egyben ezt a 
kor szelleme szerint demokratizálta. A tek. törvény
hat. bizottság ezúttal harmadszor gyakorolja ílyirányu 
választási jogál. Meg vagyok győződve, hogy ezen 
választásnál nem vezet egyikünket sem más cél, 
mint az, hogy az a szellem érvényesüljön, amely 
vármegyénk tiszteletreméltó hagyományainak, a 
közérdek becsületes és ■ vármegye békéjének szol
gálatára irányuló törekvéseinek legjobban megfelel.

Ezután bejelentette, hogy a várm. igazoló 
választmány Csikvándy Ernő megyebizottiági tag
ságát lemondás, és Abelesz Jenőét elhalálozás foly
tán megszüntette, miért is az alispán helyettük, a 
legtöbb adót fizetők kOzül, az I. csoportba válaaz- 
tott tagok kOzá Wertheim Pál, és a kereskedelmi 
és iparkamara által kiküldött érdekképviseleti ta
gok kOsOl Kohn M. Mihály soros póttagokat ren
des tagnak behívta.
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Most dr. Kenessey Zoltán másodfőjegyző 
ismertette a felsőházi tagválasztás előzményeit: 
Antal Géza püspöknek és a helyébe előlépett Ho- 
litscher Károlynak felsőházi tagságukról tOrtént 
lemondását, dr. Magyar Károly póttag halálát stb., 
amit kOvetOleg a főispán a rendes felsőházi tag
ságra elrendelte két csoportban a szavazást. Majd 
dr. Schandl Károly és B iktffy  István szavazat- 
szedO bizotlsági elnOkOk jelentették az eredményi, 
amely szerint

lead a to tt Összesen 165 szavazat, am iből 
161 W eszely T ibo rra  esett, Így őt bízvást 
m ondhatjuk  egyhangúlag  m egválasztott 

felsőházi tagnak,
mert a többi négy szavazat, ami négy más személyre 
esett, csak egyes szavazók izetlenkedése volt.

A következő felsőházi póttagválaszlás, Hal• 
dekkír László és dr. Konkoly-Thege Sándor sza- 
vazatszedó biz. elnökök jelentése szerint, 

összesen 175 érvényes szavazatta l zárult, 
amiből Purgly  P á lra  97, G ublcza Fe- 
rencre  90 és d r. Jókay-lhász M iklósra 78 

szavazat esett.
A lelkes éljenzéssel tudomásul vett szavazási ered
ményeket a főispán kihirdetvén, kedves közvetlen
séggel, emelkedett szellemben üdvözölte a megvá
lasztottakat.

— Veszprém vármegye törvényhatósági bi
zottsága — mondotta — a magyar o'szággyülés 
felsflházába Weszely Tibort rendes, Purgly Páll 
és Gubicza Ferenctt pedig póttagokul delegálta és 
ezzel a legmagasabb kitüntetést, a közéleti műkö
désük elismerésének a legszebb jutalmát nyújtotta 
át. Amidőn ezen közjogi ténykedésünk befejezése
ként nevezetteket az egész ősi vármegye közön
sége nevében szívből köszöntöm, szószólója aka
rok lenni ama kívánságunknak, hogy törvényhozói 
működésükbe is vigyék bele ezen vármegyének a 
nemzeti tradiciókhoz ragaszkodó hazafias szelleméi 
és legyenek a magyar országgyűlés felsőhárában 
a nemzet sok bajait megszüntetni akaró, alkotó 
munkának lelkes hivei.

— Ma, a háború után tizennégy évvel is 
csak vérzik e nemzet A fegyverekkel vívott hó 
ború befejezése óta folyik nem kisebb elkesere
déssel a gazdasági háború; ez is miliószámra 
szedi áldozatait és támadja a népek lelkét, elkese
redést váltva ki. Nehéz időket él nemzetünk. 
Rendkívüli idők egész embereket kívánnak min
den helyre. Bizalommal és reménnyel küldjük 
önöket a törvényhozók közé. Meg vagyunk győ
ződve, hogy jól ismerve minden magyar baját, 
bármely osztályhoz is tartozzék az, azon lesznek, 
hogy egy szebb, boldogabb jövőt előkészítve, meg
könnyítsék a mai nyomorúság elviselését és hogy 
a jobb jövő reményét és addig való kitartást 
ápolni fogják.

— Ismerve eddigi közéleti szereplésüket, 
biztosan hisszük, hogy munkálkodásuk elő fogja 
segileni az alkotmányos tényezők ezirányu fára
dozásait E munkában való tevékeny részvétéhez 
erőt, egészséget, kitartást kívánunk, jó Isten áldása 
kisérje működésüket, amellyel saját maguknak uj 
babért és ezen ősi vármegyének tiszteletet és meg
becsülést fognak szerezni.

Adieu F ü red i
. . .És lengenek a vitorlák,
Integetnek a parti fák...
Mint csókos ajkak, könnyező szemek.
Hajóm úszik, ring... Balaton megyek,
Isten veled I

Tied voltam, szerelmesed,
Énekeltem szépségedet.
Szivem hárfáján virágzott a dal, 
lm, több rabod van hű koboldoddal...
Isten veled I

Ereszkednek páraárnyak,
A sirályok mélyen szállnak.
Mosódik Füred... Néznek rám sokan:
.Ni, egy asszony sir... * S ajkamról suhan: 
Adieu Füredi
Hajón, 1931  ̂julius. 8y. Csíkié Valéria

Kis tréfák.
Az úszó giliszta.

A rendőr tetten éri a tilosban horgászót:
— Nem látja a táblát, hogy tilos a horgá

szás?  — förmed rá.

Dr Weszely Tibor hálás szívvel köszönte 
meg a főispán szavait és a törvényhat. bizottság 
bizalmát.

— Habár csak nyolc éve lakom Veszprém- 
megyében — mondotta —, mindenkor igyekeztem 
a köznek s különösen gazdatársaimnak az érde
keit előmozdítani. Ha jól értelmezem a megtisztelő 
bizalmat, amely most nyilatkozott meg irántam, 
azt kell következtetnem, hogy nem csalódtak ben
nem s Ígérem, ezu án sem fognak csalódni. Prog
ramot nem adok, program az én személyem, amely 
változatlan marad, csupán ezentúl az ország nyil
vánossága elölt fogok küzdeni az eddigi cé’okért. 
Egyet azonban kijelenthetek, hogy gazdakérdések
ben száz százalékig agráriusnak érzem magamai, 
mert nemcsak a föld minden röge idefűz, hanem 
mert olyan országban, ahol a lakosság 60 °/o-a 
mezőgazdasággal foglalkozik, csakis ez lehet az 
alapprogram. — Ezután az infláció s az adósság 
eltörlése kívánásának veszedelmeiről, a tőkekép
ződésről, a kamatleszállításról, a kartelok ellen 
szükséges küzdelemről beszé I. végül viharos he
lyeslés közben, hazafias lendülettel jelentette ki, 
hogy minden baj igazi oka Trianon, tehát az ellen 
kel! és fog leghevesebben küzdeni.

Ugyancsak a másodföjegyzö ismertette ezután 
Antal Géza és Holitscher Károly lemondólevelei 
s a kisgyülés javaslatira a püspöknek, felsőházi 
működéséért, teljes elismerését fejezte ki a köz
gyűlés, a zirci képviselő lemondólevelét pedig 
jegyzőkönyvbe iktatta.

A tirgysorozat hátralevő néhiny pontjának 
tárgyalásánál megható jelenetek is játszódtrk le. 
Az egyik a háztartási alap részére fölveendő 50 000 
P kölcsön kérdésénél törlést, amit azért javasolt 
az alispán, hogy augusztus I.-én a várm. alkal
mazottakat és nyugdíjasokat kielégíthesse. A ban
kok közül csak a Pápai Takarékpénztár hajlandó 
ecélra, há'omhavi lejárattal, 12 500 P-t kölcsö
nözni 8 és fél %  ra, mivel azonban ez nem lenne 
elég, az alispán fölhatalmazást kért, hogy a ren
delkezésére álló póstatakarési csekkszámlából még 
5000 P-t átutalhasson, ez az elsejéig valószínűleg 
befolyó adókkal elég lesz. A takarék csak a mi
niszteri jóváhagyás után folyósítaná a pénzt.

