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A nemzet
I r t a  d r .  I

reformált
Szabolcska Mihály, a nemrég elhunyt 

költő újabb költeményei között különösen 
megragadó a „János vallástétele*, amely
ben az apostol a Golgotán megcsúfolt és 
megfeszített Krisztusban való rendíthetet
len hitéről tesz tanúságot. Az allegórikus 
költemény, mely a magyarság kálváriáját 
rajzolja, bennsőséges hittel vallja Magyar- 
ország feltámadását és a húsvéti diadal
mas igazságot mesterien alkalmazza elti
port hazánkra, nemzetünkre.

A trianoni igazságtalan béke óta, mely 
az ország megcsonkított testéről testvéreink 
millióit rendelte idegen rabigába, a hús
véti feltámadás ünnepe egyre fokozódó 
erővel irányítja minden gondolatunkat és 
reménységünket Magyarország feltámadá
sára, s amit a költő olyan megrázó erővel 
allegórikusan fejezett ki, azt érezzük mind
nyájan s annak megvalósulásában bizako
dunk meg nem szűnő reménységgel.

A Husvét a feltétlen bizalom ünnepe 
az élet diadalában a halál felett, az igaz
ság győzelmében a rosszindulatú ármány

Husvétja.
ntal G éza
I püspök.
felett. Mik volnánk anélkül a meggyőződé- 
ses hit nélkül, hogy bármilyen vigasztalan 
is a mai állapot, ezt felváltja egy jobb 
jövő, az igazságnak győzelme mind a felett, 
ami a mai vigasztalan helyzetet előidézte.

A boldogító hit, hogy őrökéletre va
gyunk teremtve s Krisztus feltámadásamin
ket erről az örökéletről tesz bizonyosokká, 
ugyancsak bizonyosokká tesz nemzetünk 
örökélétéről, ha ezt az életet nemzetünk 
úgy éli le, hogy Isten világtervébe, a jó 
és igazság egyetemes érvényesítésének szol
gálatába áll bele. Elveszni csak az a nemzet 
veszhet el, amely minden erkölcsi alapot 
eldobva magától, a bűn örvényébe merül, 
ahonnan nincs feltámadás.

Ezért olyan fontos hazánkra és nem- 
zetünkra, hogy fiai azokban a szomorú 
években, amelyek megpróbáltatásunkra re
ánk bocsáttattak, igyekezzenek minden ere
jüket az örök jónak szolgálatába állítani, s 
ezért olyan fájdalmas minden olyan jelen
ség, amely az erkölcsi talapról való lezül- 
lés szomorú tüneteit mutatja.

A n-'svét ünnepe egybeesik nálunk a 
tavasz „yetemes ébredésének napjaival. 
Ma, amikor minden fü, fa, virág megújuló 
életről beszél, kétszeresen drága nekünk 
az a hitbeli bizonyosság, hogy a mi életünk 
is és ennek a nemzetnek az élete is meg
újul. Ám ebben a megújulásban csak ak
kor reménykedhetünk, ha nem semmisül
nek meg az élet gyökerei s a jövő lehető
ségnek rügybimbői, hanem a viszonyok 
változtával újra szivják táplálékukat az 
anyaföldből s újra kitárják leveleiket a 
napsugár hivó szavára.

Nekünk is csak akkor újul meg éle
tünk, ha az erkölcsiség gyökérszálaival 
kapaszkodunk az örök isteni jóságba és 
az örök jóban való rendíthetetlen remény
ség virágszirmait tárjuk az isteni kegyelem 
napsugara felé. Ez kell, hogy áthassa ha
zánk minden komolyan gondolkozó s nem
zete életén csüggö fiát s akkor a husvét 
meghozza éppen úgy, mint ahogyan meg
hozta Krisztus feltámadását, ennek a nem
zetnek diadalmas feltámadását és halha
tatlanságát.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni SrSk Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

Húsvéti kiáltó szó.
Ember, hogy mii felfél, még mórt sem éried?
— Magét az Istent feszítetted meg.
A kér srten. És — hogy tetézzed vétked —
A szivedben, hol fészket keresett.
Nem érted, — már két ezredéve 8 mégsem? — 
Hogy benned is van rész, mely isteni:
A lelked. S hogy az mindörökre éljen,
Jézus ezt jött — hozzád — megmenteni.

Nem érzed-é a szörnyű bűnt. amit oly 
Alok kísér: az emberfaj-bukás?...
— S nincs más vezeklés, mint hogy újra gyilkolj: 
Meg kell magadban ölnöd Káint s Judástl 
Kövesd az Ural — s most te halj meg érle... 
Fordíts rossz sorsodon egy kerekei,
S  úlad az édenhez majd visszatérhet,
Ha lesz szivedben hit és szeretet.

tq. aatkntok Lászlí.

A vörösbarátok.
Irta dabolczi Fekete Lászlódé.

Valam ikor az  apám  festőnek készült, de 
a  sors m áskép rendezte életét és más lett 
belőle. Mikor én a  babáim nak magam kezdtem 
arcot pingálni, a  dadám at és kutyámat pedig 
befogtam modellnek, akkor elhatározta, hogy 
bennem  valósítja meg az  ő füstbement álmait. 
Csakhogy a  sors itt is m ásképp határozott, 
elibém álltak a  vörósbarátok.

Hogy kik voltak a  vörösbarátok ? Rögtön 
elm ondom . Engem Juli néni, az  öreg dadám

ismertetett meg velük, ó  tárta világosra hat 
éves eszem előtt a titkukat.

Hat éves voltam, mikor uj házunk épült, 
mi Juli nénivel minden nap ott lábatlankodtunk 
a  malteroslládák, a homok és mészhegyek közt. 
Csúsztunk, másztunk a  gerendákon, én elöl, 
Juli néni nagy szuszogésok közt utánam. Valami 
gyönyörű dolognak tűnt akkor egy ház építése 
nekem, egyedüli szomorúságom az volt. hogy 
az a  ház egyszer egészen készen lesz. Elviszik 
a remek homokot, a csoda sarakat és geren
dákat és illedelmes virággruppokkal rakják 
tele a  legkellemesebb gyermekparadicsomot.

Az épülő ház körül hatalm as kőbástya 
állt, fenyő és cidrusfák nyulladoztak mellette. 
Kis padok húzódtak meg köztük, szürke kö
vekből kifaragva és a sok százéves súrlódás
tól az ülésén és láblartóján mélyebbre volt 
kopva, mint a  többi helyen. Vidám kőmives- 
legények elemózsiája terpeszkedett rajtuk s alig 
akadt férőhely, ahova Juli nénivel letelepedhe- 
tünk.

Egvik napon a fütyörésző kőmiveslegé- 
nyek száján elhalt a fütty, de előbb kacskdrin- 
gósra kierősödött, mint valami csodálkozás. 
Egy csontvázra bukkantak. Először a koponyát 
találták meg. A belétőmődött homoktól úgy 
megsulvosodott, hogy kiesett a  kézből és egye
nesen odagurult mielénk. Szájüregében vicso
rogva feszültek a fogak és egyik szemgödré
ben megmozdult egy földi giliszta. Juli néni 
kíváncsian és borzadozva nézte, én is kíván
csian, de semmi borzalmat nem éreztem.

— Mi ez ? — kérdeztem.
— Csont, — mondta Juli néni és úgy belefe

ledkezett a  feleletbe, hegy alig tudtam szóra bírni.

Előkerültek a  bordák, a  lábszárak, karok, 
egy egész emberi váz. A koponyából kitisztítot
ták a  homokot, egy ember gyertyát gyújtott 
benne és a  fél kabátszárnyát rátakarta, azzal
ijesztette a többit.

— Ez. ez olyan, mint egy csúnya ember, 
— mondtam és megmarkoltam a  dadám  kezét.

— Nem ember galambom, csont, semmi 
más, ne féljen.

Fordult a szó, Juli néni megindult velem 
a  fenyők felé. de azért hallottam, hogy a  vörös- 
barátokról beszélnek, akiknek réges-régen ott 
volt a klastromuk. pont azon a  helyen, ahova 
a  házunkat építették.

Bebújtunk a  fenyők közé, ott kezdett rá Juli 
néni a  mesére, amely a vörösbarátokról szólt.

— Olyanok voltak azok, mint a  kalendá
riumban a jövendőmondó, czak a süvegük, 
meg a köpönyegük veres volt. Ezen a szent 
helyen laktak. Emberi szem nem láthatta őket, 
csak akkor jöhettek ide, amikor m ár elpihentek, 
a  többi népek, akik kiváncsiak voltak rájuk. 
Nagy tölgyfakapujuk volt. nézze galambom, ott 
a két dúc között, azt kopogásra kinyitották, de 
csak annyira, hogy egy olyan keskeny alkal
matosság. amiben egy pihenő ember alszik, 
beférhessen. A kaput becsukták utánna, az alvó 
embert meg bevitték a  templomukba, gyertyá
kat gyújtottak mellelte, elénekelték és levitték 
a többihez a  kamrájukba, ott igen szépen lehe
tett aludni, csontot csináltak belőle. S mikor 
valaki ilyen csont lesz, akkor m ár igen boldog. 
De ezt maga nem érti kedvesem.

Úgy emlékszem, hogy megrázkódtam, nem 
nyújtott teljes kielégülést Juli néni beszéde a 
boldogságról, a gilisztát éreztem benne.
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Sok m illió ember
Szenved gyomor-bajban,
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Gyógyhatású — páratlan.v '

Bizhatunk-e a fel
támadásban?

Irta dr. Schandl Károly
ny. államtitkár, orszégg>. képviselő.

A nagy gazdasági válság politikai vám- 
szedői elhallgattak. Már ez maga nagy lépés 
előre, mert a  félrevezetés nem sikerült a leg
kisebb emberek körében sem, hogy belső okok 
idézték elő a  gazdasági és pénzügyi bajokat. 
Minden országban nagy bajok vannak. A nép- 
vándorlás óta nem volt ilyen nagy gazdasági 
válság a  világon. Sok szemrehányást kaptam 
már, hogy optimista vagyok s ezúttal mégis a 
bizakodást hirdetem és pedig még nagyobb 
meggyőződéssel, mint eddig. Nem a forradalmi 
irányzatok s a  maxizmus és egyéb fantasztikus 
elgondolások azok, amelyek a válságot meg
oldják, mert a  marxizmus megbukott Oroszor
szágban, de megbukott Európában is. A gaz
dasági kibontakozás útban van s mind erőseb
ben közeledik, minél inkább készteti a legna
gyobb országokat erre a maguk nagy társadal
mi és gazdasági szüksége.

A világ két részéből indult el a  politikai 
és  gazdasági kibontakozás műve. Nem csalód
tam abban, hogy Amerikából indul el a gaz
dasági válság megoldása, mert Amerika a maga 
roham os sülyedését csakugyan nagyszabású 
kezdeményezésekkel iparkodik ellensúlyozni. 
Talán még meg sem kezdődik a  gazdasági vi
lágértekezlet. Roosevelt elnök s vele a  dollár 
kezébe veszi a  nagy elhatározások művét s a 
világ valutáinak egyöntetű rendezésével elhá
rítják útból a világforgalom akadályait. Ha a 
dollár a fonttal együtt, vagy mondjuk : az am e
rikai és angol gazdasági tényezők egyetértőén 
nagy elhatározásokra szánták el magukat, úgy 
a  pénz, mint a  kereskedelmi forgalom drótsö
vényeinek elhárítására, akkor a  feltámadásnak 
gazdasági téren m ár nem lesz semmi aka
dálya.

A politikai kezdeményezés, melyet Európa 
békéjének megteremtése érdekében Olaszország 
kitűnő államférfié, Mussolini vett a  kezébe az

— Aztán, — mondta tovább, — egyszer 
csoda történt. Betoltak egy ágyat, gyönyörű, 
aranyhaju asszony aludt benne. Felvitték a 
templomba, gyertyákat gyújtottak mellette, éne
kelni kezdtek, mikor uramfia, felült a szép 
aranyhaju asszony és ijedten tekintgetett jobbra, 
balra. A barátok a rémülettől alig tudtak moz
dulni. Mikor rájöttek arra, hogy egy élő ember 
fekszik ott, még hozzá asszonyember, gyorsan 
arcukra rántották kámzsájukat és kiszaladtak.

Egy fiatal pap volt, aki annyira rajta fe
ledkezett a  csodán, hogy nem szaladt el. ott 
m aradt az aranyhaju asszony mellett, nézte, 
nézte, aztán az asszony is nézte, egymásfelé

£pirin
L t a b l e t t á k
csak  ma e re d e ti cto* 
m afo lA iban  m Bayer* 
k eresz tte l valód iak .
Mindenfele pötucrl ula*

elmúlt napokban, csak megkönnyíti Amerika 
munkáját a gazdasági kibontakozás terén. Soha 
olyan közel nem állottunk az erőszakos béke- 
szerződések revíziójához, mint Mussolini és 
Mac Donald miniszterelnököknek római meg
egyezése utón. Európában négy nagyhatalom 
van s ezek közül Olaszország és Németország 
teljesen a revízió és pedig a területi revizió 
mellett szálltak síkra, vállalta a  velük való 
együttműködést Anglia is. Tisztában voltunk 
vele, hogy Franciaország az első lépésre nem 
adhatja hozzájárulását az uj tervhez, de az is 
kétségtelen, hogy most mór nem zárkózik el 
mereven a békeszerződéseknek a  „népszövet
ség utján" való revíziójától. Nagy lépést jelent 
a római egyezmény a  területi revizió felé. mert 
eddig szóba sem lehetett hozni a  genfi tárgya
lásokon ezt a  kérdési.

