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A v ö r ö s  k éz .
Az az olvasó, akii nem vakitotfak még 

végleg el a  pártszenvedélyek s józan m érsék
letének legalább egy részét megőrizte, m egdöb
benve szemlélheti napról napra azokat a hír
adásokat, amelyek a külföldről jövő zavargá
sokról szólnak. Németországban a kommunis
ták titkos polgárháborúja lassankint nyílt 
harcokká fajul. Belgiumban, Svédországban a 
sztrájkoló m unkások tám adásait az állam hata
lom kénytelen volt fegyverrel elnyomni s a vi
lág más részeiből is olyan nyugtalanságokról 
és mozgalmakról érkeznek hírek, amelyek arra 
m utatnak, hogy valami nagy központi irányitó- 
szervezet dolgozik s m egakadályozza a felzak
latott emberi indulatoknak rendes mederbe való 
terelését. Senki előtt sem titok, hogy ezt a  köz
ponti irányitó szervet M oszkvában kell keresni. 
Amióta az orosz bolsevizmus úgy véli, hogy 
odahaza biztonságban érezheti magát, annál 
nagyobb hévvel folytatja, s ha kell, pénzzel is í 
támogatja a külföldi agitációt, hogy elérje nyíl- 
tan és bevallott célját, a világforradalmat, am ely
nek győzelme után a  proletárdiktatúra „áldá- I 
sa i“-ban részesülnének a  világ népei. Nem is 
beszélve arról, hogy ez a proletárdiktatúra a  leg- 
mérhetellenebb elnyomást és még a mainál isel- 
retteniőbb gazdasági elnyomorodást jelent, hozzá

kell vennünk mind azokat a rémségeket, amiket 
ilyen erőszakos s a lakosság túlnyomó több
ségének érzésvilágával nem táplálkozó átala
kulás elkerülhetetlenül magával hozna.

Bizony azok az elemek, amelyek még ra
gaszkodnak a  polgári józanságnak és jogoknak 
jótékony intézményeihez, amelyekben még 
benne él mindazoknak az értékeknek a meg
becsülése. amelyeket évszázados kulturfejlődés 
lassú folyamata termelt ki, mint gyöngyöt a 
kagyló, aggodalommal kell hogy lássák ezeket 
a  vad összeütközéseket és gondolkozniok kell 
azokon a védelmi eszközökön, amelyekkel ellen
súlyozhatok ezek a  felforgató kísérletek. Mikor 
azt látjuk, hogy a  vörös nemzetköziség embe
reinél oly fanatizmus nyilvánul meg. amely 
végeredményben az élet semmibevevéséhez 
vezet a  pártgondolat szolgálatában, arra a  kö
vetkeztetésre kell jutnunk, hogy a  polgári józan 
elemek a szovjet felől jövő nyomósban csak 
akkor nem fognak felőrlődni, ha maguk is ugyan
olyan szívóssággal ragaszkodnak eddig meg
őrzött ideáljaikhoz, ha ugyanúgy megbecsülik 
valóságos és tényleges termékeit világnézetük
nek. mint amilyen fanatizmussal ragaszkodnak 
am azok a nem is valóságos, hanem csak kép
zeletbeli világuk állítólagos előnyeihez.

Magyarország annakidején mór megkós
tolta a proletárdiktatúra keserűségeit s igy annál 
inkább felteheti az  ember, hogy itt az emberek 
józanabbak és okosabbak, és minden felforgató 
törekvést a múltra való visszaem lékezéssel ki
löknek a közösség védelme alól. Ha igazságo
sak akarunk lenni, meg kell állapítani, hogy 
M agyarországon tényleg nagyon kevés azoknak 
a  szám a, akik a  legszélsőségesebb törekvések
kel rokonszenveznek, mégis a  világban szerte

lefolyó eseményekkel kapcsolatban azt szeret
nék, hogy a  szélsőséges törekvések ellen való 
küzdelemben a magyar társadalom  még a  mai
nál is nagyobb egységet mutasson. Hogy a 
proletárdiktatúrát célzó törekvések m egakadá
lyozásában és bírálatában ne lássanak egyes 
körök mást, csak azt a  tiszta és jól megalapo
zott törekvést, amely minden erővel el akar 
hárítani a nemzet jövő sorsa elől olyan eset
leges megpróbáltatást, am elynek következmé
nyei egyenesen kiszámíthatatlanok.

Azt látjuk, hogy a  világ nagy állam ai kö
zül ma is azok haladnak az élen. amelyek igenis 
biztosítják népeik szám ára a  szabadság  megle
hetős széles skáláját, de minden erővel küzde
nek a  szabadosság ellen; ahol megvan a  szó
lás és véleménynyilvánítás joga, de nincs meg 
az  izgatásé; ahol az állam szociális gondosko
d ása  kiterjed a  szegényekre és védelemre szo
rulókra, anélkül azonban, hogy felbátorítaná a 
rablás és elkobzás híveit. Gondoljunk csak pl. 

j Angliára, vagy Franciaországra, ahol mindenki 
| meg lehet a  szabadságnak ma fennálló fokó- 
I val elégedve s ahol ez a  megelégedés abban 

csúcsosodik ki. hogy nem is annyira az állam 
hatalom, mint inkább a nemzeti közvélemény 

I a maga nyers erejével fojtja el annak a  jelen
téktelen kisebbségnek szélsőséges törekvéseit, 
amelyet nem a haladás, hanem  a pusztulás 
előhadának tart. Tanuljon a  m agyar közvéle
mény ezeknek a  nagy országoknak a  példáján, 
tanulja meg azt, hogy semmiféle politikai, világ
nézeti. vagy vallási ellentét nem vezethet oda, 
hogy olyan értékek kerüljenek veszélybe, am e
lyek a  jó zan  gongoikodásu m agyarság kilenc
venkilenc százalékának kedveseknek és minden 
védelm et megérdemlőknek látszanak.

A síkos ut.
Irta Szende Ernő

Bállá János letette a késéi, villájit, meglO- 
rOlte a bajszát s a korsó után nyúlt.

Az üres volt.
Ránézett a lányára.
— Ej, te Erzsi, hát mióta szokás az, hogy 

ebédkor flres korsó kerül az asztalra?
Erzsi felugrott, kapta a korsót b máris lódult 

a konyha felé.
— RBgfOn hozom édesapám.
A vizes kannák üresek voltak. A leány va

lahol távol lehetett, elküldték valamiért s a víz
ről megfeledkeztek. Erzsi tehát maga sietett ki a 
kúthoz, kezében a korsóval.

Keskeny ut vezetett oda. Csak épp egy la
pátnyi széles. Volt vagy félméteres hó. Közben 
olvadt is már, meg meg is fagyott, hát bizony 
vigyázva kelleti lépegetni a sikos utón, noha bő
ven be volt szórva hamuval. Hát Erzsi is óva
tosan lépkedett a kúthoz. Otl megmentette a kor
sót s azzal iparkodott is vissza.

Épp a gádorra akart fellépni, amikor az utca- 
ajtóból rákóazSnt egy hang:

— Kezét csókolom, Erzsiké.
A leány oldali nézett a hang felé.
De nyomban rá egy sikoltás hangzott lel s 

Erzsiké lába alól kiszaladt a told i  ó eltűnt a 
felhányt hó pereme mSgótt. A korsó a puha hóba 
vágódott, Erzsiké meg elnyúlt a kemény, fagyos 
utón.

Varga István, a fiatal erdész, ijedten bámult 
az eltűnt Irány után. De nyomban rá belegázolt 
a hóba s törtetett a leány felé.

De pár lépésnyire tóié meghókkenve torpant 
meg. De szeme égő tűzzel lapadt egy pontra.

A leány ruhája kissé felcsúszott s az egyik 
térd olt villogott ki a hó fehérsége kOzül.

Varga azt sem tudta, mit tegyen. Odamenjen, 
segítsen? Vagy ne menjen? Hát csak állt ott 
bambán, meredt szemekkel.

A leány megmozdult.
A feje felemelkedett, de nyomban rá vissza 

is hanyatlott.
Varga István végre észhez tért. Odaugrott a 

leányhoz, letérdeli előtte s megszólalt.
— Erzsiké, Erzsiké nem történi komoly baja ?
A leány meg se moccant.
Varga agyán egy hirtelen gondolat cikkázott 

át. Csak egy icipici gondolat, de tőle oly melege 
lett, hogy az utolsó szigorlati vizsga melege el
törpült emellett.

Körülnézett.
Az udvaron senki se mutatkozott.
Hirtelen lehajolt s egy csókot nyomott a 

gOmbOlyü térdre, azután karjai kOzé kapta a lányt 
s vitte be a lakásba.

Az ajtóban Összetalálkozott Banánéval.
Amint az meglátta az idegen férfi karján az 

áléit leányt, hangos sikoltásra fakadt s talán 0 is 
elájul, ha az ura fel nem fogja, aki szintén kifelé 
tartott, mert nyugtalanította a leánya hosszas el
maradása. Varga bevitte Erzsit a szobába i  lefektette a 
divánra, aztán elmondta pár szóval azt, amit tudott.

