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

A mezőgazdaság 
felkarolása.

A m ezőgazdaség legsúlyosabban szenved 
a  gazdasági világkrizistől. Az agrárcikkek ár- 
sülyedése m agát a  termelést veszteségessé teszi, 
az  értékesítés gondját fokozza a  világszerte je
lentkező elzárkózás, am elynek eszközével az 
ipari állam ok is m ezőgazdaságukat az önellá
tás fokéig törekesznek fejleszteni. Az agrárki
vitel mind nagyobb akadályokba ütközik és 
a z  alacsony világpiaci árak miatt a  magyar 
termelés alig tud elviselhető árak  mellett külső 
piacokra kijutni. Súlyosbítja a  m ezőgazdaság 
helyzetét még az  adósságok nyomasztó terhe, 
a  belső fogyasztórétegek vásérlóképességé* 
nek folytonos csökkenése, nem különben a kö
tött devizagazdálkodás, amelyre mi is rá- 
kényszerülrültünk a  valutavédelem érdeké
ben. A pénzérték védelmének áldozatait úgy
szólván a m ezőgazdaság egyedül viseli, mert 
a  különböző deviza korlátozások megnehezítik 
a z  amúgy is nehéz agrárkivitelt, másfelől pedig 
elvonják a kivitel jogos ellenértékének egy ré
szét a gazdától azáltal, hogy az  exportvalutát 
a  belső hivatalos devizaárakon kell beszolgál- 
tatniok.

Ilyen mostoha körülmények között kétsze
res feladata az állam nak és a  magyar kormány
nak. hogy az ország legnagyobb gazdasági 
erő forrását: a m ezőgazdaságot a  maga nehéz 
küzdelm ében tám ogassa és erósitse. Feladata

A veszprémi vár nagykapuja.
Irta dr. Rosenthal Sándor.

Nagykapu-nak, vagy másként öregkapu-nak 
nevezték a várnak a piactér közelében levő déli 
kapuját, megkülönböztetésül a belső kaputól és a 
székesegyház mögött fekvő kiskaputól.

A veszprémi közönség nagy része nem is
meri ennek a nagykapunak egykori helyét. Mikor 
a várba felmenet elhalad a régi városháza után 
következő, régi, vakolatukat vesztett falak melett, 
valami régi bástyának véli azokat és nem is sejtik, 
hogy az egykori nagy várkapu egyik oldalfala 
mellett haladnak el. Mikor a XVIII. században a vár
kaput lerombolták, ezt az oldalfalat emlékül meg
hagyták. Vele szemben, ott, ahol most a rácskerités 
van, ugyanilyen fal állott és a két fal között volt 
a kapubejárat, amelyet erős ajtószárnyakkal lehe
tett elzárni, amikor arra szükség volt.

A kapuépület környékének régente egészen 
más képe volt. Képzeletünkben távolítsuk el a régi 
városház épületét és annak feltöltés utján létesült 
emeleti udvarát, és akkor feltárul előttünk a fallal 
koronázott sziklás hegyoldal, mely üt a tűztorony 
és a várkapu között visszahúzódik és három ol
dalról körülzár egy beszögellő térséget, amelynek 
felső szélét a várkapu határolja. A beszögellő vár
falak ma is megláthatók a régi városház udva
rában.

ez még akkor is. ha ez a tám ogatás és segí
tés a többi gazdasági ágazatnak és az egész 
fogyasztásnak megterhelésével van egybekap
csolva, mert a legfőbb nemzeti érdek, hogy a 
magyar föld és a magyar nép a  súlyos vál
ságból épen. töretlenül kerüljön ki. A kormányra 
tehát igen súlyos feladatot ró a  megfelelő ha
tásos agrárpolitika kitűzése és végrehajtása.

Ha végigfutunk a  jelenlegi kormány eddigi 
tevékenységén, a  céltudatos mezőgazdasági 
politika számos intézkedésével találkozunk. Az 
állam háztartásban gyakorolt szigorú takarékos
ság mellett is a földmivelési tárca költségveté* 
sét mérsékelték a  legkisebb összeggel, annak 
ellenére, hogy a  személyzeti kiadásokban e 
tárca keretében is jelentékeny megtakarításokat 
eszközölt a pénzügyminiszter. Ez is igazolja, 
hogy mennyire tudatában van a kormány a 
m ezőgazdaság elsőrendüségének és sorsdöntő 
horderejének. A termelés fenntartása, előmoz
dítása és fejlesztése, a gazdáknak súlyos hely
zetükben leendő támogatása olyan kormányzati 
kötelesség, amely alól a mostani kormány 
nemhogy ki akarná magát vonni, hanem  am e
lyet, ellenkezőleg, fokozottabb mértékben akar 
teljesíteni.

E részben legnehezebb kérdés a  gabona
értékesítés újabb szabályozása, mert a sok 
tekintetből károsnak bizonyult bolettarendszer- 
rel szakítani kell, de fenn kell tartani a  gabona- 
termelés állami megsegítését, sőt ezt a segítést 
egyéb mezőgazdasági termelési ágakra is ki 
kell terjeszteni. Emellett alá kell támasztani a 
belső áralakulást is. mert nyilvánvaló, hogy a 
világpiaci árak melletti gabonatermelés oly vesz
teséges volna, hogy a magyar gazda ilyen árak 
mellett a gabona termelését nem is folytathatná.

Hogy mi lesz a megoldás, mely rendszert 
fogja választani a kormány? — az még nincs vég-

A most leirt térséget árok vette körül, mely 
a várkapu előtt folytatódva, a várfeljárót kereszt
ben elzárta, úgy, hogy a várba csak a leeresztett 
felvonóhídon át lehetett bejutni.

A felvonó hid helyére ma már csak egy em
lék figyelmeztet s ez, az idők viszontagságai ál
tal erősen megviselt faragott kőtömb, amely a régi 
városház felső végén a földszinti falból kiáll. Fi
gyelmesebb vizsgálódás kideríti, hogy a régi vá
rosháznak ez a felső vége csak látszólag és szi- 
metria kedvéért lett az épülethez hozzávéve, való
jában pedig tömör bástyafal, s a belőle kiálló kő
tömb ma is az eredeti helyén van. A várkapu szem
közti oldalán is kinyúló fa l volt, egy, a falból ki
álló kőtömbbel. Ezen a két kötömbbön nyugodott 
a leeresztett felvonó hid eleje, mig a hídnak többi 
része már a várárok fölé hajolt.

A várfeljáró mostani talajszintje több, mint 
egy méterrel mélyebben fekszik, mint a régebbi 
időkben. A várkapunak a XVIII. században történt 
lerombolása után a várfeljárót több Ízben leásták, 
hogy annak erős lej ését enyhítsék. így került elő 
a leásott talajból az a sziklatalapzat, amelyen a 
várkapuépületnek a megmarad! falazata nyugszik, 
amely ilykép az utcaszint fölé került. A fa! alatti 
sziklatalípzat egy részét néhány év előtt vakolat
burkolattal látták el.

A most említett falmaradvány, amely egykor 
a várkapu épületnek oldalfala volt, három kiálló 
pillér és közöttük két fülkeszerü mélyedésre tago
zódik. A lebontott átellenes oldalfal ugyanígy volt

lég eldöntve, csak az  a bizonyos, hogy a  ter
melés és értékesítés terén a kormány nem hajlan
dó ismét olyan monopolisztikusmegoldásra, mint 
amilyen annakidején a  haditermény volt. A kor
mány mindenesetre továbbra is biztosítani fogja 
a termelés részére legalább azt az összeget, 
amit eddig élveztek a  gazdák a boletta ré
vén, amellett azonban a termelésnek mentői 
szélesebb rétegét iparkodik bevonni ebbe a  
segítésbe. Úgy Kállay Miklós földművelésügyi 
miniszter, valamint Imrédy pénzügyminiszter 
állandóan dolgozik ezen a nehéz problémán 
és az idevonatkozó rendelkezések ezúttal már 
oly időben fognak napvilágot látni, hogy a  gaz
dák az  uj termés előtt már idejekorán tudni 
fogják, mihez tartsák magukat.