Hivatkozhatnék arra is, hogy hazánk kül- 
forgalma és pedig kivitele a legutóbbi hóna
pokban örvendetes javulásnak indult, de nem 
hallgathatom el azt a körülményt sem, hogy a 
külföldi országok elzárkózásukat az  utóbbi hó
napokban még inkább fokozták kereskedelmi 
téren. Ez már tünete a  nagy betegségnek, mely
ből Róma és W ashington ki akarják gyógyí
tani a  világot. Csak Prágában és M oszkvában 
fuvolázzók, hogy az  általános titkos rendszer 
meghozza a reviziót és a paradicsomi állapo
tokat, de minden józan magyar em ber tisztában 
van vele, hogy ez az ország belső ügye s nem 
a  választójog mikénti szabályozósától függ a 
gazdasági helyzete. A római események iga
zolják a háború utáni magyar külpolitikát, amely 
az olasz barátságon épült fel, mig a  miniszter- 
elnök határozott állásfoglalása a  .kalandos há
borús politika ellen erősítette helyzetünket 
Franciaország feté is.

Ellenségeink bizonyára azt szeretnék, ha 
abban az országban, amikor döntő események 
vannak folyamatban a revizió és a  világválság 
megoldása felé. pártharcok gyengítenék a  nemzet 
erejét. De meg vagyunk győződve, hogy egy nem
zet, amely két évtizeden belül szörnyű világhábo
rú, forradalom, bolsevizmus, megszállás, pénzle
romlás és gazdasági válság példátlan csapósai
nak ellent állt, lelkierejét megőrzi a  kálvária

hajoltak, mosolyogtak ... m egvoltak babonózva, 
mert nem láttak mást, csak egymást ...

Nem mondom tovább, úgy sem érti ezt 
még galambom. De valamit azért elmondok, 
idehallgasson!

A szép aranyhaju asszonyt, meg a fiatal 
barátot nem látták többet soha. A titok, mint 
minden titok, kiszivárgott. Úgy beszélik itt a 
régi emberek, hogy a falubeliek bejárták nagy 
vidékeket értük, hiába, eltűntek.

Oregapóm mondta valamikor, hogy az 
asszonynak az ura bekopogott a  vörösbarótok 
klastromón és megkérdezte, hogy mi lett a  fe
leségéből. Nem szóltak neki egy darabig, de 
mivel mozdulásokat hallott belülről, ott maradt 
és estefelé, m intha feleletet akarnának adni, 
rákezdték a  kapu mögött kó rusban : — csont, 
csont, csont...

Mindig erősebben mondták, utóbb mór 
úgy hangzott, mint a harangkondulás. amivel 
az elmúlást kisérik. Úgy bizony galambom.

*

Iskolába jártam, amikor ismét összekerül
tem egy koponyával. A tanítónőm magyarázott 
valamit róla, de engem úgy lefoglaltak a  gon
dolataim, hogy nem tudtam rófigyelni s mikor 
azt kérdezte tőlem, hogy mi az. azt feleltem, 
h o g y : „csont".

Szánakozva nézett rém, én pedig hirtelen 
felötlő emlékezéssel, beszéltem neki a  vörös- 
barátokról. Elhallgattatott.

utolsó szakaszán is és a nagy Széchenyi István 
gróf által hirdetett szolidaritásban várja a  fel
támadást.

A nyugalom szigete.
Irta dr. Iklódy Szabó János

kincstári főtanácsos, v. orsz. képviselő.
Láttad-e már, gondterhes magyarom a viharzó 

tengert, mikor az orkán végigszántja habjait, hegy 
magasságra emelve fel hullámait? Jaj annak, akit 
ilyenkor a vihar kint talál, ronggyá szaggatott vi
torlák, törött árbocok, vizbefulók kétségbeejtő si
kolya jelzi a vész végzetes útját I De nemcsak a 
kicsinyek, hanem a nagyok is áldozatul esnek egy 
ilyen vihar rettentő pusztításának. Hányszor ol
vastuk, a közelmúltban is, a hatalmas oceánjárók 
és legutóbb a levegő óriása, az „Acron" szörnyű 
katasztrófáját.

Ugyanakkor, amikor a vész egyre-másra 
szedi áldozatait, az óceánok széles, nagy, méretei
ben valóban gigászi területein, a kis halász-sziget 
nyugodt öblében a sellók ringatják az ott hor
gonyzó halászbárkákat. Nyugodt, komoly emberek 
csendes, hangtalan munkában rendezik, foltozzák, 
javítják halászó szerszámaikat Hivatásszerű tevé
kenységűk természetesen korlátolt, legfeljebb a vi
hartól védett öblökre szorítkozik, igy az ő életűk 
sem rózsás, a tomboló orkán, elszakítva őket a 
közös munka, a javak kölcsönös kicserélésének 
lehetőségétől, parancsoló szükségességként bizo
nyos mérsékletet, óvatosságot, az életszükséglet 
igényeinek lefokozását kívánja meg tőlük. De 
amit a vihar a többiektől elrabolt, nekik megma
radt a maga szent érintetlenségében: az ember 
legfőbb kincse, az élni tudás és akarás lehetősége. 
A szigetlakóknak ezenkívül vannak viharedzett 
őrei, kik előreszegezelt fejjel és nyugodt tekintet
tel állanak kint a szírt fokán, kémlelve a horizont 
széles frontját, cselekvésre készen, várva az előbb- 
utóbb bizonyára elkövetkező változást.

A szkeptikusok, a kishitüek, a rosszmájuak 
talán mosolyogni és gúnyolódni fognak és én an
nak dacára kimondom a szent igazságot: A nyu
galom szigete, szemben a világ gazdasági válság 
rettentő pusztításával, ml vagyunk, a csonka, meg
gyötört, megnyomorított az átélt megpróbáltatások
tól és szenvedésektől gyakran könnyekbe fűlő  
Magyarország.

A napilapok, a rádió napról-napra szinte el
képesztő híreket hoznak a gazdasági élet viharának 
tombolásáról. Olvasunk a mély alázattal körülbál
ványozott dollár megingásáról, a gazdasági élet 
felkőkarcolóinak, az amerikai bankok összeomlá
sáról és az ottani bankjegy inflációról. Az euró
pai kontinens háború utáni diktátorának, Francia- 
országnak sok miliárdos deficitjéről, a különben 
oly nyugodt és önfegyelmezett német nép rettentő 
és egymást marcangoló oelsö társadalmi harcá
ról, a mesterségesen összetákolt kisantant államok 
állandó forrásáról és ijesztő lerongyolódásáról. És

Az udvarunkon m ár illedelmes gruppok 
sorakoztak, kavicsos utakon sétálgattunk, csak 
a  kőbástya m aradt meg emlékeztetőnek. Sok
szor láttam libegő ruhás árnyakat kiformálódni 
esténként a fal mellett. Nem féltem, sőt ápol- 
gattam egy-egy imbolygó falombot, mellyel el
képzeltem a  fiatal barát kezét, amint búcsút 
integet az  aranyhaju asszonynak. Ha a kutyám 
nyöszörgőit az  ablakom  alatt, sírást hallottam 
és láttam, hogy befalazzák őket a  vöröskám- 
zsás haragos öregbarátok. Ahogy nőttem, úgy 
nőtt velem a  titok, melyet a  Juli néni talán  el 
is felejtett.

Eljött az idő, hogy apám  álm a megvaló
suljon, festőnek készültem. Meg kellett ismernem 
alaposan az emberi testet. Ha egy tökéletes 
vonal lázba hozott, megremegett a  kezem, bor- 
zadoztam , úgy éreztem, hogy egy verescsuhás 
em ber áll a  hátam  mögött és azt súgja a  fü
lembe — csont, csont, csont...

A képekről koponyák villogó fogsora vi
lágított rám. a  szemgödrökbon gilisztát és  ho
mokot láttam. Az ecset kiesett a  kezemből.

A vöröscsuhás monoton hangját hallottam 
még kint is. — csont, csont, csont...

Bennt az óra ütött. Egy, kettő, három, tik- 
takk, tik. tak, csont, csont...

Ezért nem tudtam festő lenni.

0  a

0
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mit sjóljunk Ausitriáről, hol minden pártnak kfl- 
ISn hadserege van, amelyek minden pillanatban 
késtek egymás ellen felvonulni és mellette, hogy 
a t általános nyomorúság még teljesebb legyen, a 
schiling állandóan ruhán I

A színfalak mSgOtl pedig olt van a sötét, 
rejtelmes, komunista Oroszorsrág, a csekával, 
vésztCrvényszékeivel, ember- milióinak állati robot- 
munkájávsl és még inkább a háttérben a sárga 
faj, a japán és kínai egymás köíötii élet-halál 
küzdelmével, amelynek végit ma még senki sem 
láthatja.

Mi van ezzel szemben nálunk? Van egy 
kicsi, de fegyelmezett hadseregünk, mely biztos 
végrehajtója úgy kifelé, mint befelé a béke és 
rend alapján álló legfelsóbb állami akaratnak, a 
magyar királyi csendórség és á'lamrendórség for
májában pedig egy valóban mintaszerű küzbizton- 
sági szervezetünk. Van egyszorgalmaséskütelességét 
teljesítő tisztviselő osztályunk, mely belátással, 
zokszó nélkül viseli a fizetésredukciók folytán 
megnehezült életstandazdját. Igaz viszont, hogy a 
magyar állam a szomszéd államokkal ellentétben, 
a legnagyobb pontossággal fizeti alkalmazottait. 
Van továbbá egy, a világégés dacára még mindig 
egészséges hilelrendszerünk, mely — há'a a Ma
gyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ 
céltudatos és előrelátó támogatásának — egy pil
lanatra sem rendült meg. Komolyabb következmé
nyekkel járó bankbukás nem következett be. Pén
zünk belső vá'árló ereje az elmúlt nehéz évek 
során nemcsak, hogy nem csökkent, hanem in
kább emelkedett. Ipari termelésünk állandóan emel
kedőben. Az őstermelésünk magvát alkotó kis
gazdatársadalom pedig valóban heroikus munkát 
végez, a maga szorgalmával és kisigényüségével, 
a reá nehezedő értékcsökkenési és értékesi ési vál
ság elviselésében.

Közép és nagybirtokosságunk — sajnos — 
csak részben tudott alkalmazkodni a megváltozott 
gazdasági viszonyokhoz. A válságot kezdetben át
menetileg nézve, igényeinek lefokozásában elké
sett, részben ez az oka a nagymérvű eladósodás
nak. Ez a körülmény viszont talán útját fogja 
egyengetni a magyar föld egészségesebb megosztá
sának. Nem hiszem ugyanis, hogy volna ma még

P a p í r á r u k
író- és rajzszerek.

üzleti könyvek, 
diszlevél pap Írok, 

hangjegyek, 
a magyar könyvpiac 
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Veszprémi emlékek. ■ ,
Sziklay Jánosnak .V e s z p r é m  v á ro s - c. könyvének

Olvasom a  könyved' alkonyórán, csendben,
S Ifjonti emlékek asonsnak a  lelkemben. 
Kivirágzik újra sok szép gyermekájmom.
Mig így veted Veszprém  dombját-völgyát járom.

. . . Emlékezem az  odavivő első útra.
A bizalmas-kedves nevű k o m s k u l r a ,
Mely a  tikkadt vándort — a rra  elmanöben — 
Friaa vízzel üdilé nyári rekkenőben.

Emlékszem a  v á rra  — nekem nagy csodára  —, 
K arcsú m inaretre, templomok tornyára.
Lenn kanyargó Sédre, távol szép  tájképre, 
Utcákon, p i a r c o n ,  sürgő-forgó népre.

Ez á ru t keresett, a z  árulta, adta.
Bakony, Balaton a a  Mezőföld zamatja 
Zengett, árad t ottan szóban, színben szerte 
S az  egészben T u l s d u n a  külön lelke.

Ez ősm agyar, ám  sojátosizü lélek —
Kelet földién fogant, nyűgöt napján érett.
Nem perzselő puszta, nem zord alpi tájék — 
Szelíden hullámzó rajt domb-völgy, lény, á rnyék . . .

E lélek — hittel s  honszerelemmel áldott —
A dta Vörösmartyt, Berzsenyit, Deákot,
Kisfaludy!, Ányost . . . művészt, tudóst bölcset.
Kik csak épitettek. nem romboltak, törtek.

Igen, ez a ml szép  szülőföldünk lelke.
E lélek virógit gyüjtéd te e könyvbe.
Fogadd értük — ki elgyönyőrkődve nézem — 
Szülőföldi meleg testvérköszöntésem '!

L a m p é r t h  G é z a .

komoly tényező, aki ily viszonyok közölt nem 
látná megértéssel azt a természetes processzust, 
mely az eladósodoll és Így többé nem életképes 
nagybirtokok helyébe akár bérlet, akár tulajdon 
formájában sok-sok kis ezistencát kíván terem
teni. Az így létrejövő barátságos, meleg, uj családi 
otthonok, amelyek egyúttal hatalmas ellenszerei 
mindeennemü bolsevista mételynek, jobban tud
nának alkalmazkodni a hazai mezőgazdaságunknak 
a géppel való oceánluli olcsó termelés révén 
szüktégesré váll átszervezéséhez, mint fogyasztó 
tömegek pedig hozzá járulnának ipari termelésünk 
emeléséhez. A létrejövő uj adóalanyok, úgy az egye
nes, mint fogyasz d*! adók terén, az állami jöve
delmek lényeges emrikedésít jr lentenék, ami kultu
rális szükségleteink fokozott kielégítéséhez fog hozzá 
segíteni bennünket.