Az asszony odarogyott a leánya elé 8 hangos 
zokogásra fakadt. Balta meg ijedten kapott észhez.

— Hamar az orvost! Orvos kell hamar I
Varga megszólalt:
— Majd én elsietek s küldeni fogom ide.
Bállá ránézett.
Most jutott az eszébe, hogy jóformán nem 

is ismerik ót. Varga észrevette az Öreg ur zavarát 
és sietett azt eloszlatni:

— Varga vagyok, az uj erdész. Már talál
koztunk a legutóbbi bál alkalmával, de már nem 
igen emlékszik rám Bállá ur. Igaz, ennek már egy 
hónapja, régen volt.

Balta már emlékezett.
— Úgy van, már emlékszem. A lányok sze

mében maga volt a legjobb táncos.
És melegen megszorította a kezét.
— Köszönöm a szives készségét.
Varga elsietett s alig egy jó negyedóra múlva 

olt volt az orvos. Megvizsgálta a leányt; kivált a 
jobb lábát tapogatta sokáig. Végre megszólalt:

— A jobb lábon a boka kificamodott s az 
alsó lábszáron repedés támadt.

Aztán kezébe vette a lábfejet. Egy ügyes 
fordulással már helyre is telte.

A leány felsikoltott.
— Csak nyugalom Erzsiké, ez már rendben 

is van. Most borogassák szorgalmasan, hogy jól 
megszivja a viz s a fájás hamarosan csökkenni 
fog. Majd holnap benézek s aztán meglátjuk, mi 
lesz a további teendő.

Az orvos távozott s a család magira maradt.
(Folyt köv.)
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A veszprémi református 
egyházmegye közgyűlése

A veszprémi református egyházmegye, Szűcs 
József esperes és dr. Segesgy Ferenc kúriai bíró, 
egyházm. gondnok elnöklése alatt, szerdán a vesz
prémi templomban tartotta meg évi közgyűlését, 
amelyen a megjelent notabilitások közölt olt voltak 
dr. Kenessey Pongrác főispán, dr. Horváth Lajos 
alispán, Csajdghy Károly kúriai biró, dr. Cseres
nyés József eg. ü. főtanácsos, dr. Szalóky József 
főszolgabíró és mások. A közgyűlés istentisztelet
tel kezdődött, amelyen Patkó Károly litéri lelkész 
mondott emelkedett szellemű prédikációt. A köz
gyűlésen jelen volt Novdk Elek kővágóörsi evan
gélikus lelkész, egyházm. főjegyző is, aki a zalai 
ev. egyházmegye nevében melegen üdvözölte a 
református testvéreket.

A szépen és gondosan megszerkesztett espe- 
resi jelentés megemlékezett a pápai és sárospataki 
főiskolák 400 éves jubileumáról, majd a halálozá
sokról, kitüntetésekről, a gyülekezetek intenzív bel- 
missziói munkájáról és lelkesítő szavakkal han
goztatta, hogy a megpróbáltatások mai korszaká
ban rendíthetetlen jellemű, valóságos hithősöknek 
kell lenni a református vezetőknek, nem szabad 
másfelé tekinteniük, csak előre, mert — mondotta, 
— .halálosan komoly intés, hogy mi és a mi há
zunk népe csak az Urnák szolgáljunk, és akkor a 
győzelem, a föltámadás bizonyos."

A mély hatású jelentés kapcsán a közgyűlés 
Győrjfy Lajos nemesvámosi, Bakos Lajos balaton- 
arácsi, Koszorús László vörösberényi, Szabó Géza 
tótvázsonyi lelkészek, valamit Borbély Zoltán szent
királyszabadjai tanító megválasztását megerősítette. 
Beszámolt még a jelentés az egyházmegye tan. 
ügyének magas színvonaláról, a tanítók példás 
magatartásáról stb. A közgyűlés közpénztárossá 
Hölgye Endre lelkészt, ügyésszé dr. Takács Lajos 
ügyvédet, tanügyi elnökké Szilassy Sándort, kerü
leti lelkész-képviselővé Somogyi Zoltánt, tanító- 
képviselőkké Fejes Aladárt és Pápai Zoltánt vá
lasztotta meg, Kovács Lajos egyházm. tanácsbiró 
pedig a közgyűlés színe előtt letette az esküt. El
határozták, hogy a Kerkápoly-féle alapból Szent- 
gálon, ahol a nagynevű alapitó született, ovodát 
létesítenek.

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület 25 éves fenn
állása alkalmából a lelkészek közül nagyszerű elő
adásokat tartottak Pap K. Ödön és Szűke Károly 
„A predesztináció a keresztyén ember szabadsága 
és felelőssége viszonyában", Gdthy Ferenc és Ku- 
tassy Dezső .A ref. gyülekezeti szegénygondozás 
elvei falun és városon", Bakos Dezső és Kovács 
Vince „A telepítés és agrár munkáskérdés a ref. 
gyülekezetben", Vámos Géza „A veszprémi ref. 
egyházm. lelkészegyesület rövid története s az 
ORLE 25 éves jubileumi ünnepségeivel összefüggő 
intézkedések", Kovács Lajos „A lelkészi tovább
képző tanfolyam és a szeretetszövetség" cimmel. 
A közgyűlést, amelyet kedden az egyházmegyei 
bizottságok ülései előztek meg, az esperes buzgó 
imája zárta be.

Balatoni Iróhót.
Az írók Gazdasági Egyesülete, amelynek el

nöke Pakots József Író, orsrággyül, képviselő, fő
titkára pedig Lambrecht Kálmán egyet, magántanár, 
szeptember 4..tól 11.-ig a Balaton mellett tartja 
meg elsó kongresszusát s azt egybekapcsolja egy 
nagyszabású Balatoni Iróhét rendezésével, amely
nek célja — amint az egyesület elnöksége kOzli — 
a magyar Írótársadalom gazdasági és szociális 
helyzetének megjavítása.

.A magyar írók elsó patlamenlján — mondja 
a közlemény — meg fog jelenni minden hivatalos 
tényező, a kultuszminiszter és a magyar tudományos 
és szépirodalom leghivalotiabb képviselői. Esemé
nye lesz az irói hétnek Herczeg Ferenc „Balatoni 
regékjének szabadtéri előadása, amelyet Balaton- 
fOldvárotl a Nemzeti Színház tagjai mutatnak be, 
valamint Tersánszky J. Jenőnek .Magyar Képes
könyv" c. orosz Kék Madár-szerű előadása Keszt
helyen. A Budai Dalárda nagykarának hangverse
nyei, a magyar próza és kötészetnek irodalmi 
bemutatója, Karinthy délutánja, az idegen impéri- 
umok alatt élő magyar írók bemutatkozása, a 
szentivánéji tüzünnep, a bibliográfiai kiállítás, a 
somogyi népművészeti kiállítás Bálát inföldvárott, 
a magyar tudományos irodalom legkitűnőbb tehet
ségeinek ismertető előadásai és még számos apró,

sokszínű gyöngyszem, amelyek felsorolása már 
messze vezetne. A magyar irodalom minden te
hetsége jelen lesz az ünnepeken, felrázza a szen
dergő magyar közönséget, megcsillogtatja azokat 
a nagyszerű értékeket, amelyek elzárva az iro
dalom ládafiában hevernek. A nagy népmozga
lomra tekintettel, a filléres gyors mintájára kűlOn 
irodalmi vonatokat bocsát a kereskedelmi minisz
ter a Balatoni Iróhét rendelkezésére. Valóságos 
irodalmi népvándorlásnak néz elébe a Balston- 
mente és olyan kivételes élményben lesz része, 
amely mélyen belevésődik minden résztvevő szi
vébe. A Dunámul közönsége lelkes Örömmel várja 
és szeretettel öleli magához a magyar irodalom 
harcos seregét. A Balatoni Íróhéttel kapcsolatosan 
felvilágosítással szolgál az írók Gazdasági Egye- 
sóletének titkársága Bpesten: Vili. Eszterházy- 
utca 4."

H Í R E K .
— Kapy Béla evangélikus püspök gyü

lekezetéből. Rendkívül tanulságos az a beszá
moló, amelyet a győri evangélikus egyház múlt- 
évi tevékenységéről állított össze D. Kapy Béla 
dunántúli ev. püspöknek, a gyülekezet első lelké
szének kiváló munkatársa, Turóczy Zoltán lelkész. 
Az 1931. évben tizenhárom helyen összesen 869 
igehirdetést tartott az egyházközség, vasárnapi is
kola 11 csoportban működött, 13 vallásos estét 
rendeztek. A diakonissza-anyaszentegyház kötelé
kébe 22 diakonissza és 2 diakonisszanövendék 
tartozik, a győri evangélikusok árvaházában 25 
gyermeket gondoztak, van ezenkívül leányinterná
tusuk és szeretetházuk. Kapy Béláné bel missziói je
lentéséből kitűnik, hogy csaknem kétezer pengőt 
gyűjtöttek karácsonyi megajándékozásra s össze
véve mintegy 6000 pengőt fordítottak a nyomor- 
enyhítés céljaira. A gyülekezeti segélypénztár és a 
gyámintézet egyaránt jelentékeny munkát végzett, 
nagyobb művészeti és tudományos programot is 
lebonyolított az egyház, amelynek van ifjúsági 
egyesülete, diákszövetsége, leventemunkája, a lelki
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építés érdekes adatai mellett. A beszámoló azzal 
a megállapítással végződik, hogy a kiadott pénz
beli adományok 14 és félezer pengős végösszeget 
mutatnak, jelezve a fáradhatatlan szociális munkát.

