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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örBk Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

M e g in d u ln a k  a k ö z 
m u n k á k .

Az államháztartás egyensúlyának helyre
állításával párhuzamosan a kormány célluda* 
tos gazdaságpolitikai intézkedésekkel akarja a 
gazdasági tevékenységet felfokozni, ami a ter
melés, a munka, a forgalom élénkítésének 
szükséges előfeltétele és ami uj forrásokat és 
alapot van hivatva teremteni az uj adóterhekre. 
A fináncpolitika tehát karöltve jár a gazdasági 
politikával. A mai teljesen bedugult nemzetközi 
hitel idejében külföldi kölcsönre nem lehet 
számítani, a belföldi tőkeképződés sztagnálása 
pedig a hazai tőkeforrások igénybevételét is 
nagyon megnehezíti. Mégis sikerült a kormány
nak a transzferpénzeken keresztül nemcsak 
ötvenmilió pengő álmeneti kölcsönhöz jutni a 
deficit fedezésére, hanem ezenfelül megnyerte 
a  külföldi hitelezők hozzájárulását ahoz, hogy 
a  transzferalapban részükre felgyülemlett 
összegekből 15 miliő pengőt gyümölcsöző be
ruházásokra fordíthassunk, ami lényegileg egy 
ugyanilyen összegű külföldi beruházó kölcsön
nel azonos. Az eként rendelkezésre álló 15 
miliő pengőből a beruházó és közmunkák, 
melyeknek programját már kidolgozták, a leg
közelebbi jövőben megindulnak.

Menyasszony a föld.
Hull az öreg Földre 
Menyasszonyi fátyol,
Nászi fehérben van 
Minden közel s távol.
Nagy esküvő készül:
A tél a vőlegény,
Násznép a sok holló,
Róka, nyest és görény.
Nászindulót hozzá,
Ahogyan csak tudja,
A jeges északi 
Süvöltő szél fújja.

Wslls Iván.

Jó ebédnél nincs jobb.
Irta RadvAnyné Ruttkay Emma.

Tegnap este már alaposan megbeszélték, de 
mégsem megy az olyan könnyen, ahogy elgon
dolja és megbeszéli az ember.

Meg aztán este, jóllakottan, eipihent ideg
zettel, kézimunk'ázás, meg újságolvasás közben a 
három öreg kisasszony figyelme másfelé szalad. 
Igaz, hogy az újságokban is többnyire az ételrecep
tek sora érdekli őket, de mégis csak akad itt-ott 
más érdekes is. Meg aztán közeleg a karácsony, 
maholnap a körmükre ég s az ajándék kézimun
kák anyaga még csak meg sincs véve. Pedig be 
sok minden kell! Vászon,pamut, selyem, gyöngy

Felelős szerkesztő:
Ifj. Matkovich László.

Ezenkívül sikerült a kormánynak a gyár
iparral olyan megállapodást létesíteni, amely 
szerint a nagy gyárak egy munkaszervező inté
zetet létesítenek szövetkezeti alapon, egyenesen 
közmunkák és beruházások megindítása céljá
ból. Ezen a réven kb. 25 miliő összegű uj 
munkálatokat lehet majd végrehajtani, amelyek 
fóképen a gyáripari üzemek modernebb beren
dezését és ezzel az ipari termelés racionalizá
lását vannak hivatva lehetővé tenni.

A beruházások kiválasztásában és meg
indításában a következő szempontoknak kell 
érvényesülniük; Első követelmény, hogy ezek 
a beruházások a szó szoros értelmében gyü
mölcsözőek, vagyis olyanok legyenek, amelyek 
már az első időben uj jövödelmet hajtanak. 
A tizenötmilió pengő transzferpénzből végzendő 
beruházások híven szolgálják ezt a célt. Az 
államvasutak körében olyan beruházások tör
ténnek, amelyek az üzemköltséget lényegesen 
apasztani alkalmasak és ezzel nagyobb jöve
delmezőséget biztosítanak. Ezenkívül nagyobb- 
arányu ármentesitő munkák indulnak megl 
amelyeknek nyomán az árvizveszedelemtő. 
sújtott nagyobb területek kerülhetnek majd meg
művelés alá, ami a  mezőgazdaság bevételét 
szaporítja.

A másik szempont, amelyet figyelembe 
kell venni a beruházások kiválasztásánál, az. 
hogy lehetőleg sok munkást lehessen foglal
koztatni a mai nagy munkanélküliségben. Kü
lönösen sürgősen szükséges ez a földmunkások 
körében és éppen ezt a célt szolgálják az ár- 
mentesitési munkálatok, amelyek költségeinek 
túlnyomó nagy része munkabérre esik és ez
zel igen sok kubikos munkást juttat uj kere
sethez.

cérna, zsinór, rojt, csipke s tudja az Isten, hogy mi 
minden még. S mig ebből a sok kellékből di- 
ványpárna, abrosz, sapka, sál, retikül, keztyü, 
finom alsónemU és más mindenféle meglepetés 
lesz, addig bizony eltelik egypár hét.

De megvan ennek is az öröme. Mekkora 
öröme! A sok vásárlás, jövés-menés, tervezgetés: 
— nem így, hanem amúgy, mégis csak jobb lesz 
úgy, ahogy Anna mondta. Mert minden úgy van 
legjobban, ahogy Anna mondja. 0  a család feje. 
Legtöbbet keres. Most is, amikor Olga és Zsuzsa 
már régen nyugdíjasok, Anna aktív tanárnő s 
ennélfogva körülötte forog, vagy rajta pihen meg 
az egész házirend.

Mikor Olga elszakadt a póstától s csaknem 
egyidöben Zsuzsa is a háztartási iskolától, itthon 
éhesen, szomjasan nekilátak az otthon munkájá
nak. El sem lehet képzelni, hogyan volt akkor, 
amikor minden munkát a cselédnek kellett vál
lalnia és végeznie.

Jaj, hát szép az is, mikor nem kell télidő
ben már a sötét .hajnalon* elindulni hazulról. 
Csak Anna megy el. Az meg még jó is. Olga és 
Zsuzsa szabadabban tudnak fellélekzeni. Valahogy 
úgy érzik magukat, mikor Anna után becsukódik 
az ajtó, mintha mindegyikük a házsártos férjet 
tuszkolta volna k i : no, hála Istennek 1

Mert titokban Anna is eiősen vágyott már 
nővérei nyugodt életére. Hej, ha egyszer már e l
maradna ez az örökös loholás. De hát a pénzt sem 
lehet csak úgy egykönnyen kidobni az ablakon. 
Különösen amióta Olga és Zsuzsa csak nyugdíj
jal szaporítják a bevételt.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Veszprém, Füredi-telep 11. (Telefon 66) 

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

A harmadik szempont, amely irányítja a 
beruházási politikát, az, hogy lehetőleg belföldi 
anyagokat használjunk föl ez uj munkák köré
ben, mert hiszen a belföldi anyagok kiterme
lése is hazai munkáskezeket foglalkoztat és 
ezenkívül lehetőleg a belföldi vállalkozás ré
szére óvja meg a beruházási összegeket. Sőt 
tovébbmenőleg, e beruházások révén lehetőleg 
feleslegessé kell tenni a külföldi nyersanyagok 
és fémgyártmányok jövőbeni behozatalát, ami 
kereskedelmi mérlegünk szempontjából első
rendű fontosságú.

Alig hogy a kormány megindítja az évek 
óta sürgetett beruházásokat, nyomban felüti fe
jét a pártpolitikai gáncsoskodás és kifogásolja 
ezt meg azt a beruházást és közmunkát. Mes
terséges ellentétet próbálnak szítani az ipar és 
a mezőgazdaság között, holott nyilvánvaló, 
hogy a kormány mindent megtesz a mezőgaz
daság érdekében, és legkevésbbé sem részesíti 
előnyben a többi termelő ágazatot. Minthogy a 
tényt magát a gazdasági élet, a munka és a 
termelés megindítását olyan hosszú szünet után 
nem lehet letagadni és eltüntetni, a részletek
ben próbálnak hibákat keresni, régi politikai 
szokás szerint ebből a kizárólag gazdasági 
ügyből is politikumot csinálva. Az ország en
nek a gáncsoskodásnak nem fog felülni, mert 
a meginduló munka előnyös hatásaival min
denki tisztában van és a gazdasági vérkeringés 
felfrissítésétől minden józan polgár megkönnyeb
bülést és kedvező fordulatot vár. (s.)

Csonka MagyarorszAg — nem orszAg 
Egész MagyarorszAg — mennyország!

Pedig milyen jó itthon! Ünnepeken, vaká
cióban Anna nekiveti magát a rendcsinálásnak, 
csak úgy ropog. Az álványon az összes könyvek 
uj papirhuzaiot kapnak. Minden évben más szí
nűt, fényeset. Aztán ahány fiók, polc: az mind 
ki lesz forgatva, ahány skatulya, mind kiüresitve, 
visszarakva. El sem lehet azt mondani, mi min
den gyűlik össze egy életen át ezekben a fiókok
ban, skatulyákban. S ami előkerül, ha szalag, ha 
csipke, ha selyem-maradék, mindent újra ki kell 
tisztítani, vasalni, nehogy bele menjen a moly. 
Meg igy rendbe téve, több fér a fiókba. Közben 
úgy elröpül az idő, mintha kergetnék.

Hanem amikor varrónő jön a házba, me
gint csak Anna az, aki a cédulákon elruorikázott 
holmiból leghamarabb kiadja, amire a varrónő
nek szüksége van.

Olga a takarítást végezte a cseléddel. Igaz, 
hogy ezt a cseléd maga is elintézte volna. De 
mennyire. Erzsi az ötödik esztendőt taposta a 
családnál s szinte már hozzá is öregedett moz
gásban, hangulatban, szokásokban a három öreg- 
kisasszonyhoz, de azért — Isten ments — hogy 
rábízzák egyedül a takarítást. Eltartott az kettőnek 
is kora reggeltől délig, szépen. Mari néni, a mo
sónő ugyan minden hónapban itt töltött legalább 
egy hetet, nagytakarítás, nagymosás címén s tiszta 
volt a ház, mint a tükör, — hanem ha az a min
dennapi takarítás nem lett volna, mivel is teltek 
volna a napok? Valahogyan csak ki kellett töl
teni azt a temérdek — üresen maradt — órát, 
amit hosszú éveken át elrabolt a pósta, meg 
az iskola. (Folyt, köv.)
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hogy S C H M I D T H A U E R  
L >  r r r T R T P T I  k e s e r ű  vize
a legjobb természetes hashajtó, 

tési szerepénél fogva gyorsan 
i i j a a káros b a k t é r i u m o k a t  a szervezetből.