Husvft hetében vagyunk, ma csak a gond
talan pacsirta azó zendül végig a mezón, az em
bereknek nincs kedvük énekelni. Én bízom benne, 
hogy az öntudalos magyar boldog és büszke lei
kéből a megelégedettség szavaként újból fel fog 
csendülni a dal a magyar rónán I

Az elmúlt tél folyamán több, mint négy hétig 
laitott ködszilálás és nem láttuk a napot, ennek 
dacára nem vesztettük el a reményt, hogy lesz még 
újra veröfény. Több, mint tíz éve tart már a tria
noni sötétség és én a kegyetlen békediktátum, vi
lágválság, gazdasági elzárkózás, külónbözó panama
vádak és minden egyéb dacára bízom a magyar 
fzl ámadásban és jövendőben t

íme, u|abb érveim különösen azok számára, 
akiket az eddig felhozoltak meggyőzni még nem 
tudlak. Több, mint ezer év előtt bejött ide körül, 
belül százezer lovas, büszke, kemény magyar, a 
hozzátartozó aggal, asszonnyal, gyerekkel és azóta 
a Duna völgyének nem volt problémája, mely nél
küle leli volna elintézhető. Elismerem, hogy ezek 
a problémák a maihoz hasonló nehezek talán soha 
sem voltak, ha azonban összeszoriioli fogakkal, 
kemény határozottsággal tovább is kitartunk, — 
atni ezután következik, már könnyebb, mert tré
ningben vagyunk, — úgy a megoldás, mely már 
nem kéahetik soká, az öt megillető helyre fogja 
állítani a magyart a dunai nemzetek sorában, kik
nek szívesen nyújtunk baráti jobbot, ha megértést 
találunk részükről.

De van még egy másik ok is, hogy optimista 
legyek: nekünk magyaroknak megvan ugyanis a 
bátorságunk ahhoz, hogy kiteregessük a saját 
szennyesünket, az igazi baj otl kezdődik, mikor 
azt eltussolják! Visszaélések és szabálytalanságok 
mindig voltak, ne élezzük ki, de ne is rejtegessük 
azokat. A magyar kormányzat és társadalom fája 
lulnyomórészben egészséges, de ha vannak káros

(XXXV. LVUIm-if. Stóm.) 3.

Magyar

arany- és ezüst-
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Tíz koronás aranyat 
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Forintost 

Egykoronást
legm agasabb árfolyamon vásárol

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém .

kinövések, úgy könyörtelenül irtsuk ki azokat. 
Gömbös Gyula, a mi eróskezü és bátorlelkü mi
niszterelnökünk, ezt teszi, bölcs méitéklettel és 
államférfiul előrelátással, egyúttal megmutatja, hogy 
miként kell őrt állni a magyarnak a nyugalom- 
szigeién.

Hálásak vagyunk neki és munkatársainak, 
hogy most, a feltámadás szent ünnepének idején 
is, tevékenységükkel biztató reménysugár) gyújtot
tak nekünk a magyar éjszakában.

Veszprémi régiségek.
Irta Rhé Gyula,

a várm. múzeum igazgatója.

Régi feljegyzések közölt lapozgatva, bele 
élem magam a  mulfba, belekeveredem az  ősi 
Veszprém zeg zugos kis sikéloraiba, lent a  
Benedek-hegy alján, a  Szenl-Kalalin egyháza 
körül, Szent-Miklós szűk utcáján, majd a Sé
den átmenve, a várhegy északi részén levő 
meredek ösvényen felkanyarodok a várhegy 
élének keleti felére telepedett kaputoronyhoz, a 
kiskapu-hoz, amelynek sötét boltive alatt átha
ladva,a székesegyház háta mögött kerülök be 
a  vártérre, amelynek keleti felén, a  székesegy
ház tőszom szégségában áll az Árpádok királyi 
palotája. Nem lehet a mai fogalmak szerinti 
nagy épület, de megfelelt az akkori egyszerűbb 
igényeknek és a vár korlátolt méreteinek. De 
nem is akart ez az épület a méretekkel hival
kodni. hiszen nagy udvartartás és a nagy ud
vari fogadások és ünnepségek Székesfehérváron 
folytak le. itt a  királyné készít udvari dámáival 
hímet a  templomok számára, Isten nagyobb 
dicsőségére, itt élik a kis királyi apróságok is 
gyermekéletüknek napsugaras álomnapjait, in
nen tekintenek ki Rétót felé és kémük a  fehér
vári utat, ahonnan fáradalmait pihenni meg- 
meg tér a  király, aki itten csak egyszerű csa
ládapa lesz.

Tudjuk, hogy a királyi lakóhelyeket mű
vészi faragványok diszitik, ilyenekről tudunk 
Székesfehérvár, Buda és Nagyváradról is, aligha 
volt ebben kivétel Veszprém, amelyet király
asszonyok láttak el kiváltságokkal és ahova 
művészi lelkületű fejedelmi leányok kerültek 
nagy kultúrájú városokból magyar királynőnek, 
és bizonyára igyekeztek egyet s-mást L e  vará
zsolni az otthon megszokott sok művészi szép
ből. A romokból csak a Gizella-kápolna m a
radt meg, amely királyi-laknak házi kápolnája 
lehetett és csak a  mai Szentháromság-szobor 
közelében állott várkutnak a neve:„Sdrkdny-kuf" 
elnevezés sejteti, hogy a kút felett valamely 
szobormű, a régente elég gyakran szerepelte
tett motívum, a sárkány ékeskedett.

Érdekes, hogy századok múltán majdnem 
ugyanazon helyre került egy másik kút, a  XVIII. 
század  végén létesített püspöki vízvezetéknek 
a  közkútja. Ennek a  közkútnak a  fölösleges 
vize folyott tovább a váron kivül a vér előtti 
lerecskére, ahol egy csinos barokk vörö9tnér-
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V e sz p ré m .

vény medencébe zuhogott az  Úrkút-nak kris
tálytiszta vize. Amidőn ez a  vízvezeték létesült, 
m ér alig volt valami a  régi várból. Hajdan a 
vár közepén végigvonuló utcát csúcsos tűzfalas 
kis házacskák szegélyezték, a  fő utcáról jobbra- 
balra rövid utcácskák nyíltak a bástyára, ahol 
a  bástya és a  házsor között szabad tér maradt 
a  várvédelem részére. A vár közepe táján egy 
keresztező fal választotta el egymástól a  külső* 
és belső várost, a  közlekedés egy nagyobb to
ronykapun  át történt. A főbejárat a  mai Vár
feljáróban egy kettős, egym ásba nyíló torony 
volt, jobbról-balról egy egy hengeralaku védő* 
toronnyal, ezeknek egyike a  mai tűztoronynak 
alacsony alsó része, másikat pedig az a  csonka 
körbástyam aradvány jelzi, amely a feljáró ke
leti felén látható. A várkapuval szemben húzó
dott a  mély várárok, amelybe dúsan ömlött a 
m ai piac felőli források vize.

Akkor még a  kaputorony uralta az egész 
környezetet, mert a  mai feltöltődött területre 
é s  bástyákra épült emeletes házaknak még 
hire-hamva sem volt, ma már e házakat bajos 
lenne túllicitálni.

Mivel a várnak nagy része magánterület 
volt, a  káptalan tagjainak egy része a váron 
kívül lakott. A régi birtokviszonyt a várnak 
tűzvonalba jutása és huzam os ideig hadicé
lokra való felhasználása és az uraló gazdának 
többszöri cseréje teljesen megváltoztatta, de 
ismét megváltozott az 1700-as években, amikor 
pereskedéssel, erőszakkal, vagy vásárlással 
nagyon csekély kivétellel a  magánbirtok a  vár 
területén egészen megszűnt, nem m aradván 
más, mint egy-két házacska, egy mészárszék, a 
polgári hatóságok részéről pedig a vármegyeháza, 
amely egyszersmind törvényház is volt.

Kevesen tudják, hogy a legrégebbi időben 
Veszprém pénzverőhely volt, erről külön egy 
1338-ban kelt oklevél is megemlékszik, de egé
szen bizonyosan fennállott még a  XV. század 
végén is, mert egy 1443-ból származó híradás 
a  veszprémi püspök pénzverő jogát említi. 
Bizonyára a mai pénztelen világban ráférne 
Veszprémre egy szaporán dolgozó pénzverde.

„Húsvéti öntöző énekek"
KOili H orváth Cyrlll.

Nem tudom, ki volt, mi volt. V«l«mi juráiul 
rektor, kántor vagy efféle lehetett. De Veszprém 
volt, legelább ii Veirprémben járt, mivel egy 
csomó vériét, epignmmot irt Össze „Húrvéti ön- 
tOzOénekek Veirprémben 1829* tituluiul. Bizo
nyára arra gondolt, hogy az ünnep alkalmából 
valami ebéden, vaciorán vagy más efféle Össze
jövetelen meg kell „óntbzni* a fehérnépet. Nem 
vízzel, hanem valami csipOs/tumor-ni. amilyennel 
a magyarok az asszonyokat, leányokat ósidók óta 
szerelték boszantani. Aztán az is bizonyosnak 
látszik, hogy a maga feje szüleményeit irta, nem 
mások terméséból gyűjtögetett, ehhez ugyanis 
nagyon egyöntetű a verseinek stilusa. Minden
esetre mulatságos, elméi legény volt, szívesen hall
gatta a társaság, ha néha eljárt is a arája és olyan 
dolgokat is megpendített, amelyeket jobb helyeken 
ma már nem lehet elmondani.

Évtizedek óta órzbm a kéziratát. Azok a szép 
asszonyok, Eszlikék, Lil ák, Lujzák, Máriák, Nánik 
és társaik, akikkel ingerkedelt, rég elmúltak már 
s maga a .poéta* is velük együtt porlad valahol; 
de a kópéságai Ürül legalább a szelidebbeket fOl 
lehet támasztani. Megérdemlik, mint a száz év 
elótti magyar jókedv és elmésség emlékei.

Nem nagy a számuk: mindössze húsz-egy
néhány. Az elsó tizennégy .áltáljában* zengi az 
asszonyok és leányok egy és más virtusait, a többi 
kilenc személy és név szerint szól leányzókról, akik 
az .Öntözésen* alkalmasint felen voltak, s ezért 
feltehetóleg nem egyéb tréfás lódilásnál és ráfo- 
gásnál. Arról szó se lehet, hogy valóságos hibákat 
ostoroznának. Ilyen ostorozásokat a megnevezettek 
durva megsértése nélkül meróben lehetetlen lett 
volna elóadni.

Egyébiránt álljanak itt a maguk teljes mi
voltában.

I. Altaljában:
1. Sok bóltsek, kik nem szerettek,

Mind e szerint tselekedtek :
Asszont, Leint kerültek,
Még szemmel se nézhettek.
De kik böltsebbek valának, 
lllyen tanácsot adának :
Vizsgáld őket gondosan,
Nem szeretsz bizonyosan.

2. Ádám aludt ‘s  mfgát nem védelmezhette, 
Hogy belőlle az Ur Évát teremtette,
Elvévé, hogy vélle enyhülne fájdalma.
A h ! első álma volt utolsó nyugalma.

3. Ha minden felvenné keresztjét m agira,
Kevés asszony lépne akkor a lábára.

4. Orfeus a pokolba lemene,
Hogy hitvesét visszahozhatná —
Ma, héj I sok férj örömmel lemenne,
Tsak hitvesét odahagyhatná.

5. Sok férj hitvese hűségét 
Szeretné megpróbálni,
De attól tart, hogy a próbát 
Nem találja kiállni.

6. A szerencsét hajdan asszonynak festették, 
Állhatatlanságát ezzel jelentették.

7. Hajdan Pán. Jupiter, Bakhus ‘s több istenek 
Isteni fejeken szarvat viseltének,
Vizsgáld meg földi, a mai em bereket:
Minden helyen talász tiz-husz isteneket.

8. lób javát az ördög elvette,
De az Isten kétannyit ada. 
ó, hogy hitvese megmarada, 
gy nem kapott kettőt helyette.

9. Napóleon, mikor népét elvesztette,
Búsongva költözött el Szent-Helénába;
Sullyos keservében mégis enyhítette.
Hogy hitvese nem ment vélle fogságába.

10. Az asszonyok igen hamar 
Dühösségre lobbannak ;
Nem csoda, a fúriák is 
Mind asszonyok vóltanak.

11 A Tihany vidám Lyánkája 
Szavárul leghíresebb,
De a Ferkó Sibillája 
Sokkal mesterségesebb,
Mert ez már tizenkét évek 
Olta kiáltja férjének,
Hogy melly bolond lehete,
Mikor őtet elvette.

12. (S irv e rs .)  Hála az Istennek, ide temettetet 
Hitvesem, ki vélem mindig veszekedett.
Lassan járj, utazói nehogy ő fölkeljen 
S veled, mint rzokása, tüzesen pereljen.

u j i i u i u n n i m « M N i x . á i i

j SCH RIK KER SÁNDOR ! 
j FAISKOLÁJA i

A L S Ó T E K E  R É S .
1 V t

N em esíte tt g y ü m ö lc s fá k a t ,
! d ís z c s e r jé k e t ,  r ó z s á k a t ,  | 
\  s o r f á k a t  s z á ll ít  '
\ és azok fajazonosságáért felelősséget I 
I vállal. *

K é r j*  a  le g ú ja b b  á r je g y z é k e t .
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13. A leány, mint az ugorka,
Mig gyenge, addig nem jó;
Ha megvénül, akkor meg csak 
Szolgabirónak való.

14. Ne kárhoztassátok a mai Lyányokat,
Hogy szavát fogadják s tartják az Istennek: 
Azért szeretik ők felebarátjokat 
‘S a szükölködőkön azért segítenek.

II. Szem éllyek szerint:
1. Igaz, megegyeznek a mi érzéseink, 

E s z tik é m , s  egyformán éreznek sziveink. 
Mert száz leányokért nem adlak, kedvesem. 
Száz szeretőd után meg nem tagadsz te sem.