A mezőgazdasági kivitel érdekében már 
eddig is sok intézkedés történt és főleg a  kü
lönböző kereskedelmi szerződések és megálla
podások révén a  múlt termésünkből megma
radt gabonafeleslegünket el tudtuk helyezni a 
külföldön. Ennek köszönhető elsősorban, hogy 
a gabona belföldi áralakulása már a folyó év 
eleje óta javuló irányzatot mutat. A kormány 
exportpolitikáját igazolja a folyó év első három 
hónapjának lényegesen jobb eredménye is. Az 
év első három hónapjának ugyanis 12 miliő 
aktívumot mutat külkereskedelmünk mérlege, 
a mull esztendő első évnegyedének körülbelül 
ugyanennyi passzívuma helyett.

A többi mezőgazdasági cikk kivitelének 
előmozdításáról is különböző kontingens- és 
árucsereegyezményekkel történik gondoskodás, 
így m ár most is biztosítva van, hogy a gyü
mölcs-kivitel gyors lebonyolítását a  különböző 
m egállapodások, szállítási könnyítések, vasúti 
tarifa, politikai intézkedések elő fogják mozdí
tani. A különböző melléktermények és keres* 
kedelmi növények termesztése és értékesítése

tagolva s a két falat boltivek kapcsolták egybe. 
Érdekes az, hogy a veszprémi várnak a bécsi hadi 
levéltárban pár évvel ezelőtt felfedezett XVI. szá
zadbeli tervrajza a várkapu belsejének ugyenezt a 
három pilléres tagozását mutatja. Ezután most már 
senki sem kételkedhetik abban, hogy a várkapu
ból még fennmaradt tisztes falmaradvány válto
zatlanul az eredetinek, bár az idők viszontagsá
gaitól megviselt maradványa.

Az a fal, amelyen a vár történetét ismertető 
feliratos tábla van elhelyezve, már későbbi ere
detű s a lerombolt vdrkapu épület anyagából és 
faragott köveiből épült. Ebbe a falba is van be
illesztve egy kisebb alakú, oválisán faragott kő. 
Véghelyi Dezső, vármegyénk egykori népszerű al
ispánja, a tudós történetíró szóbeli közlése szerint 
ezen a kövön a vár kapu egyik forgója nyugodott.

A vár nagykapujának külső alakját a csekély 
maradványok nyomán megállapítani nem lehet. E 
tekintetben a veszprémi régi vár látképei sem nyúj
tanak kellő segítséget, mert egyik sem mutatja a 
vár déli oldalát részletesen. Egy látkép van csak, 
amely a kapu környékén valami toronyfélét mutat. 
Mégis a széles pillérekből az épület román stílu
sára merünk következtetni.

•
A kövek beszélnek! Beszélnek régi dicső

ségről és az eljövendő boldogabb nemzedéknek 
beszélni fognak egy sorsüldözött nemzet gyászáról.
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is lehetővé vált. főleg a szakmabeli gyáripa- ! ges kamatmérséklés A céltudatos agrárpolitika 
rokkal való megállapodások folytán. utján biztosan haladunk előre es minden lépés

A gazdaadósságok terhein a  kormán foly- közelebb hoz a kívánt célhoz: a mezogazdasag- 
lon könnyít és most is küszönbön áll egy lénye- nak a válságból leendő kibontakozásához, (s

Tavaszi vármegyei közgyűlés.
Kenessey Pongrác főispán és Schandl Károly orszgy. képviselő a revízióról 
és Apponyi Albertról. — A nagy halott em lékét jegyzőkönyvben örökítették meg. 
— Holitscher Károly országgyűlési képviselő az utak m egjavítását sürgette.

Veszprémvármegye törvényhatósági bizottsága 
szerdán délelőtt tartotta rendes tavaszi közgyűlését, 
amely iránt az ünnepek után nem remélt érdek
lődés nyilvánult meg. A vármegyeház kistermében 
lefolyt közgyűlést dr. Kenessey Pongrác főispán, 
a „Hiszekegy" elmondása u'án, mélyérzésü, nemes 
hazafiságtól átszőtt szavakkal nyitotta meg.

— Mint különböző hírekből mélt őzt .tnak 
értesülve lenni, — mondotta — Nemzeti Imánk 
beteljesülése felé hatalmaa lépés történt. Nemze 
tünk nagy barátja, az olasz miniszterelnök ur bá
tor kezdeményezésére a nagy nemzetek is foglal 
koznak már a velünk szemben elkövetett igazság
talanságok reparációjának gondolatával. Nagy lépés 
ez, mert hiszen eddig a revízió gondolata, de még 
e szónak kimondása is tilos volt. Természetesen 
nagy ut van még a tényleges revízióig, de ben- 
nünket a kegyetlen sors megtanított türelemre. 
Óriási fontossággal bír, hogy idegeinken uralkodni 
tudjunk. Kell, hogy tudjunk! Hila Isten, ma már 
az idő nekünk dolgozik és idegességre nem ne
künk, hanem ellenségeinknek van okuk. Ha össze- 
tartunk és kifelé is egységet, fegyelmet mutatunk, 
el fog jönni a magyai tavasz.

Ezután kegyeletes szavakkal az elhunyt 
Apponyi Albertról emlékezett meg, mondván:

— Ö volt az, aki minden alkalmat felhasz
nált, hogy a világ fórumán reámutasson az ezer 
éves magyarságot ért igazságtalanságokra és ezek 
jóvátételének nemzetközi szükségességére. Világ- 
viszonylatban is nagy egyéniségé', tüneményes 
szónoki képességét és nyelvismereté! e cél szol
gálatába állítva, küzdőit utolsó lehelletéig nemze
téért. Halálával is, mely harcai mezején érte utói, 
még egyszer hazánk felé irányította a világ sze 
mét. önzetlenebbül hazát szeretni, azért élni és 
halni, mint ő, senki sem tudott. — Bejelentette, 
hogy az özvegynek táviratilag kifejezte a vár
megye részvétét, temetésén a vármegye képvisel
tette magát s indítványozta, hogy Apponyi Albert 
emlékét a közgyűlés jegyzőkönyvében is örökít
sék meg.

A főispán igen szép, meleg szavakkal emlé
keseit meg az elhunyt Weszely Tiborról is, majd 
Gömbös Gyula miniszterelnök veszprémi és zirci 
nemzeti missziós körútjáról szólott, amely remény
séget és bizalmat öntött a csüggedök szivébe.

A főispán bejelentette még, hogy Bibó Dezső 
közig, bizottsági tagságáról lemondott, majd igy 
végezte szavait:

— Egy igen nehéz tél után jelenthetem, hogy 
az általános és főleg a városokban megnyilvánuló 
nyomor leküzdésére és a szenvedések enyhítésére

Ügyeljünk a Bayer-keresztre, 
mely minden tablettán látható.

mindent megteltünk Névszerint ez alkalommal 
nem akarom segítőtársainkat felsorolni, mé^is e 
helyről is leghélásabb köszönetemet fejezem ki 
azoknak, akik, a kormány hathatós nagy segítségén 
kívül, adományaikkal támogatásunkra voltak.

