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A Veszprém vármegye! Gazdasági Egyesület hivatalos értesítője.
Megjelenik kctenklnt egyszer, vasárnap. 

UMsaUil t r : Negyedévre MO P. Egyel txáa in  K Mér. 
ItfMtnl ItlittilM Fintor Femt klip- te pipIrktmMteMN te

Peleifis sierkesztfi: 
Ifj. M atkovlch László.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Veszprém, Füredi-telep II. (Telefon 66.)

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni 6r0k Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

Já té k  a p é n zze l.
A pénz nemcsak a legnagyobb gazdasági 

hatalom, hanem irányitója és mozgatója lehet 
az emberek elhatározásainak és cselekedetei
nek a közélet terén is, mihelyt arról van szó, 
hogy bizonyos elvek követése, bizonyos poli
tikai irányzat támogatása az egyes emberre 
olyan súlyos terheket ró, amelyeknek ellenérté
két nem tudja megtalálni. Nem is lehet hibáz
tatni az egyes ember szempontjából azt, hogy 
cselekedeteit, elhatározásait aszerint is mérle
geli. hogy vájjon nem jelentenek-e ezek szá
mára anyagiakban súlyos áldozatokat.

Ez a magyarázata annak, hogy a politi
ka kártyakeverői, különösen válságos időkben, 
mindenkor igyekeztek a saját maguk érvénye
sítése érdekében kihasználni az úgynevezett 
valutakérdést. Játszottak és — sajnos — ját
szanak még ma is a pénzzel, az inflációval, 
deflációval, devalvációval, rémhírekkel, felelőt
len jövendölésekkel és híresztelésekkel. Boga
rat igyekeznek tenni a hiszékenyek, félénkek 
és járatlanok fülébe, hogy ezzel bizalmatlan
ságot keltsenek a mindenkori kormányokkal 
szemben, amit azután kitünően lehet kamatoz
tatni időközi választásokon és más hasonló al
kalmakkor, amikor egyes politikus, vagy egyes 
párt pillanatnyilag felemelkedhetik a konjunk
túrák hullámainak tarajára. ___

Első szerelem . . .
Irta Perényi Miklós.

Egy előkelő fürdő halijában idegesen néztük 
a szitáló esőt, mely csak nem akart elállni. Unal
mas viccekkel téptük egymást, mi, Pestről össze
verődött ismeretlen ismerősök, akiket a balsors, 
jelenleg az eső hozott egymáshoz közelebb. Külö
nösen feltűnt nekem egy gyönyörű fekete asszony
ka, aki dacára, hogy ismerősnek tűnt fel, az első 
pillanatban nem tudtam elhelyezni az emléke
imben.

Mi a mai vicceinkkel nem voltunk képesek 
egymást szórakoztatni, egyik-másik tagja a férfi
társaságnak szerelmi igaztörténeteit kezdte előadni, 

megfelelő pikáns körítéssel. Természetesen ez már 
nagyobb hatással járt, mikor egyszerre csak ne
kem lámadtak, hogy én is meséljek valami érde
kes kalandot és ebben a pillanatban felrémlett 
nekem a szép kis fekete asszonyka emléke és el
meséltem élelem első szerelmének történetét:

Hát vagy úgy tíz évvel ezelőtt történt, ami
kor még a tőzsde Jóvoltából mindnyájunknak volt 
pénzünk, hogy 24 éves létemre egy azóta már 
letűnt, de akkor még nagy szerepet játszó tőzsde
cég diszponense voltam. Pénzem volt rengeteg, de 
időm semmi. Életem délelőtt 10-től este 10-ig vi
adalban a telefonnal, vagy a tőzsdeparketten Ját
szódott le, természetesen nem is tudtam társasági 
életet élni, hanem éltem az akkori tőzsdések. o- 
káléletéf, és szerelmi viszonyaim is ott játszódtak

A pénzügyminiszter legutóbb mondott par
lamenti beszéde kellő értékére szállította le ezt 
a pénzzel folytatott politikai játékot. Bizonyára 
örömmel vette tudomásul az egész ország népe, 
hogy sem infláció, sem defláció, sem takarék- 
betétek igénybevétele nem lesz és minden olyan 
kalandos híresztelés, amely ezekről suttogott, 
vagy a politikai érvényesülés, vagy az üzleti 
érdekek szolgálatában állott. Nagyon helyén
való volt a pénzügyminiszternek az a komoly 
intelme is. hogy ezekkel a kényes kérdésekkel 
csinyján kell bánni a nyilvánosság előtt és at
tól is óvakodni kell. hogy felelőtlenül kiálljon 
valaki a fórumra, holmi pénzügyi világmegváltó 
manőverek és valutajavitások tervével.

Meg kell végre értenie mindenkinek, hogy 
a gazdasági élet törvényei ellen nem lehet 
trükkökkel, mesterséges valutaszemfényvesz
tésekkel dolgozni. Amint a betegségek ellen 
nincsenek olyan csodabalzsamok, amelyek az 
eltörött csontokat percek alatt összeforrasztják, 
úgy a gazdasági válság mélyéből sem lehet 
egy ugrással a tetőre kerülni. Csak az összes 
aktív gazdasági erők tervszerű együttműködése 
az, amitől javulást várhatunk. Ezt az együttmű
ködést pedig nem irányíthatják, nem kormá
nyozhatják felelőtlen tényezők. Egyedül a kor
mány hivatott is és köteles is ennek az együtt
működésnek irányt szabni. Ha tért és szerepet 
engednének itt idegen, kívülálló tényezőknek 
is, akkor nem tudnánk haladni a nemzeti Ön- 
céluság jegyében. Akkor szétforgácsolnék azo
kat az erőket, amelyek csak egyesülve bizto
síthatják az eredményeket.

Némuljanak tehát el a felelőtlen elemek, 
azok is, akik a saját önző céljaik érdekében 
űztek játékot a pénzzel és azok is, akik jóhi-

le, ahol pénzért mérték azt. De én ezt még akkor 
nem vettem észre, dacára annak, hogy éreztem, 
hogy nincs rendben ez a része életemnek. Hát 
mit is kerteljek, csupa professzionista nőim voltak 
és én hiába vágyódtam egy szép, tiszta szerelem 
után, nem volt senkim, mivel nem is lett volna 
erre a célra időm, reá voltam szorulva azokra, 
akik éjjel élik tündöklő életüket.

Történt pedig egyszer, hogy egy vasárnap 
este a szigeti vendéglőben ismerős társasággal ta
lálkoztam, kik örömmel hívtak meg asztalukhoz. 
Különösen egy hölgy tagja tetszett meg a társa
ságnak, egy fekete filigrán, elvált asszonyka; de 
én inkább csak néma hódolója voltam, mint ud
varlója, mivel oly szokatlan volt nekem, hogy 
végre egy kifogástalan úrasszonnyal tölthetek el egy 
estét. Mire éjfélre járt az idő, azon kezdtünk tana
kodni, hogy hova menjünk a vendéglőből, mikor 
az én kis asszonykám — kibe percről-percre sze- 
relmesebb leltem — azt proponálta, hogy az egész 
társáság jöjjön fel hozzá és igyuk meg, ami ital 
fent van, hangsúlyozta, hogy nagyszerű báritalokat 
tud mixelni.

Boldog voltam, hogy együtt lehetek vele to
vábbra is, és még boldogabban az ő kis három
szobás msnyországában, ahol tényleg nagyon kel
lemesen töltöttük az időt. Annál is inkább, mivel 
ha voltunk is vagy tizen, mindenkinek veit egy 
hölgyismerőse a társaságban és nekem jutott az 
én drága kis fekete asszonyom, kibe akkor már 
egészen szerelmes voltam és elkápráztatott engem 
a hozzám való kedvessége.

szemüen bár, de kellő helyzetismeret nélkül 
állottak ki a nyilvánosság elé jósolni, vagy 
javasolni. Nincs szükségünk se politikai jósokra, 
sem politikai kuruzslókra. Egy kéztől irányított, 
céltudatos nemzeti munkára van szükségünk 
és bizalomra azokban, akik ennek a munká
nak hadserege élén állanak. (s.)

Veszprém Táros képviselőtestü
letének újjáalakulása.

Horváth Lajos alispán szép beszédet intézett 
a városi képviselőkhöz.

Veszprém város képviselőtestületéből a tör
vény értelmében három évenkint kilépett képviselő
testületi tagok helyei a múl év decemberében vá
lasztás utján betöltetvén, szükségessé vált a kép
viselőtestület újjáalakítása. Az alakuló közgyűlés 
héifőn délután dr. Horváth Lajos alispán elnöklése 
alatt folyt le, aki a törvényes előfeltételek meg
állapítása s a megalakulás szabályszerű megtörtén
tének kimondása után magasszárnyalásu beszédet 
intézett a szép számban egybegyült városi képvi
selőkhöz.