Hamis jelszavak.
A kormány pénzügyi és gazdasági rekons

trukciós terve kiküszöböli az állami deficitet és 
egyúttal megindítja a gazdasági élet megrekedt 
vérkeringését. A nagy cél érdekében, mert külső 
segítségre nem számiihatunk, áldozatokat ró az 
országra, lehetőleg szem elótt tartva az egyes ré
tegek és osztályok teherviselóképességét, az uj 
terhek arányos és igazságos megoszlásával. A párt- 
politikai agitáció ez uj áldozatok kényszerűségét 
és mellözhetetlenségét kormányellenes hangulat 
szitására iparkodik kihasználni, ama régi igazságra 
támaszkodva, hogy az uj adók sohasem népsze
rűek és hogy a tisztviselők táborában a fizelésle- 
szállitás sohasem okozhat örömet Tárgyilagos kri
tika és konkrél javaslatok helyett ez az ellenzéki 
gáncsoskodás jelszavakat dob a tömegek közé, 
amelyek mögött semmi komoly tartalom nincs, 
legkevésbé pedig pénzügyi és gazdasági éssze
rűség.

Az egyik ilyen jelszó, hogy uj addk és tiszt
viselői fizetésleszállilás helyett szüntesse meg a 
kormány az állázhalmozást és akkor mingyárt lesz 
tedezet a deficitre. A Gömbös-kormány, mint ezt 
már több ízben bejelentették, igenis gondoskodik 
a nyugdíjtörvényben arról, hogy állami, vagy egyéb 
közpénztárból senkise húzhasson ezután kellős, 
vagy többszörös jövedelmet és ezzel véget vet a 
valóban jogosulatlan és igazságtalan álláshalmo
zásnak. De azzal legyünk tisztában, hogy az ál
lami kiadásokat az ilyen álláshalmazások leggyö
keresebb kiirtása sem fogja lényegesen csökken
teni, mert ezen a réven mindössze félmilió pengőt 
taharithat meg az állam, amelynek pedig 150 miliő 
pengős deficitet kell kiküszöbölnie. Aki tehát még 
most is az álláshalmozások megszüntetését sürgeti, 
mint a deficit ellenszerét, az tudatosan fílrevézeti 
a közönséget, és komolytalan játékot Uz az állam- 
háztartás fontos problémája körül.

Egy másik hamis jelszó az, hogy az ellen
zéki kritikusok a deficit kiküszöbölésére az állami 
kiadások hirtelen kétszáz miliónyi lecsökkenlését 
ajánlják, amikor nagyon jól tudják, hogy egyik 
évről a másikra ilyenarányu csökkentést megvaló
sítani abszolúte lehetetlen. A folyó költségvetési 
évben a kiadások már 150 milióval mérsékelteitek 
é l  pedig négyszeri tiszjviselői fizetésleszállitással, 
nyugdíjcsökkentéssel és a dologi kiadások igen 
radikális megszorításával. Az állami összkiadások 
nagyobb fele, több mint 600 miliő személyzeti 
fizetés és nyugdíj. Ennek leszállítását hangosan 
ellenzik. A dologi kiadások további lényeges le
szállítása pedig csak fontos intézmények beszün
tetésével, vagy leépítésével volna megvalósítható : 
iskolákat kellene bezárni, kórházakat beszüntetni, 
a megmaradt kórházakban az ápoltak számát csök
kenteni, és más hasonló hasznos és szükséges 
intézmények feláldozásával a szociális nyomort 
még jobban kiélezni. Ezt jól tudja az ellenzék és

azért titkolja gondosan, hogy mimódon képzeli el 
a kétszáz miliós kiadáscsökkentést, mert hiszen 
ha felsorolnák mindazt, amit fel kellene dldozni e 
kétszáz milió kiadási leszállítás megvalósítása vé
gett, úgy nyomban szemben találná magái az egész 
országgal és azonnal vége volna annak a nép
szerűségnek, amelyre mindenekfelett pályázik. Hogy 
ez mennyire igy van, azt mutatja az a félszeg 
taktika, amely ugyanakkor, amikor kétszáz miliós 
megtakarítást követel, a kormány által most elha
tározóit három-nyolc százalékos tisztviselői fizetés- 
redukciót a leghevesebben ellenzi és politikai fegy
verül próbálja kihasználni a kormány ellen. Fize
tést leszállítani: azt nem, de állami alkalmazónak 
tízezreit az utcára kidobni: azt igen ? Ez a költ- 
ségvelésbeli kétszáz miliós redukció is hamis jel
szó, amelyen a józanul gondolkozó magyar nép 
kereszlüllát.

Ugyancsak tudatosan hamis jelszó annak han
goztatása, hogy vissza kell állítani a szabad ke
reskedelmi forgalmat és a szabad devizagazdálko
dást. Minden gondolkodó ember tisztán látja, 
hogy ugyanakkor, amikor egész Európában gaz
dasági elzárkózás dühöng, amikor körülöttünk 
építik a vámfalakat és elzárják a magyar kivitel 
utjál, mi, a kis Magyarország nem lérhetünk át 
a szabad kereskedelemre. Mert hiszen akkor a 
külföld nyakunkba zuditaná a maga termékeit és 
portikáját, ellenben a magyar agrárkivitel minde
nütt zárt kapukra találna. És ugyanez áll a de
vizagazdálkodásra is mindaddig, amíg 37 európai 
állam kötött devizagazdálkodást tart fenn. Felsza
badítani a kereskedelmei és a devizagazdálkodást 
annyit jelentene, mint védtelenül kiszolgáltatni 
önmagunkat a nálunknál erősebb államok gyil
kos versenyének, amely a magyar termelést, a 
magyar gazdasi életet és a magyar pengővalu
tát rövid idő alatt teljesen kivégezné.

Hamis jelszavakkal nem lehet a gazdasági ba
jokat gyógyítani. Ezt csak jól átgondolt, céltuda
tos, pénzügyi és gazdasági reálpolitika hozhatja 
meg, amely, ha áldozatokat ró is a nemzetre, ezt 
az áldozatot a nagy cél érdekében meg kell 
hoznunk. (my.)

A  Gazdasági Egyesület 
közgyűlése.

A közgyűlés előtt az igazgatóválasztm ány  
tartott ülést.

A Veszprémvármegyei Gazdasági Egyesület 
múlt szombaton, Holilscher Károly gazd. főtanácsos, 
országgyűlési képviselő elnöklése alatt igazgató
választmányi és közgyűlést tartott. Holilscher Ká
roly kegyeletes, szép szavakkal emlékezeti meg 
dr. Weszely Tibor felsőházi tag, ihászi nagybirto
kosról, az egyesület köztiszteletben és szeretetben 
állott alelnökéről, akit a kegyetlen sors férfikora 
delén ragadott el gazdatársai köréből. A boldogult 
fáradhatlan buzgalommal és jelentős sikerrel mun
kálkodott mezőgazdaságunk talpraállitásán és ko
rai elhunyta gazdatársadalmunknak érzékeny vesz
tesége. Kegyelettel emlékezett meg továbbá Beretz 
Pál szenlgáli földbirtokos, igazgatóválasztmányi 
tag elhunytéról is, aki önzetlen, buzgó tevékeny
ségével gazdatársadalmunk bizalmát és szeretelét 
vívta ki. Indítványára mindkeltőnek emlékét jegy
zőkönyvben örökítenék meg.

A közgyűlés az igazgatóválasztmány által 
előterjesztett 1933. évi költségelőirányzatot és m ű
ködési tervezetet tudomásul vetle. A mezőgazda- 
sági érdekképviseleti reform megvalósításának szor
galmazása, a szakismeretek terjesztése, a változott 
gazdasági viszonyokhoz alkalmazkodó okszerű 
gazdálkodás, minőségi termelés, a gyümölcster

melés megszervezése, az állattenyésztés minőségi 
fejlesztése képezik az egyesület legközelebbi cél
kitűzéseit. A közgyűlés egyhangúlag igazgatóvá- 
lasztmányi tagokká választotta dr. Karsay Sándort, 
dr. Szegő Miklóst, Velty Miklóst és Raák 
Oyulát.

A közgyűlést megelőzőleg az igazgatóválaszt
mányi ülés, báró Halvány Endre javaslata alapján, 
fölterjesztést intézett a földmivelésügyi kormány
hoz aziránt, hogy a kiadásra kerülő tejrendeletben 
a termelők az eddiginél hathatósabb védelemben 
részesitessenek, a fogyasztási és ipari tej elszámo
lása szabályoztassék, a kötött torgalom, illetőleg 
a hatósági ármegállapilás pedig a tejtermékekre is 
terjesztessék ki. A választmány álirt az alispánhoz, 
amelyben a községi faiskolák helyett járási, illető
leg körzeti faiskolák létesítését nem javasolja. 
Gyümölcsfaápolási tanfolyamok rendezése tárgyá
ban átirt a Felsődunántuli Mezőg. Kamarához és 
ebben a vármegye területén több gyümölcsfaápo
lási tanfolyam szervezését kéri. A GEOSz a me
zőgazdasági érdekképviseletek reformja tárgyában 
múlt évben megkezdett tárgyalások újra felvételét 
kéri. Állattenyésztésünk minőségi fejlesztése érde
kében tervbevette az igazgatóvAiaszImáuy, hogy a 
tavasz folyamán járásonkint ismét tenyészállatdija- 
zásokat rendez s ahoz a földmivelési kormány, a 
vármegye törvényhatósága és a Mezőg. Kamara 
támogatását kérte. Végül elfogadta a választmány 
Töpter Ernő ügyvezető titkárnak gyümölcsterme
lésünk megszervezésére irányuló javaslatát s a ter
vezet részleteinek kidolgozására szükebbkörü bi
zottságot küldött ki.