— Arany m ise. Dr. Zoltványl Irén bakony- 
béli bencés apát Tatatóvároson, a kapucinusok 
templomában mutatta be aranymiséjét. A tudo
mányos élet terén kimagasló főpapot, félszázados 
papi jubileumán, a község vezetősége is üdvö
zölte.

— Schandl Károly Lausanneban. Bpest- 
ről jelentik: Julius 21—23.-án tartja Lausanneban 
idei közgyűlését a Nemzetközi Mezőgazdasági Bi
zottság, amely az összes országok mezőgazdasági 
érdekképviseleti intézményeinek legfőbb szervezete. 
A nemzetközi mezőgazdasági bizottság közgyűlé
sén Magyarország részéről dr. Schandl Károly, az 
OKH alelnök vezérigazgatója, a devecseri kerület 
képviselője vesz részt, aki a Bpesfen tartandó 
nemzetközi agrárkongresszus szervezőbizottságának 
elnöke. A bizottság lausannei közgyűlésén ismer
tetik ugyanis az 1934-ben Budapesten tartandó 
nemzetközi agrárkongresszus programját. Schandl 
Károly, értesülésünk szerint, 26.-án tér vissza 
Bpestre.

— Kinevezések a  b író ságnál. A m. kir. 
igazságügyminiszter dr. Kiss László törvényszéki 
jegyzőt törvényszéki titkárrá, dr. Erőss Sándor 
jbirósági joggyakornokot törvényszéki jegyzővé, 
Műller József telekkönyvvezetőt pedig a 8 fizetési 
osztályba telekkönyvvezetőnek léptette elő.

— E lőlépett gazd aság i felügyelő. A föld
művelésügyi miniszter Mihályi Sándor pápai gaz
dasági felügyelőt a VII. fizetési osztályba lép
tette elő.

— A zirci apátság 750 éves jubileuma.
Zircről jelentik: A zirci apátság augusztus 21. én 
ünnepli meg 750. évfordulóját annak, hogy Szent 
Beinát apát a rendet m egalapított. A nevezetes 
évfordulót, amely nemcsak a rendnek, hanem az 
egész katolikus egyháznak s magyar kul urának 
ünnepe lesz, méltó keretek között fogják megülni 
s ez alkalomból a veszp érni róm. kát. egyház
megye számos helységéből zarándoklat is indul 
Zircre, aminek lebonyolitására — értesülésünk 
szerint — a MÁV kedvezményes utazást biztosit. 
Az ünnepség sorrendjéről az apátság idejében tá
jékoztatni fogja a közönséget és a sajtót. Az már 
megállapittatolt, hogy az ünnepi nagymisét dr. 
Werner Adolf apát pontifikálja, ami után körmenet 
lesz az apátsági angolkertben Szent Bernát szob
rához, ahol dr. Magyarász Ferenc bakonykoppányi 
ciszt.-plébános fog szentbeszédet mondani Ugyan
ott délután a németajkú híveknek Madr János 
szűcsi plébános tart prédikációt.

— A pápai református egyházmegye 
közgyűlése. Pápáról jelentik: A pápai református 
egyházmegye julius 22-én, pénteken tartja évi 
közgyűlését Jakab Á^on esperes és dr. Jókay Ihász 
Miklós egyházmegyei gondnok egyfitteselnöslésével.

— A várpalotai evangélikusok hárm as 
ünnepélye. Várpalotáról jelentik: Lélekemelő ün
nepséget rendezett vasárnap a varpalotai evangé
likus gyülekezet abból az alkalomból, hogy kivá
lóan érdemes lelkésze itteni működésének 25., az 
Ev. Nőegylet fönnállásának 50. évfordulóját tö tÖlte 
be. A keitős jubileumot ezenkívül összekapcsol
ták a gyülekezet 38 hősi halottjának emlé<ére 
emelt emléktábla ünnepélyes leleplezésével. Már 
előző este az Iparos Dalárda és a Bányász Zene
kar szerenádot adott az ünnepeltek tiszteletébe, 
majd a hármas ünnepség vasárnap a zsúfolásig 
megtelt templomban folyt le. A jubiláns Horváth 
Sándor lelkész gyönyörű imája vezette be az ünne
pélyt, majd Takács Elek, a veszprémi egyházme
gye esperese szivbemarkoló beszéddel leplezte le 
a hősök tábláját, amelyre azután a tisztikar koszo
rúját Görgey Ferenc tábornok t;tte le. Még más 
testületek is elhelyezték koszorúikat. Tatay Lajos 
lelkész gondolatgazdag, érzésteljes beszédben há
rom pálmaágat rakott az ünnepelt* lába elé, végül 
Horváth Sándor lelkész a nőegylet történetét ismer
tette és kegyelettel emlékezett meg néhai Gyurátz Fe
renc püspökről, az ev. nőegyesületek megalapító
járól. A nőegyletet Madarász János tanító, a ven
dégeket Mórocz Lajosné elnöknő köszöntötte. Köz
ben a dalárda szép énekszámokat adott elő Benkő 
Gyula karnagy vezetésével. Ezután Takács esperes 
az egyházmegye, Tatay Lajos a lelkészi kar, Szende 
Ernő tanító az egyházm. tanítótestület, Görgey tá
bornok a tisztikar üdvözletét tolmácsolta s még
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tSbb, Összesen 31 üdvözlés hangzolf el, amire a 
jubiláns lelkész meghatóban válaszolt. Szem nem 
maradt szárazon a megindító jelenet alatt, amikor 
a  gyOlekezet a szeretet és ragaszkodás Őszinte me
legségével vette kötül lelkészét, akinek negyedszá
zados várpalotai buzgó isten- éa egyházszoigálata 
szép és értékes gyümölcsöt termett. A szépséges 
ünnepély 160 terítékes társasebéddel zárult, ame
lyen számos pohárkószOntS hangzott el

— E. M. H e a r t : Ősz és tavasz . Ggy Öre
gedő férfi az ósz, egy viruló fiatal leány a tavasz 
s kettejük szerelmének érdekes, finom történetét 
adja ez a külOnOs művészettel megirt, gyOnyOrtl 
regény. „Az ősz és tavasz" a Mindenki Könyve 
sorozatában jelent meg. Ára 30 fillér. Kapható 
mindenütt.

— H adirokkant-jelvények k iosztása. A
kormányzó által alapított ér adományozott hadi
rokkant jelvényeket dr. Kenessey Pongrác fflispán 
julius 24 -én vasárnap d e. 11 órakor, a várme
gyeház kistermében fogja Unnepies keretek kOzOtt 
kiosztani a veszprémi hadirokkantak kOzOtt. Az 
ünnepély a „Hiszekegy“-gyel veszi kezdetét, majd 
Rosos Károly helyettes polgármester mond meg
nyitót, ami útin a jelvények kioszt tsa, végül vitéz 
Kufessy Ignác tábornok záróbeszéde következik. Ha
bár külOn meghívót a hadirokkantakon kívül sen
kinek sem küldöttek, a rendezóség ezúton is meg- 
hivja a hadirokkantak Ugye iránt érdeklődőket az 
ünnepélyre, sőt kéri is, hogy a világháború eme 
szerencsítleneinek ünnepélyét tegyék bensősége
sebbé azáltal, hogy megjelenésükkel emeljék annak 
jelentőségét. Mi hisszük is, hogy Veszprém város 
hazafias érzésű közönsége szívesen fog eleget tenni 
a hivó szónak és a vasárnapi ünnepélyen szere
tettel fogja kOrülővezni azokat, akiknek testi fogyat
kozásuk a beszédes bizonyíték, hogy a haza szol
gálatának szent kötelességét becsületesen és áldo
zatosan teljesítették.

— Reform átus ifjúsági k irándu lás. A
veszprémi református ifjúsági és leányegyesületek 
julius 24.-én, holnap vasárnap kirándu ást rendez
nek, aminek programja a következő: Indulás reg
gel 7.40-kor a nagyállomásról, megérkezés Szent
királyszabadjára 7.59 kor. innen gyalog mennek a 
Malomvölgyije, érkezés 9 20-kor. 10 órakor isten
tisztelet a szabadban, amelyen az ORTE vendé
gei is részt vesznek. Prédikál Szabó Imre bpesti- 
fasori esperes-lelkész. Ezután a Malomvölgy meg
tekintése. Ebéd 1 órakor, amihez zenét szolgálta
tunk. Ebédről mindenki maga gondoskodik. Ebéd 
után pihenő és társasjátékok. Fél 3-kor kirándulás 
Almádiba, séta, fürdés, csónakázás. 6 órakor indu
lás az ORTE-ba 8 olt vacsora Aki vacsorára 
igényt tait, indu'áskor jelentse Makár János se
gédlelkésznek. Vacsora: borjupörkölt galuskával. 
70 fillér. Hazaindulás az öreghegyi állomásról 19 52, 
megérkezés Veszprémbe 20 32 kor. Az egyletek ki
rándulására a családokat, csa'ádtagokat és érdek
lődőket szeretettel meghívja a rendezőség.