Dr. Weszely Tibor a sürgősség kimondását 
kérte, mert a miniszteri jóváhagyás sokáig késhe- 
lik, Rapoch Vilmos pedig érzésteljes megokol ássál 
fölajánlod a magáéból 5000 P  l  5 %  kamatra. 
Báró Fiáth Pál nemesverelü szavakkal méltányolta 
ezt a szép gesztust s a tőle megszokott lelkes 
magyarsággal beszélt a válságos hazai viszonyok
ról, egyúttal a bizakodó reménységet keltve föl 
az egymás megé téséoen. Ó is indítványozta a 
jóváhagyás é lő t való végrehajtását a határozatnak, 
de az alispán kérlére ettől elállóit, mert az alispán 
személyesen fogja a miniszteri jóváhagyást kisür- 
getni. Az alispán hálásan fogadta a fölajánlott 
5000 P l 8 úgy határozlak, hogy először ezt ve
szik föl, esetleg a csekkszámlából 5000 P-t, s ha 
ez sem lenne elég, csak akkor a takaréki kölcsönt.

A másik szép dolog az egykor vagyonos s 
nyugdijáról lemondott, de most vagyontalan Bor
sos Dezső volt bkenesei jegyző kegydijkérelmének 
tárgyalása volt. A kisgyülés, a törvény és sza
bályzat értelmében, a nyugdíjnak csak 80°/o-át

— De hiszen én nem horgászom, biztos ur I
— Nem horgászik?... Hát mi ez, a kezében?
— Ez kérem, bot...
— Mi van a botja végén?
— Zsineg, kérem...
— És a zsineg végén?
— Kis horog...
— Hát a horgon?
— Egy földi giliszta...
— És még azt meri mo-dani, hogy nem 

horgászik ?
— Nem is, kérem... Csak úszni tanítom a 

gilisztát.
Ha Ismerné...

— Kérem, közjegyző ur, szerelném, ha ok
iratba foglalná végső óha|tásomrt

— Végső óhajtását ? — csodálkozott a köz- 
jegyző.

— Fájdalom, azt: ha ismerné a felesége
met, megértené, hogy miért nem beszélhetek az 
„akaralonT-ról...

A menyasszony pénze.
— Ah, édes Lacim I Ha tudnám, hogy te 

engem csak a pénzemért vezetsz az oltárhoz, 
kétségbeesném.

— Ne félj semmit. Ha egybekelünk, majd 
meglátod, hogy hamarosan túladok azon a nyo
morult pénzen.

javasolta megadni kegydijképen, de gróf Festetics 
Sándor, dr. Nagy István és Csajághy Károly me
leg, pártoló felszólalására az egész 100 °/o-ot meg
szavazták részére.

A vármegye kisgyxilése a községi 
tisztviselőkért, a közigazgatási 
bizottság a marhalevél-rendelet 

visszavonásáért.
Az e lsőre  H olitscher K ároly zirci, a  m áso 
d ik ra  Schandl Károly devecseri képviselő te tte  

m eg indítványát.

Veszprémvármegye törvényhatósági kisgyd- 
léíe, dr. Kenessey Pongrác főispán elnöklésével, 
szerdán előkészítette a csütörtöki rendkívüli me- 
gyegyülés tárgysorozaté1 és 1‘tárgyalti a hatás
körébe utált ügyek°t Napirend élőit Holitscher 
Károly szólalt föl amiat', hogy a községi jegyzők, 
körorvosok s más községi tisztviselők a községek 
anyagi helyzete miatt ismételten nem tudják meg
kapni a fizetésüket. Reámutatott ennek a helyzet
nek a tnthatatlan3ágára és azokra a súlyos gon
dokra, amik a fizetésük elmaradása miatt nélkü
lözni kénytelen községi tisztviselőkre nehezednek, 
holott ugyanakkor a legfontosabb közigazgatisi 
tennivalók pontos elvégzéséért a felelősséget is 
nekik kell viselni. A községek viszont mit tegyenek, 
ha nem áll megfelelő összeg rendelkezésükre, ami
ből ezeket a kiadásokat födözhetnéíc, hiszen a köz
ségek adó- é i  egyéb bevételei is úgyszólván tel
jesen szünetelnek. Mivel azonban a községi tiszt* 
viselők, ezt bármennyire belátják is, tizeiéi nélkül 
megélni nem tudnak, indítványozta, hogy a kis* 
gyüléi forduljon fölirattal a belügyminiszterhez, 
akitől, megfelelő államsegélynek előlegezésével, en
nek a helyzetnek sürgős orvoslását ké je. Az in* 
dit/ányt egyhangú helyesléssel elfogadták.

Holitscher Károly még a zirci főszolgabírói 
hivatalnál az egyik szolgabirónak Enyingre rende
lésével megszaporodott munkát tette szóvá, mert 
igy a főbíró és a másik szolgabiró, habár restan
ciájuk nincs, igen meg vannak terhelve, majd a 
zirci járásban megüresedett iöbb segédjegyzöi állás 
betöltését sürgette. A főispán válaszolt és .ámuta- 
toti, hogy éppen azért Zircről rendelt; egyik szol- 
gabirót kisegítőnek Enyingre, mert Zircen a tiszt
viselőknek nincsen restanciájuk. A segédjegyzői 
ál'ások bitöltésére vonatkozóiig p:dig hivatkozott 
az éppen mostanában megé kezed miniszteri ren- 
delitre, amely meghatározza, hogy a vármegyénél 
milyen állleokat lehet betölteni. A főispán válaszát 
egyhangúlag tudomásul vették.

Ezután a többi ügyet tárgyalták le dr. Ke
nessey Zaitán másodfőjegyző, dr. Vadnay László 
tb. főjegyző, dr. Szász Kálmán tb. másodfőjegyző 
és dr. Bikeffy  Ferenc aljegyző előadása alapján. 

*
A vármegye kisgyűlére útin, ugyancsak Ke

nessey Pongrác fólspin elnökiére al itt, a közigaz
gatási bizottság tu ta lta  meg havi ülésé Dr. Schandl

A szinész pehje .
író: Eljössz ma este a kávéhárba?
Szinész: Ma pechem van, késön leszek sza

bad, mert csak az ötödik felvonás végén fognak 
agyonlőni.

A délelőtti vonat.
Lohol az utas a vidéki ál omásra, meri már 

félnégy és a vonat háromnegyed négykor indul. 
Lihegve érkezik az állomási épület mögé s ijedten 
látja, hogy a vonat már indul. Uiol tudná érni, 
de bátyus kofahadon kell magát áttörnie s a vonat 
elmegy. Felháborodva rohan az állomásfőnökhöz:

— Micsoda dolog ez kérem? Még nincs i i  
háromnegyednégy és a vonat már elment.

Várja a választ harcrakészen, hogy majd mi
lyen lármát fog csinálni. A fónök azonban bámu
latosan nyugodt és csendesenmoaolygva m ondja:

— Kérem, ne izgassa hiába magát. Ez még 
a délelőtti vonat.

Késói vendég.
Vendég (éjiéi után): Micsoda, már nem főz

nek? Adasson legalább két lágytojást.
Korcsmáros: Sajnálom uram, de nem lehet, 

mert már a tyúkok is alusznak.
E lőadás közben.

Tanár: Moszkvában olyan hideg volt akkor, 
hogy Napóleon hatalmas, büszke serege egy kis 
csapattá olvadt össze.
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Király a marhalevél-kezelés ügyében kiadott azt 
a  miniszteri rendelkezést tette szóvá, amely szerint 
a körjegyzői székhelytől 3 kilométernél távolabbra 
nem eső külkőzségekben a marhalevél-kezelést a 
körjegyző tartozik díjtalanul elvégezni; a 3 kim
nél távolabb eső községekben pedig a marhalevél
kezelő csak a tényleg befolyt dijak !50 */o ál kap
hatja fizetés gyanánt, de csak az esetben, ha a 
község pótadó-kivetisi kulcsa 50°/o-nál nem na
gyobb. Felszólalásában reámutatott, hogy ez a 
rendelkezés teljesen lehetetlenné teszi a marhalevél
kezelésnek rendes és hibátlan lebonyolítását, mert 
amig a rendelet első része szinte arra kényszerűi 
a messzebb vidéken lakó gazdákat, hogy minden 
egyes marhalevél ügyben a körjegyzői székhelyre 
fáradjanak, a második része miati senki sem fog 
vállalkozni marhalevélkezelésre, olyan csekély díja
zást engedélyez a rendelet. Indítványozta azért,

hogy a bizottság Írjon föl a belügyminiszterhez 
ennek az egész rendelkezésnek a hatályon kívül 
helyezése céljából. Az indítványt egyhangú helyes
léssel elfogad'ák.

Dr. Mohácsy Lajos pedig interpellációt inté
zett az lalispánhoz, főorvoshoz és állategészségi 
főfelügyelőhöz, van-e tudomásuk arról, hogy a 
devecseri és pápai járásokban, a Marcal-patak 
mentén fekvő községekben valóságos pánik van a 
lakosság között amiatt, meri a Marcalban töme
gesen pézsmapocok jelent meg, s ez az állat 
á'litólag Ikervár alatt a Rábában is halálosan meg
mart két fllrdőzől. Ezért nem mernek a Marcalban 
fürödni. Külsővaton egy négy kölykes pocok nős
tényt agyon is ülőitek. Dr. Horváth Lajos alispán 
válaszában kijelentette, hogy nincs ludomása a 
pézsmapocok megjelenéséről, de minden intézke
dést meglesz a veszedelem elháiitására.