A főispán szép megnyitóját lelkesen megtap
solták s az Apponyi emlékének megörökítésére telt 
indítványát egyhangúlag elfogadás. Ezután dr. 
Porubszky Elemér várm. főjegyző az alispáni je
lentést terjesztette elő, amelyet, miu'án ki is volt 
nyomatva, fölolvasottnak vettek. De azt a stilári- 
san is szépséges, igen meleg érzésű megemléke
zést, amit az alispán jelentésében néhai Weszely 
Tibor emlékének szentelt, fölolvasti a főjegyző. A 
megboldogult érdemeit is jegyzőkönyvbe foglalták.

Az alispáni jelentéshez szólva, Schneider Jó
zsef a felekezeti iskolák és iskolafenntartók súlyos 
helyzetét vázolta, s indítványozta, Írjanak föl a 
kormányhoz az államsegélyek föleme’éséért s addig 
is a vármegye az u. n. „transzferpénz“-ből segít
sen. Majd az állatszérumok drágasága miatt oly- 
értelmü föliratot indítványozott, hogy a kormány 
a kartelok gyártási koncesszióját szüntesse meg 
és a szabad versenyt tegye Ehetővé. Végül annak 
az orvoslását kérte, hogy a közmunkavált6ágot nem 
fogatonkint, hanem áEtonkint vetetlék ki, ami a 
legszegényebb n4posziáyt sújtja.

Holitscher Károly az előtte szólót fölvilágo
sította, hogy a transzferpénzt a miniszter kizárólag 
bekötő utakra adta. L hét ilyen pénzből kölcsön- 
kép kérni a kormánytól, de az a pontos vissza
fizetés súlyos kötelezettségével jár. A szérumdrá- 
gitás igaz, de kizárólagos koncesszió nincs, a 
gazdák már meg is kísérelték a gyá'fást, de nem 
jöttek ki olcsóbban. Ezután a vármegye rossz utai 
sürgős megjavításának szükségességét hangsúlyozta 
ér különösen kérte az alispánt, hogy a zirci apát
ságtól a vasutál omásig vezető s járhatatlan utat 
legalább 200 méteren javíttassa meg, mert ez a 
Bakony fafuvarozásának óriási forgalmát bonyo
lítja le. Végül közölte, hogy, a nemzeti egység 
pártjának gazdasági főbizottságától támogatva, ille
tékes helyen szóvátetie azt az antiszociális igaz
ságtalanságot, hogy a kormány állal most, a bo
lti ával kapcsolat isan kiadott rendelet szerint a 
kisebb emberek közmunkaváltságát a boletta-alap 
ugyan megtéríti, de a végrehajtási utasításba csak 
a lovakat vették be, a teheneket és tinókat kihagy
ták. Ígéretet is kapott az orvorlásra s most foly
nak a számítások, hogy az a boletta-alapot meny
nyivel fogja megterhelni.

A viharos tetszéssel fogadott fölszólalás után 
dr. Schandl Káro!y emelkedett szólisra. Elismerés
sel adózott a főispánnak, hogy megnyitóját emel
kedett szeli ;mü vi'ágá tekintéssel kezdte s annak 
központjába a revíziót állította, aminek kapcsán 
annak megdicsőüll, nagy harcosáról, Apponyiról 
emlékezett meg. Nagyhatású, lendületes fejtegetés
ben mulatott reá ezutin, hogy mig a versaillesi 
„béke*-szerződés revízióját alaposan kimunkálták, 
a trianoni szerződés revíziójának fölvetése és napi
renden tartása Mussolini érdeme, aki e szerződé 
sek óta eltelt időt csak fegyverszünetnek hirdette, 
ami után békét kell kötni, ö , a szóló is külföldön, 
a háborús vádakkal szemben, mindig Magyaror

szág békeszándékait s azt hangoztalta, hogy az 
igazságos béke sokkal biztos-;bb, mint a fegyvere
ken nyugvó. Persze, Benes és Titulescu azon dol
goznak, hogy a revizió kérdése lekerüljön a napi
rendről, de ez már nem következik be, mert igaza 
van Mac Donaldnak, hogy akkor Európa két ellen
séges csoportra szakadna. S itt a mi reménységünk. 
Valamennyien kívánjuk Szent István birodalmának 
visszaszerzését, de ha egyelőre csak néhány vár
megyét kapunk is vissza, az is nyereség lenne, 
mert a ha árok kitolásával diplomás ifjúságunk 
könnyebben elhelyezkedhetnék s a mezőgazdasági 
érdekeink is jobb kielégítést találnának. Majd ked
ves emlékezést mondott el Apponyi Albertról, aki
vel, az iszkázi és csőszi gazdák képviseletében, a 
boldogult birtokának parcellázásával kapcsolatban, 
az u’óbbi időben sürü érintkezése volt. így ismerte 
meg nemes szivét, amely még Genfbe sem engedte 
el addig, amig telefonon meg nem tudta, hogy a 
gazdák ügye rendben van és nem károsodnak. 
Emlékét úgy őrizzük meg legkegyeletesebben, ha 
a revizió kérdésében egyek leszünk s Prágának 
azt a kívánságát, hogy egymás között meghasonol- 
junk, a revizió utánra halászijuk. Végezetül a Somló 
érdekében megindított mozgalmukról szólott s el
ismeréssel említette, hogy a vármegye, O /ári Fe
renc indítványára, egyizben a Somló rombolása 
eüen már á hst foglalt. Most a Somlót, ahol ki
állítást is rendeznek, az egész ország közönsége 
számára ki akarják emelni s azért kéri, hogy a 
hozzávezető 700 méteres utat is vegyék a meg- 
ép'tendő bekötő utak közé, s mivel a legszegényebb 
nép lakta devecseri já ás az inségakcióbói úgyis 
legkevésbé részésült, ebből födözzék, ha még van 
annyi pénz.

Lelkes tapsvihar kisérte a beszédet, majd dr. 
Horváth Lajos alispán válaszolt a fölszólalásokra. 
Az utakra adóit transzferpéizhez nem nyúlhatnak 
iskolasegé'yezés céljára, ami végett különben állan
dóan fölirtak a kormányhoz. A transzferkölcsön 
ké éséhez hozzájárul Az egyes helyeken elmaradt 
védőoltások még pótolhatók. A szé umdiágitás 
miatt való fölirat ellen nincs kifogása. A közmunká
vá tságot a multév decemberében állapította meg 
a törvényhatóság, azon tehát most változtatni nem 
lehet. A nyárádiak fellebbezésére közli, hogy a 
vármegye a tehénváltságárat már korábban felére 
S7állitótta le s a kétszeres kedvezmény elkerülése 
végett kellett azt egyensúlyba hozni. A kiadások 
apasztára ér a bnzaltbánya jövödelmének csökke
nése miatt nem tudtík az utakat állandóan javí
tani. De a tavalyi 76 000 P vei szemben az idén 
már 239 000 P irányoztatott elő e célra s ha az 
útadók befolynak, a zirci 200 m.-es utat az ősszel 
megépítik. A somlói útra nem tehet Ígéretet, de 
ha lehetséges, ezt is szívesen megcsináltatják az 
ősszel.

Schneider Józsel zárószavai és dr. Havas Kor
nél hozzászólása után az alispán jelenté é*, Schnei
der fölirati indítványával, és az alispán váliszát 
egyhangúlag tudomásul vették.

A főispin  ezu'án bejelentést tett a számon- 
kérőszékről. amely mindent rendben talál', majd 
dr. Jókay ihász Miklós okolta meg a társai nevé
ben is benyújtott indítványát, hogy a lulmagas 
marhalevél-illetékek mérsékeltessenek, mert vásárra 
éppen a legszegényebb emberek járnak, eladások 
pedig alig vannak. Az indítványt egyhangúlag el
fogadták.