2. Li l l a  mint a piros rózsa 
Pompás kellemmel nyílik,
V i r á g a  a pillangóknak 
És méheknek megnyílik.

3. Lu i z  piros ortzájába 
Szerettél ‘s fehér fogába.
Be ne menj kabinétjába,
Mert ott van nagy quantitásba.

4. A L u j z a  két szemébe,
Mint a tiszta tó vizébe,
Képem látom, de csak mig 
Előtte állok, addig.

5. Méltán fested, méltán, M a rg it, a képedet,
A festék legalább elpirit tégedet,
‘S amit a természet tőlied megtagadott. 
Pirulást, szemérmet most a festék adott.

6. Lám, hogy régi csudák még ma is történnek: 
A f e s t e t t  M á r i á k  még ma is beszélnek.

7. Barátom, a N á n i  nagyszivüsége 
Bájolt-e meg titeket, vagy szépsége ?
Akiket ö megsebesít messzirül,
Meggyógyítja mindazokat közelrül.

8. Ha asszonynyal találkozik 
R ó zs i, mindjárt sóhajtozik.
Talán sorsukon kesereg ?
Nem, lyán-pártáját unta meg.

9. Z só f i siet, hogy gyónhasson 
S eltörölje bűneit,
Hogy újaknak helyt adhasson 
‘S újra kezdje vétkeit.

A gyűjtemény persze nem teijei. Néhány za- 
matos verset el kellett hagyni a túlságos csípős
sége miatl. Viszont mások elmaradhattak, mivel a 
Zsófi-.ének* után több rigmus számára már nem 
volt hely a papiroson, és nem lehetetlen, hogy a 
folytatás elkallódott. Hacsak nem kell.tréfának tar
tani az írónak a lap alján még olvasható megjegy
zéséi, hogy: ,A  férfiak Öntözése ezután követke
zik*. Mert, hogy a kicsufolt fehérnép a csipkedé
sekért adós nem marad, azt a poétának kétségte
lenül előre kellett látnia. Bátran gondolkodhatott 
Úgy, hogy ezt az „Öntözést* aligha bízzák majd 
az ó lantjára. 0  megtelte a magáét. Alája gyújtott 
■ darázsfészeknek. A többit el fogják végezni a 
— darazsak.

Nagyon jó  állapotban levő 503-as

nyitott Fiat-autó
e la d ó .
Cím a kiadóhivatalban. i»
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M AG YM IH ÁLY F E R E N C
oki. mérnök,

hites szakértő, országos földmérővizsgáló bizottság tagja 
m é rn ö k i ir o d á ja

V E S Z P R É M , T O B O R Z Ó -U T C A  5 . T e le fo n  I3Z
Elvállal

földmérést, tagosítást, vitás határok rendezését,
■ Viziépitkazések, lecsapolások, alagosövezések, öntözések, 

vizhasználatok, iparvasutak, utak, hidak stb.
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Építkezések műszaki szerelését és ellenőrzését.

Mindennemű műszaki ügyben tanácsot ad.

r s  s  s  s  s  s  s V s s  a ..................... - s e .  . .

A jó sáfár.
M inden alkotm ányosan kormányzott or

szágban az állami költségvetés előterjesztése a 
közélet legfontosabb, alapvető eseményét je
lenti. Az ország helyzetének fokmérője és a 
kormányzati politikának iránymutatója a  gon
dosan összeállított költségvetés. Minden gazda
sági ágazat, minden foglalkozási kör és egyál
talán minden érdekeltség a költségvetés szám 
soraiból teljes felvilágosítást nyerhet arra vo
natkozólag, hogy mit várhat a jövőtől s hogy 
a kormány, mint az ország javainak, bevételei
nek és kiadásainak hivatott sáfárja, a sokol
dalú szükségletek kiegyenlítéséről és kielégíté
séről miként kíván gondoskodni. Az adatok hal
m aza, ha elmerülünk benne, megelevenedik, 
beszédes nyelven szól hozzánk és bőséges ta
nulsággal szolgál minden irányban, mert min
den egyes szám adat mögött az élet eleven 
ereje lüktet.

A kormány előterjesztése 41.3 milióval 
csökkenti a  költségvetés kereteit. Az előirány
zott állam i kiadások végső összege — a  köz- 
igazgatás egész területén — 764.9 miliő pengő. 
Éhez járulnak még az  állami üzemek kiadósai, 
amelyek 408.4 milióra rúgnak.

Ez a költségvetési keret m ár olyan nagy
fokú leszoritósól jelenti a  magyar állami élet 
struktúrájának, hogy azon tulmenni aligha lehet, 
mert minden további összezsugoritás mór az 
egységes nemzeti élet elsorvadását vonja maga 
utón. Egyes ellenzéki politikusok azt követelik, 
hogy a költségvetést 600—650 milióra kell le
csökkenteni. Erre vonatkozólag helyesen mon
dotta Imrédy Béla pénzügyminiszter, hogy ez a 
követelés már az utópiák, a lehetetlenség biro
dalm ába tartozik.

Mert elvégre azért, mert az országot vakon 
és esztelenül megcsonkították és most a pél
dátlan világgazdasági válságnak súlyos kihatá
sait mi is fájdalm asan érezzük, ezért egész 
állami berendezkedésünket és egész viruló kultú
ránkat nem dobhatjuk oda prédául és nem 
sülyedlietünk le egy pusztulásra és tespedésre 
kárhoztatott ország színvonalára — örömére 
ádáz  ellenségeinknek, akik a mi zsírunkon híz
tak meg s akik a gyöngülésünkre és a halálunkra 
spekulálnak. Elvégre ezek a  nyomorúságos ál
lapotok nem tarthatnak örökké s nekünk bíz
nunk kell a  jobb és kedvezőbb idők elkövet- 
ke^ésében. Addig pedig meg kell óvnunk a 
végső pusztulástól a  nemzet erőit, azokat az 
erőket, amelyek a  nemzetet ezer éven ót fenn
tartották.

Sokszor hallunk panaszt arról, hogy mi
lyen adóteher nehezedik a polgárság vóllaira. 
Megértjük ezt a panaszt, mert mélyen ótérez- 
zük a  polgárság megnövekedett gondjait. Mégis 
ró kell mutatnunk, hogy más országokban sok
kal nagyobb az adóteher, mint M agyarorszá
gon. A pénzügyminiszter expozéjában kimutatta, 
hogy Németországban egy-egy lakosra 229, 
Ausztriában 181, Belgiumban 179, Svájcban 
110, Csehszlovákiában 114, M agyarországon 
pedig az uj költségvetés szerint 87 pengő ál
lami kiadás esik.

Ha a  búza óra nem hanyatlott volna egy- 
harm adóra annak a színvonalnak, amelyen 
1925—1926-ban állott, akkor nem volna itt 
semmi baj a  költségvetés körül. És ha a tria

nőni nyugdijak cimén — mert az utódállamok 
bezsebelték a  magyar javakat, de a  terheket 
nem vállalták és százezrével kergették ót a 
határon az elcsapott magyar tisztviselőket, — 
nem kellene 87 miliő pengőt fizetnünk éven- 
kint, akkor is sokkal könnyebb volna a m a
gyar állam és a  magyar kormány helyzete, 
mint amilyen ezidőszerint.

Megértjük a polgárság nehézségeit, de 
lelkiismeretesen szóm ba kell vennünk a kor
mány nehézségeit is, amelyekkel az ország 
szükségleteinek arányos beosztása és kielégítése 
jár. A költségvetés számsorai mögött meg kell 
látnunk azt a  fáradságos, gondos munkát és 
azt a  minden részletkérdésre kiterjedő figyemet 
és lelkiismeretességet, amelyet a  kormány ennek 
a  költségvetésnek összeállítására fordított.

Kiváló ember az uj pénzügyminiszter és 
a  kormány első költségvetésében a gondos és 
lelkiismereies, reális számvetés tükröződik. A 
költségvetésben a kormány az ország hű sá
fárjának bizonyult s ez a jó és hű sáfár min
den tekintetben méltó az ország bizalm ára és 
fáradozásainak osztatlan elismerésére. (s.)

Városi közgyűlés Veszprémben.
Nagyheti. lanyha érdeklődés mellett kedden 

délután Veszprém város képviselőtestülete ren
des közgyűlést tartott dr. Berky Miklós polgár
mester elnöklésével. A polgármesteri bejelen
tések utón elfogadták az  együttes bizottságnak 
azt a  javaslatát, hogy a köszörűs, nap- és 
esernyőjavitó, üstfoltozó és teknővójó vándor- 
ipar gyakorlását a  város területén eltitsók. A 
gyómpénztóri kölcsönök 7 és fél %>-os kam at
lábának megállapítása utón érdekes tárgy volt, 
hogy Biczi Károly adóügyi tanácsos referódája 
alapján a  tiz éven keresztül felgyülemlett és 
behajthatatlannak nyilvánított 16,578 P fogyasz
tási adót, 2553 P italmérési illetéket és 442 P 
vizdijat törölték.

Szigethy Ferenc főszámvevő kimerítő és 
gondos előterjesztésben a  városi háztartás múlt 
évi zárszám adását ismertette, amelyből örven-

K isebb-nagyobb

házak, malom, szőlő,
b a la t o n p a r t i  te le k  eladók
kedvező fizetési feltételekkel

a Veszprémi és Megyei 
T a k a r é k p é n z t á r n á l .  107

FODOR F E R E N C
K Ö N Y V K E R E S K E D É S E

V E S Z P R É M .

ü z l e t i  k ö n y v e it ,  
n yo m tatván yait, 

í ró s z e re it , p a p írá ru it

C s a k  a legjobb anyagot dolgozom fel. 
C s a k  elsőrendű kivitelt szállítok. 

M ég is jutányos árakat számítok.

Poloskairtás!!
!! Ciángázzal!!

F is c h e r  S z - f  e h é rv á r , K o ssu th  u .6
Veszprémi m. b. JSSSÜLl..

74 D isk ré t  - o lc só  - g a ra n tá lt !

detes tényként volt megállapítható, hogy a  vá
ros minden üzeme nyereséggel zárult, annak 
ellenére, hogy a fogyasztási és pótadó hátralé
kok lényegesen emelkedtek, sőt a  100.000 P-t 
is meghaladták. A zárószóm adás szerint a vá
ros összes vagyona 7.815.000 P, adóssága pe
dig 655 000 P. A közgyűlés a zórószómadóst 
örömmel fogadta el.

A második vízvezetéki főcső lefektetésé
nek tárgvalásónól Bokrossy Jenő műsz. tanó* 
esős hangoztatta annak szükségességét, meri 
csak igy garantálhatja a  hibátlan és jó víz
szolgáltatást. Ezért a közgyűlés egy 19.000 P-ős 
vízvezetéki főcső létesítését szavazta meg.

Dr. Tekeres Lajos I. aljegyző az 1931—32. 
évi inségakciót ismertette röviden, mely szerint 
a  tél folyamán 1240 családot részesítettek se" 
gélyben 66.662 P kiadású végösszegből. Dr. 
W éber Pál meleg szavakkal mondott köszöne
tét a  polgármesternek és m unkatársainak az 
akció sikeres lebonyolításáért, amit viszont a  
polgármester köszönt meg. Végül az együttes 
bizottságok javaslatára a gimnáziumi és iparos 
cserkészcsapatoknak 300 —300 P segélyt sza
vaztak meg, a világjamborén való részvételnek 
költségeire. A Veszprémet meglátogató külföldi 
cserkészek és cserkészvezetők fogadásának és 
megajándékozásának költségeire pegig 1000 P-t 
irányoztak elő.

A közgyűlés ezenkívül még több adás
vételi, bérleti, bérleszóllitósi stb. ügyet tárgyalt 
le vita nélkül, dr. Nagy László főjegyző és f?o- 
sos Károly közig, tanácsos előadása alapján.

— Az „lgmándiu vízben ösgyógyerö rejlik, 
Mesterséges pótlás nem sikerült eddig.

H Í R E K .
— Kellemes és boldog húsvéti 

ünnepeket kívánunk kedves olvasóink
nak, m unkatársainknak és lapunk ba
rátainak.

— Személyi hirek. Dr. Rótt Nándor megyés
püspök Husvét hétfőn Pannonhalmán részt vesz 
az uj bencés-főapát beiktatási ünnepélyén. — Dr. 
Werner Adolf zirci apát kedden Veszprémben lá
togatást tett a megyéspüspöknél, a nagyprépostnál 
és a főispánnál. — Dr. Kenessey Pongrác, vár
megyénk főispánja kedden, hivatalos ügyekben, 
Bpesten járt. — Dr. Radnay Farkas c. érsek, volt 
besztercebányai püspök a húsvéti ünnepeket, a 
megyéspüspök vendégekép, Veszprémben, dr. Mi
hályit Ákos ciszt. apát, egyet, tanár pedig Zircen, 
a monostorban tölti.

— Húsvéti istentiszteletek. Veszprémben 
a húsvéti istentiszteletek sorrendje a következő: A 
püspöki székesegyházban vasárnap reggel fél 7 ó. 
szentmise majd husszenteléj, 9 ó. ünnepi főpász
tori mise szentbeszéddel, utánna plébániai nagy
mise, fél 12 ó. csendes mise, d. u. fél 3 ó. kis- 
papi prédikáció, majd vecsernye. Hétfőn reggel 
fél 7 ó. szentmise, 9 ó. pontifikális nagymise, 10 
ó. plébániai nagymise és szentbeszéd, fél 12 ó. 
csendes mise, d. u. 3 ó. vecsernye. — A Szent 
Ferenc-rendiek templomában vasárnap reggel éte
lek megáldása, egyébként mindkét ünnepnapon 
reggel 7 és fél 11 ó. csendes misék, 8 ó. nagymise 
népénekekkel, d .u . 6 6. szentbeszéd, utánnalitínia. 
— Az Angolkisasszonyok templomában akét ün 
népén reggel 7 és 8 ó. szentmisék, d. u. 6 <5. litánia.