— H olitscher Károly a  kerü le tében. Zirc- 
ről jelentik: Holitscher Ká oly gazd. főtanácsos, a 
zirci kerület köztiszteletben álló képviselője vasár
nap Porván és Borzavárott beszámolót tartott, ahol 
a dr. Scherer János szolgabiró és dr. Horváth 
Szaléz zirci teol. tanár kíséretében érkezeti képvi
selő először szentmiséi hallgatott, majd megjelent 
az iskola udvarán egybegyült nagyszámú vá asztók 
előtt, akik nagy szeretettel fogadtak. Horváth Fe
renc körjegyző melegen üdvözölte, Tegyi Imre 
kántortanitó kislánya pedig kedves versikével kö
szöntötte és virágcsokrot nyújtott át neki. Holitscher 
Károly megköszönte a szívélyes fogadtatást és be
számolójában vázolta az ország nehéz gazdasági 
helyzetét, megjelölte a bajokból kivezető utakat és 
óvta a polgárságot a szélsőt égés irányzatai tól, 
amik csak még nagyobb bajba vihetik az orszá
got. A tartalmas beszámolóéit dr. Borián Elréd 
ciszt. plébános mondott szívből jövő köszönetét a 
népszerű képviselőnek, akiben — mint mondotta, 
— a kerület reményei valóra váltak s azért öröm 
mel biztosítja őt továbbra is a község váhsztó- 
polgárainak törhetetlen bizalmáról es ragoszkodá- 
sáról. Délben a képviselőt és kíséretét a plébános 
látta ebédre vendégül. — Délutln Borzavár köz
ségbe mentek át, amelynek halárában lovasban
dérium, az iskola előtt pedig díszkapu, ünneplőbe 
öltözött iskolásgycrmekek, lüzol.ók, leventék t .mölt 
sora és a község egész lakossága várta szeretett 
képviselőjét, akinek egy iskolásleányka virágcsok
rot nyújtott át, dr. Koib Ciprián ciszt. plébános pedig 
lelkes szavakkal üdvözölte a választók nevében. 
Az iskolaudvarán, illetőleg az eső miatt a teremben 
mondotta el Holitscher Károly feszült figyelem

közben beszámolóját, amelyben főleg gazdasági 
kérdésekkel foglalkozott. De kitért a politikára is 
és óva intetle a népei az izgatóktól, különösen a 
szocialistáktól, akik az ország nehéz helyzetén se
gíteni képtelenek s csak az elégegetíenséget táp
lálják. A nagy tetszéssel fogadott beszédért ugyan
csak a plébános mondott köszönetét a képviselő
nek, aki még sokáig elbeszélgetett a bizalommal 
köréje sereglett választóival. Ozsonnára is a plé
bános vendége volt.

— Cserkész-tábo rtűz  a Betekintsben. A 
veszprémi iparosok Assziszi Szent Ferenc cser
készcsapata vasárnapra tábortüzet hirdetett a Be- 
tekints-kertben lévő cserkésztanyára, hogy a város 
közönsége előtt gazdag és szórakoztató műsorral 
fölelevenitse a régi magyar időknek a cserkészek 
által életrekeltett eme hagyományát. A rossz idő 
miatt azonban a tábortűz nem volt megvalósítható 
s ezért azt julius 24.. én, holnap vasárnap este 8 
órakor fogják a Betekints-ben bemutatni. A város 
közönségét szeretettel várják az esti ünnepségre.

— P ótv izsgára  előkészítek németés francia 
nyelvből gimnáziumi, kereskedelmi vagy polgári 
iskolai tanulót, a legméltlnyosabb díjazásért. Je
lentkezni lehet d. e. 10—12 között. Emmy Melzger 
Toborzó-utca 8.

— Előléptetések a fölmérési felügyelő
ségnél. A pénzügyminiszter Arossájózsef műszaki 
tanácsost, a pápai felmérési felügyelőség vezetőjét 
műszaki főtanácsossá nevezte ki, Nyári Rezső fő
mérnöknek pedig műszaki tanácsosi címet és jelle
get adományozta.

— Pénzügyőri főbiztosi kinevezés. A pénz
ügyminiszter Nagy Dezső pénzügyőri biztost, a 
veszprémi biztosi kerület vezetőjét, pénzügyőri fő
biztossá nevezte ki.

— Előléptetések MÁV-nál. A MÁV igaz
gatósága Veszprémben Winler Jánost intézővé, 
Wámos István tisztet pedig főtisztté nevezte ki.

— Angolul beszélni tanít Simonyi Etelka,
a newyorki Columbia egyetem volt hallgatója. 
Cim: Rákóczi utca 1., Veszprém. 198

— Uj harangok a zirci templomban. 
Zircröl jelentik: A zirci apátság, sokféle áldozatos 
tevékenysége mellett, most uj harangokat is ren
delt a monostori székesegyház részére. Az egyik, 
19 mázsás Szent György, a másik, 9 és fél má
zsás Adolf névre lesz keresztelve. A harangok 
Unnepies felszentelte augusztus 19.-én lesz.

— Iskolatársak találkozója. Pipáról jelen
tik : A pápai református gimnáziumban 1922. év
ben éreitiégizrttek vasá’nap találkozóra jöttek ősz- 
sze a kollégiumban. Mátyás Lajos kapolyi lelkész 
üdvözölte az ősi Alma Matert, a tanári kart, s volt 
igazgatójukat, Faragó János c. főigazgatót, amire 
ez szép szavakkal válaszolt. Ezután a ref. temp
lomban hálaadó istentisztelet volt, ahol ugyancsak 
Mátyás Lajos hirdette Isten igéjét s mondott buzgó 
imát. Majd a temetőben volt tanáraik és oszttly- 
ttrsuk sírjára virágot helyeztek. Délben közebéd 
volt a Böröczky-vendéglőben s azon számos föl- 
köszöntő hangzott el. A társaság kedélyes hangu
latban az esti órákig együtt volt. A 64 volt iskola- 
tírs  közül megjelentek a találkozón: Weiler Sári 
(Győr), dr. Horváth Károly és dr. Marton Gyula 
(Szombathely), dr. Lő-.venstein Jenő és neje (Dad), 
dr. Molnár Gyula (Derékegyház), dr. Farkas József 
(Ács), Stumpf Antal (Vaszar), dr. Vathy Jenő és 
neje (Bpest), Németh Gyula (Beled), Mátyás Lajos 
és neje (Kapoly), dr. Edelényi Szabó Gyula, dr. 
Steinhoff László, Slern Vidor és dr. Huszár István 
és neje (Pápa), Nagy Lajos (Mórichida), Szántó 
Ferenc (Magyarkeresziur) dr. Reichmann Pál (Sár
vár), Kovács József (Csetény).

— Balatoni kiállítás. Siófokról jelentik: 
Ünnepélyes külsőségek között, nagyszámú közön
ség jelenlétében nyitotta meg Tormay Géza állam
titkár vasárnap Siófokon az .így nyaraljunk a 
Balatonon" kiállítást, amely a balatoni építészeti 
es nyaraló kultúrát kívánja propagálni. A külön e 
célra épített, hatalmas csarnokban spec ális bala
toni nyaralóterveket ét a balatonmenti építkezés
hez szükséges korszerű építőanyagokat állítottak 
ki, de felvonul minden más olyan uj és modern 
felszerelés is, ami a nyaralási és fürdőkulturával 
összefüggésbeu van. Felismerve az augusztus 7.-ig 
való kiállítás fontos misszióját, az illetékes körök 
is siettek annak támogatására és a MÁV 8 napig

I érvényes, 33 0/o-os kedvezményes menetjegyeket ad 
1 ki a Balatonra és vissza.

Arany- és ezüst- 
pénzeket

legmagasabb áron vesz 

Szöcs Ede Bankháza
Veszprém

— M akacs székrekedés, vastagbélkatarus,
gyomorbaj, pulfadás, vé torlódás, sárgaság, arany
eres csomók, csipőfájás eseteiben a természetes 
.F e ren c  József" keserflviz, reggel és este egy 
kis pohárral bevéve, rendkívül becses háziszer. 
Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Ferenc 
József-viz még ingerlékeny belü betegeknél is 
fájdalom nélkül hat. A Ferenc József keserüviz 
gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletek- 
ben kapható. 1

— Felvétel a  Diákok H ázib a . A D ákok 
Háza egyetemi és főiskolai internátusba a felvételi 
kérvényeket julius 20.-ig kell beadni. Az interná- 
tus 100 diáknak tud barátságos otthont nyújtani 
minimális bérért. Az 1, 2, 3 és 4 személyes szó- 
bák mellett fürdőszobák, tanuló, társalgó, torna
terem slb. állnak a lakók rendelkező éré. Komoly 
és bensőséges inlernámsi élet Részletes tájékozta
tót szívesen küld a vezetőség. (Bpest, VII., H árs
fa-u. 59/b )

— T alá ltak  Veszprémben f. hó 10.-én egy 
hegedű-táskát. Igazolt tulajdonosa a rendőrségen 
átveheti.