Protestáns egyházmegyei közgyűlések.
A v eszprém i evangélikus egyházm egye V eszprém ben, a  m ezöföldi re fo rm á tu s  

egyházm egye  S zékesfeh érv áro tt ta r to tta  év es közgyűlését.
A veszprémi evangélikus egyházmegye szer

dán, Takács Elek esperes és Mihály Sándor egy- 
házm. felügyelő együtles elnöktérével Veszprém
ben tartotta meg ezévi közgyűlését, amit már ked
den az egyházmegye egyes bizoltságainak értekez
lete előzött meg. Ugyancsak kedden folyt le az 
egyházm. lelkészértekezlet, amelyen Hering János 
veszprémi lelkész tartót nagyon érdekes és gazdag 
tapasztalaton alapuló előadást a szórványgondo
zásról, — valamin! a tan tógyülés is, amelyről 
külön tudósításunk számai be.

Az egyházmegyei közgyűlés szerdán reggel 
8 órakor templomi istentisztelettel vette kezdetét, 
amikor Schökk Gyula pápai lelkész mondott nagy
hatású egyházi beszédet. Az „Erős vár a mi Iste
nünk" kezdetű Luther ének elhangzása után 
Mihály Sándor egyházm. felügyelő nyitotta meg a 
közgyűlést. Nemes érzésektől fűlött beszédében 
hangoztatta, hogy föl kell ébreszteni a hívekben 
az ősök hithűségét és áldozatsészségét, aminek 
hiánya ma, amikor az állam csökkenti a segélye
ket, még jobban sújtja az egyházakat, mint a 
rossz gazdasági helyzet. A felekezelközi helyzetre 
utalva pedig hangoztatta, hogy szerencsétlen ha
zánk csak akkor támadhat föl, ha félretesszük 
mindazt, ami egymástól elválaszt és minden ma
gyar egyesült evővel küzd a nagy nemzeti célokért.

A nagy tetszéssel fogadott s Tatay Lajos 
bakonytamási lelkész indítványára jegyzőkönyvben 
megörökített megnyitó u'án dr. Zauner Róbert 
veszprémi felügyelő üdvözölte az egyházmegyéi 
itteni közgyűlése alkalmából s ugyancsak a ba
jokra mutatva hangoztatta, hogy azokon csak a 
szeretet segithel, amit a hívekben fölébreszteni az 
egyházak föladata. Az üdvözlésért Takács Elek 
esperes mondott meleg köszönetét és kiemelte, 
hogy a veszprémi az egyházmegyének egyik leg
konszolidáltabb gyülekezete, ami az elnökségét, 
presbitériumát és tagjait betöltő lutheri léleknek 
tulsjdonitkató. Ezu'án az esperes egyhangú, lelkes 
éljenzés mellett, Mihály Sándort üdvözölte abból 
az alkalomból, hogy újra az egyházmegye föl- 
ügyelőjévé választolták és szeretetteljes szavakkal 
kérte Isten áldását hűséges munkatársára, aki kö
szönő szavakban kijelentette, hogy programja a 
régi marad.

A közgyűlés tárgysorozatának kiemelkedő s 
legfontosabb pontja az esperes választékos gond
dal megszerkesztett évi jelentése volt, amely min
denre kiterjedő figyelemmel foglalkozott az egy
házmegye életével. Takács Elek közismert ékes
szólásával, magasztos érzéssel hirdette, hogy Krisz
tus kereszténységének méltó képviselője legyen a 
keresztyén magyarság. De nemcsak nálunk, hanem

FO D O R P A P IR Á R U H A Z

irógéptisztitása, jókarbantartása
a  le g tö k é le te se b b , a  le g o lcsó b b .

E g y s z e r i  t is z t ítá s
mm} P 2.80.
Bérletben 2 havi tisztítás
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nemzetközi vonatkozásban is Krisztus lelkére van 
szükség, hogy megvédelmezhessük erkölcsi érté
keinket és legyőzhessük a mindent lerombolni ké
szülő bolsevizmust. Ha valaha, ma van legnagyobb 
szükség az egyház őrálló szerepére. A protestáns 
egyhárak nagy problémákat tárgyaló világkonfe
renciájáról, majd arról szólott, hogy helyes, ha a 
gazdasági válságban elsősorban az egyházfönn- 
tirtó erőt jelentő falu megmentésére törekszenek. 
Különös nyomatékkai hivta föl a gyülekezetek 
figyelmét a szegénygondozásra. Nagy helyesléssel 
találkozott az esperesi jelentésnek az a javaslata, 
hogy a vasárnapi muikaszünet teljes, a legszegé
nyebb cselédre is vonatkozó biztosi'ása céljából, 
az alispánhoz forduljon az egyházmegye.

A jelentés meleg szeretettel emlékezett meg 
Kapi Bél?, püspöknek 15 é/es, Nagy MihMy ge- 
csei lelkésznek 40, dr. Mohácsy Lajos marcalger- 
gel/i é i Horváth Sándor várpalotai lelkészeknek 
30—30 éves lelkéizi működéséről, valamint Tatay 
Lajos bakonytamási lelkészről és Gömbös Sándor 
fehérvárcsurgói tanító 25 éves jubileumáról s ke 
gyeletesen parenfálfa el néhai Emresz Károly volt 
marcalgergelyi felügyelőt Az érdemes jubilánsokat 
a közgyűlésen lelkesen ünnepelték.

Dr. Mohácsy Lajos egyházm. főjegyző az 
iskolaügyeket referált!, majd a többi bizottságok 
előadói tették meg jelentéseiket. A közgyűlés ki. 
küldte képviselőit az egyházkerületi közgyűlésre é l 
felkérte a lelkészeket és tanítókat, hogy a Gyurátz- 
püspök emlékszobának leleplezésével kapcsolat ds 
ünnepies kerületi gyűlésen minél nagyobb szám
ban jelenjenek meg. Dr. Pulay Lajos veszprémi 
presbitert egyházm. törvényszéki bíróvá, Obetki 
Vilmos veszprémi egyházgondnokot pzgig a bel- 
missziói egyesület világi elnökévé választot
ták meg.

*
Enyingröl jelentik : A mezőfőldi református 

egyházmegye szerdán Szfeh őrvárott tartotta évi 
közgyűlését, Medgyasszay Vince esperes és bilkei 
Lipcsei Lajos gondnok elnöklése alatt igen n*gy 
érdeklődés mellett. A gyűlésen számos nolabilirás 
is résztvett. élükön Szász Károly belső titkos ta
nácsossal, a régi képviselőház volt elnökével. Es
peres buzgó imája s egyházm. gondnok megnyitó 
beszéde után az esperesi jelentéssel kezdték meg 
meg a tanácskozást, aminek elején üdvözölték 
Horthy Miklós kormányzót autóbalesetéből történt 
szerencsés megmenekülése alkalmából.

Az esperesi jelentés örömmel állapította meg, 
hogy a nehéz gazdasági viszonyok által felidézelt 
lelki válságnak: az elcsüggedésnek, reményvesz
tésnek, az istenhit és önbizalom megrendülésének 
jelei az egyházmegye gyülekezeteiben nem mutat
koznak s ezek még mindig otl élnek a kemény, 
magyar kálvinista lelkek mélyén. További megőr
zésükre buzdította a presbitériumokat, lelkésztestvé
reit pedig arra kérte, legyenek hű pásztorai híve
iknek s életükkel legyenek bizonyságot Krisztusról 
és elhivatottságukról. A jelentés ezulán az adózás 
kérdésével foglalkozott, majd megemlékezett a 
lelkészi és lanilói karában főttén! változázokröl, s 
ennek kapcsán említést tett arról, hogy a kultusz
miniszter a lajoskomáromi törpeiskola, a csajági 
és szabadhigvégi II. tanilói állomások fizeléski- 
egészitő államsegélyét — az érdekelt egyházköz
ségek, az egyházmegye, egyházkerület és egyete
mes konvent megokolt állásfoglalása ellenére —

Arany- és ezüst- 
pónzeket

legmagasabb áron Yesz

Szűcs Ede Bankháza
V eszprém .

megvonta, aminek folytán ezek az állomások va
lóban megszűntek, illetve a lajoskomáromi egy
házközség, csökkentett javadalom melleit, ideig
lenes tanerő alkalmazásával iskolájának fenntartá
sál megkísérli. Ezutín a számvevőszék, tanügyi és 
missziói bizo lságok jelentéseit, s küiönbözó egy
házi közigazgatási ügyeket tárgyalt a közgyűlés 
Vargha Kálmán és Simon Sándor egyházm. fő
jegyzők, valamint Bakó Lajos és dr. Rdcz Jenő 
egyházm. jegyzők előadásában.