Dr. Kenessey Zoltán másodfőjegyző ismertette 
Nemesszalók község kérelmét az állattenyésztési 
szabályrendelet olyiránvu módosítása iránt, hogy 
a törzskönyvezett apaállatok beszerzésének kötele
zettségét öt évre függesszék föl, mert azok drágák, 
s nincs is belőlük elég. A gazdasági felügyelőség 
és Szarvasmarhatenyésztő Egyesület azonban, ame
lyektől az alispán véleményt kért, ellenezték a ké
relmet, mert alig van különbség a törzskönyvezett 
és nem törzskönyvezett apaállatok á 'a  között s ha 
egyik járásban nem, a másikban találhatók ilye
nek. Dr. Schandl Károly pártolta a gazdák kérését 
s megoldásképen a kifogásolt szakasznak egy évre 
való fölfüggesztését indítványozta azzal, hogy az 
áliatdijazásoknái díjazott apaállatokat iparkodjanak 
beszerezni. Barcza Dezső hasonló értelmű fölszd- 
lalása u'án Walla Ferenc megbízhatóság szem
pontjából a törzskönyvezett állatok mellett érvelt, 
dr. Jókay-Ihász Miklós pedig a dijak kibővítését 
ajánlotta. A közgyűlés többsége Schandl Károly 
indítványát fogadta el.

A lótenyésztési szabályrendelet módosításá
nak ügyét, a kisgyfilés javaslatára, levették a napi
rendről, H unkit Béla a Lótenyésztési Bizottság 
elnökének azzal az indítványával együtt, hogy a
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szeptemberi közgyűlés elé oly módosítási terjesz- 
Ezenek, hogy a födöztetési állomásokon angol 
telivér, lipizzai és arabs mének álljanak rendelke. 
zésre.

Egyhangúlag elfogadta a közgyűlés a vár
megyei alapok stb. gyümölcsözöelhelyezésére vonat
kozó javaslatot (I. Közgazd. rovatunkat!), valamint 
a Fejér- és Veszprémvármegyék bazaltbányájának 
zárószámadását és a vonatkozó alispáni jelentést; 
kimondta, hogy a kereskedelmi miniszter által, a 
főispánnal folytatott tárgyalás alapján, bekötö utak 
építésére kiutalt 50 000 P transzferkölcsönt, 5 %  
kamatra, 10 félévi törlesztésre fölveszi; több záró
számadást és szabályrendeletet névszerinti szava
zással elfogadtak, társtörvényhatóságok föliratait 
pártolták, dr. Papp Sándor, dr. Gróff Elemér és 
dr. Pulay Lajos árvaszéki ülnököket 2. személyi 
pótlékban részesítették, nyugdíjkéneket teljesí
tettek stb. Az ügyeket a két főjegyzőn kivül még 
dr, Vadnay László tb. főjegyző, dr. Szász Kálmán 
tb. másodfőjegyzö, dr. Kiss Ernő tb. főszolgabíró, 
várm. aljegyző és Súly Endre tb. várm. aljegyző 
referálták.

A  várm egye kisgyülóse.
A vármegye törvényhatósága kedden délelölt 

tartotta kisgyűlését dr. Kenessey Pongrác főispán 
elnöklésével. Legelső tárgynak. Bognár Kálmán 
indítványára, a veszprémi hősi kapu ügyét vették 
elő, amit dr. Vadnay László tiszteletbeli főjegyző is
mertetett. Javaslatára a városi határozat ellen dr. 
Kiss Ernő és társai által beadott fellebbezést el
utasították azzal, hogy annak eldöntése, vájjon 
szobrot vagy kaput állitsanak-e föl, a város auto
nóm belső ügye, amibe a vármegye törvényható
ságának beleszólása nincs. A fellebbezésnek az az 
érvelése sem jöhet figyelembe, hogy a képviselő- 
testület egyizben már a hősi szobor mellett fog
lalt állást s ezt a határozatát a vármegye is meg
erősítette, mert közérdekű ügyről lévén szó, a 
városi képviselőtestületnek jogában áll saját hatá
rozatát megváltoztatni.

A győr—Veszprém—balatonalmádi ul kiépí
tése ügyében a vármegye föliralára adott jóakaraiu 
kereskedelmi miniszteri válaszhoz — amelyet a 
szerdai megyegyülés is tárgyalt — Holilscher Ká
roly szólt hozzá, s mig a legnagyobb örömmel és 
köszönettel vette tudomásul, hogy a miniszter a 
Balatont a Bakonnval összekötő eme nagyjelentő
ségű ut létesítésére a megfelelő lépéseket megtette, 
arra kérte az alispánt, lépjen érintkezésbe az ille
tékes tényezőkkel, hogy ezt az ulat a gyönyörű 
panorámáju Cuha-völgyén át vezessék, ahova 
Sándormajomál ágaznék be és Kardosrétnél jönne 
ki. Értesülése szerint erre már van is terv 8 az 
érdekelt rédei Esterházy grófi uradalom sem tenne 
ellene kifogást, sőt szívesen támogatná. Szakértők 
szerint pénzügyi szempontból még olcsóbba ke
rülne ez, mert ezen a vidéken van elégséges kő
anyag. Dr. Horváth Lajos alispán köszönettel vette 
a nagyszerű gondolatot s megígérte, teljes erejé
vel azon lesz, hogy — ha kivihető — az ut a 
Cuha-völgyén át vezettessék. A kisgyülés ezután 
lelkes egyhangúsággal fogadta el az eszmét s az 
alispán válaszát, valamint a dr. Kenessey Zoltán 
másodfőjegyzö által előterjesztett előadói javasla
tot, hogy a miniszter válaszát köszönettel vegyék 
tudomásul.

Érdekesebb ügy volt a vármegyei Lótenyész
tési Bizottságnak a lótenyésztési szabályrendelet 
aképen való módosítására irányult kérelme, hogy 
a devccseri járás keleti felére, valamint a vesz
prémi járás Nagyvázsony, Tótvázsony, Németbar. 
nag, Magyarbarnag ér Vöröstó községeire nézve 
a lövőben az angol félvér fajták tenyésztése tétes
sék kötelezővé. Az alispán a szfehérvári ménes- 
parancsnokságtól ké t véleményt, ez viszont a főid- 
müv. minisztérium lótenyésztési osztályától, amely 
általános lótenyésztési szempontból nem járult 
hozzá a kérelemhez. Dl. Jőkaylhász Miklós a 
gazdák érdekében a Lótenyésztő Bizottság előter
jesztésének pártolására tett indítványt és kifejtette, 
hogy a most kötelező lipizzai tenyészetből nem 
fuvarozásra és teherhordásra alkalmas, hanem csak 
luxus-lovak származnak s ezeket a honvédség sem 
vásárolja. Holilscher Károly hozzátette még, hogy 
a lipizzai tenyészet fönntartása esetleg odavezethet, 
hogy a gazdák beszüntetik a lótenyésztést. Végül 
egyhangúlag elfogadták Jókay-Ihász Miklós indít
ványát a másodfőjegyző azzal a kiegészítésével, 
hogy a módosítást a szabályrendeletben megjelölt 
többi területekre is lerjesszék ki s ennek előkészít 
hetése végett az ügyet halasszák a szeptemberi 
megyegyülésre.

A kisgyülés a tb. főjegyző javaslatára, egy
hangú helyesléssel most jóváhagyta Veszprém vá- 
ios képviselőtestületének azt a határozatát, amely- 
lyel újból megtagadta a Pannónia Áramszolgáltató 
Rt.-nak azt a kívánságát, hogy a kapcsoló, mérő 
stb. felszerelési költségeihez és eme berendezések 
elhelyezésére szolgáló toldalék épület építési költ 
ségeihez a város is járuljon hozzá. Ezt az ügyet 
a kisgyülés, a Pannónia felebbezése folytán, már 
egyizben visszaadta a városnak s fölhívta a rész
vénytársaságot, hogy igyekezzék a várossal meg
egyezésre jutni, különben kénytelen lesz követelé
sét választolt bíróság elé vinni. Minthogy a válla
lat ennek nem tett eleget, ezért most a hozzájáru
lást ismét megtagadó városi határozat ellen be
adott fellebbezését elutasítót ák.