A Veszprémi Polgári Dal
egyesület hangversenye.
Nagy és előkelő közönség löltölle meg múlt 

szombaton este a Pelőfi-szinháral, ahol a Vesz
prémi Polgári Dslegyesfllet ezévb:n is fényesen 
sikerült hangversenyéi rendezte. A minden szépért 
és jóért lelkesülő főispánunkon kívül a vármegye 
és a város előkelőségeinek egész sorát láttuk ott 
az estélyen, valamint a katonatisztikart tekintélyes 
számban stb. A hangverseny műsorát — ahogyan 
ezt a Polgári Dalegyesülettől megszoktuk — ez- 
alkalommal is kitűnő fővárosi művészek neve már
kázta, akiknek nagyszerű ének- és táncproduk
ciói mellé méllán sorakoztak a helybeli szerep
lők művészi teljesilményeikket.

A bpesti művészek közül elsőhelyen kell 
említenünk Erdy Pá't, a troppaui opera volt tag
ját, most a m. kir. Operaház vendégművészét, 
akinek szép, igen finoman iskolázod baritonja való
sággal megigézte hallgatóit Leheletszerű pianisszi- 
móit lélekzelvisszafojtva hallgatta mindenki, hogy 
azután annál nagyobb erővel törjön ki az ismé- 
telést követelő, tomboló tapsorkán. A „Szicíliai 
vecsernye", „Ernani”, .Hamlet*, „Faust* áriáit, 
Schumann „Két gránátos* át és Buday „Az em
ber* c. művét énekelte. Barabás Sári és Kőszeghy 
Ferenc operatáncosok előbb egy baleltban, azután 
egy groteszk táncosduettban mutatták be kiváló 
lábművészetüket, majd, a viharos újrázásra, még 
mindegyik egy-egy magántáncot mutatott be. Vé
gül Meyerbeer „Csárdásáéval érték el nagy fu- 
rórét, amit elősegítettek színes, változó öltözékeik is.

A helybeli vendégszerepló dr. R iczn i Havas 
Annus hegedümfivésznő volt, aki kélhétlel előbb 
már a királydijas Dalárda hangversenyén frene
tikus sikert aratott. Most magánszámokkal szere
pelt s Gluck-Krei8ler „Melódiája*-bán, Pugnani- 
Kreisler „Praeludiutn* ában és „Allegro“-jában, 
Wienavsky „Mazurká“-jában, végül Kreisler „Szép

NAGYIWIHÁLY FERENC
oki. mérnök,

hites szakértő, országos földmérövizsgáló bizottság tagja 
m é rn ö k i ir o d á ja
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Elvállal
földmérést, tagosítást, vitás határok rendezését, 

Viziépitkezések, lecsapoiások, alagcsövezések, öntözések, 
vízhasználatok, iparvasutak, utak, bidak stb.
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Építkezések műszaki szerelését és ellenőrzését. 
Mindennemű műszaki ügyben tanácsot ad.
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Elsőrendű sláger-kották

2 P helyett 70 fillérért
óriási választékban kaphatók 

FODOR FERENC könyvkereskedésiben.

rozmarin” c. művében csillogtatta nagyszert! elő
adó és tehnikai művészeiét A kűzOnség őt is 
számtalanszor a lámpák elé hivta.

A Polgári DalegyesUlet Petőfi-Huber .Nem 
nézek én, minek néznék” c. zenekölleményt, 
Strauss .Kék Duna keringő'-jét, Ziegler B. „Sze- 
renád*-ját éa Flotow F. .Oondflző” c. bordalát 
énekelte s valamennyivel óriási sikert ért el. Csak 
a legteljesebb dicséretlel szólhatunk a dalárda 
pompás, precíz Osszetanultságáról és a fejlődés
nek arról a kiváló fokáról, ahova Rhosőczy Rezső, 
jeles karnagyuknak, valamint a dallosoknak lelke
sedése és szorgalma az egész énekkart fejlesztette. 
Ezen az utón haladva, hovahamarabb az ország 
legjobb dalárdáival bízvást felvehetik a versenyt. 
Volt is meleg és hosszas ünneplésben részük, 
dalárdának, karnagyának egyaránt.

Az ének-, hegedű - és táncszámokat, valamint 
a Strauss-keringőt Kocsuba Elemér, a dalegyesü
let művészeti igazgatója kisérte, s maga is külön 
művészit produkált a zongorán. A hangversenyt 
reggelig tartó lánc követte vidám hangulatban.

BeQdant francia geológus 1818. évi tanulmány-

Irta Faltér Jenő. 8
.A  polipfélék szabálytalan, legföljebb egy 

hüvelyk átmérőjű, kis gömbszerü alakban jelennek 
meg, összefüggő kis nyalábokat alkotva. Ezek a 
zúzott organikus padok rendkívül emlékeztetnek 
azokra, amelyeket Bős Dauphinében, az Ucheux 
hegy tövében figyeltem meg, illetve St-Paul—Tro- 
is—Chateaux vidéki leknőben St-Eyriesben, ahol 
ezek tömör, kagylós mészen feküsznek, teljesen 
analóg módon a párisi durva mésszel. Ugyanilyenek 
még a Villeneuve des avignoni és Montpellier.i 
homokos-kagylós mészkőpadok. Végül idézhetném 
még az alsó appenini dombvidék homokpadjait is. 
Mind e helyeken csaknem ugyanazon balanusfélé- 
ket, osztrigákat és polipokat találjuk.

Ugyanezen kagylós homokkőrétegeket talál
tam minden egyes gödörben, dacára annak, hogy 
azok elég távol voltak egymástól, nyilvánvaló te
hát, hogy ezek az egész nagy síkságon megvannak 
s valószinüleg teljesen egyezők azokkal, mint a 
melyeket később Sopron vidékén találtam, ugyan
ennek a medencének a nyugati részében, amely 
ugyanily zúzott kövülelmaradványokkal van tele.’*)

Dunántúli utam egyik fontos célja azoknak 
a bazaltkúpoknak megtekintése volt, melyek a Kis 
Alföld síkságából egész elszigetelten emelkednek 
ki •  amelyekre Schusler-’) még pesti tartózkodá
som alatt hivta föl figyelmemet. Ezek a Somló- és 
Sághegy, melyek teljesen izoláltan és távol egy
mástól emelkednek. Érdekesek már azért is, mivel 
a Kis Alföld szélén, a meszes-homokos hegyvidék 
északi végében emelkednek, távol a tőlük délre 
elfekvő balatoni bazalthegyektől.

A borairól híres Somlóhegy, gazdag szőlői
vel félórányira fekszik Devecsertől, illetve Vásárhely
től északra. Alakja szabályos csonkakúp s körül, 
belül 60 m-re emelkedik a Kis Altöld fölé’8) s 
közelében semminemű halmot se találunk. A hegy 
tövében, altól a pillanattól kezdve, hogy a szőlőkbe 
érünk, melyek a hegy oldalát takarják, bazalt da
rabokon járunk. Itt minden azzal van födve és 
pedig annál du rabban, minél magasabbra érünk, 
mindaddig, mig a hegy meredek részéhez nem 
jutunk. Itt tömör, egynemű bazaltot találunk, mely
nek törése olyan, mint a cukoré s rendkívül finom 
csillogó földpátokkal van telehintve, melyek ragyo
gásukkal élesen csillannak ki a fekete-szürke alap
anyagból. Ha a rendkivül dús földpálokal lupéval 
vizsgáljuk, úgy azt Htjuk, hogy azok számtalan 
apró kis fekete pontból vannak összerakva. Az 
olvasztó tégelyben ezek a bazaltok egy fehér ema- 
ilt adnak, melyben igen sok finom kis fekete 
rémesé úszik. Ezek olivin tartalmúak, hol zöldes,

hol vOröses színűek s egy fekete, üveges, kissé 
fémfényü anyagot ismerhetünk meg bennük. Ill
őit az alapanyagban apró kis sejteket találhatunk, 
melyek hol üresek, hol aragonitlal kitöltőitek. A 
kőzetben ezenkívül kis fészkeket találunk, melyek 
első pillanatban úgy hatnak, mintha idegen anya
gok lennének, az ember azonban csakhamar rájön, 
hogy ezekben a részekben a bazaltot alkotó ele
mek különbözőképen viselkedtek, Így a földpát is 
sokkalta nagyobb kristályokban jelenik meg, ami
nek következtében ezek a részek granaioid struk- 
lurájuak.” (Folyt, köv.)

") Beudant pompát leírásából itt azonnal ráisme
rünk az Ajkarendek —Tósokberénd-Devecser—Somlóvá- 
sárhely körüli nagykiterjedésü pannoniai-pontusi homokré
tegekre. (L. bővebben Lóczy Lajos idézett művét p. 393.)

" )  Schuster János Konstantin (1777 - 1839) a pesti 
egyetem nagynevű természetrajz és vegytan tanára, sok 
kitűnő útmutatással szolgált Beudantnak dunántúli tanul
mányukéhoz.

M) .Barométeremet — írja Beudant a Bakonyban 
véletlenül eltörtem, aminek következtében a további ma
gasságméréseimet úgy eszközöltem, hogy megmértem azt 
a szöget, melyet a hegy oldala és a síkság egymással be
zárnak. Természetesen a tengerszint fölötti magasságot 
csak úgy tudtam meghatározni, ha ismertem annak a sík
ságnak abszolút magasságát, mely mérésem alapjául szol
gált. A hegyek magasságát pedig csak azon az alapon 
viszonyíthattam egymáshoz, miszerint fölvettem, hogy azon 
a síkságnak egy és ugyanazon nívójából emelkednek. 
Megállapítottam ugyanis, hogy mindama mérések alapján, 
melyeket a Duna mentiben eszközöltem, a Kis Alf ldet, 
illetve a győri medencét 120—130 m. közepes tengerszint 
fölötti magasságúnak vehetem föl, úgy, hogy a Somlóhegyet 
180 -190 m. magasnak mondhatom.*

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

gyéspüspök kedden Bpeslen részivel! gróf Apponyi 
Albert temetésén. — D. Kapy Béla evangélikus 
püspök múlt szombaton családjával Bécsbe uta
zott s olt este előadást tartol! a Collegium Hun- 
garicumban. Vasárnap pedig magyar prédikációt 
tartott a reformátusok belvárosi templomában. — 
Rtek Nikoláj észt tábornok vasárnap Veszprémben 
vendége volt a megyéspüspöknek. — Dr. Berky 
Miklós, Veszprém város polgármestere vasárnap 
Bpesten résztvesz a Városok Orsz. Kongresszusá
nak gyűlésén. Hétfőn pedig a városok küldöttsé
gével a pénzügyminiszterhez megy, a városok pénz
ügyeinek rendezése végett.