Meleg ünneplésben részesítette a közgyűlés 
Medgyasszay Vince esperest 40 éves lelkészi ju
bileuma 8 annak alkalmából, hogy a kormányzó a 
kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki az egyházi 
élet terén szerzett érdemei elismeréséül. Ugyan
csak melegen ünnepelték Vargha Kálmán kálozt 
lelkészt, az egyházmegye lelkéizi főjegyzőjét, akit 
meg a kormányzó az egyházi és főiskolai élet terén 
sze zett érdemeiért legfelsőbb elismerésben része
sített. A válaszlások során egyházmegyei tanitó- 
képviselőkül Kallós Béla láci, Sas János balaton- 
főkajári, Szabi Sándor polgárdi és balatonfüredi 
Vargha Jenó enyingi igazgató-tanitókat választották 
meg, az elhalálozás folytán megüresedelt egyház- 
megyei h. ügyészi tisztséget pedig dr. Miklós 
Gáza szfehírvári ügyvéddel töltötték be. Egyház- 
kerületi lelkészi rendes képviselők leltek Bakó Lajos, 
Eötvös Sándor, Pécsvárady B ili. lelkéizi pótkép- 
viselök Balogh Imre és Bózsa Sándor, egyház- 
kerületi világi rendes képviselők Koncz Rezső, dr. 
Rácz Jenő, Simon Sándor, világi pőlképviselők 
pedig dr. Kovács Gyula és Kovács-Nagy Ferenc. 
A közgyűlés az esperes záróimájával végződött.

=  Mi a  fizető v en d ég ?  Legutóbb megír
tuk, hogy az ujonan megalakult Veszprémvárosi 
Idegenforgalmi Bizolt<ág egyik legközelebbi célja 
az u n. „fizető vendég* mozgalom megvalósitása. 
A „fizető vendég" fogalmát külföldön már régóta 
ismerik. A lényege az, hogy az egész éven át lá
zas munkában kimerült ember elszakíthassa ma
gát munkahelyétől és megszokott környezetétől, 
a szabad levegőn töllhesse el nyári szabadság- 
idejét és ez minél kevesebbe kerüljön. Szállodai 
lakást és vendéglői ellátási a mai viszonyok kö
zölt a legtöbb ember nem bir el. Lehetővé kell 
tehát tenni, hogy ki-ki társadalmi állásának és vi-

O u o d lib e t p a s z iro z ó  g ép ek , 
F a g y la ltg é p e k , 
P e tro le u m fó z é k ,  
V iztö m lö k ,

U borkás, b e fő ttes  patent üvegek, 
G urm ann  kávéfőzők, 
K osárüvegek  1%
leszá llíto tt á rak o n

B E N E D E K  PÁ L
üveg és porcellán kereskedésében, Veszprém.



szonyainak megfelelő környezetben olcsó pénzéit 
nyaralhasson. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha 
a háztulajdonos, vagy bérlói, akik egyébként nem 
foglalkoznak rendszeresen szobák bérbeadásával, 
vendégeket fogadnak teljes el'átásra fizetés elle
nében. Egyszóval a vendég fizet az ellátásért, de 
csak annyit, amennyi nem terheli meg túlságosan 
a kOltségelőirányzalát, a vendéglátó pedig nem 
keres ugyan túlsókat, de megti'átja s?ámi'ását. A
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fő az, hogy nem Üzletszerű, hanem szívélyes vi
szony alakuljon ki, mily meghitté, sőt családiassá 
teszi a vendég és a vendéglátó közCtli viszonyt. 
Ennek meghonosítására törekszik most Veszprém
ben az Idegenforgalmi Bizoitság és az eszmél mi 
is annyira életrevalónak találjuk, hogy annak föl
karolását a legmelegebben ajánljuk a közönség 
figyelmébe.

N égyh ón ap os k ím élet! idő a  gazd ák nak .
M egjelent a  korm ány gabonarendelete- — Az önhibájukon kívül b a jba ju to tt m ezőgazdák 

ta rtozása ira  négyhónapos kim életi időt engedélyeztek.

A mezőgazdarági válság során a gazdák egy 
része annyira eladósodott, hogy tartozásaik pontos 
fizetése lehetetlenné váll. Nehogy az ilyen fizetés
képtelen gazdák folyó évi gazdasági munkáját az 
ellenük folyamaiba tett behajtási lépések megza
varják és ezek állandóan ki legyenek téve az ár
verés veszedelmének, a kormány gondoskodott 
arról, hogy a követelések behajtására a gazdaado 
sok négy havi kiméleti időt nyerjenek. Ezt az ok
tóber 31.-ig terjedő kiméleti időt a most megje
lent 3800 számú kormányrendelet szabja meg, 
amely ideiglenesen erre a négy hónapra a gazda- 
tarlozácok behajtását korlátozza. Ezt a korlátozást 
igénybe vehetik a mező- és szőlőgazdafági ingat
lanok tulajdonosai; továbbá a kerti és erdei gaz
daság céljára szánt ingatlanok tulajdonosai, ha a 
kert és erdőgazdaság összefügg a mező és szótő- 
gazdasági ingatlannal; azután igénybe vehetik a 
gazdák a beltelken épült olyan házra, amelyben 
ők maguk és családjuk lakik; végül igénybe vehe- 
t k a behajlási lépések korlátozását azok is, akik
nek ugyan nincsen saját mezőgazdasági földbirto
kuk, de élethivatásuknál fogva a mezőgazdaság 
köréből szerzik keresményüket.

Az eladósodott gazdákat a rendelet két cso
portba osztja. Az elsőbe azok tartoznak, akiknek 
adósságterhe a telekkönyvi bejegyzés szerint meg
haladja a kataszteri tiszta jövedelem húszszorosát. 
Ezek a gazdák bizonyos igen csekély fizetések 
e'lenében igénybe vehetik a behaj'ási lépéseknek 
rendeletben előirt valamennyi korlátozását. A gaz
dák második csoportjába azok a súlyosan eladó
sodott gazdák tartoznak, akiknek adósságterhe 
meghaladja a kataszteri tiszta jövedelem negyven
e i.e sé t és még a kamatokat es az adót sem tud- 
j-k fizetni, ezek jóval kisebb kedvezményi (lveznek 
a behajtási lépések korlátozása tekintetében, mert 
még a cseké y fizetéseket sem teljesitik. Valamennyi 
korlátozást a gazdák csak akkor élvezhetik a 
húszszoros eladósodás esetében, ha igazolják, hogy 
lejárt váltójuk ellenében megújítási váltót adtak és 
váltótartozásukra négy havi kamatot lefizetlek. Tör
lesztési kölcsön esetében egy törlesztési részletet 
kell fizetni. Zálogleveles adósság esetében pedig 
egy tőketörlesztő és egy kamatrészletet kell meg
fizetni. Minden más tartozás esetében négy havi 
kamatot kell megfizetni. Ezenkívül azt is kell iga
zolni, hogy a folyó évi adókivetés háromnegyed 
részének megfelelő összeget a gazda augusztus 
26.-ig kifizette. Persze, a jóvá irt földadót nem 
kell kifizetni.

Ha a gazdaadós e fizetések megtörténtél a bí
róság előtt az ellene folyamatba tett per, vagy 
végrehajtás során igazolja, úgy igénybe veheti a 
behajtási lépések következő korlátozását: Nem le
hel a marasztaló ítéletben az adós gazdát korábbi 
időpontra fizetésben marasztalni, mint 1932. no
vember elseje. A kamat, illetve tőketörlesztés fize
tését legkésőbb szeptember 1.-ig kell teljesiteni 
és ha az adós ellen a kereset tárgyalására ennél 
korábbi határnapot tűztek ki, úgy a bíróság köte
les a határnapot szeptember l.-e utáni időre el
halasztani. Azonban augusztus 16.-a utánra csak 
akkor halaszthatja el a bíróság a tárgyalást, ha az 
adós gazda igazolta, hogy adóhátralékát kifizette. 
Ezekben az esetekben az adóst nem lehet a per
költségek viselésére kötelezni. Ha a hitelező a ke
resetet már junius 15.-e előtt adta be, úgy az 
adóst nem lehet a julius 9.-e után megtartott tár
gyalás költségeinek viselésére kötelezni.