— H alálozás. Megilletődéssel vettük a hirt, 
hogy id. Reé Jenő földbirtokos, a gróf Batthyány 
uradalmak volt jószágkormányzója, a Balatoni Ha
lászati Rt. volt elnöke, Veszprémmegye törvényhat. 
bizottságának ötven éven át volt tagja, jul.us 20-án, 
életének 91. évében, a halotti szentségek fölvétele 
ulán, Hegyesden elhunyt. A megboldogult jelentős 
szerepet vitl Veszprémvármegye közéletében, amely
nek úgy közgazdasági, mint politikai tekintetben 
agilis és nagy tekintélynek örvendett tényezője 
volt. A nemrég fuzionált két veszprémi takarék
pénztár igazgatóságában is helyet foglalt, majd 
később alapilója és elnöke lett a veszprémi Köz- 
gazdasági Banknak is. A politikai életb.-n pedig 
lelkes hive volt a szabadelvű pártnak, majd később 
a nemzeti munkapártnak, amelynek veszprémi 
csoportja elnökévé választották. Egy régi vágású 
magyar ur távozott Reé Jenőben az élők közül, 
akinek halálát osztatlan nagy részvét kiséri, em
lékét pedig kegyelettel őrzik meg volt barátai és 
tisztelői. Temetése 22.-én ment végbe Hegyesden, 
az engesztelő szentmisét 23 án mondják lelkiüd
véért a monostorapáti plébánia templomban. Ha
lálát gyermekei: György, fen i, Jolán férj. Tóth

FO D O R  P A P IR Á R U H Á Z

irógéptisztitása, jókarbantartása
a  leg 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 ít á s
mm} P 2.80.
Bérletben 2 havi tisztítás

mm} P 2-50.
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Lajosné, László é l Erzsébet férj. Mártonfslvay-Groh- 
mann Mikláné, névére: Rté Eleonóra férj. Ozv. 
Cserna Vincéné, menyei, vejei, unokái i  a rokon
ság gyászolja.

Id. Héjj Imre Juliul 20.-án, hosszas beteg
ség és a halotti szanlrégek fölvétele után, életének 
78., boldog házssrágának 53. évében Szfehérvárott 
elhunyt, ahol örök nyugalomra is helyezték. A 
megboldogultban H ljj Gyula, a veszprémmegyei 
államépitészeti hivatal főmérnöke édesatyját gyá
szolja.

— Alom és valóség káprázatos farsangi 
táncot járnak a Milliók Könyve most megjelent uj 
számában, Axel Lunberg: Az álomdetektiv c. bűn
ügyi regényében. A szerző a legkiválóbb lélekelem- 
zőkkel felvehelné a versenyt. Hajnalig ég a lámpa 
annak az ágya mé h tt, aki éjszakai olvasmánynak 
választja az ,Á'omdelelitiv“ tt, amely az ember
ábrázolás ujszerU útjait nyitja meg a detektivregény- 
ben. A Milliók Könyve egy egy számának ára 20 
fillér. Kapható mindenütt.

— Kivilágított sétahajók  a  Balatonon. 
Siófokról jelentik: A Balatoni Hajózási R. T. Sió
fokról, Bfüredról minden este séia- éa hangver
senyhajókat indít, amelyeknek esti kivilágítása igen 
szép látványt nyújt a nyaraló közönségnek.

— Fölakasztotta m agát Pápáról jelentik: 
Vajda Ferencné 36 éves vanyolai asszony a pad
láson fölakasztotta magát s mire észrevették, meg
halt. Gyógyíthatatlan betegsége miatt vált meg az 
élettől.

— Szerkesztői üzenetek. Sz. J. Alsóörs.
A tudósítás elkésve, pénteken jött. De akkor már 
más forrásból megvolt. — A. S. Ajka. A tudósí
tás elkésve, pénteken érkezett. Mull szombaton 
történt dologról (alán előbb is kaphatnánk értesítést.

—■ Bicskázás. Pápáról jelentik : Imrlsik Ist
ván csuktász segéd este a Somlói-útról igyekezett 
a városba. Útközben K orpiai Ferenc kőmives- 
segéd megtámadta s hátán és bal combján össze
szurkálta. A mentők beszállították az Izgalmasok 
kórházába.

— Filléres előadásban julius 27.-én szer
dán és 28.-án csütörtökön Magda Schneider világ
filmje a Téves kapcsolás szerepel reprizben a 
mozi műsorán. Jövő szombat-vasárnap falrengető 
nevetéssel lógja kisérni a közönség a legjobb ka- 
tonavigjálékct: A tábornok ur insplclál c. rendkí
vül mulatrágos filmet.

— A fővárosi altisztek bala tonszabadi 
üdülőtelepének m egnyitása. A fővárosi alkalme- 
zottak segitőalapja egy uj, 18 szobás épülettel ki
bővített altiszti üdülőtelepét vasárnap nyitották meg. 
Most 30 szoba áll az üdülőtelepen a fővárosi al
tiszti személyzet és családtagjai üdülésének bizto
sítására. Az ünneptégen Bednárz Róbeit prelátus 
misét mondott, majd felszentelte az épületet és mél
tatta az üdülőtelep jelentőségét Az altiszti alkal
mazottak uevében Viasz Gyula, a FANSz altiszti 
osztályának elnöke köszönte meg a segitöalap gon
doskodását. A segitöalap intézőbizottságának nevé
ben Ltber Endre bpesli helyettespolgármester ismer, 
tette az altiszti üdülőtelep létesítésének történetét és 
a segitöalap nevében átadta azt rendeltetésének.

— Szom oruvégü szedrezés. Pápáról jelen
tik : Kasza Imre 7 éves vidi fiúcska felmászol) a 
szederfára, az ág azonban eltörött alatta s a földre 
zuhant. Bal combján erős csonttörést szenvedett. 
Az irgalmasrend kórházába szállították.

— N y á ri m u la ts 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 llá g p o a ta  le v e lo z A la p o k , v a 
la m in t  p la k á to k , o o z tó c é d u lá k  a  m e g re n d e lé s  
n a p já n  a z á ll l t t a t n a k  F o d o r  F a r s n o  p a p ír á r u -  
h á z a  á o  k ö n y v n y o m d á ja  á lt a l V o s z p rá m .

— A Balafonl Szövetség Igazgatósági 
ülése. Vasárnap a Balatoni Szövetség Keszthelyen, 
a városházán igazgatósági ülést tartott, amelyen 
dr. Óvári Ferenc felsőházi tag, Uv. elnök is részlvett 
Malatinszky Ferenc felsőházi tag, alelnök nyitotta 
meg az Illést és Csépló Ernő igazgató mutatta be 
a különböző minisztériumok leiratait. A vállát- és 
közoktatási miniszter értesítette a szövetséget, 
hogy a filmoktatás jövő évi programjában, Tábori 
Kornél indítványa értelmében, a Balaton is szerepel.
A népjóléti Minisztérium értesítette a szövetséget, 
hogy a balatoni üdülőhelyek lakásdrágitása ellen 
kellő intézkedések történtek. A MÁV több utazási 
reformot közölt a szövetséggel. A Balatoni Intéző 
Bizottság több ujilásról küldött értesítést, elsősor
ban az élelmiszerek szállításának reformjáról. Az 
uj fürdőlörvénnyel kapcsolatban kéri a szövetség,

hogy az Országos Forrás- és Fürdőügyi Tanács 
minél előbb üljön össze. Érdekes műsort készítet
tek az idén először rendezendő bfüredi szüreti 
hétre. A képviselőket meghívják egy napra, hogy a 
fürdőügyekről tanácskozzanak, a mezőgazdasági 
kamarák pegig szőlészeti kongresszusi tartanak. A 
MÁV-ot felkérik, hogy naponta egy-egy filléres 
gyorsvonatot indítson a balatonfüredi ünnepségek 
alkalmából. Elhatároznák, hogy a Balaton legsú
lyosabb problémáinak megvitatása érdekében nagy
gyűlést hívnak össze az őszre Bpestre.

— Kaland az őserdőben. Vajda Tivadar 
mérnök 6 év után visszaérkezeti Ecuadorból, ahol 
a vasutépitkezés munkáit vezette. Sokáig élt az 
őserdőben és sok baja volt az indiánokkal, akik 
mindent elloptak, ami kezükügyébe került. így el
emelték egyik böröndjét is, amelyben Tolnai Világ- 
lexikonának 18 kötete volt. Vajda egy indián va
rázslótól vásárolta vissza a lexikont, amelyre min
den pillanatban szüksége volt.

— Villamos áramütést kapott. Pápáról 
jelentik: Németh Erzsébet magánzónö vizes ruhá
val a villanykörtét lörölgette. Véletlenül hozzáért 
a dróthoz s a villanyáram olyan erővel megütötte, 
hogy eszméletlenül terült el a földön. Beszállítot
ták a kórházba, ahol injekciókkal sikerült eszmé
letre téríteni.