Még több megyegyülési ügyet készített elő 
és saját hatáskörében határozott a kisgyülés.

H Í R E K .
— Személyi hír. Dr. Rőt! Nándor megyés- 

püspök csütörtökön, dr. Langmár Lipót püspöki 
titkár kíséretében Várpalotára utazott s ott részlvett 
a gróf Zichy család körében végbement esküvőn.

— Doktori vizsga. Tímár Lajos veszprémi 
ügyvédjelöltet a pécsi Erzsébet tudomány egye
tem jogi kara az elmúlt napokban a jogtudomá
nyok doktorává avatta.

— Tiszteletbeli tűzrendészet! felügyelők. 
A vármegye alispánja Gyarmalhy Kálmán és Taubl 
József veszprémi tanítókat, a tűzrendészet terén 
eddig végzett sikeres munkájukért, tb. járási tűz
rendészed felügyelőkké nevezte ki.

— P lébános beik ta tás. Dr. Roll Nándor 
megyéspüspök Orbán József somlószöllősi plébá
nost plébániájába beiktatta.

— Papszentelés. D. h'api Béla ev. püspök 
csütörtökön este Pápán, az olt tartott lelkész-tanítói 
konferenciák után, az ev. templomban Kádár Gyula 
és Nagy Gíbor végzett teológusokat lelkészekké 
avatta föl.

— Kap! Béla evangélikus püspök kon
ferenciái lelkészeivel és tan ító ival. D. KapI
Béla evangélikus püspök, amióta befejezte dunán
túli egyházkerületenek hivatalos meglátogatását, 
belmissziói programjának főpontjává az egyházi 
munkások lelki éleiének elmélyítését tette. Ezokból 
tavaly megkezdte a körzeti lelkészi konferenciákat, 
amelyek az idén tanítói körzeti konferenciákkal 
bővülnek ki. Az első ilyen konferenciák — amint 
Pápáról jelentik — kedden, szerdán, csütörtökön 
és pénteken Pápán folytak le a főpáBztor veze
tése alatt. A tanítói konferencián előadást tartottak: 
a püspök, Takács Elek, a veszprémi egyházmegye 
esperese, Szende Ernő igazgató, az egyházm. tanító 
egyes, elnöke, valamint Netschlnger János pápai 
és Gálos Gyula veszprémi tanítók. A lelkészi kon
ferencián szintén a püspök és az esperes, továbbá 
Nlmeth Károly tolnai esperes, Iftdsz Mihály kertai, 
Turóczy Zoltán győri, Kiss Samu beledi és Novák 
Rezső ajkai lelkészek tartottak előadásokat. Mind
két értekezlet végeztével az egyházfő úrvacsorát 
oszlott ki.

Magyar

arany- és ezüst-
érméket:

Húsz koronás aranyat 
Tíz koronás aranyat 

Ötkoronást 
Forintost 

Egykoronást
legm agasabb árfolyamon vásárol

Szűcs Ede Bankháza
V eszprém .

— Szentévi zarándoklÁs Róm ába. Az Ac-
tió Catholica és az Országos Katolikus Szövetség 
május 17.-től 26 ig Országos Nemzeti Zarándok- 
lást rendez Rómába, amely Bpestről 17.-én indul 
és vissza 26.-án érkezik. Részvételi dij III. oszt. 
gyorsvonattal, szállással, teljes ellátással stb. 185 
P, II. oszt. gyorsvonattal stb. 238 P. Jelentkezni 
lehet április 29.-ig az Actio Catholica és az Orsz. 
Kát. Szövetség központi irodájában. (IV., Ferenciek
é re  7., III. lépcső I., emelet 8.)

— Áthelyezés a  MÁV-nál. A MÁV szom
bathelyi üzletvezetősége Kaczor Károly intézőt, 
állomásfőnöki megbízással, Pápáról Zalaszentmi- 
hály—Pacsára, Weigl Lajos főtisztet Várpalotáról 
Szentgolthárdra, Pölöskei Lajos tisztet Veszprémből 
Várpalotára, Polgár Mihály elöljárót Celldömölk- 
ről Bakonyszombathelyre helyezte át.

— A Keresztény Tisztviselőnők Egye
sületének közgyűlése. A Keresztény Tisztviselő- 
nők Veszprémi Egyesülete április 23. án, holnap 
vasárnap d. u. 5 órakor tartja, a városháza ta
nácstermében, 15. évi rendes közgyűlését a követ
kező tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jelen
tés az egyesület múlt évi működéséről. 3. Pénz- 
•árnoki és számvizsgálóbizottaági jelentések. 4. 
könyvtáros jelentése. 5. A lejárt és megüresedett 
tisztségek választás utján való betöltése. 6 in 
dítványok. A tagok hozzátartozóit és az érdeklő
dőket szívesen látják.

— Adományok Laczkó Dezső szob rára .
Múlt csütörtökig befolyt: dr. Rótt Nándor 80 P, 
a Veszprémi Piarisia Diákszövetség utján: Spórer 
Tivadar Fonó I. részlet 3 P, Wolfram János 2 P, 
dr. Udvardy Jenő Zalaegerszeg 10 P. összes ka
matozó betét 2202-16 P.

— A TE Sz közgyűlése. Bpestről jelentik: 
A Társadalmi Egyesületek Szövetsége április 22 -én, 
szombaton d. u. 6 órai kezdettel tartja évi rendes 
közgyűlését a TESz tanácstermében. (V. Fáik Miksa 
utca 1.) Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. A 
számvizsgáló bizottság jelentése és az uj költség- 
vetés el terjesztése. 3. Az alapszabályok módosí
tása. 4. Tisztujitás. 5. Esetleges indítványok.

— R eform átus tan á ro k  o rszágos kong
resszusa  P ápán . Pápáról jelentik: Az Országos 
Ref. Tanáregyesület éves közgyűlését kedden és 
szerdán Pápán tartotta, vitéz dr. Bessenyey Lajos 
tanáregyes, elnök, debreceni gimn. igazgató ve
zetése alatt. A gyű ésen az ország minden részé
ből majd százan vettek részt s ezeknek nagy több
sége kedden délután érkezett Pápára, ahol a va
sútállomáson a kollégium tanári karából alakult 
bizottság fogadta a vendégeket, akiket a város 
nevében dr. Hermann László főjegyző üdvözölt. 
Ugyanaznap e&te szakosztályi gyűlések voltak, 
amiket ismerkedő vacsora követett a Börötzky-féle 
vendéglőben. Szerdán reggel az egyesület választ
mányi ülést tartott, majd az egybesereglettek 10 
órakor a református templomban rövid istentiszte
leten vettek részt. D. e. 11 órakor vette kezdetét 
a közgyűlés a ref. nőnevelő intézet nagytermében. 
Bessenyey Lajos megnyitója után dr. Antal Géza 
püspök az egyházkerület, dr. Bernáth Géza min.
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Építkezések műszaki szerelését és ellenőrzését.

Mindennemű műszaki ügyben tanácsot ad.
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tanácsos a kultuszminisztérium. Vdrga Kálmán 
föisk. gondnok a tanintézetek, Ólé Sándor lelkész 
a pápai gyülekezet, dr. Böhm Dezső a testvér ev. 
tanáregyesület nevében üdvözölték a közgyűlést, 
majd Soós Béla debreceni leánygimn. tanár és 
Nagy Jenő pápai gimn. tanár tartották meg nagy- 
értékű felolvasásaikat Különböző jelentések és 
előterjesztések meghallgatása után az elnök a sok 
aktuális témát megvitatott tanáregyesületi közgyű
lést délu án 2 óra tájban berekesztette. Ezután 
közebéd volt a főiskolai köztarlás nagy éttermében. 
A vendégek legnagyobb részét magánházaknál fel
ajánlott lakásokban szállásolták el.