Husvétkor a torkát Szent István Családi Sörrel locsolja
|'/t literes korsó. Gyártja a Kőbányai Polgári Serfőzde. «
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A református és evangélikus templomokban 
az flnncp mindkét napján d. e. 10 ó. ünnepi isten- 
tiszteit tek urvacsoraosztással s a reformátusoknál 
d. u. 3 ó. is istentiszteletek.

— Tisza István születési évfordulója. 
Bpestről jelentik: A Tisza István Társaskor az 
Országos Gróf Tisza István Emlékbizottsággal kar
öltve, Tisza István születési évfordulóján, április 
22.-én, a Tisza István Társaskör dísztermében 
kegyeletes emlékülést tart, amelyen Berzeviczy Albert 
belsó titkos tanácsos elnOki megnyitója után ba
rabási Kun József dr., debreceni egyetemi tanár 
emlékbeszédet tart „Tisza István történelmi táv
latban* címmel.

— M egyegyülés. Veszprémvármegye tör
vényhatósági bizonsága április 19.-én, szerdán dél
előtt tartja tavaszi rendes közgyűlését. Az ügyeket 
előkészítő kisgyütés megelőzőleg 18-án, kedden 
délelőtt lesz. A vármegye közigazgatási bizottsága 
pedig szerdán, a megyegyülés napján délu’án tartja 
havi ülését.

— A veszprém i MC redo“-egyesület kul-
tu rd é lu tán ja . A veszprémi „Credo“-egyesület és 
a katolikus egyházközség férfitagjai vasárnap Séták 
József kanonok-plébánus elnöklése alatt, a Kát. 
Kör nagyiermében, nagyszabásn gyűlést tartottak 
a férfi lelkigyakorlatok befejezéseképen. A gyűlést 
a Veszprémi Iparos Dalárda, Gaal Sándor karnagy 
vezetésével, szép énekS7ámmal nyitotta meg, majd 
Kórodi-Katona Jáno3 orsz. képviselő nagy beszé
dében a jelenlevőket színvallásra szólította fel a 
katolikus irányú lapok mellett. Hangoztatta, hogy 
mennyi züiléRt idéz elő a „túlsó tábor* sajtója az 
A1 Capone életrajzával, a Borgiákról és Katalin 
cárnőről szóló regényeivel, részletekben tárgyalt 
gyilkosságaival és a nyilvánosság elé nem tartozó 
szerelmi botrányaival. Majd arról beszélt, hogy a 
Credok nem tüihetik a „Népszaváénak és a szo
ciáldemokrata vezetőknek az egyház ellen állandó 
támadásait és hatalmas ellenmozgalomra kell fel
rázni az országot. Az egyházi elnök javaslatára a 
gyűlés határozatot fogadott el, amely szerint kö
veteli a vasár- és ünnepnapok ügyének rendezését 
az egyház szellemében. Befejezésül az „Istent akar- 
uk* c. Credo-himnusz-1 énekelték és sok uj tag 
elentkezelt a Credoba.

A ré g i v i lá g h ir f l m a g y a r  g y á r t m á n y  
a

Tiszaujlaki bajuszpedrő
m in d e n ü tt  k a p h a tó . 102

— Eljegyzés. Gaal Sándor igazgató, király- 
dijas karnagy és neje Bokrossy Mária leányát 
Elzát, f. hó 9 -én eljegyezte dr. Kohári József 
orvos. (Minden külön értesítés helyett)

— A Veszprémi Iparos Dalárda matinéja 
iránt, amely Husvét hétfőn d. e. 11 órakor kez
dődik a szinkázban, városszerte nagy az érdeklő
dés. Biztosra vesszük, hogy a dalárda szép törek
vését ezúttal is kiváló siker fogja kisérni.

— T a v a s z i  é a  n y á r i  d iv a t la p  ú jd o n s á g o k  
n a g y  v á la s z t é k b a n  k a p h a tó k  F o d o r  F e r e n c  
k ö n y v k e re s k e d é s é b e n .

— Az OMKE vezetőinek előadása Vesz
prémben. Fölkérettünk a következők közlésére: 
Tisztelettel közöljük, hogy ;Társulatunk vendégei, 
Vértes Emil úr, az OMKE alelnöke, Horváth István 
úr, az OMKE főtitkára f. hó 18.-án, kedden este 
fái 9 órai kezdettel, a Kereskedelmi Kaszinó he
lyiségében, aktuális kereskedelmi és ipari kérdé
sekről előadást tartanak, melyre szives megjelené
sét, az előadások közérdekű tárgyára való tekintettel 
is, feltétlen kérjük. Számítunk a t. Kartársak minél 
nagyobb számban való megjelenésére és vagyunk 
kartársi üdvözlettel Veszprém és Vidéke Kereske
dőinek Társulata Elnöksége. Vendégeket szíve
sen látunk.

— A veszprém i inségakció. Veszprém vá
ros inségakciója, a tavaszi napok beálltával, be
fejezéshez közeledik. A városi népkonyhán ugyanis 
Husvét hétfőjén adják utoljára a szegények ebéd
jét. Az inségmunkák azonban még áprilisban is 
folynak, sőt — amennyiben arra födözet lesz — 
a város még május havában is fog inségmunkákat 
végeztetni. A város inségakcióját a félen minden 
elismerést megérdemlő módon bonyolított* !e és 
sok reászorulónak enyhítette a zord napok lét- 
fönntartási gondjait. Ez annak a szociális érzéstől 
áihatotl, körültekintő munkásságnak az eredménye, 
amit az illetékes tényezők, élükön dr. Berky Miklós 
polgármesterrel, a lelkesen buzgólkodó dr. Tekeres 
Lajos aljegyzővel, a Szegényügyi Bizottság veze
tőjével, és a fáradhatatlan, minden szegény ügyét 
szeretettel fölkaroló Doma Pál szállásmesterrel 
együtt, dicséretes jóakarattal kifejlettek. Az inség- 
akció statisztikája a kővetkező: Az összes segé
lyezett családok száma 1257 voll4413 személlyel.

A népkonyhán 1932. november 20.-tól 1933. már
cius 31.-ig kiosztottak 25.183 ebédet. Ugyanezideig 
havonkint külön élelmi adagot 534 t t  adtak k i 
Ruhaneműt készíttetlek és kiosztottak 302 pár 
gyermekcipőt éa 80 drb. gyermeköltönyt, 91 pár 
Férfi lábbelit (bakancsot és csizmát) és 36 drb. 
férfi ruhát. Ezenkívül több, gyűjtésből összejött, 
használt ruhaneműt is osztottak ki. Tüzelő anya
got (á 200 kg. fát) kiadtak 1074 munkaképtelen
nek és 753 munkaképes egyénnek. A város cipő- 
javitó műhelyében, ahol munkanélküli iparosokat 
foglalkoztattak, összesen 1543 pár szegény iskolás 
gyermekcipőt javítottak meg. Inségmunkát novem
ber óta, havonkint fölváltva, családtagjaik számá
nak aránya szerint, átlagban állandóan 80—100 
munkás dolgozik 1 50 P  napidij ellenében, amiből 
80 fillér készpénz, 2 kg. liszt pedig természetbeni 
fizetés. Szellemi szükségmunkást, fölváltva, össze- 
zen 78 at alkalmaztak. — Itt említjük meg, hogy 
a Szent Vince Otthonban is naponkint körülbelül 
200 szegény gyermek kap ebédet.

Ne k ü ld jü k  le á n y a in k a t  k ü lfö ld re !
A külföldi iskoláknál többet nyújt a budapesti

B A Á R - N I A D A S
református leánynevelöintézet 

Alapos nyelvi kiképzés. Internátus. Líceum. Tovább
képző. Gyors- és gépiró, főző, varrótanfolyam. 

Buda legszebb és legegészségesebb 
helyén. IJ , Lórántty Zsuzsanna ut 3 

Teljesen modern berendezés. Mérsékelt árak. 
Kívánatra értesítőt küld az igazgatóság. 104

— Az iparos cserkészek  zászlószentclése.
Nagy cserkész-ünnepség lesz junius 11.-én Vesz
prémben, amikor az Assziszi Szent Ferenc-cserkész- 
csapat avatja fel uj zászlóját, hogy a gödöllői vi
lág jamboi én már a megszentelt zászló alatt bizo- 
nyithassa be a derék iparos-cserkészek hazafias 
rátermettségét. A csapat vezetősége a zászlóanyai 
tisztség betöltésére Anna kir. hercegasszonyt kérte 
föl, aki azt el is vállalta. Fővédnöknek a csapat 
a város képviselőtestületét kérte föl, a védnökök 
és pártfogók fölkérése pedig most van folyamatban.

— A K atolikus Kör közgyűlése. A Vesz
prémi Róm. Kai. Kör vasárnap választmányi ülést 
tartott dr. Radványi Viktor apátkanonok elnöklésé 
vei s egyhangúlag elfogadták a számvizsgáló b i
zottság jelentéséi a pénztári és borpénztári állapot
ról. A tisztújító közgyűlés idejét április 23.-án d. 
u. 4 órára tűzte ki a választmány, amely ezután 
sajnálattal vette tudomásul a háznagy és a világi 
elnök lemondását. A tisztujitás előkészítésére ki
küldöttek egy jelölő bizottságot, amely 19.-én dél
után ül össze tanácskozásra.

— M egjelent a  v á ro s  p ro p ag an d a  leve
lező lap ja . Közöltük hogy a Veszprémi Idegenfor
galmi Bizottság propaganda levelezőlapokat nyo
matott, hogy a magánlevelezést is bevonja a vá
ros idegenforgalmi propagandájába. A műit héten 
az első két sorozat már megjelent kétféle vesz
prémi felvétellel, néhány sor utal a város szépsé
geire, előnyeire és bőséges a hely a levelezésre is. 
Ara 4 fillér. A lapok használatával részt lehet 
venni a város idegenforgalmi pályázatán is, amely 
értékes nyereményekkel kecsegtet. A levelezőlap 
könyvkereskedésekben és dohánytőzsdékben kap
ható és használatát mindenkinek melegen ajánljuk.

— A honvédség a  szegényekért. Megír
tuk, hogy a veszprémi 4. honvédgyalogezred HL 
zászlóalja milyen dicséretes áldozatkészséggel tá
mogatta a város inségakcióját. Ennek a példás 
buzgalomnak u; megnyilvánulása volt a honvéd 
tisztikar téli jótékonycélu hangversenye, amelynek 
tiszta jövödelmét a helybeli szegénysoreu hadirok- 
kautak, hadi árvák, hadi özvegyek és hadviseltek 
ruházati segélyére fordították. 54-en kaptak ilyen 
segélyt és pedig 39 pár bakkancsot, 19 darab 
nadrágot, 19 drb. inget és 3 pár cipőt. A ruhane- 
müeket a húsvéti ünnepekre csütörtökön délelőtt 
osztotta ki az állomásparancsnokság, a honvédség 
és a városi hatóság kiküldötteinek jelenlétében. 
Vitéz Kolozsváry László ezredes intézett szivhez- 
szóló, szép beszédet a segélyezettekhez, majd a tisz
tikar nemeslelküségéért a kormány nevében dr. 
henessey Pongrác főispán, a város részéről dr. 
Berky Miklós polgármester mondott köszönetét. 
Minden ruhanemű uj, azokat ínséges iparosokkal 
készíttették s ezzel is segíti tlek a város Ínsége
sein. —• Itt említjük meg, hogy a zászlóalj 1932 
november 1.-től 1933. március 31.-ig naponkint 
19 ínségesnek adott teljes ebédet, közülük 4 sze
mély állandó ellátását a helyőrség tisztikarának, 
pénzbeli adománya fedezte.

— Késik a bérbeadó szobák bejelentése,
amint azt a városi Idegenforgalmi Hivatal velünk 
közölte. Ezúton is újból kéri tehát a hivatal mind
azokat, akik a nyári idényre, akár hosszabb, akár 
rövidebb időre szobát, vagy esetleg lakást is bér
beadni szándékoznak, hogy ezt az irodánál (dr. 
Óvári-utca) minél gyorsabban jelentsék be, mert 
a nyaraltatási akciót csak oly keretekben tudja 
lefolytatni és csak annak arányában csinálhat pro
pagandát, ahány nyaraló elhelyezését biztosított
nak látja.

— Húsvéti Idegenforgalom Veszprémben.
A húsvéti ünnepekben, az eddigi bejelentés sze
rint, két kiránduló csopoit keresi fel székvárosun
kat. A Magyar Ruggyantagyár Rt. tisztviselőinek 
Spoitegyesülete: az „Emergé turisták* 35 tagú 
csopoitja és a Bpesti Ügyvédek turista egyesüle
tének 1! tagja. Még áprilisban érkezik a soproni 
erdészeti és bányászati főiskola egy csoportja 
májusra pedig a szombathelyi reálgimnázium és a 
soroksári polg. fiú és leányiskola növendékei je
lezték érkezésüket.

— M agda Schneider, Szőke Szakáll és 
Hermann Thimig a főszereplői az Egy éjszaka 
angyala c. szombat vasárnap bemutatásra kerüld 
vígjátéknak. Husvét-másuapján Harry Piel leg
kitűnőbb filmje: Bobby formába jön. E film min
den előadásán mérsékelt helyárak. Szerdán-csü- 
törtökön, filléres helyárakkal A huszonnégyéves 
leány.

L e g ú ja b b  k o t lá k , ir o d a lm i k ö n y v u jd o n -  
a á g o k  m á r  a  m e g je le n é s  n a p já n  b e s z e r e z h e 
tő k  FO D O R  F E R E N C  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n .