— A p ip a  koronázásának  évfordulója.
XI. Plusz pápa most töltötte be megkoronázlatá- 
sának II . évfordulóját. Az évforduló alkalmából 
vasárnap reggel a veszprémi székesegyházban 
Unnepies hálaadó szentmise volt, amelyet dr. Roll 
Nándor megyéspüspök pontifikáit fényes segéd
lettel. Majd Csiszdtik János c. püspök, ny. meghat, 
miniszter szentbeszédben emlékezeti meg a katoli
kus egyház fejedelméről. Az istentiszteleten, a nagy 
közönségen kívül, résztveltek a meghívott polgári 
és katonai hatóságok képviselői is, élükön dr. 
Kenessey Pongrác főispánnal.

Ztrcröl jelentik: A pápa koronázási évfordu
lóján a hálaadó ünnepélyes szentmisét vasárnap 
dr. Wetner Adolf apát celebrálta a monostori 
templomban.

— Antal G éza és Kapy Béla püspökök 
a  P ro tes tán s  Irodalm i T á rsa ság  esté jén . Győr
től jelentik: Az Országos Bethlen Gábor Szövet
ség és a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság a 
győri Lloyd nagytermében február 2 6 -án estélyt 
rendeznek, melyen a megnyitó beszédet dr. Antal 
Géza dunántúli református, a bezáró beszédet pedig 
D. Kapy Béla evangélikus püspök fogja mondani.

— G yászistentiszteletek  Apponyi Albert 
é rt. A nagy halott lelkiüdvéért hétfőn reggel 9 
órakor Unnepies gyászistentisztelet volt a székes- 
egyházban, amit Kauzli Dezső prelátuskanonok 
celebrált. A rekviemen jelenvoltak a meghívott 
hatóságok képviselői is és nagyszámú gyászoló 
közönség. Kedden délelőtt, a temetés idejében 
pedig, a megyéspüspök rendeletére, a veszprémi 
róm. kát. egyházmegye valamennyi templomában 
egy óra hosszáig szóllak a harangok. — A vesz
prémi izraelita templomban pedig mull pénteken 
délután volt a gyászistentisztelet Apponyi Alber
tért. Az énekkar gyászdalt énekeli, majd dr. hun  
Lajos főrabbi méltatta a nagy államférfi érdemeit. 
A rekviemen az elöljáróság és képviselőtestület 
tagjai, valamint nagy közönség veti részi.

M. kir. Osztálysorsjáték.

Főnyeremény:

Ötszázezer pengő
Húzás: február 8-tó l március 10 ig.

S z e r e z z e n
S z e re n c s e
S z á m o k a t
S z ű c s n é l

Szűcs Ede Bankháza
tr  k ir. o sztá ly so rsjá ték  főárusitó  helye 

Veszprém .

— Egyházi h írek . A veszprémi megyés
püspök egyházmegyéje tanítói fegyelmi tanácsának 
elnökévé, újabb három évre, dr. Simon György 
prelátuskanonokol nevezte ki. — Ugyancsak a 
megyéspüspök a veszprémi székesegyház nagybőjti 
szentbeszédeinek elmondásával Huchtbausen Lajos 
papneveldéi h. igazgatót bízta meg.

— V eszprém várm egyét országgyűlési 
képviselői képviselték Apponyi A lbert tem e
tésén . Gróf Apponyi Albertnek, a nemzet nagy 
halottjának kedden, Bpeslen végbement temetésén 
Veszprém vármegye törvényhatóságát dr. Ángyán 
Béla ny. államtitkár, pápai, gróf Festetics Sándor 
enyingi, Ftühwirth Mátyás ugodi, Holitscher Ká
roly gazd. főtanácsos, zirci, dr. Scbandl Károly 
ny. államtitkár, devecseri és dr. Zsigmond Gyula 
nagyvázsonyi országgy. képviselők képviselték.

— A veszprém i helyőrség  tisz tikarának  
jótékonycélu hangversenye. A veszprémi hely
őrség tisztikara a város ínségeseinek javára ren
dezett nagyszabású hangversenyét, amely kétség
kívül a farsang egyik legfényesebb sikerű estjének 
Ígérkezik, február 18.-án, ma szombaton este fél 
9 órakor katonai pontossággal kezdi. Ezért a ren
dezőség újból felkéri a közönségei a pontos meg
jelenésre, mivel az ajtók az egyes számok alatt 
feltétlenül zárva lesznek. A hangversenyen, amint 
már több Ízben közöltük, közreműködik, Schwartz- 
kopf Artúr közismerten jeles főkarmester szemé
lyes vezénylete alatt, a m. kir. „Szent István” 3. 
honvéd gyalogezred teljes zenekara Szfehérvárról. 
E helyen közöljük, hogy Schwartzkopf főkarmes
ternek egyik itt is bemutatásra kerülő zenekari 
szerzeményét („Magyar szvit”) a magyar rádió is 
rövidesen közvetíti, illetve műsorába már fel is
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Tette. A zenekaron kívül közreműködnek míg 
Major Istvánná szül. récsei Bikeffy Panna, Or
szágit Tivadar európai hirO hegedűművész él 
Major István százados. A gyfijlőiveken nem sze
repló magánszemélyek jegyeket Fekete Gyula di
vatáru kereskedésében jegyezhetnek elő. A ren
dező- bizotlfág kéri a hőlgyket, hogy, a hangver
seny nemes céljának megfelelően, egyszerit dél
utáni, az urak pedig sőtél ruhában szíveskedje
nek megjelenni. Egyúttal a legnagyobb köszönettel 
nyugtázza a mai napig beérkezeti újabb felülfize- 
téseket: vitéz Kulassy Ignác tábornok 9. dr. Hor
váth Béla 5. Nitrokémia Rt. gyárvezetésig és tiszt
viselői kar Fűzfő 17, Rády Andor 2, Hankó Ernő 
2, dr. Jánossy József 2, vitéz Székely János al
ezredes 2 P.

— A katolikus egyház gyásza Apponyl
A lbertért. A nemzet ősz pátriárkájának váratlan 
elhunyta mély gyászba borította a katolikus egy
házat, amelynek a megboldogult hűséges híve 
volt. A nagy fájdalomnak, ami a magyar katolikus- 
Ságot érte, kifejezést adott a veszprémi róm. kát. 
egyközségnek Serák József kanonok plébános el
nöklésével vasárnap délelőtt tartott számadó köz
gyűlése is, amelyen napirend előtt dr. Jánosy Jó
zsef törvényszéki tanácselnök, az egyházközség 
világi elnöke nemesveretű szavakkal emlékezett 
meg Apponyi Albertról s kegyeletesen hódolt kü
lönösen két kimagasló erénye: egyházához
való törhetetlen ragaszkodása és hajlithatlan ma
gyarsága előtt.

— A viselt magas állásait és anyagi össze
köttetéseit — mondotta többek közölt — a saját 
anyagi előnyére és céljaira soha ki nem használva, 
egyedül a haza és emberiség boldogitásának gon
dolata vezérelte összes közéleti tevékenységét, s 
az ezzel járó küzdelmekhez és fáradalmakhoz ere
jét, bizalmát és reménységét az Istenbe vetett 
mélységes hitéből merítette; a két szent eszmény: 
a hit és a hazaszeretet acélozta meg erejét úgy, 
hogy a legnagyobb testi fáradalmakat és lelki meg
próbáltatásokat még pátriárkái korában is fia
talokat megcsúfoló testi és szellemi könnyedséggel 
tudta leküzdeni és elviselni. Hazafi volt, de egy
úttal világpolgár is a szó legnemesebb — keresz
tényi — értelmében: a hazája boldogságáért ra
jongó nemes szive mindenkor nyitva á lőtt az ál
talános emberi óhajok és jogos törekvések szá
mára is. Honszerelme nem a haza földjének 
anyagi javaiból, vagy magyar voltának előnyeiből 
(melyekből még nem régiben a magyarnak, fő
ként a magyar mágnásnak elég bőven kijutotl) 
táplálkozott, hanem az ő valláserkölcsi életfelfogá
sában gyökerezett úgy, hogy minél megalázcttabb- 
nak, minél elhagyatottabbnak, minél koldusabb- 
nak látta hazáját, hazaszeretete annál mélyebb, 
annál lángolóbb és áldozatosabb lett.

— Ezek az erények tették őt a .magyar 
igazságának és a magyar katolikus közéletnek s 
egyszersmind az egész emberi nem boldogságé- 
nek is keresztes bajnokává és hivatotl elöharco- 
sává. Ezek az erények emelték öt az erkölcsi 
tökéletességnek arra a magaslatára, amelyre ha
landó egyáltalán eljuthat. Ezekkel érdemelte ki a 
boldog halál kegyelmét, amely neki megadatott, 
mert szent meggyőződést ért kezdettől fogva, szive 
utolsó dobbanásáig, álhatatosan küzdött és bizva- 
bizolt s hitt Islenben, az örök isteni igazságban 
és Magyarország föllámadásában.

A gyönyörű beszéd mély hálást lett az 
egybegyűltekre, majd Apponyi emlékét a közgyű
lés jegyzőkönyvében örökítette meg.

— Ha majd ön is rájön, mit tud az IGMÁNDI.
Alkalomadtán csak azt fogja használni I
— Adom ányok a  veszprém i inségak- 

clóra. A városi Szegényügyi Bizottság közli: 
Újabban az inségakció részére alábbi adományok 
érkeztek: Készpénz: A kormányzóké őlőméltósága 
nyomorenyhitő akciója keretében: Veszprémi és 
Megyei Takarékpénztár, Egyházmegyei Alapítványi 
Pénztár 100—100 P. Élelmicikkek: gróf Zichy 
Pál nagyvázsonyi uradalma 2 drb. szarvas, a 
Rel. Nőegylet részéről özv. Beöthy Gáborné, dr. 
Bognár Jánosné, Csajághy Károlyné, özv. Fog- 
thűy Miklósné, Forster Imréné, Kovács Gyuláné, 
Laszip Oyötgyné, Makay Zoltánná, Regényi Re- 
zsőné, özv. Segesdy Kálmánná együtt 18 kg. túró,
8 és fél liter tejfel; Kovács József sűtőmester 
100 drb. zsemlye, Ley József mészáros 3 kg. kol
bász. Ruhanemilek: Gaál Lajosné 2 pár férfi cipő 
és 2 pár kamásni, N. N. 1 drb. férfi ing. Az 
adományokért ezúton mond leghálásabb köszöne
tét a Szegényügyi Bizottság.