— A T örök Bálint b a jtá rsak  tisztú jító  
d isztáb o ra . Pápáról jelentik: A Turul-Szövet
ségbe tömörült pápai egyetemi és főiskolai hall 
gatók Enyingi Török Bálint bajtársi törzse kedden 
este tartotta, a kaszinó termében, tisztújító disztá- 
boráf, vitéz Draskóczy István ny. altábornagy, fő- 
patrónus elnöklése alatt. Ez alkalommal az elha
lálozott Sághy Tamás helyébe törzsfővé egyhangú
lag Kosatzky Elemért választotok meg. A többi 
tisztesek megválasztása is egyhangúlag történt. A 
főpatrónus és az uj törzsfő ezek után számos do- 
minust, leventét és darvat avatott fel.

— K itüntete tt tűzoltók. A belügyminiszter 
ifj. Molnár István volt veszprémi önk. tűzoltó al- 
parancsnoknak és Babos István ön k , majd ny. 
hiv. tüzoltóőrmesternek, a tűzoltás és mentés terén 
25 éven át teljesített érdemes tevékenységük jutal
mazására, a kormányzó által alapított diszérmet 
adományozta. A kitüntetéseket dr. Berky Miklós 
polgármester ápriliB 23 án d. e. 11 órakor a vá
rosház tanácstermében fogja ünnepélyesen átadni.

L e g ú ja b b  k o ttá k , iro d a lm i k ö n y vu jd o n -  
e é g o k  m á r  a  m e g je le n é a  n a p já n  b e a x e r e z h e -  
tö k  FO 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 .

— M agányos úriem berhez vidékre e l
m enne h áz ta r tá s  m inden ágában  já rta s , ki
tűnően fOzO gazdaasszony. Cim a  kiadó- 
h ivata lban .

— A Veszprémi Iparos D alárda m ati
n é ja . A Veszprémi Iparos Dalárda Husvét hétfón 
d. e. 11 órára matinét hirdetett a Petöfj-szinházba, 
azt azonban, az érdeklődés hiánya mialt, csak fél 
12 után nyithatták meg. Csernik László lendüle
tes megnyitójában szóvá is tetle, hogy melegebb 
pirlfogást reméllek, tekintettel arra, hegy a mati
nét az Önhibájukon kívül munkanélkül tengődő, 
agg iparostársaik megsegítésére rendezték. A to
vábbiakban hangoztatta a dalnak minden magyar 
szivét egybekapcsoló erejét 8 az Iparos Dalárdá
nak a magyar dalkultura fejlesztése szolgálatába 
állított hazafias törekvéséi. A da'árda a Kecskés 
Lajos áltsl szerzett jeligéjének eléneklése után 
Petflfi—Amberg: .Faluvégen" c szerzeményét, 
majd Huber „Fohász".át adta elO karnagyának, 
Gaal Sándor királydijas karigazgatónak vezelése 
alatt s a dicséretes, precíz Osszetanulásból, vala
mint az elóadott műnek mély zenei átérzéséból 
ismételten megállapíthattuk azt a fejlődést, aminek 
utján a dalárda, — kitünO karnagya szakavatott 
kezei alatt a tagjainak lelkes ambíciója folyián — 
fokozatosan, de bizlos lépésekkel halad elOre. 
Sebestyén István egy versel szavalt mély pátosszsl, 
Georg/lrénkepediga veszprémieknek már sok élveze
tet szerzett kellemesen csengő hsngján, Pusztai 
József cigánybandájának háromtagú kíséretével, 
magyar mfidalokat énekelt igen kedvesen. A kon- 
ferálást Palkovics György végezte. A matinét a 
leventezenekar Adamér nyitányával vezette be és 
Brahms magyar táncával zárta be, a a fiuk, Far. 
kas Emfl karnagy jeles vezénylése mellett, igazán 
elismerésre méltó zenei talentumukról tettek bi
zonyságot. A műsor valamennyi szereplőjét lelke
sen ünnepelték az egybegyűltek, akiknek soraiban

ott láttuk dr. Kenessty Pongrácol és út. Horváth 
Lajos, vármegyénk ffl. és alispánját is. Általában 
megállapíthatjuk, hogy a matiné, ha azon keve
sebben voltak is, nem sikerült rosszul, hiszen — 
amint értesültünk — majdnem minden jegy elkelt 
Az anyagi eredmény mellé — persze — nem ár
tott volna, a tömegesebb megjelenéssel, egy kis 
erkOlcBi tüntetés sem, ami egyúttal az iparostársa- 
dalom Összetartását is demonrtrálta volna. Viszont 
a dalárda vezetősége is figyelembe vehette volna, 
hogy éppen az egész héten át műhelyben dolgozó 
iparosoknak jól esett Husvét tavaszi ünnepének 
délelOttjél templom után a szabadban tölteni, ahol 
a kedveződen idO ellenére is enyhébh levegőt él
vezhetlek, mint a fütetlen s hidegségével csak a 
nátha terjesztésére alkalmas színházteremben.

— Halálozás. Őszinte részvéttel vettük a 
szomorú hírt, hogy Hübntr Béla ny. számvevőségi 
főtanácsos neje, szül. Fejes Antónia április 13.-án, 
éleiének 60 , házasságának 37. évében, rövid szen
vedés és a halotti szentségek fölvétele után elhunyt 
Veszprémben. A megboldogu l uriasszony keresz
tényi türelemmel tűrte régi, súlyos betegségéi s 
jóságos lelke nem csüggedett el, érezve forrón aze- 
relett Övéinek meleg, gondos és kíméletes viszont- 
szereidét, míg a feltámadás szent ünnepé é ma
gához nem vette az Ur kegyelme. Elmúlása osz
tatlan, nagy részvétet keltett az egész városban és 
ez impozánsan nyilvánult meg a 15-én délután 
végbement (emelésén is, ami az alsóvárost temető 
kápolnájából lörlént. Halálát férjén kívül gyermeke : 
ifj. Htibner Béla, menye: Mokket Mária férj. Hüb- 
ner B.láné, kis unokája, testvérei és a kiterjedt 
rokonság gyászolja.

Lapnyomás közben mély megrendüléssel ér
tesülünk, hogy jőszási Purgly Páiné, szül. faiszi 
és vámosi Ányos Alice, április 20.-án, rövid szen
vedés s a halotti szentségek fölvétele ulin elhunyt 
Nagyesztergáron. Amikor ezeket a sorokat írjuk, 
még nem tudjuk, hogy a megboldogultat milyen 
körülmények között vette magához a Teremtő, azt 
azonban minden értesülés nélkül is tudjuk, hogy 
halála fájdalmas csapás és pótolhatatlan veszteség 
nemcsak Övéinek, hanem az egész falunak, amely
nek az elköltözött nagyasszony, nemcsak megértő 
jóságos szivü úrnője, hanem valóságos védóan- 
gyala volt A halálhír az egész vármegyében mély 
részvétet válóit ki. A (emelés, amint értesülünk, 
22.-én, ma szombaton déleiéit lesz Nagyeszter- 
gáron.