A kedvezmények igénybevétele esetén a vég
rehajtási lépések a következő korlátozások alá es
nek: A junius 15. napja ulán beadott végrehajlási 
kérvény alapján nem terheli végrehajtási költség az 
adós gazdát, ha szeptember első napjáig elegei 
lett kamatfizetési, illetve egy törlesztőfizelésiréizlet 
kötelezettségének. Az ilyen gazda ellen november 
első napjáig nem lehel az ingatlan haszonvételére 
végrehajtást elrendelni vagy foganatositani; nem

lehet várgondnokot bevezetni; nem lehet ingó 
módjára végrehajtani a terményeket, a gyümölcsök 
és egyéb hasznok előállítására és beszedésére 
szolgáló gépeket, állatokat és egyéb eszközöket; 
és végül nem lehet végrehajtás alá vonni a gazda 
és családja állal lakott saját hátában lévő lakbe- 
rendekedési használati tárgyakat. Az ingatlanra 
árvetést megtaitani november 1.-ig szintén nem 
lehel és ha az adós igazolja, hagy szeptember 1.-ig 
megfizette a végrehajtatóknak a kamatot, úgy a 
már megtartott ingatlan árverést is hatályon ktvül 
lehet helyeztetni.

Azok a gazdák, akik sem kamatot, sem adót 
nem fizetnek, ha eladósodásuk meghaladja a negy
venszerest, mentesülnek a váltóper költségeitől, ha 
a hitelezők meguji'ási váltét adtak. A korlátozás 
kedvezményeit igénybe vehetik azok a gazdák is, 
akik julius 9.-e után a földteherrendezési eljárás 
megindítását kérik.

S c h a n d l K á ro ly  a k is b é r lö k é rt .
Bpeströl jelentik: A kormány által kiadott s 

a gazdák kimé leli idejéről szóló rendeletet mult- 
híten tárgyalta a 33 as bizottság s ahhoz dr. 
Schandl Károly ny. államtitkár, devecseri képviselő, 
a bizotlfág alelnöke is hozzászóllolt. Először a 
somlóvidéki takarmúnyinségre hívta föl a figyelmet, 
majd nagy érdeklődés mellett fejtegette, hogy a 
rendeletbe fel keli venni a kisbérük védelmei is. 
A kisiparosok részére hasonló mérvű társadalom
biztosító moratóriumot javasolt oly értelemben, 
hogy ne lehessen hátralékáért végrehajtani azt a 
kisiparost, aki ezévi esedékes tartozását megfizeti. 
A terhelési halár mérséklését nem ellenezte, szor
galmazta az Ugyv'-' és közjegyzői költségek le
szállítását s rámutatott, hogy a vidéken mind erő
sebben burjánzik fel a magánhitelezéssel kapcso
latos uzsora. A vidéken 15—30 százalékos kamat
ról is lehet hallani. A kormány üldözze hivatalból 
ezt az uzsorajárványt, s adjon ki népszerű tájékoz
tatót arról, hogy a szorongatott adós hosszabb 
törlesztést kérhet a bíróságtól.

Ángyán B é la  a  kerü le téb en .
Pápáról jelentik: Dr. Ángyán Béla ny. állam

titkár, a pápai kerület népszerű képviselője a na
pokban meglátogatta kerületét. Előbb Pápára ér
kezeit, majd Szűcs Dezső kollégiumi tanár, párt
elnök kíséretében Dáka, Mihályháza, Nemesszalók 
és Mezőlak községeket kereste föl és mindenütt 
meghallgatta a fogadására nagy számban egybe- 
sereglett választói panaszait és kívánságait, hogy 
azokon lehetőleg segítsen. A képviselőt választói 
nagy szeretettel vették körül.

■ ■
* Aki Ízléses névjegyet, n y o m ta tv án y t, ;
• vagy levélpapirost kiván nyomatni, aki •
■ Üzletének forgalmát körlevelek által fel- I 
l  lendíteni kivánja, aki szép és díszes I
* plakátot kiván nyomatni, forduljon a |

■ F o d o r -n y o m d á h o z  ■
! V eszprém , S zab ad ság -té r  3. I
J Telefon 54., ‘
■ hol leggyorsabban és legolcsóbban sze- • 
I rezheti be szükségleteit. — Díjmentes • 
I és jutányos árajánlat mindennemű nyom- I 
J tatványra, plakátra, névjegyre és egyéb \
• nyomdai termékre. ;
r . . i . t . r . T T ................................................. r J i

H Í R E K .
— Személyi h írek . Dr. Werner Adolf zirci 

apát kedden üdülő-pihenésre a rend előszállás! 
bit tokára utazott. — Dr. Mihályfy Ákos apát, 
egyet, tanár hosszabb pihenőre Zircre érkezett. — 
D. Kapi Béla evangélikus püspök az egyházkerü
let birtokán megkezdte nyári üdüléséi.

— Antal G éza püspök H ollandiában. 
Pápáról jelentik: Dr. Antal Géza dunántúli ref. 
püspök, unokája látogatására, hétfőn több hétre 
Hollandiába utazott. Távolléte alatt Medgyasszay 
Vince kormányfőtanácsos esperes, egyházm. fő
jegyző helyettesíti.

— Az uj püspöki jószág igazgató . A me-
gyéspüspök a halálozás folytán megüresedett vesz
prémi püspöki uradalmak jószágigazgatójává Hanká 
Ernőt, a gróf Zichy Rafael-uradalom volt jószág
igazgatóját nevezte ki.

— Pap i jubileum . Bonlz lözsef veszprémi 
kanonok, aki 46 évvel ezelőtt szenteltetett peppá, 
ezévben ünnepelte meg, életben levő 3 paplársával 
együtt, Alsópáhokon, majdnem félszázados papi 
jubileumát.

— A pápai plébános ezOstm iséje. Németh 
József pápai apát-plébános — amint megírtuk — 
Péter-Pál napján töltötte be pappá szentelésé
nek 25. évfordulóját. A közszeretetben álló plébá
nos jubileumára tervezett ünnepség elmaradt és a 
jubiláns csupán ezüstmiséjét mondotta el, meri 
Sopronmegyében lakott nővére meghalt és ezüst- 
miséjének bemutatása után annak végtiszlesiégére 
kellett sietnie.

— Változások a  Szent F erenc-rendben .
A Szűz Máriáról nevezett ferences rendtartomány 
provinciálisa P. Farkas Jánost Veszprémbe, P. 
Apáthy Oszkárt és P. Csontos Mártont Pápára 
helyezte át.

— A vidék felvonulása a Szent István 
napi ünnepségekre . Impozáns külsőségek kö
zött akarja a főváros megülni az idén Szent István 
napját. Hogy az ünnepély fényét a vidék felvonu
lásával is teljesebbé tegyék, a kultuszminiszter 
rendeletben hívta föl a vármegyék népművelési 
bizottságait, hogy hatásosan működjenek közre az 
irányban, hogy a vidék lakossága minél nagyobb 
számban vegyen részt a magyarság ezen ünnepé
lyén. A rendelet szerint a vidéki küldöttségek le
hetőleg népviseletben csoportonkint helyezkedje
nek el az ünnepélyen. Az ellátásról és elszálláso
lásról mindenki maga tartozik gondoskodni, a 
népművelődési bizottság csak szakszerű vezetőkről 
gondoskodik. A résztvevők egész jegyet váltanak 
Bpestre, de a visszautazásnál nem kell fizetni. 
Azoknak a csoportoknak, amelyek aug. 1.-ig je
lentkeznek, a rendezőség elszállásolást is biztosit.

— A rcképleleplezés. A Veszprémi Róm. 
Kát. Kör julius 24. én, jövő vasárnap d. u. 5 óra
kor díszközgyűlést tart, amely alkalommal Havas 
Jakab ny. m. kir. állateg. főfelügyelő, a kör hosszú 
évek óta érdemes háznagyának arcképéi fogják 
ünnepélyes keretek közölt leleplezni. Az ünnepélyre|a 
kör tagjait, valamint az ünnepelt liszlelöit és barátait 
is tisztelettel meghívja és megjelenésüket kéri az 
elnökség.

— T anitógyülés. A veszprémi evangélikus 
egyházmegye tanítói kara kedden Veszprémben 
tartotta közgyűlését Szende Ernő lajoskomáromi 
igazgató-tanitó elnöklésével, aki megnyitójában szép 
szavakkal emlékezett meg Szokolszky Rezső kir. 
tanfelügyelőről, a tanítóegyesület örökös disztag- 
járól s a megválasztásáról készített díszes okleve
let bemutatta. Minthogy a tanfelügyelő, fölolvasotl 
levele szerint, betegszabadságon van, az elnök 
fölkérte Gálos Gyula alelnököl, hogy alkalmas 
időben ö kézbesitse a díszoklevelet. Ezután a 
tüskevári lanitó tragikus véget ért leányáról emlé
kezeti meg kegyeletesen az elnök, majd meleg ér
zéssel, szerelettel övezte körül, tanilótársaival együtt, 
Gömbös Sándor fehérvárcsurgói tanítót, aki mű
ködésének 25. évfordulóját töltötte be. Megemlé
kezett az egyházmegye négy jubiláns lelkészéről 
is. Benkö Béla várpalotai taniló a tanítás gyakor
lati elmélyítéséről, Pongrácz Dénes homokbödögei 
tanító az ifjúsági egyesületek életéről tartott érde
kes előadást, majd Somogyi János bakonybánki 
taniló a kerületi alapszabály módosításáról tette 
meg észrevételeit.