Városi közgyűlés Pápán.
Pápáról jelentik: Pápa város képviselőtestü

lete mull szombaton Hamuth János polgármester 
elnöklése alatt, rendkívüli közgyűlést tartott, ame
lyen majdnem az egész képviselőtestület megjelent 
A polgármester napirend előtt szép szavakkal pa- 
rentálta el Apponyi Albertét. Indítványára érdemeit 
jegyzőkönyvben örökítették meg és gyászoló csa
ládhoz részvétiratot intéznek. Majd a közgyűlést, 
a város gyászának jeléül, tiz percre felfüggesztette. 
Szünet után dr. Weszely Tibor haláláról emléke
zett meg kegyeletesen, akinek érdemeit szintén 
jegyzőkönyvbe iktatták és özvegyéhez részvétiratot 
intéztek. Ezután a polgármester meleg szavakkal 
üdvözölte a képviselőtestületet és kérte, hogy a 
város javára irányuló munkásságában támogassák. 
Minden cselekedetében a város önzetlen szeretele 
fogja vezetni és személyválogalás nélkül fogja ke
resni az igazságot, amely a boldogulás útjára ve
zet. Majd részletesen beszámolt a városházán ed
dig szerzett tapasztalatairól és szigorú gazdálko
dást Ígért. A polgármester bejelentését helyeslőleg 
tudomásul veliék. Majd Nánik Pál annak a 100 
miliónak a sorsa iránt érdeklődött, amelyet még 
1924 júliusában dr. Paupera Ferenc volt pápai 
képviselő ajándékozott a városnak egyetemes sze- 
retetház céljaira, aminek a sorsa azonban teljesen 
ismeretlen. Kérte a polgármesteri, hogy arról a 
legközelebbi közgyűlésnek jelentést tegyen, amit 
a polgármester meg is Ígért.

Ezután megalakították a város különböző 
bizottságait. Dr. Nagy György a pápai dohánygyár 
érdekében szólalt fel, mivel hírek terjedtek el arról, 
hogy a kormány a dohánygyár működését, áru
felhalmozódás miatt, beszünteti. Kérte a polgár- 
mestert, mindent kövessen el ennek megakadályo
zására, amire a polgármester megnyugtató kijelen
tést tett. Böhm Samu a szemétfuvarozás ügyében 
interpellált, mert olyanoktól is szednek dijat, akik
től szemetet nem hordanak. A polgármester szerint 
ezen csak a szabályrendelet módosításával lehet 
segíteni. Nánik Pál aziránt interpellált, hogy a 
mértékhitelesítő hivatal miért nem kezdetle meg 
működését. Ez igen sérelmes az iparosokra és 
kereskedőkre. A polgármester tanulmányozni fogja 
az ügyet és a legközelebbi közgyűlésnek jelen
tést tesz.

E ló z d  m eg a  n a g y o b b  b a j 't ,
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 ó l  s z e n v e d s z  k á r t .

— Állatorvosi kinevezések. A földműve
lési miniszter dr. Erdős László devecseri m. kir. 
főállatorvost állategészségi felügyelővé Nyíregyhá
zára nevezte ki. Helyébe uj járási állatorvosnak 
dr. Orosz Dániel került.

— Jól sikerült a  MOVE teaes tje . Vára
kozáson felül fényesen sikerült a Move Veszprémi 
Spcrtegyesület múlt hét csütörtökjén rendezett 
teaestje, melyen a hétköznap dacára nagyszámú 
közönség vett részt. A MOVE negyedik teaestje 
szombaton este 8 órai kezdettel lesz a Kát. Kör 
emeleti helyiségében, melyre, tekintve az előzők
nek nagy sikeréi, szeretettel hivjuk fel a családias 
teaesteket kedvelő közönség figyelmét.

— A hála. Egy érdekes és korunkra jel
lemző esetről értesültünk. A Veszprémvármegyei 
Testnevelési Felügyelőség és városi testnevelési 
vezető, hosszas, szeretetteljes utánjárással, Vesz
prémben, Jutáson és Hajmáskéren ruhanemüeket 
gyűjtött a veszprémi szegénysorsu leventekötelesek 
részére s azokat 114 levente közölt kiosztotta. 
Egy-egy fiatalember több ruhaneműt is kapott. Az 
adománygyűjtők örültek, hogy a reászorult fiata
lokat egy kis jobb ruhához tudták juttatni és vi
szonzásul tőlük semmi mást nem vártak, mint ma
gyar leventéhez illő derekas, pontos kötelességtel- 
jesitést. És mi történt? A ruhakiosrtást követő első 
foglalkozáson a ruhákkal megajándékozott leventék 
közül csak hárman jelentek meg. — Eddig a tör
ténél, ami igen szomorú képet nyújt. Mert aki a 
jó tettért hálás tud lenni, az önmagáról állítja ki 
a legszebb erkölcsi bizonyítványt. A hála ugyanis 
a legnemesebb emberi tulajdonságok egyike. És 
nem is olyan nehéz hálásnak lenni, kivált ha fejé
ben nem kérnek egyebet, mint a törvény által is 
előirt hazafias kötelesség teljesítését. Reméljük, 
hogy ezeket olvasva, magukba szállnak és igye
kezni fognak kibájukat jóvátenni.

— Cserkészbeszámoló - cserkészm ulatság.
A veszprémi gimnázium 126. számú Szent Imre 
cserkészcsapata mull szombaton délután tartotta 
tábori beszámolóját az intézet dísztermében. A 
műsort egy élvezetes népszínmű nyitotta meg, 
majd a tábor krónikájáról, gyomráról és humorá
ról számolt be a csapat rovósmestere, illetőleg 
humoristája. Dr. Csaba Jenő parancsnok a csapat 
munkájáról és a jámboréról, annak anyagi és er
kölcsi jelentőségéről tartott előadást. — Febr. 25 - én, 
jövő szombaton d. u. 4 órakor farsangi mulatsá
got rendez a csapat, belépődíj nélkül, amelyre a 
kedves szülőket és a cserkészet barátait szeretettel 
várja a Parancsnokság.

— Iskolánkivüli népm űvelés. Ajkáról je
lentik : Az ajkai iskolánkivüli népműv. egyesület
ben legulóbb Nagy Sándor ev. tanító a gyümölcs- 
termelésről tartott előadást. Példákkal és statiszti
kai adatokkal bizonyította, hogy a gabonatermelés 
nem rentábilis s ezért helyette célirányosabb, ha 
a gyümölcstermelésre térünk át. De csak olyan 
gyümölcsöt termeljünk, amely exportképes és a 
külföld ízlésének is megfelel. A tartalmas előadást 
a közönség nagy megértéssel fogadta. Közremű
ködlek még Szőke Jolán, aki Tompa „A gazdag 
rokon" és Horváth Ida, aki Arany .Both bajnok 
özvegye" c. versét szavalta nagy sikerrel.

— A Nem zeti Kaszinó tisz tú jító  közgyű
lése. A Veszpiémi Nemzeti Kaszinó vasárnapra 
jelzett éves közgyűlését elhalasztották és azt február 
26. án, jövő vasárnap d. u. 5 órakor fogják meg
tartani. A közgyűlés általános tisztujitással lesz 
kapcsolatos.

— „Credo“-gyülés. .Credo" összejövetelt 
tart az egyesület február 19.-én, vasárnap d. u. 5 
órakor a Kát. Kör nagytermében. Előadó lesz dr. 
Gtudovátz József hittanár. A tagok megjelenését 
kéri a vezetőség.

— Izrae lita  h itközségi vá lasztások . A
veszprémi izr. hitközség elnökségének, elöljárósá
gának és képviselőtestületének három éves man
dátuma lejárván, az uj választást február 26.-án 
délelőtt tartják meg az izr. hitközség nagytermé
ben. A szavazás kezdete reggel 8 órától déli 12 
óráig tart.

— Javu l a  vasúti közlekedés V eszprém - 
várm egyében. A miniszterelnök veszprémi láto
gatása alkalmával a Veszpiémi Ipartestület elnök
sége kérte a vonalközlekedés megjavítását Vesz
prém és Bprst között. Ezügyben dr. Schandl 
Károly ny. államtitkár, a devecseri kerület ország
gyűlési képviselőjéhez is fordult hasonló kérelem
mel, amelyre most a MÁV igazgatósága közölte, 
hogy a május 15.-én életbelépő menetrendterve
zetben Veszprém város legmesszebbmenő igényei
nek kielégítésére lehető figyelemmel voltak. Acell- 
dömölk—Veszprém külső p. u.—szfehérvári vona
lon egy közvetlen vonat Bpest DV-ra, egy köz
vetlen vonat pedig BpestK. p. u.-ra és viszont 
fog közlekedni. Veszprém, mint megyeszékhely, 
úgy a bpesti, mint a celldömölki, ujdombóvári, 
győri és bfüredi viszonylatban reggel, délben és 
este induló, illetve érkező vonatot fog kapni. 
Bpesltel naponta 6 vonatpár utján nyer összeköt
tetést. Amint ezekből kitűnik, a vidék közlekedési 
igényeinek kielégítésére a MÁV igazgatósága min
dent elkövetett. Itt jegyezzük meg, hogy, értesü
lésünk szerint, a motoros vonatpár március 1.-től 
kezdve újból közlekedni fog Veszprém-K. p. u. és 
Celldömölk között.