— Nincsen párja sehol az „Igmándi" viznek,
Mert hűséges Őre Jókedv s egészségnek.
— G reta  Garbó, Ram on N ovarro a hősei 

a mozi zombal-vasárnapi filmjének, a Mata^Házi
nak. Szerdán-csülörlökOn, filléres helyárakkal, köz
kívánatra: Kadett kisasszony, Halmay Tibor és 
Gustav Fröhlich-el a főszerepekben

— C serkész m ajális. A veszprémi gimná
zium Széni Imre cserkészcsapata május 7.-én ren
dezi idei majálisát és jámboré-bemutatóját a Be- 
tekintsben, rossz idő esetén a Kát. Legényegylet
ben. A jámboré gondolatál kívánja ezzel propa
gálni a cserkészcsapat, amidőn ezévben is meg
hívja a város szinejavál s apraja-nagyját, hogy 
bemutassa egész évi munkájának eredményét és 
mindazt, amivel a gödöllői világösszejövetelen a 
magyar cserkészetet értékesebbé, a magyar színe
ket gazdagabbá kívánja tenni. A fősúlyt a régi 
magyar táncokra helyezi, amelyeknek történelmi 
szépsége az utókor magyarját is lebilincseli, an
nál inkább az idegeneket, s az újság ingerével 
hat. Ezek a láncok keresztül mentek az uj kor 
kritikáján s Popladek János tánctanár átdolgozta 
azokat a igy tanította be a cserkészeknek így szü
letett meg a „kopjalánc", a „legényes", „caürdön- 
gölő", „diazpalotáa", amelyek azonban többet ta
karnak, mint a tájuk húzott hétköznapi szavak. 
Aztán sorra jönnek mindazok a játékok, énekek, 
mulatságra lere-ferék, amelyben benne van kereszt- 
refeszitett sorsunk golgotás, glóriáé fiatalságának 
magyar naptól érlelt diákgondolkozása. Ezzel kí
ván a csapat a nagyközönség elé állni, hogy egy
két ótára megmulassa a múltnak, várhat e vala
mit a jövőtől. A csapat már ezúton is kapui nyit 
a város érdeklődésének.
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Jutányosán eladó.
Érdeklődni d. u. 6 óra után helyszínen lehet.

Gíázliáboru!
Fehérvárról jelenük: A kíméletlen irli gáz- 

háboruját folytatja a már elismert F lscher ciá- 
n o /ó  (Kossuth L.-u. 6.) a poloskák és azok pe
téi ellen úgy, mint eddig is tökéletes munkát vé
gez olcsón és garantálva. Természetes nem csak 
az éló férgek, hanem azok petéi is biztosan el
pusztulnak I

A ciángáz bútort és szövetet nem támadja 
meg, berendezéseknek nem árt. festést pedig nem 
rongálja. Ami a fontos még, diszkréten végzi el 
munkáját.

Nem kell házilag tovább kínlódni a pólós, 
kával, hanem egyszerűen felhívni a Veszprémben 
megbízott:

Schlőgl Márton, Rohonczi-tér 1.
ki bővebb felvilágosítással szolgál. 74

— Tűzoltó gyűlés. A Veszprémvármegye'' 
Tűzoltó Szövetség választmánya múlt szombaton 
tartotta első negyedévi ülését, amelyen az akadá- 
lyozottelnökhelyettdr. Csiba Mór min. tanácsos, pü. 
igazgató, mint a szövetség elnöke elnökölt. Az ülé
sen megjelent dr. Horváth Lajos alispán is. Halász 
János várm. lüzr. felügyelő negyedévi jelentésé
ben hálásan emlékezett meg Horváth Lajos aVts. 
pánró1, valamint Mihály Sándor és Csiba Mót 
elnökökről, akik a szövetség ügyeit szivükön vi
selik és atyai szeretettel gondozzák. Kérte pártfo
gásukat továbbra is, 8 igy a vármegyében szépen 
megindult tűzrendészet ezen a téren is az első 
vármegyék közé tartozik. Veszprém megyében az 
1933 év első negyedében 8 tüzeset fordult elő, a 
kár jelentéktelen. Ez évben két tüzoltótestülct tart 
jubiláló közgyűlést, éspedig Siófok 50, Ajka-üveg
gyár 25 éves fennállásának emlékére. A Tűzoltó 
Szövetség ez évben a naggyülését junius 18.-án 
Ajkán tartja, versennyel egybekötve. Kegyelelesen 
emlékezett meg a jelentés Krausz Károly elhunyt 
peremartoni parancsnok, járási tüzr. felügyelőről 
s emlékének megőrzését kérte. A várm. lüzr. fel
ügyelő jelenlését a választmány köszönettel tudo
másul vette.

— Hadikölcsönsegély .k ijá ró k " . A vesz
prémi rendőrkapitányság közli: Számos panasz ér
kezett amiatt, hogy magukat hivatalos megbízot
taknak kiadó egyének a hadikölcsönsegély folyósí
tása végett közbenjárásra ajánlkoznak, ezért a 
hadikölcsönkötvény tulajdonosoklól anyagi ellen
szolgáltatást követelnek a amennyiben őket eluta
sítják, erőszakosan lépnek fel, sőt a segély be
szüntetésével is fenyegelóznek. Mivel sem a bel
ügyminiszter, sem a hadikölcsönsegélyezés ügyé
ben eljáró miniszterközi bizottság senkit fel nem 
hatalmazott ily eljárásra, épp ezért figyelmeztetjük 
az érdekelteket, ha a hadikölcsön segélyezési 
ügyben arra nem jogosult személyek náluk je
lentkeznének, úgy őket a legközelebbi rendőrnek 
adják ál, hogy bűnvádi utón felelősségre vonha
tók legyenek.

— T a v a s z i  é s  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 t ó k  F o d o r  F a ra n o  
k ö n y v k e re s k e d é s é b e n .

— Elgázolt a  kocsi egy kisfiút. Kiráíy- 
szentisivánon Szabó Géza balaionarácsi lakos ko
csijával elgázolta az utcán játszadozó Nagy Gyula 
3 éves kisfiút, azut n tovább hajtott. A gyerme
ket fejsérüléssel a veszprémi mentők a helybeli 
kórházba szállították.

— M árciusban is voltak m ég súlyos in
fluenzás szövődm ények. Dr. Bélák Imre, Vesz
prémvármegye főorvosának közigazgatási bizott
sági jelentése szerint az általános közegészségügyi 
viszonyok a múlt hónapban, az előző haviakhoz 
viszonyítva, lényeges változást nem mutatnak és 
igy kielégitöeknek sem mondhatók. Különösen 
március első felében még mindig tömegesen for
dultak elő influenzás jellegű megbetegedések, és 
bár ezeknek száma a hó vége felé erősen csök
kent, a hökhurutbántalmak száma azonban lénye
gesen emelkedett, és pedig — ugylátszik az in
fluenza behatására — elég súlyos mértékben, f 
kimenetelük több esetben kedvezőtlen jvolt. Álta
lában az uralkodó kór március folyamán a légző
szervek hurutos (fertőző) bántalmaiból alakult ki. 
Egyébként a fertőző megbetegedések állása már
ciusban a következő volt: emelkedett: a roncsoló 
toroklob (53—59), a kanyaró (2—24), a hökhurut 
(25—61), a tuberkulózis (4—8) és a paralifusz 
(0—4); csökkent: a vörheny (11—9), a hasihagy- 
máz (5—4), az influenza (40— 12), a bárányhimló
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Nem csoda, ha a i emberek 90 százaléka fájós,tyukszemes, bőrkeraényedéses lábakkal jár
A természet úgy alkotta meg az embert, hogy já rás közben testének egész súlya a talpára 
ésalábfejéreesik. Akülönben is érzékeny lábát a levögötöl elzáró, a bőr finom pórusaitmeg- 
támadó cipő veszi'körül, előidézve különösen tavasszal égő, sajgó, nyilaló fájdalmakat. 
A tudomány mai állása szerint, a balzsamokkal tökéletesített Szt.Rókus lábsó képes a fá j
dalmakat gyökeresen, azonnal megszüntetni. Kis mennyiséget a Szt. RÓKUS LABSÓBÓL 
felold egy lavór melegvízben és áztatja lábait vagy 10 percig. Az oxigénnel dúsan telített 
gyöngyöző jótékony fürdőben a kínzó lábfájdalmak már az első lábfürdö után megszűnnek: 
hosszabb áztatás annyira megpuhitja a tyúkszemeket, hogy azok kézzel, kés nélkül kiemelHetök. 