— Adományok a veszprémi inségakcióra
A városi Szegényügyi bizottság k% li: Újabban az 
inségakció részére az alábbi adományok érkeztek: 
Élelmicikk: dr. Agárdy Jenőné, dr. Bognár Jánosné, 
Bertalan Káro!yn“, dr. Cseresnyés Józsefné Demjéti 
Mártonná, Eőry Endréné, özv. Fogthüy Miklósné, 
Laszip Györgyné, Majerszky Jenőné, dr. Mezey 
Lajosné, dr. Szász Ferencné, dr. Szalóky Józsefné, 
Veliy Miklósné, Velty Istvánné és özv. Segesdy 
Kálmánná együtt a népkonyhára 10 I. tejföl és 
20 kg. túró. Ruhanemű: N. N. egy szoknya. Az 
adományokért ezúton mond hálás köszönetét a 
Szegényügyi Bizottság.

E l ő z d  m eg a  n a g y o b b  ‘ba -jV ,
BAYER PÜRGO e n y h é n  
E g é s z s é g n e k  m i t  sem  S jjK , 
U t á n z a t t ő i  s z e n v e d s z  k á r t *

— Fiatal betörő. Szombaton este fél 9 kor 
egy IV. osztályú polgári isk. tanuló betört Neu Ar- 
nőid veszprémi kereskedő Szent Imre téri üzleléba 
és onnan 4 P 80 f. készpénzt, cipőfűzőt és cu 
korkákat lopott el. fiú ifjú betörőt a rendőrség 
őrizetbe vette.

—  H ú s v é t i k é p s s  le v e le z ő la p o k , n y u la k  
é s  e g y é b  a lk a lm a s  g y e r m e k já t é k o k  le g jo b b a n  
b e s z e r e z h e t ő k  FO D O R  F E R E N C  k ö n y v k e r e s 
k e d é s é b e n , V e s z p r é m .

— A Balaton érdekében. Bfüredről jelen
tik : A Balatoni Szövetség legutóbbi közgyűlésé
ből több fontos balatoni kérdésben tett a kor
mányhoz előterjesztést. A kereskedelmi miniszter
től kérte, hogy a menetrendszerű és kiránduló
vonatok szaporításával a Balaton tovább emelked- 
hessék. Kérte, hogy a téli balatoni menetrend tel
jes menetrend legyen, ameilyel a balaton minden 
ponijára akadály nélkül lehessen eljutni. A föld
művelési minisztertől kérte a balatoni kikötök fo
kozottan való továbbépítése érdekében szükséges 
intézkedéseket, a partvédelmi munkálatok megvaló
sítására szükséges tervek és költségvetések elkészí
tését, valamint a gyümölcstermesztési balatoni kí
sérleti állomás felállítását, hogy a Balatonvidék 
termelésének átszervezése megtörténhessék. A pénz
ügyminisztertől kérte a Balaton hitelügyi kérdésé
nek a megoldását, hogy az igényes külföldiek für
dőinket meglátogassák. A belügyminisztertől kérte 
a szövetség a fürdőtörvény módosításának előké
szítését oly értelemben, hogy az kiterjeszkedhessék 
mindazokra a fontos kérdésekre, amelyek nemcsak 
rendeletileg, de pénzügyileg is megadják a magyar 
fürdők számára a fejlődési lehetőségeket. A vallás- 
Ó8 közoktatásügyi minisztertől azt kérte, hogy a 
nagy iskolai szünidőt az elmúlt évihez hasonlóan 
hosszabbítsa meg. Végül a miniszterelnöktől azt 
kérte, hogy az állami hivatalok működését a nyári 
két hónap alatt a hét péntekjének déli 12 órájától 
hétfőn reggelig szüneteltesse, hogy a hétvégi pihe
néssel egybekötött kirándulások a belföldi forga
lom intézményes kifejlesztését előmozdíthassák. (De 
mit szólna ehhez a közönség, amely még most is, 
amikor pedig ügyeit hasonlíthatatlanul gyorsabban 
intézik el, folyton panaszkodik a hivatalokra ? — 
A sztrk.)
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Maszáj IJr kerget
Harcos kezében ostora pattog 
És mondja: tovább!
Ordítja szaladj!
Ott gurul ám a lágybélü kenyér,
Kerek, szaladó . . . utánna, tovább!
És én lihegek fulladva, zihálva,
Hajamon verejtékcseppek gördülnek alá, 
A porba hullnak, sárrá keverednek . . .  
Pattog az ostor, kerget Muszáj Ur 
És mondja: tovább!
Ordítja: szaladj!
— Kegyelem I Fáradt vagyok, összeesem, 
Mem bírom járni már e vadont,
A testem véres, a lelkem ronggyá tiporva, 
A szivem? Jaj, merre van, hol fáj?
Mert fáj nagyon . . .
De én megyek még, mert akarom. 
Felkapom a cél és reménység zászlaját: 
Előre!
Aztán — lehullok s nem vagyok többé. . .

Radványné Ruttkay Emma.

Találkozás.
Irta Szende Ernő.

Az asszony lámpát gyújtott. Majd odalépett 
az ablakhoz, félig leereaztetie a függönyt, hogy 
az esti frisa levegő beáradhaazon a szobába. Azu
tán kiment az udvarra.

— ]0jj be Iténke. Már ég a lámpa.
A kía leány a homokban játszott. Anyja 

hívására azonnal odaszaladt
— Ugy-e anyuskám, most végig nézzük a 

képeket abban a könyvben ? Úgy ígérted, hogy este.
— Igen. Átnézzük kisleányom.
Kézenfogta a leányt a bement vele a szo

bába. Levette a szekrény tetejéről a könyvet, az 
asztalra tette s  leült. Irénke az Ölébe mászott s 
forgatni kedte a lapokat. Sorra jöttek a tarka ké
pek a régi természetrajz könyvben. Az ismeretien I 
állatok nevét megkérdezte. Ha meg ismerős került
a szeme elé, nagy OrOmmel kiáltott fel. Két kis 
kezét rácsapta s kacagva mondta.

— Találd ki anyukám, mi ez?
S OrOme határtalan volt, ha az anyja téve

dett. Észre sem vették, hogy kilencet ütött az óra.
— Már késére jár az idó, feküdj le Irénke.
— Igen anyukám, csak még a végén nézem 

meg, mi van ott.
— Hát csak nézd meg.
— Nini, a végén semmi sincs!
— Az ám, csakugyan nincs. No majd hol

nap újra átnézzük.
— De majd a végérái kezdjük. Igen?
— Igen ott kezd|0k. S most levetkőztetlek s 

aztán hamar az ágyba.
Pár perc múlva már olt volt. Összetetté két 

kezét s  elmondta esti imáját.
— Anyukám, te nem fekszel le?
— Meg nem, majd később.
— Megvárod apukát?
— Meg.
— Hát miért is kell mindig vámod rá?
Az asszony arca borús lett.
— Apukának dolga van ilyenkor, azért ká

lik . De majd megjön, te csak aludjál.
— Igen aludni fogok. De add oda a keze

det, akkor nem félek.
— Ne fél| kis lányom, a jó gyermekeket 

szereti az Istenke s angyalai vigyáznak rájuk, 
amikor alusznak.

Odanyujtotla az egyik kezét. A kis lány két 
kezével átfonta s csakhamar elaludt.

Csend lett a szobában, csak az óra egyhangú 
ketyegése hallattszott.

Kardosné elmerült a gondolataiban. Időnklnt 
nehéz tóhaj szakadt fel kebléből. Az urára gon
dolt, aki annyira megváltozott. Az ital rabja lett, 
azaz nem is annyira az italé, mint inkább csak a 
mulatozásé. Pedig oly rendes, komoly ember volt.
A kocsmának feléje sem nézett. De hogy a faluba 
került az a részeges Jenei Jóska, azóta vége lett. 
Az úgy behálózta, hogy szabadulni nem tud tár
saságától. Alig várja, hogy a hivtaliból szabadul
jon, már megy a kocsmába s az éjjel veti haza. S 
igy tart ez már féléve. Utóbb megsokalják a bá
nyában s kiteszik. Istenem, mi lesz akkor velük?

Az asszony elsirta magát. RáboruH a ván- 
koaia, oda a kis leánya mellé s hangtalanul om
lottak künnyei.

*
A kocsmában szólt a zene. Jenei Jóska mu

latott a rendes társaságával. Köztük volt Kardos 
István is. Jól beboroztak már. Se vége se hossza 
nem volt a sok Össze-vissza beszédnek.

Éjfélre járt az idő.
Jenei felugrott. Odaáll! a cigány elé. Rájuk 

kiáltott:
— A Kardosné nótáját húzzátok I
Általános rőhOgét hangzott fel. A fejek sunyi

módon borultak össze és suttogni kezdtek.
Kardos elég józan volt. Észrevette a gúnyos 

pillantásokat, a suttogásokat Meleg hullám sza
ladt végig a hátán. Kirúgta a széket maga alól s 
egy ugrással a banda előtt termett. Megrázta az 
Okiéi:

— Azt a nótát ne mer|étek huzni I
Jenei szikrázó szemekkel lépett Kardoshoz.
— Mit, mit beszélsz te?
— Azt, hogy a feleségem nótáját te nem fo

god elhuzatni.
— Nem-e? Hát ki?
— Én I Csak én 1 S nem te I
— Hát huzasd el.
— Nem huzatom.
— Akkor elhuzatom én f
Kardos reszketett dühében.
— Meg ne próbáld, mert akkor...
Jenei öles ember volt Hatalmas, robusztus 

alak. Két Kardossal is elbánt volna. A keze ökölbe 
szorult s úgy sziszegte.

— Nos, mi lesz akkor ?
Kardos fehér lett mint a fal. Nem felelt.
— Nem lelelsz ? Nem ? Engem akarsz meg

szégyeníteni a banda előtt ? Te ? Te mitugrász I
Ráripakodolt a bandára :
— Húzd rá!
A cigány rázendített. De hirtelen abba is 

hagyta és é9z nélkül menekült a szobából.
Kardos ökle belevágódolt Jenei arcába.
A következő pillanatban már a földön hem

peregtek.
A társaság felugrált s mind Kardosra tört.
Az egyiknek jó gondolata támadt.
— Dobjuk kil
— Úgy van 1 Dobjuk ki I
Felkapták. Az egyik ajtót rántotta kilóditot- 

tik az utcára.
Kardos nagyot puffanva terült el a földön.
Jenei bezárta az ajót 8 a társaság visszatért

a helyére.
Kardos felkelt.

Ha jól és nagy 
választékban 

óhajtunk

T
könyvet, papírt, 

írószert
vásárolni,

T
keressük fel bizalommal

FODOR FERENC
könyv- és paplrkereskedését.

Első dUirokamábM Mkiaattt m  ajtónak. De 
aa zárva volt. Körülnésett. Senkit sem látott. Le
verte ruhájáról a pózt s hezafeté indulL Végtelen 
levertnek érezte magát. Rettentő szégyenénél vett 
rajta erőt Ilyen, ilyen dolog eseti meg vd cl Hát 
ez a barátság? Érdemes volt ezétt elhagyni a 
tisztes életet, a családot? Úgy érezte, minibe n 
testét korbáccsal verték volna végig.

Benyitott az utcaa|tón. Lábujjhegyen lopako
dott a lakása felé.

Az ablaknál hirtelen megállóit. Bénádét hallott.
A leleaége meg a gyermeke beszélgetett. 

Minden szavuk kihallalszott a nyílott ablakon ál.
— Anyukám, hol vagy? Úgy lélek.
— Ili vagyok kislányom. Ili a kezein, lógd 

csak meg. Mitől félsz?
— Jaj, olyan csúnyái álmodtam.
— Mii édeském?
— Azt álmodtam, hogy spuks elesett s egy 

nsgy kutya neki ugrott. Aztán meg ketlő rohant 
oda s úgy lépték, harapták. Szegény apuka meg 
csak kiáltozott zegitaégért, de senki tem jött oda.

— Csak álom volt kislányom, csúnya, rosaa
álom.

— Nem jött még meg apuka?
— Még nem.
— Hol lehet ilyen sokáig?
— Dolga van, sürgőt dolga. Azt elvégzi 

s akkor megjön. Aludj csak kit leányom újra.
A kit leány elsirta magát.
— Nem tudok aludni anyukám. Úgy félek 

azoktól a kutyáktól. Qyujts lámpát, akkor apuka 
ia könnyebben hazatalál. Úgy szerelném, ha már 
itt lenne, ba megcsókolhatnám, akkor bizonyosan 
nem félnék.

Az asszonyt i i  elhagyta az ereje. Odaborult 
a kii leánv mellé a feltört kebléből a zokogás.

— Édes kicsi apróságom, te édes kis an
gyalom, kulcsold kezed imára a imádkozzunk 
együtt a jó Istenhez, hogy vezérelje jó apukánkat 
haza, ide mimellénk.

Kardos nem birta tovább hallgatni a szívbe 
markoló, lelket tépdesö szavakat. A siráa fojto
gatta s alig bírta kinyőgni a szavakat:

— Már itt vagyok édeseim, eresszetek be.
A kii leány felsikoltott. Az asszony meg 

szinte repöli az ajtó felé. Az auzony lámpát 
gyújtóit.

A kislány főláilotl az ágyban a kicsi karját 
ölelésre tárta apja elé.

Az anya odavezette a férjét.
S mig összeölelkeztek, azalatt megeredlek a 

könnyei, a boldogság könnyei.
A lérj egyik kezét az asszony felé nyúj

totta. Odavonta magéhoz a halkan beleaugta a 
fülébe:

— Soha többé nem maradok d.
S az egymásra talált család végtelen bol

dogságban ölelkezett össze. A gyermek révén új
ból találkoztak.