— .Megnehezült az idők viharos járása fe
lettünk* — mondotta —, megnehezültek életvi
szonyaink. Mindannyiunkat nehéz gondok gyötör
nek. A lesújtó világgazdasági helyzet jobbrafordu- 
lását várjuk és reméljük, keresve a hozzá vezető 
utakat. A magán- és közérdek látszanak gyakran 
szembekerülni egymással. E kettőnek bölcs és 
igazságos kiegyensúlyozása napjainkban egyik leg
fontosabb és legnehezebb feladata a közügyek 
intézésére hivatottaknak.

Azonban múlt az idő és mikor egyszer egy 
észrevétlen pillanatban kimentem az előszobába, 
utánam jött anélkül, hogy észrevettem volna, csak 
akkor fogtam meg a kezét, mikor egyszerre nyúl
tunk a villanykapcsoló után. A következő pillanat
ban már ajkunk összeforrott és anélkül, hogy 
csak egy szót is szóltunk volna egymáshoz, per
cekig csókoltam életem legelső asszonyát.

— Drágám, holnap este várlak, csak kettes
ben leszünk, szeretlek... így váltunk el egymástól 
és akkor hajnalon nálamnál boldogabb ember nem 
volt Pest-Budán; úgy éreztem magam, mint egy 
szerelmes diák és legjobban szerettem volna a 
reggelt az én szép asszonyom ablaka alatt meg
várni.

Úgy néztem a velem együtt távozó baráta
imra, mint a koldusokra, és boldogan öntött el az 
a tudat, hogy rövidesen kettesben leszek imádot- 
tammal.

Láttam már életemet egészen megváltozva, 
kiegyensúlyozva, egy nő körül összpontosulni, akit 
szerelmi imádattal fogok körülvenni s aki — en
gem is szeretni fog — (Part pour Parte).

Másnap délelőtt az irodában még mindig 
az éjjel történtek hatása alatt voltam, mikor jelen
tik, hogy levelet hoztak részemre. Legnagyobb 
meglepetésemre az én kis fekete asszonykám irt, 
alig várja, hogy láthasson, de kellemetlensége tör
tént és egy adósságot kell sürgősen rendezni és 
pár napra kér kél milió koronát tőlem kölcsön. A 
legnagyobb készséggel akartam részére megkül
deni ezen összegei, de a pénztáros, akitől szám
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Hasznos tudni,
mindazoknak, kik az által m tDn és tisztán természetes has
hajtó ásványvizek iránt, nagyobb bizalommal viseltetnek,

hogy
Schmidthauer

keserű
vize

hatékony forrás-sókban egész E urópa leggazdagabb nynemfi 
ásványvize. Rendszerint már kisadag: V4 vagy Va pohír 
elegendő, miálial a nagyobb mennyiségek fogyasztása fe les
legessé válik, tehát gazdaságilag is viszonylag a lég*-le'óbb

— Veszprém megyei város közönségének 
erre törvény szerint hivatott képviselőtestülete min
denkor helyesen felismerte és szem előtt tartotta 
a tiszta közérdek mindeneket megelőző nagy fon
tosságát és annak jogos követelményeit abban a 
tudatban és meggyőződésben, hogy csak szilárd 
alapokon nyugvó közhatalmi és igazga ási in éz 
mények és rendelkezések nyujlhalnak kellő bizton
ságot és biztosságot az állampolgárok erőinek és 
egyéni tevékenységének a sikeres kifej égéhez. A 
súlyos megpróbáltatások mai válságos idején ez 
alkalommal is, arra kérem ezért az i. t. képviselő 
urakat, hogy teljes önzetlenséggel, higgadt meg
fontolással, áldozatos buzgalommal, megértő, sze
rető szívvel és lélekkel munkálkodjanak továbbra 
is a város s annak polgárai, lakói javán.

— Ne engedjük, hogy csüggedés sorvassza 
erőinket, hanem inkább bizakodó hittel erősítsük a 
csüggedőket is a várva várt és rég kiérdemelt 
szebb és boldogabb jövő reményében, mert ezer
éves történelmi mu tünk hatalmas bizonysága és 
biztosítéka annak, hogy annyi balszerencse közt és 
oly sok megpróbáltatás után is él és élni fog, 
mert élni akar és élni tud e nemzet a hazán Ami
dőn ily érzésektől álhalottan zárom be a képvi
selőtestület ez újjáalakuló közgyűlését, Isten se
gedelmét és áldását ké'em az i. t. v. képviselő 
urak közhasznú működésére, Veszprém városára 
és annak honszerető lakósaira.

A tapsvihar csillapultával, ami az alispán 
szavait követte, azokért dr. Berky Miklós polgár- 
mester fejezte ki köszönetéi a közgyűlés nevében 
az alispánnak, aki ezután az egybegyűltek lelkes 
éljenzése közben távozott az ülésteremből.

Néhány percnyi szünet után a képviselőtes
tület rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek elején 
dr. Berky Miklós polgármester emelkedett szellemű 
szavakkal üdvözölte az újjáalakított képviselőtes
tületet, kérte további önzetlen munkásságukat és 
a város vezetőségével szemben a jóakaratu támo
gatást. Ezután a különböző városi bizottságokat 
alakították meg.

Rádiólámpák és villanyégők Fodornál!
lám terhére fel akartam venni, azt mondta, hogy 
várni kell egy kicsit.

Mikor a szobalánnyal közüliem, kedvetlenül 
mondla, hogy ne tartson sokáig, mert még sok le
velet kell elvinnie.

Hirtelen szOrnyü gondolat villant ál az agya
mon, hogy féltékenység diktálta-e vagy sem, nem 
tudom, de megnéztem a levelek címzéseit — az 
Összes éjjeli ismerOsOk voltak, akik színién élvez
ték vendégszeretét.

Az egyik közülük a szomszéd bárban volt, 
telefonon átkértem Ol pár percre, levelit átadtam, 
semmi kétség, ugyanolyan tartalmú levél voll, mint 
az enyém, az éjjel ugyanolyan elOszoba jelenete 
voll, mint nekem, a differencia, hogy Ot délután 
rendelte fel magához.

Hogy mit tartalmazóit a többi három levél, 
azt már nem tudtam megállapítani, csak erOsen 
gyanítom, hogy tartalmuk nem leheled messze a 
mieinktOI. S én akkor keserű Ízzel a számban, el
szorult szívvel megírtam élelem elsfl szerelmének 
elsO levelét, hogy: “t. Nagy-ágas Asszonyom I Kör
levelére válaszolva értesítem, hogy nem áll mó
domban kérését teljesíteni."

Azóla lettem a szerelemmel szemben ilyen 
kesernyés és nem tudok hinni semmiben sem, ami 
Önzetlen.

A társaság tagjai kacagva hallgatták történe
lem befejezését és hitték is, nem is, csak az a kis 
fekete asszonyka szokott ki vérvörös arccal a 
haliból.

A  király díjas 
Veszprémi Dalegyesíilet 

hangversenye.
Szerdán e^ta folyt le a királydijas Veszpré mi 

Dalegyesület hagyományos hangversenye, amíly 
egyut'dl a város egyik legsikerültebb táncestrlye 
is volt. A zeneest végigélvezésére a Petőfi-szinhá 
zat elegáns közönség töl ötté meg, amelynek so 
raiban o t  voltak a vármegye főispánja és alispánja 
feleségeikké 1, a székeskáptalan több tigja, a poi 
gármest r s más polgári és katonai méltóságok 
nagy számmal.

A hangverseny műsora mél»ái megérdemelte 
azt a nagy éa megkülönböztetett é deklidé t ami
vel a közönség végighallgatta D - a t a viha
ros lelkesedést is, amivel annak előadóit mt Imaz- 
ták. A vendégszereplők közül dr. Rdczné Havas 
Annus, székvárosunk kitűnő hegedílmű éiztiője 
ezut al egy kvartett keretében mutatta be nagyszerű 
tudását, amivel a fővárosban is elsőrendű név t 
vívott ki magának. „Bihari kesergője*, majd „La 
votta szerenádja* melódiájának szépségei zenget
tek ki mesterien kezelt hegedűjéből. Tökéletes teh

M illió k  k e d ve lik  és fo g y a s z tjá k  
a  k itű n ő  íz ű  B io k  m a it • 
c u k o rk á t

M e g k ím é li  m a g é t  
a x  u tá n  m átoktól* h a  v a ló d i  l t l o k m a l t o t  
k é r ét csak e re d e ti csom agbam  fo g a d lm  v L

nika és finom Ízlés jellemeztzk játékát. Mó ló part
nerei voltak Szabó Sándor (2. hegedű), ifj. RtUer 
Lőrinc (mélyhegedű) és Braun Ferenc (cselló), 
akiknek megértő, simuló Osszjáléka csak fokozta 
a hatást. P. O'osz Júlia, az Operahá: művésznője 
művészileg iskolázott, csengő szopránjával ragadta 
el hallgatóit. A „Cirevics* és a „Tirandol* c. ope 
rákból az áriákat, majd Lavottr „V lahol messze* 
és „Honnan jó a fény* c. szerzeményeit énekelte 
kedves közvetlenséggel. A föl verekedő tap-orkánra 
még a „Liliomszál“-at adta ráadásul Kísérője Ko 
csuha Elemér, Veszprém kivá'ó zongoristája volt. 
Mindkét művésznőnek szép virágkosarakkal kedves
kedett a rendezőség.