1932. julius 17.
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— Halálozás. Czupor József, a régi iparos
társadalom egyik érdemes tagja, életének 77., há 
zasságának 48. évében, a halotti szentségek fölvé
tele után, julius 9.-én Veszprémben elhunyt. A 
megboldogultat nagy részvét melleit 11.-én d. u. 
5 órakor helyezték örök nyugalomra az alsóvárosi 
temetőkápolnából, az engesztelő szentmisét ugyan
aznap reggel mutatják be lelkiüdvéért a Szent 
Ferencrendiek templomában. Az elhunytat özvegye: 
szül. Ujj Mária, gyermeke: Júlia, férj. Ujj Károlyné, 
unokái, dédunokája é3 a kiterjedt rokonság gyászolja.

— H attyutánc. SzentmihályiniSzabó Mária, 
akinek „A föld meg az asszony- c. regényére bi
zonnyal szívesen emlékeznek vissza az olvasók, 
uj regényét is a Nyíl számára irta. A kiváló erdélyi 
írónő a „Hattyutánc* - bán uj oldaláról mutatkozik 
be s a világváros nyomorúságának megható képét 
rajzolja egy kedves, finom család életibe.i, akiket 
a végső nyomorúságtól az asszonynak csak vala
mikor a saját kedvtelésére űzött tánclehetsége ment 
meg. A finom, nemes tollal íróit, gyors pergésü 
regényt az olvasók nagy tábora bizonnyal elragad
tatással fogja olvasni.

— O lcsóbb le tt a  bala ton i hajózás. A
Balatoni Hajózási R.-T. junius 15,-étől kezdve uj 
menetdijakat léptetett életbe valamennyi hajóvona
lán, amelyek az eddigi dijakkal szemben 25—30 
% -os díjmérséklést jelentenek. Teljes dicséretet 
érdemel ezért a B. H. R.-T. igazgatósága, amely 
a rossz gazdasági viszonyokká számolva, a na
gyobb tömegeknek olcsóbb díjtételek mellett való 
szállításával óhajtja bevételeit fokozni.

— Nyaraló gyerm ekek. Zircről jelentik: 
A bpesti Regnum Marianum egyházközség nyaraló 
gyermekei közül julius 5 én Zircre érkezett 22 
leányka Bakonyi Ödönné és Rosnagl Matild taní
tónők vezetése alatt. Főzőmamájuk: Untzeitig Jó- 
zsefné. Nagyesztergár községbe érkezett 21 fiú 
Rosnagl Ida és Fleischtr Margit tanítónők fel- 
ügzelete alatt. Főzőmamájuk Bucskö Sándorné. 
Bakonyszombathely községbe érkezett 20 leánvka 
Pototzky Terézia tanítónő és társnője vezetése alatt. 
Főzőmamájuk: Rayhofftr Ferencné. Ez utóbbi 
gyermekek gróf Eszterházy László földesur kegyé
ből nyaralnak.

— V e s z p r é m i é s  b a la to n i k é p e s la p o k  6 0 — 
7 0  fé lő  fe 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  le g ú ja b b  s z é p ir o 
d a lm i k ö n y v e 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  kö nyv- é s  p a-  
p ir k s r e s k e d é s é b e n  V e s z p r é m .

— Megjelent a  Milliók KOnyve uj olcsó 
áru sorozalának harmadik regénye: E. G. Seeliger 
Mégis a feleséged leszek! Egy vérbeli amerikai 
lányról szót, aki minden izében modern é j semmi
féle akadálytól nem riad vissza, hogy elérje a bol
dogságát. Az édes-bus szerelmi történet boldog 
csattanóval ér véget. Ára 20 fillér. Kaphaló min
denütt.

— ÉleslOvészet. A veszprémi állomásparancs
nokság alakulatai julius 20., 25., 26.,27. és28. napjain 
a rátóli nagymezón éleslOvészelel rendeznek, ami
kor a közelben tartózkodni s alaláll lövedékekhez 
nyúlni tiioi é j életveszélyes.

— K it megszüntetett postaautóbusz
járat. A veszpémi postafőnökség kózli: A soproni 
postaigazgatóság Veszprémből Balmádiba szómba, 
tón és vasárnapokon 17 órakor induló és onnan 
23 óra 30 perckor visszatérő autóbuszjáratokat 
julius hó 16.-tól kezdve, utasforgalom hiánya mialt, 
beszüntette. Ugyanezidőtől s ugyanezokból beszün
tette a Veszprém KUlsőpályaudvarra 7.20 és 13 40- 
kor induló 3. és 9. sz. valamint az onnan 7.55 
i s  14.05-kor visszatéri 4. i s  10. sz. autóbusz- 
járatokat is.

a s . g k . z d t .  m ű k ö d é s é t  
A  B u d a p e s t i In g a t la n b a n k  r .  t .  
h s l f b a i í  k é p v is a la t a l

Családi házépítésre, ház és telek meg
vételére, félbemaradt építkezések befe
jezésére, terhes kamatos kölcsönök át
váltásira stb.

K a m a tm e n á a s  195
B IB  kO Io aO nt folyósítunk 
10—IS  é a a s  á g p la a z á é s ra
Felvilágosítást nyújt:
B a t k a  J é n n a  k é p s ia s lO n k  
V s s z p r é m , S á s á t  Im r a - t é r  4 . ,  vagy a: 
B u d a p a s t i In g a t la n b a n k  R . T .
Dudapest, VII., Rákóczl-ut 10. Alapítva 1905.

A  H A J  Á P O L Á S Á H O Z  T Ö B B  K E L L -  v
M IN T  M O S Á S  

K Ö Z Ö N S É G E S
S Z A P P A N N A L .
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M I M )  E  NI H E T I F E J  M O S Á S H O Z

ELIDA SHAMPOO
— Cím adom ányozás. A kormányzó, a 

pánügyminisztsr előterjesztésére, Magdics létrán 
pápai állampénztiri főtisztnek az állampénzlári ta
nácsosi címet és jelleget adományozta.

— H ázasság . Kaszás Margit és Singer Fe
renc e hó 17.-én déli 12 órakor Veszprémben, 
Vasgereben u. 6. szám, tartják egybekelést ünne
pélyüket. Minden külön értesítés helyett. 192

— Á thelyezés a  MÁV-nál. A MÁV szom
bathelyi üzlelvezelősége Szarka Mihály segédtisz
tet Celldömölkról Zircre, Sziegl István segédtisztet 
pedig Zircről Celldömölkre kölcsönösen áthelyezte.

— Pótv izsgára  előkészítek német é t francia 
nyelvből gimnáziumi, kereskedelmi vagy polgári 
iskolai tanulót, a legmélt inyosabb díjazásért. Je
lentkezni lehet d. e. 10—12 között. Emmy Melzger 
Toborzó-utca 8.

— Jókarban  levő fa cselédágy jutányosán 
eladó. Cím a kiadóhivatalban.

— Egészségügyi viszonyok a  várm egyé
ben. Dr. bellik Imre vármegyei fóorvos a köz
igazgatási bizoltságban junius haváról a követke
zőket jelentette: Az általános egészségügyi viszo
nyok általában kedvezők voltak s nagyobb szám
ban csak gyomor- és bélbántaimak fordu’tsk elő. 
Fertőző megbetegedés járvágyosan nem lépett fel, 
az szórványos esetek száma azonban emelkedési 
mulat. Így a kanyarónál (28—58), a hőkhurutnál 
(6—4), a bárányhimlőnél (2—9), a trahománál 
(13—30), a hasihagymáznál (1—8), a vörhenynél 
(13—14), a gyermekágyi láznál (2—3), mivel azon
ban ez a kevésbé számotlevő fertőző betegségek
nél történi, igy nagyobb jelentőséggel nem bir. 
Ebmarást 6 esetben jelentetlek.

— Külföldi tanulmányutak. A MEFHOSz 
Utazási Irodája julius 17.-én indítja harmadik 
rendkívül kedvezményes párizsi kéthetes tauulmány- 
utjái. A későbbi párizsi tanulmányutak a nyár 
folyamán kéthetenkint indulnak. A MEFHOSz Uta
zási Iroda ezenkívül még több tátrai és ausztriai 
autócarulat, azonkívül dalmáciai és konstantiná
polyi utakat is rendez. Érdeklődőknek prospektust 
díjmentesen küld. jelenlkezni lehet levélben is 
Bpesl, Ferenc-körut, 38. tsz. 2. alatt az Utazási 
Irodában. (Hivatalos órák d. u. 4 —6 ig, telefon 
872—74)

— Felgyújtották sa ját üzletüket. Még a
múlt év decemberében kigyulladt Ktemsier Béla 
siófoki kereskedő áruraktira. Akkoriban a lüz ke
letkezésére nézve nem talállak biztas adatot. A 
csendőrség azonban most kiderítette, hogy a rak
tárt Kremsiernck László nevű fia, apja felbujtáaára, 
gyújtotta fel, hogy igy szerezzék meg a magas 
biztosítási összeget. A kél gyujtogatót, a fiú tőrö- 
delmes beismerése alapján, letartóztatták.