Husvétra.
A hamistanuk s a vén írástudók, 
öntelité lellek a péntek est után,
Az Á'tatlant is keresztre juttatók 
Vágya betellett a gyászos Golgotán.
De ott a Husvét pirosló hajnalán:
Kiszállt a sírból, az Igazság maga ...
S a síró, hilteltelt hívőknek ajkán 
OrOmmel zengett a diadal dala:
Alleluja, Alleluja!

... Vihar dübörgőit a fél világ felett ...
S a zagyva ködben, bódult irái-atyák 
Az Igazságot, szent érdeme helyett,
A Oolgotára, keresztre juttaták I 
S a .védtelennek* ezeréves honát 
Barbárpribékek fosztogató hada,
Rabló örömmel, darabra szaggalá,
S ajkukon gúny lett az .Igazság* dala : 
Alleluja, Alleluja I

Én nemzetem, Ki nagypénteki gyászban. 
Halódni látszol az É'et Golgotán:
Hitlel kell hinned e nagy árvaságban,
Hogy Husvét fog jönni Nagypéntek ulán! 
Harcok lözében a próbát kiálltuk...
A szent akarásnak lesz diadala...
Az Igazságot még valóra váltjuk!
Minket illet a Feltámadás dala:
Alleluja, Alleluja I

FáSyüyria
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— „Kik fedezték  fel ■ rád ió t ?* c. soro
zatát folytatja az Amatőr húsvéti szánta. 25 wattos 
Polidine nagyerőaltő, a 2 csöves, rüvidhbllámu 
vevő részletes feriása képezik cikkeit. Szirtes, mo- 
zaikszerfl tartalmában mindenki megtalálja, amit 
keres. A vasúti amatőrök, a légi rádió, hangszó- 
róval egybeépített vevők torzítása, kvarc kristályok 
ezöslörése, rövidhullámok hatása élő szervezetekre, 
transzformátorok gyors méretezése, a .Miért* ro
vat s a .Kit gondol* pályázat, fénykép stb. tar
kítják a gazdag ünnepi számot. A fotúrészben a 
tavasz dominál napsütéses képekkel, a nagy tu- 
rislapályázat értékes dijakkal, gyakorlati rovatok, 
kezdő fényképészek iskolája. Az Amatőr fotórésze 
is nélkülözhetetlen az amatőröknek.

— Letartóztatták a nadrágon nőket. Pá
rizsban és Amerikában mind általánosabb lesz a 
a  női nadrágdivat, pedig a férfiak lázadoznak el
lene. Gallesville amerikai városban a rendőrség 
letartóztatta azokat a nőket, akik nadrágon kosz
tümben jelentek meg az utcán. Erről is, mint 
minden divatujdonságról pontos beszámolót közöl 
a Párisi Divat uj száma, amelyben szebbnél-szebo 
toalettek rajzait, kézimunkákat és ezer hasznos 
leírást talál az olvasó. A Párisi Divat a külön 
kézimunkaiv melléklettel együtt 60 fillér.

— .Erika és a betörő* a címe a bájos 
Courths-Mahler regénynek. A nagykereskedő és 
fiának éleiét egy különös kaland zavarja meg, 
amelyből a kis .adju'áns-kisasszony* találja meg 
számukra a kivezető utat s a maga számára az 
igazi boldogságot. Megjelent a Milliók Könyve 
legújabb számaként, ára 20 fillér, kapható min
denütt. Előfizetése, negyedévre 13 regény, 2'40 P.

— Harmadfél évi fegyházat kapott egy  
megrögzött bűnöző. Singer Frigyes Gyula 54 
éves pécsi cipész-segéd Nyárádon a múlt év aug. 
14.-én az ablakon át betöri kenyéradó gazdája, 
Farkas Gyula házába és onnan több ruhaneműt 
ellopott. A vén bűnöst, aki különböző bűncselek
ményekért már 25 évet ült az ország börtöneiben, 
a veszprémi törvényszék 2 és fél évi (egyházra Ítélte.

— Találtak Veszprémben, április 7.-én, a 
cserkész fürdőnél egy darab arany gyűrűt. Igazolt 
tulajdonosa a rendőrkapitányrágnál átveheti.

— Súlyos motorkerékpár-baleset. Csonka 
Ernő paloznaki tanítót szombaton este a bfüredi 
országúton, nem messze a MOVE pályától, egy 
kőrakáson eszméletlen állapotban találták, mig a 
motorkerékpár rajta feküdt. A súlyos állapotban 
levő tanítót beszállították a veszprémi kórházba.

— A mozi m űsora. Ma, Nagyszombaton 
(15) csak egy előadás 9 órakor. Husvétvasárnap 
(16.) 4, fél 7 és 9 órakor ,Egy éjszaka angyala", 
Abrahám Pál sikerűit filmoperettje. A három fő
szerepben három nagyszerű színész: a bájos Magda 
Schneider, a kitűnő Hermann Thimig és a mulat
ságos Szőke Szakáll. A mese rendkívül ötletes, 
fordulatos. A népszerű Szőke Szakáll mókái ka- 
cagtatók, a közönség nagyszerűen fog szórakozni. 
Az április 12. és 13. filléres előadások jegyei csak 
szombat vasárnap érvényesíthetők, mert Husvét 
másnapján minden előadás mérsékelt helyárakkal 
lesz. — Húsvéthétfőn (17.) d. u. 4, esfe fél 7 és 
9 órakor . Bobby formába jön* (A névtelen ember), 
egy boxbajnok rejtelmes története 10 fejezetben. 
A Harry Piel-filmek legkitűnőbbje, aki, mint ren
dező és főszereplő, sok uj ötletet, humort és len
dületet visz a lebilincselő történetbe. Minden elő
adáson kiegészítő műsor és híradó. A Husvét- 
másnapi előadások kedvezményes helyárai 30 f-töl 
1 P-ig. — Szerdán-csütörtökön (19. és 20 ) fillé
res helyárakkal: „A huszonnégyéves leány", Adélé 
Rogers St. John regénye 10 felvonásban. A fősze
repekben : Norma Shearer, Lionel Barrymore és 
Clark Gabié. A film leplezetlen nyíltsággal mutatja 
be az alkoholszenvedély súlyos következményeit 8 
az erkölcsi lezűllést. Csak 16 éven felülteknek en
gedélyezve I

Anyakönyv.
Szliletés: Malasics Ferenc szobrász és Góbéi Erzsé

bet fia Károly, rk. — Hajba Ferenc honv. szakaszvezető 
és Őri Karolina leánya Irén Zsuzsanna, ev. — Vogef József 
napsz. és Hanczvikl Anna fia József, rk. — Loksa Gyula 
napsz. és Kollmann Rozália fia Ferenc, rk. — Bauer József 
cipész-s. és Schmid Vilma fia Ferenc Imre, rk. — Körét 
lános máv. pályamunkás és Zsigmond Karolina leánya 
Mária Rozália, rk. -  Szőllőai Mihály bádogos s. és We- 
ninger Erzsébet leánya Rózsa Julianna, rk.

Halálozás: Debreczenyi Gizella Mária 9 h., rk. 
Mayerhöffer Jenő kereskedelmi üzletvezető 53 é., ev. — 
Csicsics Margit 1 h., rk.

HázaaaáQ: Dedics Béla Imre (öze.) máv. műszaki 
•  .•tiszt és Guttmann Anna rk..

A B B Á Z I Á B A N
i Q U I 8  I S  A N A v a g y  E  D E  N s z á llo d á b a n .

Budapesten pengével fizethető ölesé pensla árak. 
K é r je n  a já n la to t  1

Budapesti Iroda VI. Teréz kőrút 15. II. 4- HO

Veszprém megyei város adóhivatalétól.

2072—1933. aü. szám.
Árverési hirdetés.

Veszprém megyei város adóhivatala ezennel 
közhírré teszi, hogy a városi árverési csarnokban 
(a régi mozi helyiségében és a városi zeneiskola 
alatti azulerénben) tárolt, jókarban levő kölönléle 
zálogtárgyakat, két egymásulán kővetkező pénteki 
napon, azaz áp rilis  hó 21.-én és 28.-án dé l
e lő tt 9 órátó l kezdődő nyilvános árverésen kész- 
pénzfizelés ellenében elárverezi. Ezen alkalmakkor 
árverésre kerülnek többek között: egy Stingl-gyárt- 
mányu bécsi zongora, kitűnő karban levő bőrgar
nitúra, szép ebédlőberendezések, vilrrinek, szekré
nyek, Thonet-székek, kosáráruk, varógépek, egy 
sőrapparálus, egy jókarban levő Nalional-pénz- 
kassza, egy Reminglon-Portable írógép kazettával 
jókarban, egy Weitheim-szekrény, két komplett 
cserépkályhára val ócsempék, loiletl tükrök, fest
mények, vendéglői asztalok, székek stb. stb.

Itt jelzi a városi adóhivatal azl is, hogy az 
uj végrehajtási rendelkezések értelmében ezen tár
gyak tulajdonosuk kozzájátulásával árverésen kí
vül is eiadhalók az adóhivatal által abban az eset
ben, ha a vevő a kitüntetett becsérléknek három- 
negyedrészéi megajánlja. Tudatjuk azt is, hogy a 
második, tehál április 28-iki árverésen sem adjuk 
el azon lárgyakat, ahol a beígért legmagasabb ár 
sem áll arányban azok tényleges értékével. Meg
engedi az uj végrehajlási utasítás azt is, hogy ha 
a második árverés sem vezetne eredményre, úgy 
a tulajdonos beleegyezése nélkül is szabadkézből 
értékesíthet a hivatal egyes tárgyakat, mindig 
figyelemmel azonban azoknak tényleges értékére 
és a második árverésen beígért legmagasabb vé
telajánlatra.

Veszprém, 1933. évi április hó 12.-én.
103 Városi adóhivatal.
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FODOR FERENC
könyvkereskedésében,

Veszprém.

T E S T E D Z É S .
L a b d a ru g ó * .

A VTC vasárnap itthon a Győri AC-cal ját
szott bajnoki mérkőzést 3 :0  (2 :0 ) arányban. A 
VTC játékosai, az I. osztályból való kiesés rémé. 
tőt való szabadulás vágyától fűtve, nagy lelkese
déssel küzdöttek. A mutatott játék nélkülözte ugyan 
a futhat szépségeit, a győzelem azonban megérde
melt. Gólszerzők Növik IV., Molnár és Füzes. A 
VTC bőt Kálmán, Novák II. és Molnár elégített 
ki. Biró: Oiánássy.

A Kinizsi Sopronban a Vasutastól szenvedett 
3 :0  (2 :0 )  arányú vereséget. A jó startot vett Ki
nizsi visszaesése nagy meglepetés. Mérközésről- 
mérkőzésre felforgatott csapata nem tud egy egész
eié formálódni. Még az a felkesedés is, ami a 
Kinizsii eddig jellemezte, minta kihalna a csapat
ból. Egyénileg Tóth, Tarr é t Asbólh játszóit el
fogadhatóan. Biró: Koch.

A II. osztályban is nagy meglepetést ke't tt 
Várpalotán az Unió 2:1 (1: 1)  arányú veresége 
Bfürdlöl. Az eddig veretlen Unió nagyon rossz 
napol fogott ki. Csatársorának semmi sem sikerült 
a jól védekező, lelkes füredi legénységgel szem
ben-Mentségére szolgál, hogy védelmének egyik 
legjobb emberét, sérülése mialt, nélkülözni volt 
kénytelen. Gólját Svarlzinger szerezte Biró: Kamarell.

Az I. osztályban vezető Szombathelyi Vasu
tas a pápai Perutzgyárt Szombathelyen csak 
hatalmas küzdelem után tudta 2 :1  (2 :0 )  arány
ban legyőzni. A Perutzgyar ily kis arányú vere
sége is szép sikernek mondható. B iró : Bass. ( t . l )

o H úsvéti lab d aru g ó  m érkőzések . Hus
vét két napjára a helyi csapatok az országos I. 
osztályú profibajnokságban szereplő Soroksár csa
patát látják vendégül. Vasárnap a Move VSE, hét
főn a VTC játszik otthonában vele barátságos 
mérkőzést.

KÖZGAZDASÁG.
A Mezőgazdasági Kamara igazgatósági ülése.

Győrről jelenük: A Felsődunánluli Mezőgaz
dasági Kamara mu't szombaton tartotta igazgató
választmányi ülését gróf Khuen-Hédetvity Károly 
elnöklése alatt, aki elnöki megnyitójában kegyele- 
lesen megemlékezett Beretz Pál, Végh József is  
Weszely Tibor kamarai tagok elhunytéról. Javas
latára érdemeiket jegyzőkönyvbe foglalták es erről 
családjaikat éitesitet ék Megemlékezett még Bottlik 
József, a Tiszajobbparti Mezőgazd. Kamara elnö
kének elhunytéról is. Bejelentette, hogy a szent
szék Kelemen Krizosztomot pannonhalmi főapáltá 
nevette ki s az április 17.-t installáción a kamara 
elnöksége, amelyet meghívtak, megjelenik. Külke
reskedelmünk Ausztriával való kimelyiléséról a ka
mara OBZtiák megbizoltakkal tárgyalt. Kivitel fej
lesztése céljából export import társaság alakult, 
amelybe a kamara is belépett.

Dr. Ormáttdy János gazd. főtanácsos, igaz
gató ismertette ezután a gazdák jövödelmi adó
jára vonatkozó javaslatát. A Vitézi Székkel az 
együttműködés módozatairól tárgyal. Ugyancsak 
tárgyalást folytat a hadseregnek közvetlen a gaz
dák utján mezőgazdasági terményekkel való ellá
tásáról. A földteherrendezésre vonatkozó 14 pont
ból álló javaslatát is ismertette s ezt az igazgató
választmány, az elnöknek a  kamatlábra vonatkozó 
módosító javaslatával, elfogadta.