A királydijas dalárda Ot srá-nmal szerepelt a 
műsorban. Közhely volna, ha országos nevű dal- 
egyesűlelűnknek magas színvonalú teljesítményéről 
— amelyre az illetékes műbirálat a királydijjal 
már reányomla a pecsétel — most részletező bitá 
latot akarnánk mondani. Mégis ide kell jegyez 
nünk, hogy az a kifinomodoit előadókészség, amit 
Gaal Sándor, a da'á'da nagytzhetségU karigazga 
tója a saját jelkéből plántált át lelkes dalosaiba, 
Farkas N „Gondolatok egy dal fölött* c. nagy 
zenei követelményekéi támasztó művében és Straus 
örökszép „Kék Duna* keringójében juto't legjob
ban kifejezésre. Az utóbbit a szintén virágkosárral 
jutalmazott Gaal Elza zongoratanárnő kisérte me
leg érzéssel. Ds Hárich J.: „Legenda*, Farkas N .: 
„A kanyargó Tisza partján*, Siklósi A.: „Száll a 
felhő* és „Catullus bordala* c. szerzeményei is 
dicséreies iskolázottságról és Osszjálékrói tanús
kodtak. A dalárdát és karnagyát hosszasan, mele
gen ünnepelték.

Meg kell még em'ékeznünk a dalegyesület 
férfi négyeséről, amelynek tagjai Hajagos Imre, 
Horváth Béla, Szloboda Sándor és Köcsky Ká mán 
vollak, akik három kedves dalt adlak elő érzés
teljesen, dicséretremélló összehangolással. Nekik is 
sok taps jutott. A sok műélvezetet nzujtott zeneest 
után vidám hangulatú lánc következett reggelig.

Beadant francia geológus 1818. évi tanulmány
ú tja  Yeszprémvármegyében.

Irta Faltér lenő. 6

.A hegy nyugati oldalán leereszkedve, egy 
kis kőbányában, mely valószínűleg útépítés cél
jából nyittatott, rend-ívül sokféle mészkőre buk
kantam A tömör, éles darabokban hasadó mészkő 
en rinuaf léket, terebratú ákat, ammonitesehet és 
hamiteseket tartalmaz, felületet valami fekete anyag 
vonja be, mely át meg át szövi a mészkő egész 
tömegét. Ezen kívül t Ijesen szabálytalanul, igen 
sok gömbölyű konkiéciót találunk mé{ benne, 
ugyanazzal a fekttés anyaggal bevonva. E kon- 
kr< ciók véleményem szerint szerves eredetűek 8 
gyakran tömör, vörös szinü mészkövet, vagy agya
gos, va*as meszet zárnak magukba. De mégin- 
kább érdekeltek azok a beágyazások, melyek teljes 
egészükben átvannak kovásod/a. Ezek gyakran 
egészen átlá szailinok, sokszor viszont teljesen á t
tetszők s mig amazok vörös, tévlapiros, vagy hús 
színűek és sárgák, addig az átlátszók tulajdonúé
pen meszkarbonatok, melyek sav ha ására erősen 
fő pezsegnek, egyébként egész tömegükben egyne
műek, széles tvesüek. A kovás anyag különben 
minden darabban egy és ugyanaz s talá unk még 
átláts/ó kovadarabokat is, melyek zsiro3 felüle- 
tüek s csaknem szurokfényüek. Ezek a kovás be
ágyazások, helyesebben erek néha rendkívül dúsan 
épnek föl, hol vékonyabbak, hol vastagabbak s 

oly észrevéilenül mennek át a mészkőbe, hogy 
tulajdonképen sose ludjuk megmondani, hol kez
dődnek és hol végződnek. Nagyon gyakori még, 
hogy teljes tömegük át meg át van járva hajszálre
pedésekkel, melyek kalcitial vannak kitöltve.-0)

Mindezen jel egzetességük alapján, melyeket 
megfigyelhettem, ügy Iá szik, itt a réteges, durva 
grau/akkc*1) teljes kimaradásából van szó, s a 
Bikonyhegy6égnek eme átmeneti mészkövét, kovás 
fészkeivel, rendkívül változat ís , sötét, szürke, sárga, 
vöröses színeivel, mintegy utolsó nyúlványául kell 
tekintenünk annak a mészkőnek, melyet alpesi 
mísznek hívunk s amely Svájc és Bajorország 
lankáit határolja. Megjegyzem azonban, hogy ezen 
összehisonlitá'omban mindenkor megkülönbözte
tem az alpesi zechatiini” ), mely sokkal fiatalabb 
emennél s amelyet az angolok Mountain Limes- 
tone, vagy M.t Uiferus Limestone*3) névvel jelöl
nek, miu án teljesen azonos ezzel."

**) Talán nem lesz egész érdektelen, ha idejegyzem 
Laczkó Dezső sorait, ki a gyertyánkuti utón, a Gyöngyös tö
vében föltárt, nagy változatosságot mutató dolomitokat három 
osztályba sorozza s a következőket írja: „Amtnt a gyer
tyánkuti ut a márkói határhoz tartozó, Felső legelődülö- 
nek nevezett terület löszteknőit elhagyja, eléri egyszersmind 
a i áptalani erdőt Ennek szélétől befelé számítva kb. fél
kilométernyire húzódik át az utón a Báránycser felöl vá
gott s NE—SW-i irányú erdei nyiladék. Ott, ahol ez a 
nyiladék a gyertyánkuti utón áthalad, a) füstszürke szinü 
és tömör dolomit rétegek húzódnak át az utón. Ezekben 
fossziliát nem találtam, b) Valamivel még feljebb, észak 
felé, ugyanez a dolomitanyag még sötétebb szürke színűvé 
lesz és más kövületeket, kivált myophória ágyakat és apró 
gasztropódakat tartalmaz, cl még magasabban a dolomit 
vastagon padozott szediinentekben fejlődik ki, anyaga vi
lágos szürke, vagy sárgás szinü fehéren málló és vöröses 
foltokkal tarkázott stb.- (L. idézett művét p. 151 152.) 
Ebból is láthatjuk, mily pompás megfigyelő volt Beudant 
s mily aprólékossággal végezte fölvételeit, melyek, ha rend
szerbe foglaljuk, még ma is helytállóki

„ *') Grauvakke alatt paleozoós palákból, homokkö
vekből, mészkövekből és dolomitokból álló s a felső kar- 
bónba sorozott közelöszletet értünk, mely a Keleti Alpe- 
sek centrális öve és az északi mészkő öv között terül el.

**) Zeichstein alatt a neodiászhoz tartozó meszes, 
agyagos, vörös konglomerátumokat értünk.

” ) Anglia középső és déli részeiben előforduló s 
az alsó karbónba sorozott „hegyi mész-.

BJL1 ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

|  NAGYMIHÁLY FERENC I
H oki. mérnök, “
■ hites szakértő, országos földmérővizsgáló bizottság tagja j[
■ m é rn ö k i i r o d á ja  ■
I  V E S Z P R É M , TO B O R ZÓ -U T C A  5 . T e le fo n  132 "

J Elvállal "
■ földmérést, tagosítást, vitás határok rendezését, "
■ Viziépitkezések, lecsapolások, alagcsövezések, öntözések, ■
■ vízhasználatok, iparvasutak, utak, hidak stb. ■
■ te r v e z é s é t  é s  é p íté s é t .  21 "

" Építkezések műszaki szerelését és ellenőrzését. B
a Mindennemű műszaki ügyben tanácsot ad. ■
■ ■■■■■■■ aaa , a ,
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H Í R E K .
— Személyi hírek. Dr. Wiber Pál kanonok, 

cgyhizm. irodaigugatö vasárnap Enyingen, az 
ottani katolikus templomban, a délelőtti szentmise 
alkalmával szentbeszédet mond, délután pedig a 
Szoc. Missziótársulat kflzgyü'éaén vesz részt. — Dr. 
Httlnyi Géza egyet, orvosprofesszor családjával 
együtt Zircen volt és meglátogatta volt páciensét, 
dr. Wibtr Arnult jószágkormányzót. Egyúttal az 
apát urnái is tisztelgó látogatást tett.