— M űsoros esték . Devecserböl jelentik: A 
Devecseri Kát. Leányklub vasárnap táncmulat
sággal egybekötött, fényes erkölcsi és anyagi si
kerű műsoros estét rendezett a Sárközy-vendéglő- 
ben. A termet zsúfolásig megtöliötte a közönség 
és vidékről is szépszámban jelentek meg. Az est 
műsorában két egyfelevonásos vígjáték, monológ 
és egy párjelenet szerepelt. A szereplők vala
mennyien kedvesek és helyesek voltak. Különösen 
viharos taps köszöntötte Balogh Ilonkát és Wictán 
Bébit. Eredeti volt Kiss Irén és Relsinger Kató. 
Bájosak és csinosak voltak Lumpé Emmi, Németh 
Angéla és Rosta Manci. Kitűnő volt Nagy Márta 
és Nagy Marianna, úgyszintén Rupert Margit, 
Relsinger Terus és Sass Zita. Ács Jolán kedvesen 
monológizáll, Oravecz Teréz pedig Welchner Er
zsébet két gyönyörű költeményét szavalta nagy 
hatással. A jelenvolt költönöt zugó tapssal, hosz- 
szasan ünnepelte a közönség. Kovács Pulyu a 
tőle megszokod művészettel játszott, úgyszintén 
az egyetlen férfiszereplő : Zimics Béla is. Kókay 
Margit tanárnő kellemesen konferált. A rendezés 
nehéz munkáját Molnár József tanító végezte.
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Utczás Károlyné, sz. noszlopi Noszlopy Emma

Peremartonból jelentik: A MANSz berhida— 
peremartoni fiókja, amely Boglsich Gyuláné, gyár- 
igazgatóné védnöksége alatt működik, igen látoga
tott, kiválóan sikerült farsangi műsoros estet ren
dezett, amely anyagilag is szép jövedelmet jutta
tott a MANSz nemes céljaira. A komolyabb kul- 
turdélutánokat most vidám szórakozással váltották 
föl s ezeken is a MANSz leánytagjai szerepeltek. 
Mindnyájan a legnagyobb odaadással és készség
gel igyekeztek egyesületük ügyét elóbbre vinni. A 
kedves leányszereplók: Lacza BOzsike és Viktória, 
Brand Panni, Rács Ilonka, Ficzek Jolánka, Kovács 
Juliska, Ridll Klárika. Gerebics Karolin és Mária 
a tólük megszokott rutinnal a tudásuk javát mu
tatták be. Egy gyönyOrü költeményt Kenessey 
Mária, a kézimunka tanfolyam vezetóje szavalt 
kiválóan. A kultur és műsoros esték rendezését 
Sír obi Ti vadamé, községi főjegyző neje, a kézi- 
munkacsopoit és a vigalmi bizottság elnöke, fá
radhatatlanul, dicséretes ügybuzgalommal végezte. 
A műsoros este bévé ele 160 P  volt. A legjobb 
hangulatban reggelig húzta a cigány a talpalava- 
lót. Meg kell még emlékeznünk ifj. Fiiak József
ről, a Berhida—Peremartoni Iparos Olvasókör 
elnökéről, aki az est sikerét közreműködésével 
is biztosította.

— A pápai Irgalmaskórház betegfor
galm a. Pápáról jelentik: A pápai Irgalmasrend 
közkórházában az 1932. év folyamán 1777 beteget 
ápoltak, 30 801 ápolási nappal. Egy beteg átlag 
17 3 napig állott gyógykezelés alatt; az á tagos 
napi létszám 84 volt. Az 1777 beteg közül férfi 
volt 889, nő 888. Ezek közül pápai 1006, pápai 
járásbeli 574, devecseri járásbeli 44. zirci járás- 
beli 20, veszprémi 20, vasmegyei 37, győrmegyei 
33, soproni 16, egyéb 17. Az év folyamán a kór
házban 889 nagy műtétet végeztek és az ambu
lancián 4946 bejáró beteget kezeltek.

— S trauss  János, a keringőkirály gyönyörű 
muzsikáju filmje: az Udvari bál a moziban szom
bat vasárnap. Szerdán csütörtökön, filléres hely- 
árakkal: A templom egere c. vígjáték.

— T áncm ulatságok . A Veszprémi Nemzeti 
Kaszinó február 18-án, holnap vasárnap este 11 
órai kezdettel, saját helyiségeiben, zártkörű tánc- 
estélyt rendez. A zenét a szfehérvári katonazenekar 
szolgáltatja.

Sólyból jelentik: A Sólyi Polgári Olvasókör 
február 26.-án, Farsang vasárnapján műkedvelő 
előadással egybekötött táncmulatságot rendez, 
amelyre ezúton is minden érdeklődőt meghiv a 
rendezőség.

Zlrcről jelentik: A Zirci Gazdakör február 
26.-án, a Steibl- vendéglőben, könyvtáralapja ja
vára, zártkörű táncmulatságot rendez.

— Szerkesztői Üzenetek. Vidéki tudósító
inknak. Kérjük kedves tudósitóinkat, hogy híreiket 
lehetőleg levelezőlapon közöljék, ami bélyegmeg- 
takaritást jelent. Egy levelezőlapon, tömören fo
galmazva, több hir is elfér. — Caligula. Versei
ben van érzés és hangulat, közölni is fogunk be
lőlük. A formára, ritmusra és rímekre azonban 
jobban kell vigyázni. Várjuk a prózát is.

— Nyilvános nyugtázás. A Veszprémi 
Evangélikus Nőégylet február 5.-én rendezett jó- 
tékonycélu teaestélyéhez hozzájárultak: Természet
ben : Arany Istvánná, dr. Agárdy Imréné, Bodlaky 
Osvaldné, Bogdán Mátyásné, Bokrossy Ferenc, 
Báthory Károly (Szentkirályszabadja), dr. Bordás 
Árpádné, dr. Bélák Imréné, Csomay Károlyné, dr. 
Csiba Mórné, dr. Cseresnyés Józsefné, Dákay 
Péterné, Dőri Katinka, dr. Fojt Jenőné, Forster 
Imréné, Fata István, id. Futó Sándorné, Füleki 
Béláné, özv. Gyenes Jánosné, Gaál Lajosné, Gö- 
möry Károlyné, Gálos Gyuláné, Hammerschmidt 
Ernőné, Hartmann Alfrédné, Halász Mária, Her- 
mann Gyuláné, dr. Horváth Béláné, Horváih Re- 
zsőné, Horváth Istvánná, Imreh Gézáné, Korinszky 
Győzőné, Köztisztviselők Szövetkezete, Kiss Vince, 
Kocsis Sándorné, Keresztes N. (Jutás), Koch Zsig- 
mondné, Kálmán Istvánné, Kiszely Jánosné, Ko
vács Gyula, dr. Kenessey Pongrácné, dr. Karsay 
Sándorné, dr. Lengyel Jenőné, Légrády Oézáné, 
Maracsek Pálné, Mesterházy Józsefné, Mikolás

Imréné. Matisch N., ifj. Matkovich Lászlóné, Már- 
földy Aladárné, Nőtig Györgyi, Nagyváry N., 
Nyakas János, Obetkó Vilmosné, dr. Pulay La
josné, Puskás Apollónia, dr. Porubszky Efemérné, 
özv. Papp Sándorné, Radovits István, Radeczky 
Károlyné, Schwarcz György és Andor, Star- 
zsinszky Istvánné, Szabó Bertalanná, Sziegl Edéné, 
Szilágyi Károlyné, Steinmacher Józsefné, Sághy 
Pálné, Stefanovsrky Jenőné, Szokolszky Rezsőné, 
Sándor Elekné, Tóth Ferenc, özv. Tóth Béláné, 
Welly Miklósné, dr. Wallner Ernőné, Vántscsa 
Károlyné, Vörös Istvánné, dr. Zauner Róbertné. 
(Folyt, köv.)

— M űkedvelő előadás. Pápáról jelentik: 
A Pápai Közművelődési Egyesület hétfőn este fel
újította Farkas Imre „Cseregyerekek" c. operettjét. 
Az előadás igen szép sikert aratott és a közönség 
sokat tapsolt a derék műkedvelői gárdának. A főbb 
szerepeket Papp Sándor, Pappné Venczák Irén, 
Medzger Ödön, Horváth István, Lakat Ilonka, Láng 
Imre, Rosta János, Tömör Dezsőné és Sághyné 
Lubinszky Margit játszották, akiket lelkesen meg
tapsoltak. Kijutott az elismerésből a 17 tagú uri- 
zenekarnak is, amelyet Ecker Lajos karnagy vezetett.

— Soffőr-tanfolyam . Állami gépjárművezető 
képző (soffőr) tanfolyam nyílik meg, leszállított 
tandijakkal, a M. Kir. Tehnológiai es Anyagvizs
gáló Intézetben március 6.-án (Bpest, VIII., József- 
körut 6. sz.). Beírás naponta d. e. 9 —1 ig az 
igazgatósági irodában.

— Horthy Miklós-ut 18. sz. házban, az
Ipartestület helyisége, irodának, üzletnek vagy 
lakásnak, esetleg bútorozva, május l.-re kiadó. 
Ugyanott zongora bérbeadó. 51

— M agyarország  nagy h a lo ttja . Apponyi 
Albert grófot százezrek kísérték utolsó útjára s 
egész Magyarország gyászolt. Hetvenötezer kira
katban tették ki úgy Bpesten, mint vidéken a 
nagyméretű Apponyi-emléklapot, amelyet Tolnai 
Világlapja a nagy nemzeti gyász alkalmából ké
szített és osztott ki teljesen díjtalanul.

— Jelm ezestély . Pápáról jelentik : A Pápai 
Ev. Leányegyesület múlt szombaton rendezett jel
mezestélye fényes kikerrel zajlott le a Griff-nagy- 
termében. Az estélyen egész sereg hölgy jelent 
meg, feliünést keltő szép jelmezekben, s szinte 
látványosságszámba ment a jelmezesek bevonulása 
a táncterembe. A védnöknői tisztet dr. Adorján 
Gyuláné, Gerdenits Lajosné, Michna Mihályné, 
Török Andrásné és Vály Sándorné töltötték be.

— „E lisabeth M arian szerelm e". Nép
szerű írója Gert Rothberg, aki meleg szívvel, éles 
szemmel látja hőseit és aki már három regénnyel 
ajándékozta meg olvasóit. Megjelent a Milliók 
Könyve legújabb száma, ára 20 fillér, kapható 
mindenütt Minden számhoz keresztrejtvény, érté
kes dijakkal.