— Elveszett Veszprémben f. hó 14.-én a 
Kossuth Lajos-, Óvári- és Jeruzsálem-utcák útvo
nalán egy sárga zsevró-bőr levéltárca, benne 1 
drb. 242. számú, Pittmann Gyula nevére szóló 
gépkocsi-vezetői igazolvánnyal, 1 benzin-füzettel 
és több apró jegyzékkel és irattal. Megtaláló a 
rendőrkapitányságon szolgáltassa be.

— Bűnös Marietta ? A Nyíl jövő heti száma 
Marschalkó Lajos debreceni szerkesztő lüktető, ér
dekes és fordulatos cselekményü regényét közli. 
Az uj regény egy vidéki színésznő töiténete. Egy 
tragikus esemény kapcsán gyilkosság gyanújába 
keveredik, mert az emberek, akik előtt mindig ezt 
a .vamp"-szerepet alakította, nem tudnak hinni 
ártatlanságában. Mindvégig izgalmas cselekmény, 
sikerüli, életből vett ember- figurák, szerencsés mil- 
liö-rajz teszik élvezetessé a regényt.

— Tátrai autókar-kirándulást rendez a 
MEFHOSz. Augusztus 3. án a MEFHOSz Utazási 
Irodája a megszállt felvidék legvadregényesebb 
helyeire 8 napos autókar-utazást rendez. Jelent
kezéseket már csak korlátolt számban vesz fel az 
iroda, jelentkezni lehet MEFHOSz Utazási Osz
tálya: Bpest, Ferenc-körut 38. fsz. 2. d. u. 4 - 7 -  
ig Telefon 872— 74.

— Forró vízzel leforrázta magát. Kelger 
lózsef másfél éves pápai fiúcska egy forróvizzel 
telt bögrét rántott magára, amely súlyos égési se
beket okozott rajta.

Elsőrendű márkájú

fényképező gépek, l
valam int az  összes

fotócikkek
rádiók,
amerikai

Royal író g é p e k
kedvező flxetósi feltételek mellett

FODOR FERENC
könyv- és fotócikk-kereskedésében Veszprém.

Telefon 54.

— A Nemzeti Szövetség a valenciai egye
tem természetrajzi osztályának fölujitásáért.
A XV. században épült valenciai egyelem május
ban lüzkatasttrófának esett áldozatul, de a spa
nyol társadalom újjáépítteti. Az egyetem nagyértékü 
természetrajzi múzeumát azonban pótolni nem lehe
tett s ezért most az egész művelt világon mozga
lom indult meg a gyűjtemény újból való össze
gyűjtésére. A valenciai eszperantisták kérésére a 
Magyar Nemzeti Szövetség eszperantó osztálya ez
úton fordul a magyar társadalomhoz, hogy a ma
gyar flórát és faunái reprezentáló tárgyak adomá
nyozásával segitse elő ezt a munkát. A Nemzeti 
Szövetség Bpest. V. Géza-u. 4. szám alatti helyi
ségébe küldendők a növénygyűjtemények, ki
tömött állatok stb. (ha nem is ritkaságok), az 
adományozó nevét a tárgy melleit felemlítik. A 
magyar áldozatkészség hangsúlyozására minden 
egyes küldeménynek jelentős é;téke van s az egye
tem a gyűjtőkhöz és adományozókhoz köszönő
levelet fog intézni.

— M ár a  gyerm ekek is ? Örsi Kató 6 éves 
pápai leánykát egy hasonlókorú fiúcska azért, mert 
a kisleány mással ment játszani, egy kővel úgy 
főbedobta, hogy koponyacsont zuzódást szenvedett.

— M érnökök k iállítása Siófokon. A Ma
gyar Mérnök- és Építészeti Egylet Siófokon .H o
gyan, nyaraljunk és építsünk a Balatonnál* címmel 
nagyszabású építészeti kiá'litást rendez, amelyet 
valamennyi balatoni érdekeltségek, közte a Bala
toni Intéző Bizottság is támogat. Az olcsó építke
zési tervek és speciálisan balatoni építkezési anya-i  gok kiállítása remélhetően újabb lendületei ad a 

| balatoni villaépitkezéseknek. A kiállítás augusztus 
7.-ig van nyitva a siófoki kikötőállomás melletti téren.

— Szem ébe ug ro tt az  üvegszilánk. Szabi 
Ferenc ugodi borbély egy üveget akart bedugni, 
de az üveg az erős nyomásra szétrepedt és egy 
szilánkja a szemébe vágódott. Műtéttel távolították el.

— B alatonujhelyet nem csato lják  Vesz- 
prém m egyéhez Megírtuk annak idején, hogy 
Veszprémvármegye fölterjesztést intézett a kor
mányhoz, amelyben a Siófok mellett lévő, de So
mogy megye kötelékébe tartozó Balatonujhelynek 
(azelőtt Vilma-telep) az országgyűlés utján Vesz- 
prémmegyéhez csatolását kérelmezte. A belügymi
niszter most értesítette a vármegyét, hogy a kor
mány a kérelmet nem viheti az országgyűlés elé, 
mert az a két vármegye szomszédi jóviszonyának 
megzavarását idézhetné elő. A miniszter leiratát a 
törvényhatósági bizottság tudomásul vette.

— B eiratkozás a  pécsi egyetem re. A pécsi 
Erzsébet tudományegyetem jogi, orvosi és bölcsé
szettudományi karát az 1932—33. tanév I. felére 
szóló rendes beírások szeptember l.-löl 12.-ig 
folynak. Az egyetemnek ideiglenesen Sopronban 
működő evangélikus hittudományi kara hallgató
inak beírása a jelzett időben a kar székhelyén 
történik. Azok, akik nem voltak még az egyetem 
hallgatói, az illető kar tanártestületéhez címzett 
felvételi kérvényüket augusztus 31.-ig nyújthatják 
be. Félévi tandíj 102 P. A tandíjmentesség iránti 
kérvények szeptember 5.-ig az illetékes kar dékáni 
hivatalába nyújthatók be.

— K erékpárbaleset. Több debreceni fiatal
ember kerékpáros kirándulást rendezett Veszprémbe. 
Kedden déltajban Kobzos Sándor az Iskola-utcá
ból a főposta előtt lévő lejtőn akart lejönni, a ke
rékpár lánca azonban elszakadt s oly erővel vá
gódott a püspökkert kőkerilésének, hogy súlyos 
koponya-, váll- és lábsérüléseket szenvedett. A men
tők a kórházba szállították.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (23.) 7 
és 9, vasárnap (24.) d. u. 4, fél 7 és 9 órakor: 
.Hathengeres szerelem (Autólovag)*, vidám tör
ténet egy ifjúról, aki megütötte a főnyereményt.
A bpesti Hunnia-filmgyárban készült 9 felvonás
ban. Történik Bpesten. Neves magyar színészek: 
Beregi Oszkár, Kabos Gyula, Dénes György mel
leit Paul Kemp, Dinna Grállá és lgo Sym játsszák 
a főszerepeket. Vígjáték kiegészítő és Hangos Ma
gyar Világhiradó. — Szerdán (27.) d. u. 4 és esfe 
9, csütörtökön (28.) 7 és 9 órakor filléres előadás
ban, reprizben bemutatásra kerül a Veszprémben 
is nagy sikert aratott, Magda Schneider, a magyar 
származású filmsztár világfilmje: a .Téves kap
csolás", vidám, hangulatos operett 10 felvonásban. 
Kiegészítőül .Két város*, utazási-film és Pathé- 
revfl. —- Jövő szombaton és vasárnap a legjobb 
kalonavigjáték: „A tábornok ur inspiciál." Már most 
felhívjuk rá a közönség figyelmét.

B eretvás„ . p a sz tilla  a  leg m a k a csa b b  fe jfá já s t  i s  e lm u la sz tja .
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M I N D E N H E T I  F E J M O S Á S H O Z

EUDA SHAMPOO

Anyakönyv.
Születés: Puskás István molnár és Ring Katalin le

ánya Anna Mária r. k. — Borszuk Károly kocsis és Tim- 
mer Terézia fia József r. k. Hőbe Dénes fm. és Molnár 
Vilma fia Dénes József ref. — Füstös János ács-s. és Anger- 
mann Mária fia János r. k. — Mazalin Mária cseléd leánya 
Mária Magdolna r. k.

Halálozás: Bedö Rozália cseléd, 48 é., r. k. — Szabó 
Sándor 23 n.t r. k. — özv. Szabó Istvánná Jerzsabek 
Mária 76 é„ r. k. özv. Léb Józsefné Boda Anna 75 é., 
r. k. — özv. Süli Mihályné Bors Mária 83 é., r. k. — 
Bodó János gazd. cseléd 69 é., r. k. — özv. Mező Lajosné 
Cziráki Mária 43 é., r. k. — Sinkai Pál csizmadia 64 é., 
r. k. — Stolzenberg Vilmosné Bálint Rozália 26 é., r. k.

Házasság: Singer Ferenc keresk. és Kaszás Margit 
znagánhiv.-nó izr.