— Rótt Nándor megyéspQspók pásztor
levele. Dr. Rótt Nándor veszprémi megyéspüspök 
ezévi elsó körlevelében buzdítja papjait, hogy to 
vább is folytassák buzgó munkásságukat Amily 
mértékben nó az idők zord komolysága — mondja 
—, ugyanazon mértékben növekszik a papságban a 
felelősségérzet és iparkodik a különböző irányból 
jövő veszedelmes áramlatokkal szemben a vallásos 
hittől táplált ellenállást szervezni. Az eljövendő 
Szentévvel kapcsolatban buzditja a papságot, hogy 
minél több missziót tartsanak, majd sürgeti az 
egyházközségek kialakítását és a családi látogatá
sok tervszerű beosztással való elvégzését. Különö
sen kiri papjai buzgóságát a sztginyakció térin, a 
helyi szegények, öregek és betegek felkarolásának 
igazán nagy éa keresztény müvében.

— A pápai polgármester átvette hiva
talát. Pápáról jelentik: Hamuth János, Pápa uj 
polgármestere múlt szombaton délelőtt mutatkozott 
be a városi hivatalnoki karnak és hé.fön átvette 
hivatalit. Dr. Porubszky E'emér várm. főjegyző, 
mint az alispán helyettese és Jeszenszky Aurél 
várm. számv. főnök működtek közre a hivatalos 
aktusnál.

— A veszprémi helyőrség tisztikarának 
jótékonycélu hangversenye. Előbbi híradásaink 
kiegészitáseképen közöljük, hogy a veszprémi hely
őrség tisztikara a város Ínségeseinek javára ren 
dezendő nagyszabású hangversenyét február 18.-án 
este fél 9 órai kezdettel tartja meg a Petőfi-szin- 
házban. A hangversenyen a m. kir. „Szent litván"
3. honvéd gyalogezred Schwurzkopf Artúr fökar- 
mester vezénylete alatt álló közismerten kiváló 
teljes zenekarán kívül közreműködnek még Ma 
jó t Istvánná sz. rácséi Bikeffy Panna úrasszony, 
Országh Tivadar európai hírű hegedűművész és 
Major István százados. A kiváló fővárosi művész, 
valamint Veszprém város közönségének már oly 
sok kellemes eBtét szerzett és művészi képessé
gekkel megáldott Major házaspár teljes biztosítékai 
annak, hogy a hangverseny úgy erkölcsi, mint 
anyagi tekintetben kiválóan sikerül. Ezalkalommal 
a tévedések elkerülése végett közöljük, hogy a 
hangversenyre külön meghívók nem adatnak ki, 
csupán az egyes hivatalokhoz, intézetekhez, testü
letekhez slb gyűjtőivek küldettek szél jegyigény
lés megállapithatása végeit. A fentemlitett gyűjtő- 
iveken nem szereplő magánszemélyek által jegyek 
Fekete Gyula divatkereskedésében jegyezhetők elő.

— A T örténelm i T á rsu la t választm ányi 
Dlése. A Veszprémvármegyei Történelmi, Régé
szeti és Néprajzi Társulat vasárnap délelőtt a 
várm. múzeumban választmányi ülést tartóit, ame
lyen megjelent dr. Rótt Nándor megyéspüspök, a 
társulat disztagja is. Dr. Lukcsics József egyet, 
tanár, apátkanonok, a társulat elnöke megnyitójá
ban meleg szavakkal üdvözölte Rhé Gyulát, a 
muzeum uj igazgatóját, majd kegyelelesen emlé
kezett meg az elhunyt Laczkó Dezsőről, akinek 
emlékét — indítványára — jegyzőkönyvben örö
kítették meg. Nagy Sándor festőművésznek és a 
királydijas Veszprémi Dilegyesülelnek, a Csikász 
Imre.emléktábla leleplezési ünnepélyén való köz
reműködéséért, a választmány köszönetét szavazott 
Az 1933. évi program megállapítása során dr. 
Lukcsics Pál társulati főtitkár fölolvasta Fehrent- 
heil László „Hogyan gyűjtsük a helyneveket* c. 
értékes tanulmányát s ezzel kapcsolatban — az 
elnök üdvözlését is hálás szavakkal megköszönő 
R h i  Gyula, dr. Horváth Béla, dr. Porubszky Ele
mér várm. főjegyző, dr. Vevlr Emil, dr. Gutheil 
Jenő, dr. Wallner Ernő, dr. Pongrácz József és 
Róna Sándor hozzászólásai után — elhatározták,

V i l la n y é g f t k ,  rá d ió  lá m p á k  
nagy választékban
=  k ap h a tó k  =

FODOR FERENC könyvkereskedésében.

hogy úgy a társulat tagjait, valamint az alispán, 
illetőleg a tanfelügyelő utján a községi jegyzóktt 
és tanítókat felkérik a helységnévgyüjtésben való 
közreműködésre. Frhrentheil tanulmányát pedig — 
mivel a társulat évkönyv helyet' „Veszprémvár- 
megye muhja* cim alatt több kiadványt akar meg
jelentetni, — kiadmányai sorozatának első srá 
mául iktatja A kiadványsorozat számára már több 
munka, illelőlrg kézirat is á'l a főiitkár rendelke
zésére, m irt pl. gróf Zichy Vladimír „A tatárjárás 
Magyarországon", Farkas László „A bilatoni gőz
hajó á< S échenyi idejében", Faltér Jenő „j sd 
község monográfiája* című munkainak és a „Vá 
zsonykó varának urai a XVI. ér XVII. száradok- 
bán* c csaladtártmeti tanulmánynak kéziratai. A 
választmány hozzájárult, hogy „Veszprémvármegye 
monográfiája" egyes fejezeteinek megírására Rhé 
Gyula muz. igazgatói („Veszprém őskora"), Faltér 
Jenő bányaigazga'ót („Veszpremmegye földje te
lepedni szempontból"), dr. Gutheil Jenő róm. 
kát teol taná t („V -szprém város törté tele a kö 
zépkorban"), dr. Lukcsics Pál Eötvös kol égiumi 
tanárt („Veszprémvá megye története a középkor
ban"), Erdélyi Gyula lüzérszázados, hadtört. írót 
(„Veszprémvarmegye a török idők alatt*), Vevér 
Emil várm. főlevél árost („Veszprémvármegye tör
ténete a XVIII és XIX szazadban, az urbérrend- 
szert megelőzően") és Fetnenlheil Lá-zró mérnö
köt („Újabb telepítések Veszprémmegyében és 
Veszpremegye térképészete*) kérjék föl Végül a 
választmány, dr. Gutheil Jenő indítványára és 
Pongrácz József pápai ref. teol. akad. igazgató 
meleg parto'ásara áfást fogta t a veszprémi vár 
följá ónál tervezett Hősök Kapuja melleit. Még né 
hány uj tagot veit föl stb. a választmány, am ly 
nek ez az ülése ígéret arra, hogy a Törtem Imi 
Társulat Lukcsics József hivatott vesztése alad és 
Lukcsics PaI főtitkár buzgó munkássága mellett 
szép és nemes föladatokat fog megoldani.

— A M aNSz veszprém i csopo rtja  Kedden 
délután, dr. Kenessey Pongrácné főispánná elnök
lése alatt választmányi ülést tartott, amelynek több 
fontos anyagi és folyóügy képért: tárgyát.

— Városi közgyűlés V eszprém ben. Vesz
prém város újjáalakult képviselőtestülete február 
8 -án, jövő szerdán délután tartja ezévi első ren
des közgyűlését.

— A Nemzeti Kaszinó közgyűlése. A
Veszprémi Nemzeti Kaszinó február 12 én, d. u. 
5 órakor tartja évi rendes közgyűlését, amelyre a 
tagokat ezúton hívja meg az elnökrég.

— Ha betegség gyötri, arra legyen gondja, 
„Igmándival* emésztését mindig rendben ta rtsa !

— A „Pro Hungária" Nők Világszövet
sége önálló társadalmi egyesületté alakult. 
A Magya' Nemzett Szövetség elnössége annak köz
léiére kérte fel lapunkat, hogy a „Pro Hungária“ 
Nők Világszövetsége a Mzgyar Nemzeti Szövetség 
női osztályából kivált ér február 1.-től mint önálló 
társadalmi egyesület folytatja működéséi. Ez azért 
vált szükségessé, mert a „Pro Hungária" egyre 
Síélesbedő Onál ó tevékenysége a szövetségi osz
tályok alapszaöályszerü működési körét meghaladta. 
A „Pro Hungária" irodája az V. Géza u. 4. sz. 
ház földszintjén van, mig a szövetség női osztá
lyának irodája továbbra is a Mr gyár N.mzeli Szö
vetség félemeleti helyiségében marad.