Holitscher Károly, gazd. főtanácsos, országgy. 
képviselő, a kamara alelnöke, a kamatmérséklésre 
vonatkozó tervezetét ismertette, amely szerint a 
kataszteri tiszta jövedelem tizenötszörösével eladó
sodott gazdák kamatterhe 2 és fél százalékkal 
mérsékeltelnék s e célra 12— 14 miliő pengő ka
mattérítésre van szükség. Indítványt terjesztett elő, 
hogy a hátralékos adókat a gazdák búzában is 
fizethessék. Dr. P itkal Béla a gazdák megsegíté
sére, a devizagazdálkodás helyeit, az importjegy- 
gazdálkodás behozatalára vonatkozó javaslatát is
mertette. Elgondolása, hogy a kivitt mezőgazda- 
sági termények helyett az exportőrök importjegyet 
kapnának, amelyet azután a tőzsdén értékesítené
nek, vagy maguk hoznának be a külföldről ipar
cikkeket. A tervezet szerint csak olyan államokból 
importálnánk, amelyek tőlünk mezőgazdasági ter
mékeket vásárolnak. Véleménye szerint ez az in
tézkedés alkalmas volna a mezőgazdasági term i-
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nvck irának emelésire. A javaslatot a i  igazgató
választmány gtól Khuen-Hédervdry Károly és 
Holitsclter Károly hozzászólása után oly értelem
ben fogadta el, hogy azt az Országos Kamarához 
küldik meg további tárgyalás végett Bikeffy Elek 
számlartó pénztári jelentését olvasta föl, majd dr. 
Mohdcsy Lajos ev. lelkész (Marcalgergelyi) a me
zőgazdasági bizottságoknak nyújtandó hozzájáru
lásra vonatkozólag terjesztett e ló  javaslatot, amit 
.még mások többféle javaslata követett.

* A V eszprém i és M egyei T akarékpénz
t á r  közgyűlése. Vasárnap tartotta a két pénz
intézetből egyesült Veszprémi és Megyei Takarék
pénztár, dr. Óvári Ferenc felsőházi tag, intézeti 
elnök elnöklése alatt, első évi rendes közgyűlését, 
amelyen 50 részvényes jelent meg 12 845 db. rész
vénnyel. Az elmúlt üzletév eredményét ér a va
gyonmérleget Velty Miklós ügyv. alelnök ismertette 
és javaslatára a közgyűlés egyhangúlag úgy hatá
rozott, hogy a nyereségből, az alapszabályszerü 
tartalékolás mellett, riszvényenkint egy pengő osz
talék fizettessék. A részvényesek elismerését, az 
intézet sikeres vezetéséért és a nehéz viszonyok 
között is elért szép üzleti eredményéit, dr. Lukcslcs 
József egyetemi tanár, apátkanonok tolmácsolta. A 
kimutatott nyereség reális voltát kidomborítja, hogy 
abban csak a tényleg befolyt jövödelmeket szá
molták el, mig a tekintélyes összeget kitevő hát
ralékok, mint a leépítés folytán fölmerült személyi 
költségek, valamint a jövő üzletév tartaléka figye
lembe nem vétettek. Az ügyvezető alelnök tiszte
letdijára vonatkozó igazgatósági határozató', egyet
len ellenkező véleménnyel szemben, egyhangúlag 
elfogadták, miután dr. Iklódy-Szabi János kincst. 
főtanácsos, igazgatósági elnök hangsúlyozta, hogy 
felelős vezető nélkül az ügyvitel elképzelhetetlen 
és a vezetést az igazgatóság éppen takarékossági 
szempontból szervezte át, amivel tekintélyes sze
mélyi kiadás takarítható meg. Az alelnök alkalmas 
az ügyek vezetésére és egész embert kívánó mun
kakörnek elvégzéséi ellenérték nélkül senkitől sem 
lehet kívánni. A legnagyobb érdeklődést az intézet 
neve megváltoztatásának kérdése keltelte. A régi 
.Veszprémi Takarékpénztár" és a „Veszptémme- 
gyei Takarékpénztár Rt." egyesülését kimondott 
közgyűlési határozat ugyanis az egyesült intézetek 
nevét .Veszprémi és Megyei Takarékpénztár" ra 
változtatta. Az illetékes bíróságok azonban, amelyek 
elé került ez az ügy, arra az álláspontra helyez
kedtek, hogy az uj név használatát csakis a .Rész
vénytársaság" szóval kiegészítve engedélyezik, mert 
ennek mellőzését, mint kiváltságot, a kereskedelmi 
törvény élteimében csupán az 1875. év előtt ala
pított intézetek élvezhetik, amilven az 1845 ben 
létesült Veszprémi Takarékoénztár volt. Minthogy 
pedig az igazgatóság a 87 esztendős patinát meg
őrizni kívánta, igy a .Megyei" szó elhagyása mel
lett foglalt most áhást és túlnyomó többséggel úgy 
döntött, hogy a pénzintézet neve ismét .Veszprémi 
Takarékpénztár legyen. Végül az előrehaladott ko
rukra hivatkozással felügyelő-bizottsági tagságukról 
lemondott Haidekker Lászlónak és Berger József
nek, évtizedes, nagyértékü munkálkodásukért, dr. 
óvári Ferenc tolmácsolta a közgyűlés köszönetét, 
s lemondásukat sajnálattal véve tudomásul, Fehit 
Béla posztógyárolt a felügyelő-bizottságba két évre 
megválasztották. A másik hely betöltéséről később 
fognak határozni.

* ö tven  százalékos szőlővessző-kedvez- 
m ény a  szőlőbirtokosoknak. A földművelési 
miniszter újabban, a szőlősgazdák részére, a lo
vas! állami szőlőtelep vesszőkészletéből, 50% -os 
árkedvezménnyel, két éves, I. és II. osztályú Ri- 
paria Portaija és Rupestris Monticola szőlővessző
ket adat ki 20, illetve 10 P-ős árban. Az igénylők 
a szőlővesszőket a lovasi m. kir. áll. szőldtelepen, 
készpénzfizetés ellenében, azonnal átvehetik. Bő
vebb fölvilágositást a veszprémi szőlészeti és bo
rászati felügyelőség ád.

* S zövetkezetét alakítanak a  gyüm ölcs
term elők. Bptslril jelentik: A Gyümölcstermelők 
Országos Egyesületének elnöksége, fiókegyesflle- 
tei bevonásával, elhatározta a Magyar Oyümölcs- 
termelők Országos Szövetkezete megalakítását és 
az alakuló közgyűlést, az egyesület hivatalos he
lyiségébe (VI. Andrássy-ut 8 ), április 20.-án d. 
u. 5 órára hivta egybe. A csemegeszőlő- és gyü
mölcstermelők megtalálták ugyan a kormány és 
közigazgatási hatóságok erkölcsi támogatásával 
megalakul! egyesületben társadalmi tömörülésüket, 
azonban szükségét érzik egy olyan üzleti szervnek, 
amely a termelők érdekeinek szem előtt tartásával 
elsősorban a termés értékesítésével foglalkozik.

IRODALOM.
(Hogyan él egy m ah arad zsa?) Erről ér

dekes cikket irt az U j Iá ik-be Baklky Ervin, aki 
éveket töltött Indiában. Festöileg vonultatja el előt
tünk a maharadzsák éleiét, palotáit, ünnepségeit 
stb. Herczeg Ferenc szerkesztő mulatságos kutya
históriát irt. A szépirodalmi hetilap gazdag tartal
mából kiemeljük még Csalhó Kálmán és Alice 
Berend regényeinek folytatását, Stella Adorján és 
Farkas Imre elbeszéléseit, Andai Ernő humoros 
Írását, a .Levél mindenkihezM, Ebeczky György 
színházi cikkét, Nadányi Zoltán és Babay József 
verseit. Ruzitska Mária versfordítása, Pékár Gyula 
visszaemlékezése Fadrusz Jánosról, művészi és 
időszerű képek, divalrajzok és a népszerű rovatok 
leszik változatossá az Uj Idők-et, amelyből mu
tatványszámot küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyedévre 6 40 P, 
egyes szám 50 fillér.

(M agyar Lányok.) .Mi érdekli a fiatal 
linyokat? Úgy hiszem, semmi sem annyira, mint 
a jövő* — írja Herczeg Ferenc a Magyar Lányok 
legújabb számában, amely ezúttal is gazdag, üde, 
változatos. Tutsek Anna regényfolytatása, Forbálh 
Sándor verse, Babay József elbeszélése, Szeder
kényi Anna cikke, Kosáryné Réz Lola regényfor- 
dilása, számos cikk, vers, képek és illusztrációk 
teszik teljessé a magyar leánylársadalom kedves 
lapját. Ebből a számból sem hiányzik a 16 olda
las .Otthonunk" c. melléklet. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Bpest, VI. Andrássy-ut 16.

(Az Én Ú jságom .) Ali bssa meg a Kacsa 
humoros méhészkalandján kívül Babay József ifjú
sági regénye, kedves mese, szép vers, Pogány 
Elza kis színdarabja, Dini hajójának története teszi 
gazdaggá a közkedvelt, színes gyermeklapot Bé
lyeg- és játékrovatot, Ábécét, stb. tartalmaz még 
Az Én Újságom legújabb sráma, amelyből mutat
ványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, And- 
rássy-ut 16.

Veszprém megyei város polgármesterétől,

4286 -  1933. sz.

Hirdetés.
Veszprém megyei város közönsége tu

lajdonát képező, 32 vendégszobából álló

Korona-szálló,
a benne levő éttermek, sörözők, kávéház, 
a szállóbérlő 3 szobás magánlakása és ezek 
mellékhelyiségei, folyó évi augusztus hó
1.-től kezdődő és 1943. évi julius hó 31.-én 
végződő tiz (10) évre, zárt ajánlati verseny- 
tárgyalás utján bérbeadatnak.

A zárt ajánlatok a folyó 1933. évi 
m á ju s  h é  21. n a p já n a k  déli 12 
ó rá já ig  a polgármesteri hivatalnál nyúj
tandók be.

A város közönsége fenntartja magának 
a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül 
szabadon válasszon és meg nem felelő aján
latok esetén nyílt tárgyalást tartson.

Közelebbi és részletes feltételek a pol
gármesteri hivatal 4 sz. szobájában a hi
vatalos órák alatt betekinthetők.

Veszprém, 1933. április 10.
Dr. Berky Miklós

106 polgármester.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 

8064-1932. tk. sz.

Árverési hirdetmény kivonat.

L E G O L C S Ó B B A N
LEG G Y O R SA B B A N

FODOR FERENC
könyvnyomdája, Veszprém.

A VESZPRÉM VÁRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.

Madl Ferenc végrehajtatnak özv. Hartmann 
Antalné sz. Hornung Mária, Hartman János és 
Hartmann Krisztina férj. Bergmann Istvánné végre
hajtat szenvedők ellen indilott végrehajtási ügyé
ben a llkvi hatóság a végrehajtási árverési 54 24 P 
tókekövetelés és járulékai behajtása végett, a vesz
prémi kir. |árásbiróság területén levő, Bánd köz
ségben fekvő s a bándi 237. az. tlkvi. betétben 
A. I. 1—3. sor, 73., 74., 974. hrsz. alatt felvett 
ingatlanból özv. Haitmann Antalné sz. Hornung 
Mária, Harimann János (Antal fia) és Bergmann 
Istvánné sz. Hartmann Krisztina nevén álló ‘/<-od 
részre (kert, ház 34. sz. a. udvarral a belietekben 
és szántó a házhelyföldek dűlőben) 1408 30 P 
kikiáltási árban; a szenlgáli 2251. az. tjkvben 
A + l .  sor, 2634. hrsz. a. foglalt ingatlanból 
ugyanazok nevén álló 5/«-od részre (szántó a So
modban) 162 92 P kikiáltási árban; u. ezen tjkv
ben A +  3 sor, 3434. hrsz. a. felveit ingatlanból 
u. a. nevén álló ‘/,-od részre (szántó a farkas- 
óli dűlőben) 5125 P  kikiáltási árban; u. ezen 
Ijkvben A -j- 4. sor, 4078. hrsz. alalt felvett ingat
lanból u. annak a nevén álló !/«-od részre (erdő 
az alsóeidón az apróiét! dűlőben) 89292 P kiki
áltási árban elrendelte.

Az árverést 1933. évi május hó 2. napjá
nak délelőtt 9 órakor Bánd községházánál ét
1933. évi május hó 3. napjának délelőtt 6 
órakor Szentgál községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat az árve
rési hirdetményben megjelöli im ái alacsonyabbjáron 
eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpén
zül a kikiáltási ár 10 °/t-ál készpénzben vagy az 1881. 
LX. f. c. 42 §-ában meghalározolt álfolyammal 
számított óvapésképes értékpapircsban a kiküldött
nél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói 
leiéibe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket alá
írni. (1881. LX. t. 147., 150., 170. §§. 1908: XLI.
I. c  21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiállási árnál ma
gasabb ígéretet lett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. (1908. XLI. 
25. § )

Veszprém, 1932. november 24.
A kiadmány hiteléül:

HtUtr s. k. -  Dr. Ungviry s. k.
tlkwezető. I t t  kir. jirásbirósifi *lel»«k.
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Elsőrendű márkájú

Fényképezőgépek
Fotócikkek

w m

Gyermekjátékok 
Húsvéti képes 
levelezőlapok

nagy választékban.

Kitűnő teljesítményű

RÁDIÓK
6-12 havi részletre

Amerikai Royal
ÍRÓGÉPEK

kedvező fizetési feltételekkel, nagy választékban kaphatók

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

IBIIMIG lHBHBI IBIIMIG DG DG D I H K H K B

Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonoa i  .Veszprémvármegye’ Lap k iad ó válla lat.
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