— Leendő anyáknak kellő figyelmet kell
fordiianiok arra, hogy bélmüködésük rendben le
gyen, ez pedig a természete „Ferenc József* 
keserüviz használata állat érhető el. Nőorvosi kli
nikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi 
Ferenc József-vizet, mert könnyen bevehető és 
rendkívül enyhe hatása gyorsan és minden kelle
metlenség nélkül jelentkezik. A Ferenc József 
keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és ftt- 
szerüzletekben kapható. I

— A Balatoni Szövetség gyűlése. A Ba
latoni Szövetség julius 17.-én, vasárnap cl. e. 10 
órakor Keszthelyen, a városház tanácstermében 
igazgatóválasztmányi ülést tart.

— Szerkesztői üzenetek. D r.R .J . Enying. 
Őszintén köszönöm a szives tudósítást. Mivel lap
zárás ufán érkezeit, erősen rövidíteni kelleti. — 
G. V. Zirc. Neked is őszinte köszönet a jóakarat
ért. Adja a jó Isten, hogy minél tovább „legyél*, 
ezt önzetlenül kívánom.

— Találtak Veszprémben, f. hő 4.-én, az ut
cán 1 drb. ridikült, rózsafüzér és más tárgyakkal. 
Igazolt tulajdonosa a rendőrségen álveheli.

— Ernst Klein: Egy m odern nö sorsa. 
A német pénzariszlokrácia körébe vezet el Ernst 
Klein, a kiváló berlini iró uj regénye, amelynek 
hősnője egy tilkárkisasszony, tipikusan modern nö, 
a legújabb kor gyermeke Az élvezetes regény a 
Mindenki KOnyve sorozatában jelent meg. Ára 30 
fillér, mindenütt kayható.

R á d ió ,  Telelőnkén, Standard, Orion s tb .

K erékp ár  
G ram ofon  Vo“ * 
Vili. p o rsz ív ó , S Í
Csillárok és izzólámpák 
író g ép ek
Költségvetést berendezésére^

s azok 
javítása.

szakszerű

ANDRÁSY ÉS VICZENÁ
vili. és mechanikai vállalat § 

V eszprém , G lzella-tér 7. T elefon 53. 
Saját autó- és rád!ó-accnmolatortöltS állomás

B o r o tv á s  , p a sz tilla  a  leg m a k a csa b b  f e j fá já s t  i s  e lm u la sz tja .
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— Elveszett Veuprímben, I. hó 7.-én, a 
Szent Imre-léren 1 drb., az újpesti ipaitestaiet által 
1931. évben Greger Gyula névre kiállított munka- 
kOnyv. Megtaláló a rendőrkapitányságra szolgál
tassa be.

— Magyar ember nyerte meg a világ 
legnagyobb kereaztrejtvény-diját. Londonban 
tűzték ki a világ legnagyobb keresztrejtvény-diját: 
5000 fontot, amit egy Londonban £10 magyar ke
reskedő: Simkó Árpád nyert meg. A pályázaton 
háromnegyed milió ember vett részt és Simkó 
Árpád, aki évtizedek óta előfizetője a Tolnai 
Világlapjának, a keresztrejtvényt Tolnai Vtláglexl- 
kona segítségével fejtetle meg.

— TOz. Pápáról jelentik: július 5.-én Kúp 
községben Polgárái Antal háza végében levó paj
tája ismeretlen okból kigyulladt és elégett. Elégeti 
még Csizmadia István pajtája is a benne volt na
gyobb mennyiségit takarmánnyal és gazdasági 
eszközökkel együtt. Az Összes kár, amely biztosí
tás révén részben megtérni, 2880 P.

— A szecskavágó levágta az ujját. Wurm 
István 7 éves nagygyimóti elemi iskolai tanuló a 
szecskavágó géppel játszott Jobb kezének hüvelyk
ujja a gép kése alá kerdlt, amely azt annyira Osz- 
szeroncsolta, hogy amputálni kellett.

— A patakba fulladt. Pápáról jelentik: 
Szabó József takácsi lakos harmadfél éves Juliska 
leánykája hétfőn délelőtt játszás közben a Gerence- 
patakba esett és mire észrevették, belefult a vízbe.

— FBrdfltolvaj suhancok. A tüskevári 
uszoda megnyitása óta rendszeresen fosztogatták 
a fürdOzO közönség kabinjait. Nedevits Andrásnak, 
a fürdO egyik tulajdonosának sikerült elcsípni a 
letteseket 4 fiatalkorú gyermek személyében, akik 
felett a fiatalkorúak bírósága fog ítélkezni.

— Vak tüzllárma. Pápáról jelentik: Kedden 
d. u. 3 óra felé a tüzOr a Peiulz-Szövőgyárnál 
tüzet jelzett. A tűzoltóság csakhamar kivonult, 
dolga azonban nem akadt, meit ismeretlen okból 
egy üres gáztartály gyulladt meg s a benne levó 
csekély gáz elégvén, a tűz Önmagától elaludt.

— A mozi műsora. Ma szombaton (16.) 7 
és 9, vasárnap (17.) d. u. 4, fél 7 és 9 órakor 
Bolváry Géza rendezésében: .A bécsi víg asszo
nyok*, operett 11 felvonásban. Zenéjét szerezte: 
Róbert Stolz. Főszereplő: Wilfy Forst. Megelőző
leg rajzfilm és Hangos Magyar Híradó. — Szerdán 
(20.) d. u. 4 és este 9, csütörtökön (21.) este 7 
és 9 órakor: .Kél asszony kOzOtt (A szent asz- 
szony)", himnusz az anyai szerétéiről 11 fejezet
ben. A világ Összes anyájának szól ez a tilm, ezer 
meg ezer anya szemébe könny lopózik a szeren
csétlen, szenvedő asszony sorsa láttára. Minden 
mozzanata lebilincselő. A filmben szereplő Ot 
gyermekszinész életvidám csicsergésével napfényt 
és derűt visz a szivszakgatóan szomorú történetbe. 
Kiegészítő műsor.

— N y á ri m u la ts á g o k r a  la m p io n o k , k o n -  
fo ttl, a z o rp o n t ln , v llág p o o to  lo v o lo a á la p o k , v a 
la m in t  p in k á to k , o o z tá o é d u lá k  n m o g ro n d e lé a  
n a p já n  s z á l l í t t a t n a k  F o d o r  F o ro n o  p a p ír á r u -  
h á z a  é a  k ö n y vn y o m d á ja  á lt a l V a o z p rá m .

■  Mindazoknak, akik szeretett éa felejthetetlen
■  férjem, valamint nemes telkit jó  édes atyám :
I  C Z U P O n  J Ó Z S E F
■  temetésén megjelentek és az elvesztés felett ér-
■  zett mérhetetlen bAnatunkat részvétkifejezésük*

I  kel enyhíteni szívesek voltak, ezúton mond hálAs
H  köszönetét érte
■  193 m  H é t t ő i é  o u l é é .

Anyakönyv.
Születés: Gombos János napsz. és Adám Anna fia 

János r. k. — Izsó Kálmán honv. szakv. és Kovács Vilma 
leánya Ilona r. k. — Bedó Jözsef cipész-s. és Varga Teré
z ia  na József r. k. — Czupor Imre juhász és Németh 
Rozália fia Imre r. k. — Hock Pál kömives és Károlyi 
Anna leánya Ilona r. k. — Lőrincz Antal pincér és Pacher 
Zsófia fia Sándor r. k. — Bálint Ferenc gépkocsivezető éa 
Eszes Karolina fia Imre r. k. — Siki Lajcó ács-e. és Bauer 
Terézia fia Lajos r. k.

Kalilezás: Özv. Kollányi Lászlóné Rentka Karolina 
48 é. r. k. — özv. Harácski Ferencné Eberhardt Anna 83 
4. r. k. — Petz Oyörgyné Hentz Irén 42 é. r. k. — Nagy 
Mária 3 h. r. k. -  Csupor József Jakács 77 é. r. k. -  
Csornai Dezső pék 41 é. r. k. — özv. Fehér Ferencné 
G icser Erzsébet fm. npez.-nö 74 é. r. k. — Mihalik István 
■y. máv. főmozdonyv. 57 é. r. k. — Szántó Vilmos lakás- 
flgynök 66 é. izr.