— A Zsófia Gyermekszanatórium kor
mányzótanácsi Dlése. Bpeströl jelentik: A Zsó
fia Gyermekszanatórium Egyesület kormányzóta
nácsa mull pénteken délelöti, a Hazai Bank nagy
termében, dr. Rótt Nándor vés piémi megyéspüs- 
pök elnöklésével Ulé.t tartott, amelyben előkészí
tették az uj gyermeküdültetési szezont. Az ülés 
elején az elnök felolvasta Rothermere lord levelét, 
amelyben megköszöni a legutóbb tartott közgyűlés 
üdvözletét és kifejezi rendíthetetlen ragaszkodását 
a magyarság egyetemes nagy ügyéhez. Óvári Fe
renc felsőházi tag, ügyvivő elnök helyére, aki leg
utóbb súlyos balesete folytán állásáról lemondott, 
a kormányzótanács dr. Llchtenberg Kornél egész
ségügyi főtanácsost, az eddigi helyettes elnököl

M. kir. Osztálysorsjáték.

Főnyeremény:

Húzás: február 8 -tó l március 10 ig.
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vá'a87t )tta meg. Választotok ezután egy gazdasági 
bizottságot, amely jelentés szerepet fog játszani ae 
egyesüld ügyeinek intézése és ellenőrzése körül. 
A bizottság tagjai lettek dr. Strausz István titkos 
tanácsos, országgyűlési képviselő, dr. Kerekes ö dön 
egészségügyi főtanácsos és Radvdnyi Kálmán fő
felügyelő. Az egyesületi ügyek kezelése tekintetében 
uj szervezeti éa ügyviteli szabá yzat és egy uj 
házirend készült. Elfogadták ezután a zárszámadá
sokat és a kö tségvet?6t.

— Az Evangélikus Nőegylet jótékony
célu teaestéje, amely feb-uár 5. én, vasárnap d. 
u. 6 órakor kezdődik a Korona termeiben, nagy 
érdeklődést kelt a fiatalság körében is, meit nem
csak tea és a kitűnő büfé várja őket, hanem haj
nalig tartó lánc is.

— Az Enyingi Szociális Missziótársulat 
közgyűlése. Az Enyingi Szociális Missziótársulat 
február 5 -én, vasárnap délután közgyűlést tart, 
anulyen a veszprémi megyéspüspök képviseleté
ben dr. Wéber Pál oldalkanonok is részt vesz és 
beszédet mond.

— A Veszprémi Piarista Diákszövetség
február 8 án, szerdán este 8 órakor rendezi szo
kásos vacsoráját a diákmenzán.

— N övendékhangverseny. Vasárnap dél
után volt, Hering Jánosné zene- és énektanárnő 
lakásán, a tanárnő növendékeinek első fé'évi be- 
számolószerü hangversenye, amelyen a szülők és 
érdeklődők is szép számmal veitek részt. A nö
vendékek — kicsinyek éa nagyobbak — ez alka
lommal tehnikai készültségüket mutatták be zon
gorán és sokféle, kívülről eljátszott két- és négy
kezes darabban bizonyították be kitűnő e lh a lad á 
sukat, amit a zenetanárnő közismert, elsőrendű 
oktató módszerének éa lelkiismeretes, gondos ve- 
lükfoglalkozásának köszönhetnek. A megelégedett 
szülök hálásan is fejezték ki elismerésüket.
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— Arany-emlékünnepély. Pápáról jelentik: 
A Pápai Ev. Leányegyesület vasárnap este szépen 
sikerült Arany-emlékünnepélyt rendezétt. Arany 
János költészetéről dr. Kőrös Endre c. tanker fő
igazgató, a ref. nőnevelő igazgatója, a kiváló esz* 
tétikus és irodalomtörténész tartott szabadelőadást,

tellemezvén Arany költészetét, s annak hatását a 
;étői időkre is. A közönség az illusztris előadót 
zajos óvációban részesítette. Emelkedett szellemű 

bevezetőt Schöck öyula ev. lelkész mondott. Török 
Judit Arany: „Egy őszi hangulat*, dr. Hacker Vil
mos, Kiss József „Jehova* c. versét szavalta mély 
érzéssel, Riíoékh Magda kitűnő zongorajátékával 
emelte az ünnepély értékét. A gyülekezeti leány* 
és férfi énekkarok énekszámokkal szerepeltek nagy 
tetszésie, végül a vegyeskar elénekelte Schubeit: 
„Az éj" c. szerzeményét kiváló szinzéssel.

— Az ajkai Üveggyár uj igazgatói. Az 
ajkai üveggyár uj igazgatójául Juhász István mér
nököt, helyettesévé pedig dr. Gönczv Tihaméit ne
vezték ki.

— „Volt egyszer egy keringő" c. Lehár- 
operett a moziban szombat vasárnap. Szerdán- 
csütörtökön, filléres előadásban: Kadettek c. film
dráma.

— Postaaltisztek teaestélye. A veszprémi 
postaaltisztek február 12.-én, jövő vasárnap este 
8 órakor a Kát Legényegylet helyiségében teaestet 
rendeznek, amelyen vendegeket is szívesen látnak.

— Előadás a gödöllői jámboréról. Feb
ruár 5.-én, vasárnap d. e  II órakor a veszp érni 
városháza tanácstermében dr. Fodor Ferenc egyet, 
tanár előadást tart a gödöllői nemzetközi cserkész- 
jámboréról. Ezúttal megbeszélik Veszprémnek a 
jámboréba való bekapcsolódását.

— P a p ír á r a k ,  Í r ó -  é s  r a jz s z e r e k ,  fo tó 
c ik k e k , r á d ió k  le g jo b b a n  b e s z e re z h e tő k  F o 
d o r  F e re n c  k ö n yv - é s  p a p irk e re o k e d é s é b e n ,  
V e s z p ré m .

— Csütörtökön lesz a MOVE teaestje.
Közöltük, hogy a Move Veszprémi Sport Egyesü
let febr. 4 én teaestet rendez. Mint értesülünk, ez 
a teaest, a közbejött akadályok miatt, nem 4.-én, 
hanem 9.-én csütörtökön lesz megtartva a Kát. Kör 
emeleti helyiségében.

— Az Iparoskör kulturestje. Vasárnap 
este igen nagy siker jegyében folyt le a Veszprémi 
iparoskör ezévi második kulturestje. A műsor első 
számaként Nacsddy József róm. kát tanító tarto't 
előadást „As iparosság utánpótlása" címmel, amit 
viharosan megtapsoltak Gyökér Mucó, Gyökér 
Tibor, Ha/agos Imre és Szóka Imre ének. és zene 
számai is nagy sikert aiattak Külön kikeli emelni 
Németh Ilonka kitünően előadott énekesjátékát, 
amely Major István százados kiváló zeneszerzői 
talantumát dicséri. A műsor keretében az Iparos 
Dalárda nagyszerűen összetanult kara adott elő, 
jeles karnagyának, Gaal Sándor zeneigazgatónak 
vezényletével, több szép művet. Műsor után a meg
jelent ifjúság jó hangulatban szórakozott a késó 
éjjelig.