KÖZGAZDASÁG.
* A szőlőtermés kilátásai. Galamb István, 

a  veszprémi kerületi szőlészeti felügyelő legutóbbi 
hivatalos jelentése szerint a szőlők tenyészállapo- 
tára a megismétlődő záporesők jótékonyan halot
tak. A peronoszpora a nedves, meleg időjárás ha
tása alatt ismét jelentkezik, sőt a neszmélyi bor
vidéken, főleg az esztergomi részeken a liszthar
mat is fellépett. A molykár helyenkint érzékeny. A 
kártevők elleni védekezés folyamatban van. A szőlő 
terméskilátásai ezidőszerint jónak mondhatók. A 
borárak továbbra is változatlanok, borkészlet még 
mindenütt található. A borkereslet lanyha, a kíná
lat fokozódót'.

* A zirci Iparkiállitás. Zircröl jelentik: A I 
zirci iparkiállitás, amelyen a zirci és járási iparo
soknak dicsérelreméltó műremekei voltak kiállítva, 
vasárnap bezárult. A kiállítást 800 nál többen te
kintették meg.

* Gyümölcstermelők ankétja. Bpestről je
lentik: A Gyümölcstermelők Országos Egyesülete 
Bpesten tartotta Kdllay Miklós képviselő elnöklé
sével ankétjét, amelyen Gyömörey György főispán 
beszámolt arról a fő- és alispánt értekezletről, amey 
a megalakítást megelőzte. Rámutatott, hogy a 
gyümölcstermelésben oly nagy vagyon rejlik, hogy 
az a mai viszonyok mellett a búzatermelést és 
állattenyésztés méreteit messze túlhaladja. Sterndd 
István alelnök beszámolt mindazon összekötteté
sekről, amelyeket az alakulás óta létesített, t;hát 
úgy a termelőkkel, mint a vegyi gyárakkal, vala
mint az exportőrökkel és hütőházakkal, amelyek 
alapján biztosítva látja, hogy az egyesület a köz 
érdekében fog működni.

* A Siófoki Bank kényszerfölszámolása.
A veszprémi törvényszék elrendelte a Siófoki Bank 
és 7 akarékpéztdr R. T. siófoki cégnek kényszer
fölszámolását. A kényszerfölszámoltatást a Pénz
intézeti Központ vállalta.

* A most érő gyümölcsök házi feldolgo
zását ismerteti a Növényvédelem és Kertészet leg
újabb száma. Cikkeket közöl még a must hideg 
utón való konzerválásáról, a gyümölcsfák meddő
ségéről, a gyengén fejlődő és pusztuló fiatal fák- > 
ról, a köszméte és ribizli időelőtti levélhullásáról, 1 
a málna terméketlenségéről, a helyes szemzésről 
stb. A dúsan illusztrált két lapból a Növényvéde
lem kiadóhivatala (Budapest, V., Földmivelésügyi 
Minisztérium) egy alkalommal díjtalanul küld mu
tatványszámot.

* Felvétel és előjegyzés a keszthelyi 
gazdasági akadém iára. Az 1932—33. tanévre 
felvételi és a kedvezményes konviktusi bentlakás 
biztosítása végett előjegyzéseket már most elfogad 
a keszthelyi gazdasági akadémia igazgatósága. A 
kérvényhez a születési és érettségi bizonyítvány 
csatolandó. A beiratkozások október 1—8-ig tar
tanak.

IRODALOM  és M Ű VÉSZET.
M iliő  s z ín  h a z á ja .

— N. Szabó Gyula könyve a Balatonról —
N. Szabó Gyula iró, akinek Hévízről irt 

könyvét nemrégiben ismertettük, most újabb mű
vel gazdagította balatoni irodalmunkat. Miliő szin 
hazája címet viseli ez a könyv és találóbbat nem 
is adhatott volna neki a szerző. Nemcsak azért, 
mert drága magyar tengerünk, szeszélyeinek külön
böző változataiban, valóban a színek milióival 
ékeskedik, hanem azért is, mert az Írónak ez a 
kis munkája szinpontpában versenyre kél a Bala
tonnal, amelyről minden sorában valóságos him
nuszt zengedez. A toll művészete színezi a ter
mészet színes szépségeit. És ha valakinek nem 
volt hajlama vagy ideje, hogy a viz gyönyörűséges 
szinj álé kát megfigyelje, olvassa el N. Szabó Gyula 
könyvét s akkor kedvet kap hozzá. Meit az a 
rajongó szeretet ami ennek a jeles balatoni Író
nak szivét a Balaton iránt átfűti, át fog ragadni 
reá és iparkodni fog, hogy amit elmulasztott idő
ben és meglátásban, helyrepótolhassa.

És ebben van N. Szabó Gyula könyvének 
nagy jelentősége. Fölkelti az érdeklődést a tündén 
szépségű tó iránt s valósággal á'szuggerálja az 
olvasóba azt a rajongást, ami a szerző lelkét be
tölti. Azonkívül rendkívül tanulságos olvasmány is. 
mert N. Szabó Gyula alapos ismerője a Balaton
nak s igy leírásai hasznos tanácsokat is rejtenek 
magukban. A 66 oldalas könyv végén Ígéret van 
a folytatásra. Aki ezt az első részt elolvassa, bizo
nyára lázasan fogja várni a második i észét. A köny
vet az Egyházmegyei Könyvnyomda állította elő Íz
léssel s 1*30 P-ért kapható a szerzőnél, valamint 
minden könyvkereskedésben. (m. I.)

(A belügyminiszter Szeiberling Rezső 
könyvéről) Bővebben foglalkoztunk dr. Szeiberling 
Rezső várm. árvaszéki elnök kiváló szakértelem
mel megirt, hézagpótló munkájával, amely „A kis
korúak és gondnokoltak külön joga a kapcsolatos 
jogszabályok keretében- címmel jelent meg nem
régiben. Hogy a terjedelemre is hatalmas mű 
mennyire kiváló értéket jelent és Veszprémmegye 
alispánjának a vármegye hivatilos lapjában róla 
megjelent ajánló sorai, s általában azit eni bírála
tok nem a Jocal patriotismus- elfogultságából 
eredtek, arra legjobban rávilágít dr. vitéz Kérész- 
tes-Fischer Ferenc belügyminiszternek a körrende
leté, amelyben a könyvet az alispánok és polgár- 
mesterek utján a törvényhatósági, járási, megyei, 
városi valamennyi hatóságnak és tisztviselőnek, 
községi és körjegyzőknek a legmelegebben ajánlja. 
A belügyminiszter rendeletében a többek között 
ezeket mondja: „A szerző a törvények, a jogszo
kás, valamint a felsőbb bíróságok és hatóságok 
elvi döntésének, illetve rendelkezéseinek célszerű 
rendszerben való földolgozásával, szakszerű ala
possággal tárgyalja a keretébe fölvett anyagot. 
Emellett sikerrel valósította meg azt a kitűzött 
célját, hogy különösen a gyakorlati élet kívánal
mainak megfelelő kézikönyvet adjon a közigazga
tási tisztviselők, a jogkueső közönség és általiban 
mindazok kezébe, akik a gyámsági és gondnok- 
sági joggal foglalkoznak. A művet most kiemelt 
tulajdonságai igen becses és hézagpótló segéd
könyvvé teszik, amely úgy a közigazgatási tiszt
viselők szakismeietének kibővítésére, mint a gyám
ügyi közigazgatósági gyakorlatban fölmerült kér
dések megvilágítására egyaránt hivatott és alkal
mas- . Ezenkívül az a kitüntető megtiszteltetés is 
étté Szeiberling Rezső könyvét, hogy arra dr. Rótt 
Nándor veszprémi megyéspüspök pásztorlevelében 
szintén nagyon meleghangon hívta föl a papsága 
figyelmét. Még több mé tó elismerés érte a árva
széki elnök kitűnő munkáját.

(A kávéházi művészet.) A pestbudai kávé
házi művészet lega'ább másfél századnyi múltra 
tekinthet vissza. Bpest különleges kávéházi művé
szetével tanulmányban fonglátkozik Krónikás az 
Uj Idők legutóbbi számában. Herczeg Eerenc szép- 
irodalmi hetilapjából kiemeljük Herczeg Ferenc kis 
regényének és Harsányi Zsolt regényének folyta-

5kereszÉreJívény  
megfejtéséért

3
e lső ra n g ú  s z á lló k b a n , p e n z ió k b an  te lje s  e l lá tá s t  n ye rh e t, 
s z ó r a k o z h a t  S z e n t  Istvá n  hetében  a u g u s z t u s  18-tól 22 -ig
mint a B. H. vendége

Feltételek a  BUDAPESTI HÍRLAP julius hó 24-iki és következő számaiban!

napig
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Kiadó
bárm ily en  Iparosnak  m egfelelő tág a s

m ű h e ly , ra k tá rra l.
Egy vagy két autó számára n a P f l f i e .  

vízvezetékkel ellátott H
K é ts z o b á s , e lő sz o b á s  é p ü le tré sz

lakásnak vagy irodának, telefonnal.
Bán Károly oki. építészmérnök, Horthy M iklós-n. 24.
196 Telefon 152.

tásait, Kosztolányi Dezső elbeszélését, Bokor Mal
vin novelláját és Pékár Gyula megrázó elbeszélé
sét. Levél mindenkihez, fordított elbeszélés, Gács 
Demeter verse, Szili Leontin úti jegyzetei, számos 
cikk, időszerű kép gazdagítja az Uj ldők-e\, amely
ből a népszerű rovatok: gyermekszájból, recept
pályázat, rejtvény verseny, a szerkesztői üzenetek 
sem maradtak ki. Díjtalan mutatványszámot bár
kinek küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 
16. Előfizetés negyedévre 6.40 P. Egyes szám 
50 fillér.