Názasaéa: Breyer Miklós kórházi diinok r. k. és 
Debreczeni Julianna ref. — Hajmás! Oyrria máv. kocsirend. 
és  Hazák Katalin r. k.

KÖZGAZDASÁG.
* Szépen fejlődtek az  őszi vetések, A 

közig, bizottságban a szabadságon levő vezető gazd. 
felügyelő helyeit dr. Pazdr János gazd. felügyelő 
terjesztene elő a junius havi jelentést. A mezőgaz
dasági helyzet az esők következtében Örvendete
sen javult s a növényzet rövidesen pótolta a szá
razság okozta visszamaradottságát. A gabonafélék 
közül az ősziek legjobban fejlődtek s a léli és 
tavaszi rossz viszonyok ellenére is jó közepes ter
mést ígérnek. A vármegye melegebb részeiben az 
irpa, búza, rozs aratásál a hó végén megkezdték. 
A tavasziakból azonban az árpa alacsony és ritka, 
ami a hozamon is meglátszik. A zab, a hirtelen 
kánikula következtében, amúgy is gyenge fejlődé
sében megállóit és félő, hogy termése úgy mennyi
ségileg, mint minőségileg silány lesz. A kapások 
kOzül a cukor- és takarmányrépának a rossz vetési 
viszonyok és a bogárkár a remélt terméshozamát 
erősen csökkentette. Vigasztaló azonban, hogy 
fejérmegyei jelentések szerint, a bogarak között 
penészhez hasonló betegség lépett fel s kártevé
süknek gátat vetett. A tengeri és burgonya arány
lag legjobban fejlődtek és ha később is elég csa
padékhoz jutnak, terméseredményük is jó lesz. A 
takarmányfélékre az időjárás nem volt kedvező. 
Sok helyen a  lucerna és rétek első kaszálása renden 
ázott, a aarju fejlődését pedig a szárazság akadá
lyozta. Egyedül a zirci járásból jelentenek kedve
zőt. A kerti véleményekben és gyümölcsösökben 
nagy a rovarkár. A munkásviszonyok, az általános 
viszonyokhoz képest, nem mondhatók rossznak, 
bár a cukkortépa termőterület csökkenése követ
keztében a mezőgazdasági időszaki munkás lkai- 
mák is csökkentek, igy a munkanélküliek száma 
valamivel emelkedett. Az állatárak múlt havi emel
kedése megmaradt, de a forgalom itt is nagyon 
csekély. Egyes helyi jégveréseket leszámítva, a vár
megyében nagyobb elemi kár nem volt.

* A kereskedelm i m iniszter m egvédi a 
vasárnapi m unkaszünetet. Bfilrcdtől jelentik.- A 
balatoni érdekellségek, a Balatoni Szövetség utján, 
kérelemmel fordullak a kereskedelmi miniszterhez, 
hogy a balatoni fürdőhelyek élelmiszert stb. áru
sító üzleteinek vasárnapokon én Szent István nap
ján déli 12 óráig való nyitvatartását engedélyezze.
A kérelmet e kereskedelmi miniszter nem teljesí
tette, mert az — mint válaszában többek közölt 
mondja — precedenst teremthetne és rövidesen a 
vasárnapi munkaszünet visszafejlesztésére vezetne, 
holott a kormánynak — a hitielekezetek s az or
szággyűlés sürgetésére is — kötelessége inkább a 
vasárnapi munkaszünet minél teljesebbé tételére 
törekedni.

0 0 OOP 0 0 ■ no  ■ OOP

■ Elsőrendű márkájú

fényképező gépek,
valam int az  összes

fotócikkek
rádiók,
amerikai

Royol Író g é p e k
k td w í  Hűtési teltételek mellett

logjobban
beszerezhetők

FODOR FERENC
kórtyv- és  fstoeikk-kerssksdésében Veszprém.

Telefon 54.

IRODALOM és M ŰVÉSZET.
(Herczeg Ferenc, Csathó Kálmán,' Har

sány! Zsolt, Szép Ernő) írásait olvashatjuk az 
Uj Idők legutóbbi számában, amely különösen 
gazdag szépirodalmi tartalommal jelent meg. Htrcztg 
Ferenc kis regényének és Harsányi Zsolt regényének 
folytatását küzli, Csathó Kálmán, Szalay László, 
Babay József elbeszéléseket írtak, Szép Ernó elme
futtatást a pesti népdalról. Himos György és Bó- 
dás János versei, Andersen György párizsi levele, 
művészi és időszerű képek, Pólya Tibor és Mühl- 
beck Károly Ötletes rajzai s a változatos és tar
talmas rovatok gazdagítják az Uj Idók-et, amely
nek kiadóhivatala: Bpeit, VI., Andrássy-ut 16. 
bárkinek küld mutatványszámot. Előfizetés negyed
évre 6'40 P, egyes szám 50 fillér.

(Bodán M argit nó taestje  A lm ádiban.) 
Balatonalmádiból jelentik: Kitünően sikerült ma
gyar nétaestét rendezett az almádi katolikus egy
házközség vasárnap a Hattyú vendéglőben. A mű
sor legnagyobb részéi Bodán Margit, a magyar 
rádió csalogányának művészi énekszámai töltötték 
ki, amit a nagyszámban egybesereglett közönség 
viharos tapsorkánnsl jutalmazott. A jeles művésznő 
szép magyar dalaihoz finoman illeszkedett Kubd- 
nyt György Író zongorakisérete és Lendvay Lajos 
veszprémi cigányzenekarának játéka. Melegen 
Unnepel ék Kubányi GyOrgy író előadását is. Elő
adás után táncra perdült a vidám ifjúság. Az est 
anyagi szempontból is igen jói sikerült.

(D arnay Kálmán nyerte a  „M agyarság" 
Irodalm i pályad iját.) A Magyarság c. napilap 
tavasszal pályázatot hirdetett, hogy ki-ki Írja meg 
.Legérdekesebb esetem* címmel életének legérde
kesebb eseményét. Julius 3.-án hirdette ki a lap 
a kitűzött 50 jutalomdij nyerteseinek névsorát. A 
legértékesebb dijat, Kukán Géza híres mester ke
retes olajfestményét Darnay Kálmán kormányföta- 
nácsos, sümegi múzeumi igazgazgató, az ország
szerte ismert regényíró .Bismark herceg esete egy 
magyar diákkal* című elbeszélése nyerte meg, 
amelyben Darnay leírja, félszázad év előtt berlini 
diákkorában véletlenül hogyan ismerkedett meg 
Bismark herceggel.

_______________________ 1932, julius 17.

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

A VTC barátságos mérkőzésen látta vendé
gül a pápai Kinizsit és vá'tozatos küzdelem ulán 
2 :2  (1 :1 ) arányban megosztoztak a pontokon. A 
selejtező mérkőzésre készülő VTC csapat az egyet 
posztokon játékosait állandóan változtatta s igy 
nem alakulhatott ki egy egységes együttes. A tar
talékos Kinizsi játékán meglátszik a tréner mun
kája. Mezőnyben szépen passzolnak, de ha kapu
hoz közel jutnak, lövőképességokke! sem fukarkod
nak. Gólszerzők: Tar, Szalmáczi (Kinizsi), illetve 
Láng és Novák (VTC.) A VTC-ben csak a köz
vetlen védelem játéka, mig a Kinizsiben a tetsze
tősen és eredményesen kombinált csatársor elégí
tett ki. Bíró: Kamarell.

A Move VSE I. é t II. csapati Fűzfőn a  
FAC-al játszottak tréning-mérkőzést. A MOVE I. 
és Fűzfő I. mérkőzést! MOVE 3 :2  (2 :1 )  irány
ban megnyerte, mig i  II. cupatok küzdelme 2 : 2  
arányú döntetlent eredményezett.

Pápán az ifjúsági cupatok részére kiirt ser
leget a Perutzgyár II. csapata nyerts még. (t. I.) 

*
Vasárnapra a Move VSE ét Kinizsi tárgyal

nak egy baráságos mérkőzés lekötésére.

Fo ly ta tó lag o s c s ő d á r v e r é s i  
h ird e tm é n y .

Vb. Lénárt Miklós csődtömegéhez 
tartozó bőr- és egyéb ingóáruk megkezdett 
árverését julius 18.-án d. u. 4 órakor 
folytatjuk, amikor az áruk esetleg szabad
kézből, becsértéken alul is eladatnak.

Dr. Köves Jözsef
194 ügyvéd, csödtömeggondnok.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE 
szerkesztősége és kiadóhivatala 
Veszprém, Kosutk Lajos-utca 10. szám 

alatt van. Tdefoasxáma 6S.
Nyomatott Fodor Pereme M nym rondájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye* L apttadórállalai.