— Hírek a gödöllői cserkészjamboréról.
Svédország Norrköping városában E Weber né
met újságíró vetített képekkel előadást tartott Ma
gyarországról, eszperantó nyelven, s azt svédül is 
tolmácsolták. — Ifj. Horthy Miklós cserkésztiszt, 
a kormányzó fia, példás agiliiással szervezi a cser
kész-vitorlázó repülőket. Munkájának eredménye, 
kép Bpest és környékén kívül, Pécsett, Ózdon és 
Sopronban pezsgő repülőélet született meg, míg 
Debrencenben must keid kibontakozni a vitoilázó- 
repülés. — Dr. Fodor Ferenc egy. tanár, a k i in 
dulási csoport vezetője Pécsett, Sopronban és Győ
rött tartóit érdekes jamboré-ismertetö előadást. 
Utalt a magyar cserkészek meleg angliai fogadta
tására és a magyar városoktől is a hagyományos 
magyar vendégszeretetet s azt kérte, hogy a jám
borét nemzeti ügynek tekintsék. Győr városa 5 — 
500 cserkészt hivott meg egy-egy napra. — Dr. 
kaposi Molnár Frigyes, a Cscrkésszövetség külügyi 
főtitkára angol nyelvű rádióelőadást tartott: Miért 
tarlják a jámborét Magyarországon ? címmel. — 
Mr. Spencer, a kenli gróf ág főt.tkára vetitettképes 
előadást tartott a grófságban a jámboréról, Ma
gyarországról és a magyar cserkészekről. — A 
független magyar rel. egyház lelkészi kara tren- 
toni értekezletén a jámboréról is tárgyalt. Elhatá
rozták, hogy a jámborét a leghathatósabban fel
karolják és az egyházközségek csapataiból össze
válogatott reprczen'áciős csapattal a jámborén kép
viseltetik magukat. — A Cserkésszövetség uj mo
dem telefonközpontot kapott, mely 26 mellékállo
mással bir. A szövetség 187—64. sorozatos szá
mokkal hívható fel. — A |amboré plakátja már 
nyomás alatt van. A művészi kép a földgömböt
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lobbkezén tarló és éneklő cserkészfiut ábrázol, a 
képet félkoraiakban kettészeli a fehér „Jamboree* 
felirat Kicsinyített mása, mint levélzáróbélyeg ke
rül forgalomba. — Columbia köztársaság cserké
szeinek szövetsége Londonban a nemzetközi szö
vetségbe felvételét kérte, ami ha megtörténik, a 
gödöllői jámborén valószínűleg columbiai cserké
szek is lesznek. — Az idegennyelvü rádió előadás
sorozat keretében febr. 10.-én este háromnegyed 
11-kor dr. Nagel Edgár külügyi t Kár francia, 
febr. 15.-én este háromnegyed 11-kor pedig dr. 
Borsitzky Sándor lengyel előadást tart a gödöllői 
jámboré előkészületeiről. — A cserkészszövetség 
repülő-osztálya rendezésében febr. 10.-én este 7 
órakor Roiter Lajos est., oki. gépészm., „A vitor
lázó repülés helyzete és magyarországi jelentősége* 
címmel a MÁV. kolónia nagytermében, vetitellké- 
pes előadást tart. — Nagy számban érdeklődnek 
nem cserkész külföldiek is, kik a jámboré alkal
mából akarnak Magyarországra jönni. Ezeknek az 
ügyeit az IBUSz saját hatáskörében, de a tábor- 
parancsnoksággal egyetértésben intézi el. — A 
Francia Cserkészszövetség legújabb jelentése sze
rint a jámboréra jelentkező cserkészek száma 1500 
ra emelkedett. A franciák kél külön vonatukon aug. 
2-án  hajnalban érkeznek.

E lő z d  meg a  n a g y o b b  b a j ‘t 7
BAYER PORGO e n y h é n  h a j ' t ,  
E g é s z s é g n e k  m i t  sem  á r t ,  
U t á n z a t t ő i  s z e n v e d s z  i c á r t -

— A pápai kollégium  if jú sá g in a k  m ű
soros esté je . Pápáról jelentik: A pápai ref. kol
légium ifjúsága kedden este műsoros estél ren
dezett a Griff szállóban s azt a főiskolai zenekar 
nyitotta meg. Böröczky Béla teológus Áprily-ver
seket szavalt kitűnő aláfestéssel. Az ifjúsági vonós
négyes Schubert befejezetlen szimfóniáját játszotta 
nagyszerű készültséggel. Mayerszky János Gár
donyi .Házassági ajánlat- c. monológját adta elő 
nagy derültrég mellett. Mojzer Antal, Moldvay Sán
dor, Takács Sándor Vili. 0. tanulók .A doktor 
ur* c. tréfát adták etó ügyesen. Végül a főiskolai 
énekkar, Tóth Lajos ének- és zenetanár vezetésé
vel, népdalokat énekelt kiválóan. Műsor után tánc. 
mulatság volt.

E z e r  f i lm fe lv é te l  k é v é ü l a  le g e z e b b  é v  le g 
k e d v e s e b b  v e s z p ré m i g y e r m e k e k r ő l.

A Danubius Mozgóképipari R. T. Pathé Baby 
oszlálya egy rendkívüli érdekes országos akcióba 
kezdett Az ország nagyobb városaiban rövidesen 
megjelennek a vállalat filmoperatőrei és felvéte
leket készítenek majd a legkedvesebb és legszebb 
gyermekekről. Külföldön ma már alig van olyan 
család, melynek gyermekeiről ne készült volna 
filmfelvétet, hiszen ez százszorta érdekesebb, ma
radandóbb emlék a fényképnél, meri amig a fény
kép csak egy beállított pózban örökíti meg a 
gyermeket, addig a Path1 Baby rendszerű filmfel- 
vétel a legteljesebb élethüséggel őrzi meg a gyer
mekek mozdulatát, mosolyát, nevetését, siiásál, 
járkálását s ha bármikor levetítik, — akár 20—30 
év múlva, — olyan frappáns hatása lesz a meg
rendelők saját tulajdonában levő filmnek, melyet 
még a legdrágább fényképsorozat sem képes meg- 
közelteni.

A Danubius R.T. megbízottai már Veszprémben 
is dolgoznak és eddig számos előkelő úri család
tól kaptak megbízást, hogy a március közepe Iáján 
kezdődő filmfelvételeknél közreműködjenek. A je
lentkezők száma napról napra nő s valószínű, hogy 
Veszprémben legalább ezergyermekrót készül fel 
vétel, amelyet egy nagyszabású műsorosgyermek- 
matiné keretében mutatnak be április elején. Min
den gyermekről kütön-kulön felvétel készül és be
mutatás után a szülök megkapják a filmteker 
csőket.

A felvételek ári ezinte neveteáoeeen ölesé, úgy, hogy a 
legszegényebb keretek között elé polgári család ia megsze
rezheti megának ázt a nagy örömöt, hogy gyermekét filmen 
megörökítse. 40

Az érdeklődé szülőket e Danubius R. T. Veszprémben tar- 
tézkodé azurvezöl készuSgesen felkeresik ée részletes felvilá
gosításokat adnak ieleatkezni lehet, óim megadása vegett sze
mélyesen vagy levéllleg G lé v v r  D e z s ő  d r o g é r iá b a n .

— Petőfl-est. Az iskolánkivüli népművelési 
albizottság által a Petőfi Körben rendezendő Petőfi 
est iránt nagy az érdeklődés. Az estély február 
5.-én, vasárnap este 8 órakor kezdődik. Petőfiről 
előadást Ránzay H. Péter polg. isk. tanár, Petőfi
nek buzgó tanulmányozója fog tartani. Az előadási 
tarkító verseket Csörgey Mariska, Freund Idus.

Freund Milike, Kalauz Mariska, Somogyi Oizike, 
Zámbó Manci, valamint Jónás Géza, Kalauz Jó
zsef, Plrmaver János és Somogyi István fogják 
szavalni. Hájagos Imre, Veszprém ismert hangú 
énekese, cigánykiséret melleit Petőfi-dalokat fog 
énekelni. Ulána lánc. A zenét Lendval Lajoa ci
gányprímás bandája szolgáltatja.

— T áncm ulatság . Zirctöl jelentik: A Zirci 
Vegyes Ipartársulat, az elaggott iparosok segélye
zésére, a Púnk léle vendéglő leiméiben február 
5.-én jétékonycélu táncmulatságot rendez.

— T alá ltak  Veszprémben, |an. 24.-én az 
utcán, 1 drb. szemüveget. Igazolt tulajdonosa a ren
dőrkapitányságnál átveheti.

— Iskolánkivüli népm űvelés A jkán. Ajká
ról jelentik: Mu'thélen tartotta az Ajkai Iskolán
kivüli Népművelési Bizottság ötödik estélyéi, ame
lyen dr. Pszolka János, a csingervőlgyi bánya fő
orvosa tartott a gyermeknevelésről és gyermeki 
lélekről nagy érdeklődéssel kísért előadást, amely
ben példákkal illusztrálta, hogy milyen a túlságosan 
elkényeztetett és a túlságos szigorral nevelt gyer
mek. A tartalmas előadást meleg tapsokkal jutal
mazta a nagyszámú közönség. Csizmadia Lenke 
Eötvös József: „Megfagyott gyermek*, Molnár 
Vilma Kozocza Sándor: „Egy erdélyi iskolában*, 
Csöngci Sándor pedig Arany János: „Bajusz* c. 
költeményét szavalta nagy sikerrel.

— R ádióelöfizetök figyelm ébe. Fővárosi 
lapok utján az a hír terjedt el, hogy a kormány 
rádió-adót vet ki, illetve, hogy a rádió-vevő be
rendezéseket megadóztatja. Félreértések elkerülése 
végeit értesítjük a közönséget, hogy nem a rádió
vevő berendezések, hanem a rádió lámpák meg
adóztatásáról van szó. Ezt az uj lámpák vételekor 
kell majd megfizetni. A rádió-készülékekben már 
meglevő lámpák adó alá nem esnek. Az előfizetők
nek kiküldött lapok ezzel éB semmiféle adóztatás
sal Összefüggésben nem állnak. Pistafőnökség.