(Kettévált a veszprém i színtársulat). A
Veszprémből Ezsatergomba távozott K/ss Árpád 
színtársulat — amint értesülünk — részben anyagi 
okok, részben pedig személyes súrlódások követ
keztében két táborra oszlott. A társulat prózai ré 
szének vezetője Zilahy János lett, mig a társulat 
másik része Homonnay István köré csoportosult. 
Itt működik Trillap Ilona, Kordndy Sári, Szeder
kényi Kató és Sugár Jenő. A kettészakadt társulat 
egyik része az esztergomi moziban, a másik része 
a színházban tartja előadásait és egymásnak csi
nálnak konkurenciát, ha van hozzá elégséges kö
zönség.

T E S T E D Z É S .

Kenessey Pongrác főispán fogja a nyertesek közBII 
kiosztani.

Az elnBkeég, amely a célIBvőversenyt a leg
nagyobb gonddal és körültekintéssel rendezi, már 
jóeleve gondoskodott az Bsszes költségek fedezé
séről s ezokból, a vármegye főispánjával és alis
pánjával karöltve, hazafias hangú fölhívással for
dult a vármegye megél tfl közönségéhez, amelyet 
versenydijak beszerzése céljából adományozásra 
kért tOl. A fOlhivás eredményekép a tflispán ke
zéhez dr. Schandl Károly és az OKH központja 
25—25, dr. Kenessey Pongrác és vitéz Draskóczy 
István 20—20, a veszprémi pénzügyigazgslóság 
15, vitéz Kolossváry László, dr. Mestet háry-Nagy 
László és Karlovitz Adolf 10—10, dr. Horváth 
Béla (kOzjegyzó) és Bogischich Gyula 5—5 P-t 
adakoztak 8 az egybegylllt 195 P-bfll. valamint a 
versenyző csapatok állal befizetett 175 P nevezési 
díjból nyernek a költségek fedezetet. Reméljük 
azonban, hogy a verseny napjáig még több ado
mány is be fog folyni, mert a polgári IBvészegye- 
sületek támogatása nemcsak egy nemes és hasz
nos sportág fejlesztését mozdítja eló, hanem ma, 
amikor a földalatti romboló erók minden állam 
rendjét fBIforgatással fenyegetik, a céllövészet nagy- 
jtlenlöségil nemzet■ és tdrsadalomvédelml célokat is 
szolgál. Ezt a jOvóre nézve is bizonyára meg 
fogja jegyezni vármegyénk hazafias érzésű közön
sége, s remélhetőleg az edgiginél nagyobb áldo
zatkészséggel fogja támogatni azoknak törekvéseit, 
akik 0 érettük is, az egész magyar haza és pol
gári társadalom jól fOlfogoit érdekében fáradoznak. 
A külföldön: Svájcban, Tirolban, Angliában stb. 
az ilyenre kérni sem kell a közönséget, otl már 
régen virágoznak a különböző lOvészegyesületek, 
amelyeknek Magyarországon történt megvalósilása 
is csak a legteljesebb elismerést érdemlő gondo
lat volt.

A céllOvOverseny iránt egyébként, amelynek 
vezetésében a Vitézi Szék elnöksége is részlvesz, 
Veszprémből s a vármegyéből nagy érdeklődés 
nyilvánul meg.

V á rm e g y e i cé lIB v fiversen y  
V e szp ré m b e n .

A Veszprémvármegyei Polgári LövészegyesO- 
letek vármegyei céllOvflversenye julius 24.-én, hol
nap vasárnap zajlik le Veszprémben, a MOVE- 
pályán s arra lelkesen készülődnek vármegyénk 
polgári lövészegyesületei. A céllOvOverseny kereté
ben csapat és egyéni verseny kerül lebonyolításra 
a azokon Veszprém és Pápa városok, valamint a 
járások legjobb eredményt elért lOvészcsapatai 
fognak egymással mérkőzni. A verseny reggel 8 
órakor kezdődik és megszakítás nélkül folyik, a 
díjkiosztás körülbelül délután 3 óra tájban vár
ható. A csapatversenynél 3 vándordíj, az egyéni 
versenynél 15 dij kerül kiosztásra s a dijakat dr.

o Teniszversenyek. Nagy érdeklődés mel
lett vasárnap végződött Balztonalmádiban a Ma
gyarország—Románia közOlti teniszverseny, amely 
Magyarország 8 :0  arányú megsemmisítő győzel
mét hozta. A versenyt a postatakarékpénztár szép 
teniszpályáján bonyolították le. — Vasárnap Pá
pán mtrték Össze erejüket a Zalaegerszegi Move 
és Pápai Sport Egyesület teniszezői. A verseny 
eldöntetlenül 4 :4  arányban az eső miatt félbe
szakadt.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztőségének és k iadóh ivatalának  

telefonszám a 66.

A t. g a z d a k ö z ö n sé g
szives tudomására hozom, hogy gépgyárunk 
számolva a gazdatársadalom mai rendkívül 
megnehezült helyzetével, egyee gépeinknél

igen lényegesen leszállított á rakat
léptettünk életbe.

Szállítunk kedvező fizetési feltételek mellett 
Kedvenc drill vetögépet 13 soros . P  4 6 0  
5 * jelű tüköracél ekét . . . . P  8 5
3 levelii Duplex magtakarót . . P  5 6

Továbbá szdlöpróst. zuzót, szecska- és 
répavégót. daralé és csibekeltetö gépet 

stb. stb. szinte mérsékelt árban.
Ezenkívül szállítok a legszebb, legjobbnak elismert

E lité  zo m á n co lt  tű zh e ly e k e t
9 5  é »  115 P - é r t .  197

F Ü Z E S  L Á S Z L Ó
i Kühne gépgyár bizományi lerakata Veszprém, Buzapiac-tér.

S A K K .
Alább közlünk két érdekes sakkjátszmát, 

amiket Jeney László, a Veszprémi Sakkor fiatal, 
tehetséges játékosa jálszott le.
Jeney László. Győr, 1932. Exner Győző.

I, d4 d5, 2. c4 é5 (Albin csel) 3, e3 exd4.
4, Hf3 Fb4. 5, Fd2, Fxd2 f  6, Vxd2 dxe3 7, 
Vxe3f Ve7 8. Vxe7f Hxe7 9, cxd Hxd5 10, Fc4 
H b4 II , Ha3 0—0 12, 0 - 0  Fg4! 13, He5 Ff5 
14, H b5 G8i6 15, a3 Hc2 16, Bel Bc8 17, Hd3!l 
c6 18, Hd6, Fxd3 19, Fxd3 Bd8 20, Bxc2 Bxd6 
21, Fxa6 bxab 22, Bfcl, Bc8 23, Bc5 I Bd8 24, 
g3 Bdl 25, Bxdl Bxdl 26, Kg2 Bd6 27, b4 k!8 
28, Ba5 Bd8 29, Bxa6 Bc7 30, Bs5 Ke7 31, kf3 
kdö 32, h4 g6 33, kf4 f6 34, h5 Be7 35, g4 Bb7 
36, f3 Be7 37, Ba6 I Bb7 38 h 6 ! t kd5 39, kg3 
Bc7 40, B a 5 | kd6 41, f4 Bd7 remis.

A világos, aki az első partiját a mester el
len elég jól játszotta és a fOajánloit döntetlent el
fogadta, noha előnye voll. .Legyen a mesternek 
igaza'1. Hogy a világos jobban áll, azt megdönteni 
nem lehet. De hát a mesterek amatőrrel szemben 
csak előnnyel adnak .remit. Ez igy volt, így is 
lesz. (Che.)
Jeney László. Veszprém, 1931. Somogyi Sándor.

1, d4 e6 2, c4 d5 3, Hc3 Fb4 4, e3 Fxc3
5, bxc3 He7 6, HI3 0—0 7, Fa3 c6 8, Bbl Be8 
9, Fd3 Va5 10, F b 4 ! Vc7 11, h4 dxc4 ? 12, 
Fxh7f 1 (itt a sóiét még nem számitolt áldozatra). 
hxh7 13, Hg5 f  kg8 14, Vh5 feladta mert tisz
tet veszt.

Papírárukat
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ )  o lc só n

Nyomtatványokat
g y o r sa n  ( ■ ■ ■ ■ ■ ■

Könyvkötést
izlósesen

Fodor Ferenc papiráruháza és könyvnyomdája szállít
V e sz p ré m b e n , S z a b a d s á g -té r  3 . T e le fo n  54 .

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptuiajdonos a „Veszprémrármegye* Lapkiadóvállalat.