— T önkrete ttek  a  gépügynökök egy
g azd á t. Lukács János szilasbaihási gazda még a 
múlt évben egy vetőgépet rendelt Márkus Mór 
70 éves gépügynöktől, oiy feltétellel, hogy a 30 
inétermázsa búza-vételárat 10 év alatt köteles 
lefizetni. Márkus az egyezséget a kötlevélbe úgy 
vette bele, hogy a gazda még az évben köteles 
kifizetni a vételárat. Mivel Lukács ilymódon fizetni 
nem tudott, a jgépgyár eiárvereztette házát és 
minden vagyonát. Lukács feljelentésére a vesz
prémi töivényszék a csaló ügynököt 3 havi fog
házra ítélte.

— Gyu-Nabé. Mit jelent ez a rejtélyes szó ? 
A gyu-nabé — mint a Párizsi Divatban olvassuk 
— asztalnál elkészített marhasült, amely a japán 
ínyencek legkedveltebb eledele. Ami a gyu-nabé 
a japánoknak, az a Párizsi Divat a magyar nők
nek: nélkülözhetetlen. A legdivatosabb toalettek 
rajzait, pompás kézimunkákat, ételrecepteket, asz- 
szonyi intimitásokat, modern szépségápolást és 
még sok hasznos és szórakoztató rovatot talál az 
olvasó a Párisi Divatban. Egy szám ára a kü
lön kézimunkaiv-melléklettel együtt 60 fillér. Elő
fizetése negyedévra 1 '80 P. Kiadóhivatal: Bpest, 
VII. Dohány-u. 12.

Petőfi Sándor-utcában

260 lU-öles házhely 
jutányosán eladó.

B ővebbet Jókai M ór-utca 38. sz. 50
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j  S C H R I K K E R  S Á N D O R  
F A I S K O L Á J A

A L S Ó T E K E R E S .

N em esitett gyüm ölcsfákat, 
díszcserjéket, rózsákat, 

so rfáka t szá llít
és azok fajazonosságáért felelősséget 

vállal.
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— Kirabolta jótevőjét. Skonkoly Sándor 
bakonyszentkirályi háziszolga állásnélköl járta az 
országutakat. Litéren Énekes Pál gazdától éjszakai 
szállást kért, aki be is fogadta a fiatal legényt. 
Reggel azonban kiderült, hogy a szívesen lá
tott vendég kirabolta a házigazdát és elvitte órá
ját, láncát és 20 pengőjét. Skonkolyt a csendőr
ség keresi.

— Ideiglenesen lezárt híd. Veszprém város 
mérnöki hivatala közli, hogy a jutási volt Kancz- 
ler-malom melletti uj fahidat február 23., 24. és 25. 
napjain a közlekedés elől elzárják.

— Leesett a vonat lépcsőjéről. Lepsény 
vasútállomáson Srazsek István kalauz az induló 
vonatra akart felugrani, de a síkos lépcsőn meg
csúszott és hanyatvágódott Súlyos sérülésekkel 
szállították a szfehérvári kórházba.

— Talált csecsem öholttest. Devecserből 
jelelik: Hétfőn délelőtt a katolikus temetőben, egy 
síron, ruhába göngyölve egy 10 napos csecsemő 
holttestére akadtak. Éppen országos vásár volt 
Devecserben és nem lehetetlen, hogy a kegyetlen 
anya vidékről hozta be magzatát és hagyta az 
isten szabad ege alatt. A csendőrség a nyomozást 
megindította.

— A mozi műsora. Ma szombaton (18.) 
és vasárnap (19) a szezon nagy filmje: „Udvari 
bál", a közönség, a sajtó és a szakemberek egy
behangzó véleménye szerint édes, örökszép mu
zsikáju bécsi filmoperett. Főszereplők: Gretl Thei- 
mer, Lee Parry, Michel Bohnen, Paul Hörbiger 
és Anion Pointner. Johann Strauss fülbemászó, 
bűbájos muzsikája mellett a ferenezjózsefi idők 
boldog éveinek hangulatát, udvari pompáját és a 
„Zwei Herzen" kedves bécsi hangulatát varázsolja 
ismét elénk. Tele van a valcer fénykorának szelíd 
bájával, kedves vidámságával, ártatlan szerelmei
vel. Érdekes kiegészítő és Hangos Magyar H ír
adó. — Szerdán és csütörtökön (22. éa 23 ), fillé
res helyárakkal, Fodor László világhírű vigjátéka: 
a „Templom egere". Főszereplők: Grete Mosheim, 
Charlotte Ander és Paul Hörbiger. A fordulatos 
vígjáték a filmen is teljes pompájában elevene
dik meg nagynevű színészek kezében. Előzőleg 
kiegészítő és Fox Hangos Híradó. — A szerda
csütörtöki filléres jegyek árit a szombat-vasárnapi 
előadásokra váltott jegyek árában a mozipénztár 
visszatéríti. Az előadások szombaton és szerdán 
este fél 7 és 9, csütörtökön d. u. 4 és este 9, 
vasárnap d. u. 4, este fél 7 és 9 órakor kezdődnek.

Anyakönyv.
Születés: Lendvai Imre népzenész és Baranyai Er

zsébet fia Ferenc, rk. — Hornung Ignác máv. pályamun
kás és Takács Mária fia Antal, rk. — Weisz Béla keresk. 
s. és Weisz Aranka tia György, izr. — Potzy István szűcs 
és Ruzsás Hona leánya Magdolna Lujza, ref. — Horváth 
István máv. mozdonyfütő és Wlttmann Mária leánya Mag
dolna Veronika, rk. — Szabó |ózsef napsz. és Bele Teréz 
leánya Julianna Terézia, rk. Scheffer Mihály gazd. cse
léd és Fehér Erzsébet leánya Julianna. Spel András 
napsz. és Ferbert Erzsébet leánya Erzsébet Julianna, rk.

Halálozás Gálái Mária házicseléd 24 é., rk. — 
Lendvai Ferenc 2 n., rk. Lakos György csapó-s. 67 é , 
rk. — Dóczi Imre 3 h., rk. Nagy Elemér pékmester 42 
é., rk. — Pirmeyer Ignác fuvaros 51 é., rk. Takács 
Jánosné Kolonics Mária 53 é., rk. — Tranlenber^er János 
cipész 40 é., rk. — Kovács Dénes 12 é., rk. — Ozv. Szi
lágyi Lászlóné Varga Irma 31 é., ev. — Segesdi József 
napsz. 23 é., rk. — Ambrus Béla 4 h., ref.

Házasság: Bangha Ernő Iván m. kir. honv. főhadnagy 
és Nagy Klára rk. — Árnhoffer János napsz. és Ébel 
Margit rk. Bujdosó József mészáros és hentes és Neu- 
gebauer Anna Mária rk. — Linctmever György oki. épí
tészmérnök és Lohonyai Anna rk. — Pruncznider János 
kék- és kelmefestő-s. rk. és K*ri Ida ref.
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G y e r m e la s z e r e tó , szolid!

h á zia s  u rile á n y,
•ki alsó-, felső ruhát szab és varr, géphimzést tud,
elmenne vidékre vagy pusztára háziasszony 
támaszának, vagy gyermekek mellé.

Leveleket „Árvaleány" jeligére 
a kiadóhivatal továbbit. 52
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IRODALOM  és M Ű V ÉSZET.
(Herczeg Ferenc Apponyl Albertról irt 

tanulmánya,) amely klasszikus szépségében és 
meghatott egyszerűségében a nagy irú egyik leg
kiválóbb esszéje, az Uj Idők- ben Jelent meg. Tóbb 
értékes cikk gazdagítja a magyar kózéposztály nép
szerű hetilapját. Ezek közül megemlítjük Lyka 
Károly tanulmányát a modern építőművészeiről, 
továbbá Wolfner Józsefről, a nagy magyar kiadó
ról Írott megemlékezést. A szépirodalmi részt 
Csathó Kálmán és Thurston regényeinek folyta
tása, Falu Tamás és Bognár Anna elbeszélései, 
ölbey Irén, Fekete Károly és Rónaszéky Irén ver
sei teszik változátossá. Kótamelléklet, egyfelvoná- 
sos vígjáték, számos ismeretterjesztő cikk és tar
talmas rovatok gazdagítják még az Uj Idők-cl, 
amelynek kiadóhivatala: Bpest, VI. Andrássy ut 
16, bárkinek küld mutatványszámot. Előfizetés 
negyedévre 640  P, egyes szám 50 fillér.

(Magyar Zenealbum ) címmel a magyar 
zenei élet szempontjából nagyjelentőségű kotta- 
gyűjtemény áll szervezés alatt, melyben helyet ad
nak minden komoly magyar zeneszerzőnek. Az ak
ció elé nagy érdeklődéssel tekint a zenei világ.
A Magyar Zenealbum kiadóhivatala (Újpest, gr. 
Apponyi-u. 20.) szívesen fogadja a zeneszerzők 
megkeresését Válaszbélyeg melléklendő.

(UJ dalárda a  vidéken.) Sőlyból jelen
tik: A Sólyi Polg Olvasókör kebelében 40 tagból 
álló férfidalárda alakult. A dalárda vezetője Takács 
Jenő róm. kát. tanító, olvasóköri elnök.

(Leszállították a m űkedvelő előadások  
jogdiját.) A kultuszminiszter legutóbb kiadott ren- 
deletével az iskolák, levente egyesületek és kimon
dottan vallási, jótékonysági vagy hazafas célzattal 
mükódó egyesületek részére a szerzői jogdijat egy 
felvonásos színdarabnál 5 P*ben, három felvoná- 
808 daraboknál 12 P-ben állapította meg. Minden 
más testületnél a szerzői jogdij magasabb lehet, 
de nem haladhatja meg egy felvonásos müveknél 
a 7, három felvonásosaknál a 16 P-t.