— A m a tő r ö k  fig y e lm é b e  1 F é n y k é p e z ő g é 
p e k , f i lm e k ,  le m e z e k , v e g y e z e re k  é s  p a p ír o k ,  
a  le g jo b b  g y á r tm á n y ú a k  Á r iá é i  v á la s z té k b a n  
k a p h a tó k  FODOR FERENC fo to -a s a k O z le té b e n  
V e s z p r é m , S z a b a d s á g - té r  3-

— E lcsúszott a  s íkoson. Zircról jelentik: 
özv. Schusler Jánosné 83 éves zirci takarítónő 
oly szerencsétlenül esett el, hogy ballábszára eltö
rö tt A zirci Erzsébet kőzkórházban ápolják.

— B etörés a  szőlőben. Pápáról jelentik: A 
pápai öreghegyben betörtek Baráth Zoltán kúriai 
bíró üresen átló villájában s onnan nagymennyi
ségű szobaberendezést elloptak. A betörők a tetőt 
megbontották és a padláson át jutottak a lakásba.

— F e lakasz to tta  m a g it. Sándor Vilmos 83 
éves öcsi munkás múlt szombaton lakásának 
mestergerendájára felakasztotta magát. Az öreg 
munkás azért követte el lettét, mert félt, hogy be
teg felesége előbb hal meg, mint ő, és akkor neki 
nem lesz gondozója és támasza.

— E lü tö tte  a  szánkó. Özv. Tlschlir Fe- 
rencné 83 éves veszprémi asszonyt az Eszterházy- 
utcában Varsányi János lovas szánkóval elütötte. 
Zuzódásokkal a mentők a helybeli kórházba szál
lították.

— H ogyan lehet m iliókat k e re sn i?  Egy
tudományos folyóirat kérdéssel fordult az ameri
kai dollármiliomosokhoz, hogy mondják meg, ho
gyan tudtak nagy vagyonhoz jutni. A miliomosok 
legnagyobb része azt válaszolta, hogy azért, mert 
mindig kezükügyében volt egy jó lexikon, amely
ben életük fontos pillanataiban útbaigazítást talál
tak. Tolnai Világltxikona a legjobb tanácsadó és 
ma már könnyen megszerezhető, mert havi 2 P 
részletre is kapható. Megrendelőlapot Tolnai Világ
lapja kiadóhivatala: Bpesl, VII. Dohány-u. 12., küld.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (4.) 
este fél 7 és 9, vasárnap (5.) d. u. 4, este fél 7 
és 9 órakor „Volt egyszer egy keringő* mulatsá
gos Lehár-hangosfilm operett. Főszereplők: Eggerth 
Márti, Verebes Ernő, Rotf v. Soth, Paul Hörbi- 
ger, Ottó Paulig és Ida WUst. Bűbájos történet 
egy bécsi leányról. Vígjáték kiegészítő és Hangos 
Magyar Vtlághiradó. E napokon érvényesíthető az 
I. és 2. i jegyek árából a 20, 50, 40 és 50 fiit. 
jegyeknek megfelelő összeg. — Szerdán (8 )  este 
fél 7 és 9, csütörtökön (9 ) d. u. 8 és este 9 óra
kor: „Kadellek* c. regényes dráma 10 felvonás
ban, Peter Murr regénye nyomán. Főszereplők: 
Albert Bassermann, Franz Fiedler, Trude von Molo 
és Johannes Riemann. Komoly tárgyú film, ked
ves és mulatságos epizódokkal. Érdekes kiegészítő 
és Fox Hangos Híradó.
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KÖZGAZDASÁG. IRODALOM és U O V É SZ E T .
* A V árm egyei Szarvasm arhatenyésztö  

Egyesület és  a  Zö dm ezö Egyesület vá lasz t
m ányi- és  közgyűlései. Főiké,ettünk az alábbi 
meghívók közlésére:

20—1933 szám. Meghívó. A Veszprémvár- 
megyei Szarvasmarhatenyésztö Egyesület február 
15. én d. e. 9 órakor tartja igazgatóválasztmányi 
és X rendes közgyűlését Veszprémben, a Várm. 
Gazd. Egyesület üléstermében (vármegyeház II. 
em.), melyre a t. tagokat ezennel tisztelettel meg
hívom azzal, hogy az egyesület zárszámadását, a 
közgyűlést 8 nappal megelőzően, az egyesület he 
lyiségében megtekinthetik. Jószási Purgly Pál s. k. 
m. kir. gazdasági fítinácsos, elnök. Tárgysorozat 
az igazgitóváhsztmány ü 'ésén : 1. Elnöki meg
nyitó. Határozatképesség megállapítása. 2 A jegy
zőkönyv hitelesítésére két tag feliérése. 3. Szám- 
vizsgáló b íz o tté n ak  az 1932—33 üzemi évre 
való megválasztására javaslat. 4. Igazgatóválaszt 
mányi tagok választására javaslat. 5 Egyesületi 
működési beszámoló és előterjesztések. 6. Az egye
sületi vándorkolomp juttatá ára javaslat. 7. A vár
megyei állattenyésztésről szóló szabályrendelet mó
dosításának kérdése. Tárgysorozat a közgyűlésen: 
1. Elnöki megnyitó. Határozatképesség megállapí
tása. 2. A jegyzőkönyv hitelesítésére két tag fel
kérése. 3. Az igazgatóválasztmány 3—7. pontjainak 
tárgyalása. 4 A számvizsgálóbizottság jelentése 
és a felmentvény megadása. 5 Az 1932—33. évi 
Jcöltségvdés megállapítása. 6. Egyéb javaslatok.

4 —1933. szám. Meghívj. A Veszprémvár- 
megyei Zöldmező Egyesület február 15.-én d. e. 
10 órakor tartja igazgatóválasztmányi és III. ren 
des közsgyűlését Veszprémben, a Várm. Gazd. 
Egyesület üléslermében, (vá'megyeház, II em.) 
melyre a t. tagokat ezennel tisztelettel meghívom. 
Walla Ferenc s. k., elnök. Tárgysororozat az igaz- 
gatóvdasitmány ülésén: 1. Elnöki megnyitó. Ha
tározatképesség megállapítása. 2. A jegyzőkönyv 
hitelesitésésére kát tag felkérése. 3 Ügyvezető igaz 
gató választására javaslat. 4. S/ámvizsgáló bizott
sági és igazgatóválasztmányi tagok választására 
javaslat 5 A költségvetés tárgya'ása. 6 Az alap
szabályok módosítására javaslat. 7. Indítványok. 
Tárgysorozat a közgyűlésen: 1. Elnöki megnyitó. 
Határozatképesség megá'lapitísa. 2. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére ké tig  felké.ése. 3 Az igazgatóvá 
Ias2tmány 3—7. pontjainak tárgyalása. 4 Egyéb 
indítványok. 5 D e-dner Iván oki. gazda, egyesü
leti igazgat} előadása a zöidmezőtevérenységről, 
kapc-ólaiban a szarvasmarhatenyésztéssel és más 
időszerű kérdések.

* A Gyüm ölcsterm elők O rszágos Egye 
sü letének féléves m unkája. Bpesíről jelentik: 
Az egyesület félíves munkájáról tartott bes ámo- 
lót az egyesület elnöksége Gyömörey György fő
ispán elnökletével tartott értekezliten. Sternád Ist 
ván alelnök jelentette, hogy 14 vármegyében ala
kult már fiókegyesület s több megyében a fiókegye
sületek most vannak megszervezés alatt. Ismertette, 
hogy az eddigi átlagos egymilió csemetefaültetés 
helyett — amely hazánk tizenhatmilió holdat ki
tevő területén 16 miliő csemetefának csak ki 
veszett részét pótolta, — az ősszel 3 miliő cseme
tefát ültettek. Az egyesület keresztülvitte a védő
szerek olcsóbbátételét és a tavaly megalakult fiók
egyesületek tagjai gyümölcstermésének értékesíté
sében a gazdák érdekeit képviselte. A február kö
zepén megtartandó naggyűlésen az egyesület or
szágos vonatkozású eredményeiről és munkájáról 
informálja majd a nagyközönséget és ismertetni 
fogják azokat a terveket, amelyeket a gyümölcs
termelés révén a magángazdaságok racinonalizálása 
és az államháztartás bevi teleinek szaporítására tű
zött maga e é.

Kiadó lakás
3 szoba, fürdőszobával,

folyó évi m ájus hó l.-tö l. 38

Veszprém, Jókai Mór-u.44. emelet.
Rádiók, írógépek részlettizetósre Fodornál!

(F eltám adt a  Pósa-A sztal.) Bpestről jelen
tik : A régi hírneves Pósa Asztd vidám társasá
gából még élő írók, újságírók, művészek és más 
magyar bohémek elhatározták, hogy a Pósa Asz
talt békebeli, vidám szellemével együtt uj életre 
hívják. Első összejövetelét a fel árnadt Pósa-Asz
tal mu'th tan este tartotta a Poech féle józsefkőruti 
étterem külónhelyiségében, ahol igazán szép tár
saság gyűlt össze. Ót: voltak Barabás Btla, dr. 
LŐrinczy György, özv. Pósa Lajosné Móra Fe
renc, Lampé th G$za, Kiss Istvánná dr.-né, Havas 
István, Móra István, Sebök G/uiáné, Faragó Jenő, 
Móra László, Mühlbeck Károly, Kovács D ‘ies dr., 
Kiss Is ván dr., Clair Vilmos, Jászay-Horváth Ele
mér, Magyar-Mannheimer Gusztáv, Soltész Adolf 
dr., Fráter Dániel, Ditrói Mór, Margó Elek, Kóroda 
Pál, Gracza János, Lakatos Sándor és Sebők 
Gyula. LŐrinczy György köszöntötte elsőnek Pósa 
Lajos özvegyét és a társaságot Faragó Jenő pom
pásan sikerült verses előadásban emlékezett meg 
a régi Pósa-Asztal tagjairól Sebők Gyula, mint 
az összejövitil rendezője, bejelent t e, hogy Her- 
czeg Ferenc, Pintér Jenő* és má^ok influenzájuk 
miatt nem jöh .ttek el, de tuda’ták, hogy a további 
Összejöveteleken készséggel fogna* ré* t/enni. Nagy 
érdeklődés közben szólal fel Barabás Béla, aki 
a feltámadt Pósa-Asztalt melegen üdvözöl e és 
humoros megjegyzésekkel fűszerezett beszédében 
oda konkludrt hogy aPósa Asztal szépéi nemes 
hivatásának úgy fog megfelelni, ha a maga kő ébe 
vonja az ifjú generációt is és mint*gy ot hona 
lesz a külföldről haza hazatérő magyarságnak. 
Majd Kovács Dénes mondott el friss humorral 
kacagtató tör télieteket.

SZÁRAZ ANÓD
W .'-í -Hr; ■:

és zseblám pa elem

UTŐLÉRHETETLEN

(G rot K iebeisberg Kunóról) emlékezik meg 
Here reg Ferenc klasszikus szépségű tanulmányá
ban, amely az Uj Idők legutóbbi számában jelent 
meg. A lap tartalmából kiemeljük még Surányi 
Miklós esszé ét Stendhalröl, Székely Tibor könyv- 
ismeit.tísét B bő Lajos Báthory regényéről. A szép 
irodalmi részt Csathó Ká'mán As Thuesten regé 
nyének folytatása, Gosztonyi Ádám amerikai el
beszélése, Farkas Imre és Molnár Jenő Írásai, Lő
rinc Miklós eibeszé ése gazdagítják. A népszerű 
és kedvelt rovatok melleit művészi kézimunka
mellékletet ta'áiunk az Uj Idők-ben. Herczeg Fe
renc szépirodalmi hetilapjának kiadóhivatala: 
Bpest, VI. Andrássy ut 16 , bárkinek küld mutat
ványszámot Előfizetés negyedévre 6 40 P, egyes- 
szám 50 fillér.

(A M agyar Asszony.) A Magyar Asszony feb
ruári számát a farsangi cikkek és a hozzáillő illuszt
rációk teszik élénkké. Érdekes cikket találunk benne 
a régi magyar tmcokról és nagyon találó humoros 
Írást a mai farsangolókról. Cikkeket Írtak alapba: He
gedűs Gi ta, G Széchy Manitta, dr. Simonné, dr. 
Jankovich Adél, Nagyné Ordódy Paula, Palotay 
Gertrud és mások. Az érdekes rovatok egészítik 
ki a tartalmas, nívós asszonyujságot, amely egész 
évre csak 4 P. Szerkesztőség Bpest, VII. Rózsa-u 23.

(A Polgári D alegyesület hangversenye.) 
Ahogyan már közöltük, a Veszprémi Polgári Dal
egyesület február 11.-én, szombaton este, a Petőfi 
színházban és a Korona termeiben, dr. Rdczné 
Havas Annus hegedümüvésznő, Barabás Sári és 
Kőszeghy Ferenc, a m. kir. operaház szólótáncos- 
nője és szólótáncosa, valamint Érdy Pál, a trop- 
paui opera volt baritonistája, a m. kir. operaház 
vendégművésze közreműködésével zártkörű tánc

S C H R I K K E R  S Á N D O R  ! 
FAIS KOLÁ JA j

ALSÓTE KERES.  '

Nem esitett gyüm ölcsfákat, ■ 
díszcserjéket, rózsákat, ! 

so rfáka t szá llít '
és azok fajazonosságáért felelősséget ü 

vállal. I

vigalommal egybekötött hangversenyt rendez, 
amelynek pontosan háromnegyed 9-kor kezdődő 
műsora a következő: 1. Petőfi—Huber Károly: 
„Nem nézek én, minek néznék", éiekii a Vesz
prémi Polgá'i Ddegyesület. 2 „Liebjswdzer", 
balett. Táncol ák Barabás Sári és Kőszeghy Fe
renc. 3. a) Gluck—Kreisler: „Melódia", b) Pug- 
nani—Kreisler: „Prae udium és Allegro”, játssza 
dr. R Havas Annus 4 a) Verdi: „Ernani", ária. 
b) Szicíliai vecsemye", áda c) Thom as: „Ham*

| let", ária, énekli Érdy Pál. 5 „Hammer Hochzeit 
I dér Holzpuppen", groteszk duett, táncolják Ba

rabás Sári és Kőszeghy Ferenc 6 Strauss: „Kék 
í  Duna" keringő, énekli a Polg Dalegve*ükt ö l 
i perc szünet 7 a) Schumann: „Két g iá rá’os", b) 

Gounod: „F^ui t“ ária, c) Buday: „Az ember", 
énekli Érdy Pál. 8. a) Wieniawsky: „Mazurka", 
b) Kreisler: „Szép rozmarin", járssza Hívás An
nus. 9. Meyerbeer: „Csárdás", tánco'ják Barabás 
Sári és Kőszeghy Ferenc 10 a) Ziegler Béla: 
„Szerenád", b) Fiotow Frigyes : „Gor.düző", bor
dal, énekli a Polg. Dalegyesület. A baritonszólót 
Ehrenfeld Artúr énekli. Kisér Kocsuba E'emér mű
vészeti igazgató. Karnagy: Rhosóczy Rezső.

Anyakönyv.
Születés: Nagy István cipész-s és Nyári Erzsébet 

fia Károly István r. k. - Psotta István késes és Máté Irén 
fia Ferenc Lajos r. k. — Tatai József fuvaros és Németh 
Teréz fia Istv n r. k. Takács Teréz cseléd leánya Etelka 
Ibolya r. k. — Csóti József kőműves s. és Steigler Anna 
leánya Erzsébet r. k-

Halálozás Bíró Sándor fm. rapsz. 78 é., r. k. | 
Sárkány Herta Etelka 7 h , r. k. Farkas József kádár 
63 é., ref. — Csáfordi Mária Magdolna 3 h., r. k. özv. 
Lennert Józsefné Vankó Erzsébet 47 é , r. k. — özv. Vé- 
ber Lajosné Kéz Anna 64 é., r. k.

Házasság: Az elmúlt héten nem köttetett.

1123—1931. sz. 1932. Pk. 6526. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Beck István ügyvéd által képviselt Aeg 

Unió Magyar V llamossági RT. javára 39 P 51 f. 
követelés és járulékai ere jéig a veszprémi kir. já
rásbíróság 1930. évi 2615. sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőnél 1931 nov. hó 10 -én lefoglalt, 1750 
P re becsült ingóságokra a veszprémi kir. járás* 
bíróság fenti számú végzése alapján az árverést 
elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 
§-a alapján még kővetkezőkben megnevezett, va
lamint zálogjogot szerzett más íoglaltatók javára 
is, végrehajtást szenvedő lakásán, Veszprém, Szent 
István ut 15. sz. a|att leendő megtartására határ
időül 1933. évi feb ruá r hó 8. nap jának  délu tán  
3 és fél ó rá já t tűzöm ki, amikor a biróilag le
foglalt bútorok, kályhák s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet ígérőnek, esetleg a becsár a/s-ért is el 
fogom adni. 1000 P-t meghaladó becsértekü ingó
nál a becsérié* 10 u/o át bánatpénzül kezeimhez, 
az árverés megkezdésekor, le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból végrehajtató követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam 
írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1933. január hó 7.
39 Pádár Sándor kir. bír. végrehajtó.
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|  kedvező fizetési feltételekkel, nagy választékban kaphatók

FODOR FERENC
könyv- és papirkereskedésében Veszprém, Szabadság-tér 3.
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