6. (XXXV. LVIII.— 8. szám.)___________

KÖZGAZDASÁG.
* Mezőgazdasági bizottsági ülések. Vesz- 

prémvármegye Mezőgazdasági Bizoitsága Szabad
hegyi Elemér gazd. főtanácsos, nagydémi földbir
tokos elnöklése alatt közgyűlést tartott s azon, a 
Somogyvármegyei Oazd. Egyesület álirata alapján, 
a Dunántúl állattenyésztésének a megvédésével, 
valamint a járásonkint megrendezendő tenyész- 
állatdijazások kérdésével foglalkozott. — A Vesz
prémi Járási Mezőgazdasági Bizottság pedig tiszt
újító közgyűlést tartóit, amelyen a bizottság el
nökévé egyhangúlag Vértesi Károly papkeszi nagy
bérlőt, alelnökévé Krész László szfehérvári püspöki 
uradalmi főintézö, ősi lakost, előadó Jegyzővé 
Tőpler Ernőt, a Veszptémvárm. Oazd. Egyesület 
űgyv. titkárát választották meg. Újra alakította a 
közgyűlés az intézőtanácsot is .és kiegészítette a 
munkabérmegállapitó bizottságot, amelynek elnökévé 
Haldekktr László gazd. tanácsos, püspöki főszám- 
vevőt választóink.

* Rendkívüli utazási és  vásárlási ked
vezmény a Mezőgazdasági Kiállításon. A ke
reskedelmi minisztérium, az OMGE kérésére, a 
március 23—27. napjain lezajló bpesti Országos 
Mezőgazdasági Kiállításra utszók részére 50% -es 
kedvezményi biztosított a MÁV éa a kezelésében 
levő h. é. vasutakon. A kedvezményes utazásra 
jogosiló igazolvány ára a MÁV és az összes többi 
közlekedési társulat vonalaira egységesen I P. Az 
igazolványt, ennek az összegnek postabélyegben 
való beküldése ellenében, az igénybevevő nevének 
és a kiinduló állomásnak a közlése mellett, a ki
állítás rendezöbizottságától (Bpest, IX., Köztelek-u. 
8.) kell igényelni, de az igazolványok beszerezhe
tők a Veszprémvárm. Oazd. Egyesület (vármegye
háza, II. 9.) utján is. Az igazolvány Bpestre uta
zásra március 17.-től 27.-ig, a visszautazásra mát c.

3 szobás,
konyhás, parkettás lakás, 
mellékhelyiségekkel együtt

május l.-re kiadó.
Kossuth Lajos-utca 12. sz. s»

23.-tól április 2.-ig bezárólag a bármelyik kocsi- 
oaztályban érvényes. — Az Orsz. Mezőg. Kiállítá
son a tenyészállatbeszerzést ez évben fölöttébb 
értékes rendkívüli kedvezmények szolgálják: így a 
földmivelési minisztérium támogatásával a kiállí
táson vásárolt tenyészállatok hazaszállításának 
vasúti kbltségeit teljes egészében a rendezőség viselt, 
aminek folytán még a legtávolabbi vidékek is vá
sárolhatnak a gazdag és értékes anyagból. Ezen
kívül a földmivelési minisztérium a magánlenyész- 
lők számára 18 hónapos, 1933. nov. 50. és 1934. 
szept. 1.-ig egyenlő részletekben visszafizethető 
kedvezményes, kamatmentes tenyészállatbeszerzési 
hitelt engedélyezett, amelynek igénybévételét leg
később március 1.-ig kell a rendezőbizottságnál 
bejelenteni. A teltételek ugyancsak megtudhatók a 
Oazd. Egyesületnél. További rendkívüli kedvez
ményben fognak részesülni a községek és közbir
tokosságok, amennyiben a földm. minisztérium, a 
gazdasági felügyelőségek közbenjöttével, a köz
tenyésztés céljára vásárolt apaállatoknál 30°la-ig 
terjedhető drvlsszatérltést engedélyezett.

B á th o ry -u tc a  l/a s z .
adóm entes, 3 szobás, 
m m m m  Összkomfortos ~

magánház eladó.
Érdeklődni lehet K iirthy László é p íté s i  v á lla lk o z ó n á l 
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Peremarton nagyközség elöljáróságától. 
263—1933. szám.

Árverési hirdetmény.
Peremarton nagyközség képviselőtes

tületének 2. kgy. 14. jzkv. 1932. számú ha
tározata alapján közhírré tesszük, hogy a 
község határában 1206 kát. hold, I106c-ö l 
területen, valamint a közbirtokosság által 
ugyanez alkalommal, de külön is kiadandó 
501 kát. hold, 1297 c-öl nagyságú terü
leten gyakorolható

va d á sza ti jo g
Peremarton községházánál 1933. m á r
cius 12.-én délelőtt II ópakor nyil
vános árverésen haszonbérbe lesz adva.

A bérlet 1933. augusztus hó 1.-én 
kezdődik és 10 évig tart.

Az árverési feltételek a jegyzői irodá
ban a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Peremarton, 1933. február 12.

Rádiólámpik és rillanyégók Fodornál!

T E S T E D Z É S .
H irek  a cserkészjam b o réró l.

Dr. Sven Knudsen, aki 1924-ben a dániai 
jámborén a tábortüzeket vezette, most pedig Ame
rikában ifjúsági lapot szerkeszt, arról értesítette a  
táborparancsnokságot, hogy olvasói kóréból tár
sasutazást tervez Európába. Augusztus elején a  
jámboré három elsó napját Bpesten, illetőleg 
Gödöllfln fogják tölteni. Knudsen felkérésre haj
landó a tábortüzet személyesen vezetni. — A r 
amerikai cserkészek egy, a cserkésztestvériességet 
példázó szinműben Lord Baden Powellt is meg
személyesítik. Most tárgyalások folynak, hogy a r  
amerikai színdarabot Gödóllón is bemutassák s a  
világ főcserkésze szerepét maga Baden Powell 
vállalja. — Febrnár 1.-én és 2.-án a bpesti Test
nevelési Főiskolába az ország minden részéből ér
keztek cserkész-vezérek mintegy 80-an, éa Teleki 
Pál gróffal megbeszélték a jámboré ügyeit. — 
Február 8.-án bizottság szállt ki és a Gödöllőre 
vezető összes utat tanulmányozta abból a szem
pontból, hogy a jámborén a forgalom mintasze
rűen bonyolittassék le. — Az újpesti cserkész- 
tűzoltók készülődése nagyban folyik. Iskolájuk ud 
varán voltak éppen, amikor Újpesten tűz ütött ki. 
Kisiettek a tűz színhelyére és a tűzoltók nagy 
örömére elsőrangúan segédkeztek az oltásban. —  
A táborparancsnokság pontos tervet készített a  
jámborén felállítandó hidak elhelyezéséről. A hi
dakat a katonaság fogja verni. — Végleges meg
állapítást nyert a vizibemutatások programja. A 
hajóállomások, csónakok elhelyezését stb., ponto
san megtervezték. A vizibemutatón 300 csónak 
felvonulásának is tágas helye lesz. — Dr. Fodor 
Ferenc egyet, tanár, a kirándulási raj vezetője 
megegyezésre jutott Veszprém város vezetőségével 
a jámboré kirándulási programjára nézve. Augusz
tus 7.-én, 10.-én és 12.-én jön 500—500 cser
kész Veszprémbe, ahol d. e. 10 órakor ünnepé
lyesen fogadják őket, a belső pályaudvaron 
uzsonna- csomagot kapnak és magyaros ebédet & 
szabadban. Az elutazáskor pedig emléktárgyat. 
Veszprémből Balatonalmádiba mennek a cserké
szek, ahonnan fürdés után térnek vissza a táborba.

Stróbl Tivadar s. k S zabó  S á n d o r s. k.
községi jegyző. 48 községi bíró.

FOD OR F E R E N C
KÖNYVKERESKEDÉSE

V E S Z P R É M .

Rendelje meg sürgősen
ü z le t i  k ö n y v e it ,  

nyom tatványait, 
Írószere it, p a p írá ru it

Csak a legjobb anyagot dolgozom fel. 
Csak elsőrendű kivitelt szállítok. 

M ágia jutányos árakat számitok.

o  Kisorsolták a tavaszi labdarugó baj
nokságokat. A MLSz nyugati kerületének intéző
bizottsága a mull hélen sorsolta ki a labdarugó 
bajnokságok tsvaszi lordulóját, amely vármegyénk 
csapataira vonatkozólag a következő: Mdrc. 5. 
DVE-VTC, TSC—Kinizsi. V. MOVE—DAC, Tex
til—TTK ; mdrc. 12. VTC—ll-ker, Kinizsi—V. 
MOVE; márc. 19: V. MOVE—SVSE, SFAC—VTC, 
Kinizsi—Vasulas. Textil—Hubertus, V. Unió— 
ARAK; mdrc. 26: G yA C-V . MOVE, E T O -K i- 
nizsi, VTC—DAC, Texúl—Csorna, BSE—Siótok, 
Fűifő—SzAK, Perulz—SzSE; ápr. 2. Kinizsi— 
VTC, V. MOVE—DVE, NTC—Textil, ARAK— 
Fűzfő, S iófok-V . U nió; dpr. 9:11. kér.—V. MOVE, 
V TC -E TO , SVSE—Kinizsi, Sziget—Textil, PLFE 
—Siófok, V. Unió—BSC; dpr. 23: V. Move— 
TSC, Kinizsi—OyAC, Vasulas—VTC, GyTC— 
Textil, SzAK-V. Unió; dpr. 30.: SVSE—VTC, 
DVE—Kinizsi, V. MOVE—Vasulas, Siófok—SzAK, 
Fűzfő—BSC, Perufi—Sárvár; máj. 7.: SFAC— 
V. MOVE, Kinizsi—II. kér., VTC—OyAC, MAFC 
—Textil, ARAK—Siófok, V. Unió—PLTE, ZTE— 
Perulz; máj. 14.: TSC—VTC, V. MOVE—ETO, 
SFAC—Kinizsi, Textil-TAC, Siófok—Fűzfő; máj. 
21.: VTC—V. MOVE, K inizsl-D A C, Textil— 
SzTC, Füzffl—V. Unió; máj. 28 .: MTE—Textil, 
Perulz—ZSE; jun. 11.: PLTE—Fűzfő, Perulz— 
TIAC. A fenti sorsolás szerint mindkét elsőosz- 
tilyu csapatunknak március 5.-án lesz az első 
mérkőzésé. Míg a szezonzáró helyi derbi az utol
sónak maradt. Az egyes mérk6zéseknál mindenütt 
az elólállók a pályaválasztók.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóválla laI.