S z t . R ó k u s  L á b só  csekély összegért beszerelhető minden gyógyszertarban és drogériában.

(9 —1), a gyermekágyi láz (6—1) és a trahoma 
(1—0). A fertőző betegségekben elhallak száma 17 
volt, vagyis 182 összmegbetegedésnél 9.3 %. 
Márciusban jelent meg a belügyminiszter körren
deleté a diftéria elleni kötelező védőoltásról, ami
hez a szükséges oltóanyagot az államkincstár in
gyen adja. így remélhető, hogy a most már min
denki által hozzáférhető és közeljövőben az egész 
vármegyében foganatosított, később pedig évről- 
évre megismételendő oltásoknak meg is lesz a 
várt, áldásos hatása éppen ezzel a sokat emlege
tett éi rettegett fertőző betegséggel szemben. Az 
iskolások egészségügyi viszonyai általában kielégí
tők voltak és márciusban csupán a veszprémi 
óvodákat zá ták be két hétre, a gyermekek közölt 
tömegesebben fellépett influenza miatt. Ebmarást 
4 esetben jelenteitek be.

— Éleslövészet. A veszprémi katonai áMo- 
másparancsnokfág alakulatai április 22., 24 , 25., 
26 , 27. és 29 napjain a rátóli nagymezőn éles- 
lövészetet rendeznek. Erídőben a közelben tartóz
kodni, vagy a bárhol található tüzérségi lövedékek, 
hez éi repeszdarabokhoz nyúlni, vagy eltulajdo
nítani t los és életveszélyes.

— H at nap ig  feküd t eszm életlenül a  
m o to rkerékpár-baleset után. Muszel Ödön te
kintélyes inotai malomtulajdonos múlt szerdán a 
lité i utón, a királyszentistváni elágazásná , motor, 
kerékpárjával fölbukott és súlyos agyrázkódást, 
vállperec- és jobb kartöréd, valamint egyéb zuzó- 
dásokat szenvedett. A veszprémi mentők az itteni 
kórházba szállítót ák a súlyos sebesültet, aki hat 
napig feküdt önkívületi állapotban. Ekkor azonban 
magához tért, állapota javult s az orvosoknak van 
reménységük a fölépüléséhez,

— G yorsíró verseny. A Magyar Gyorsírók 
Országos Szövetsége, a Gőyri Gyoisiró Kör ren
dezésében, a győri női felső keresk, iskolábán, 
május 7.-én 300, 250, 200 és 150 szótagos dunán
túli kerületi bajnoki gyorsíró versenvt, május 13 án 
pedig 100 szótagos szabatos és 120 szótagos át- 
tételi győri helyi és környéki gyorsíró versenyt 
rendez, amelyekre az iskolákat és gyorsíró köröket 
is meghívták.

— L átogatás közben érkeze tt a  gólya. 
Gosztonyi Józsefné a Vak Bottyán-utcában volt lá
togatóban s óit, egy félreeső helyen, egy egész
séges fiúgyermeket szült. A kihívott mentők ké
résére a szomszédban lakó özv. Mellne* Józsefné 
városi szülésznő nyújtotta az első segélyt, majd 
az anyát a kórházba szállították.

— K ö n y v n y o m d á i é s  k ö n y vk ö tő i m u n k á 
k a t  le g s z e b b e n é s  le g g y o rs a b b a n  k é s z ít  FO DOR  
F E R E N C  k ö n y v n y o m d á ja  é s  k ö n y v k ö té s z e te ,  
V e s z p r é m .

— E légett egy autó  az országú ton . Fried 
Frigyes komáromi ^kereskedő autója Veszprém
ből Győrre menet kigyulladt és elégett. Ember
életben nem esett kár.

— M űkedvelő szinielóadások. Pápáról je
lentik : A Pápai Football Club a húsvéti ünnepek
ben, a Levente Otthonban, nagy sikerrel előadta 
a Tatárjárás c. operettet. A női főszerepben (Riza) 
Németh Bözsi kellemes szopránjával, partnere: 
Pollák Miklós (Lőrintey) pedig csengő baritonjával 
nagy hatást keltett. Fürszt Manci kedves kis ön
kéntes volt, Csehi Bözsi (Teréz) szépen, diszting- 
váltan játszott. Bríglevits Gyula (tábornok) komi
kumával óriási derültséget keltett s aktuális strófái 
is nagyon tetszettek. A kisebb szereplők is jók 
voltak. A húsz tagú zenekar, Ecker Lajos karnagy 
vezetésével, nívósán kisérte az előadást.

Zircról jelentik: A zirci műkedvelő ifjúság 
Husvét vasárnap, a Kát. Legényegylet nagytermé
ben, szinrehozta a János vitéz c. daljotékot s azt, 
az óriási sikerre való tekintettel, az ünnep hétfőjén 
megismételte. A nagyszerűen sikerült előadásnak 
kiváló címszereplője Szokolszky Jenő volt Part
nere Púnk Matus (llus) bájos jelenség 8 gyönyörű 
hangja van. Breinich Hilda (mostoha) professzió- 
nisia alakítást nyújtott. Kovács Kálmán (Bagó) 
mély érzéssel játszott, Tury József tipikus strázsa- 
mestert formált magából. Pompás komikus Drkosch 
Sándor (francia király), Drkosch Vilma (király
leány) előkelő volt és meleg szopránjával hódított. 
A többi szereplők is dicséretet érdemelnek ottho
nos, ügyei játékukért. A darabban előforduló ének
karokat a Cecilia-kar pontosan és tisztán adta elő. 
A nagyszerű siker Székely Artúr riszt, tanár, a 
kitűnő rendező, Létray Gyula apátsági karnagy, a 
művészi tehetségű zenész és a saját tervezésű 
díszleteivel feltűnt Bányay Ödön nevéhez fűződik. 
Vasárnap, 23.-án délután harmadszor is előadják 
a  darabot.

H ire k  a  c s e rk é s z ja m b o ré ró l.
A 951. sz. Bocskai csapat Híjduböszörmény- 

ben, a gimnázium tornatermében modtllrepülőgép 
bemutató ünnepélyt rendezett. Repülőrajálak 16 
modell repülőgépe szelte a levegőt. Ügyes műsor 
és filmszámok tét'ék változatossá a bemutatót. — 
Mint a Denver Post Írja, D.'nver, Colorado állam 
fővárosa 8 fiúból álló Őrsöt akar kiküldeni a gö
döllői jámboréra. Ez az ütjük, Denverből Gödöllőre 
és vissza, az Americin Express kimutatása szerint, 
mintegy 300 dollárba, azaz 1800—2000 P be fog 
kerülni. — Adolf Klarer főtitkár vezetése alatt 
Husvétkor Gödöllőn járt az osztrák D.borparancs- 
riokság s megszemlélte a nyári táborozás helyét 
A bécsi 15. sz. cserkészcsapat 43 tagja Bpesten 
töltötte a húsvéti ünnepeket s a cserkészparkban 
voltak elszállásolva. — A jámboré hiradócsoport 
előkészítő táborozást rendezett Gödöllőn Husvétkor 
s azon a posta, a Rádió Rr. és a Siemens Rt. meg- 
bízottjai is résztvettek és a helyszinrajzokkal össze
függő elvi ké déseket megbeszélték. — Ugyancsak 
a húsvéti táborozásról a MTI hangos híradó filmet 
késziltetetet’, amelyen több’k között a gyors sá- 
torverés és a „j3mboré-dal“ kerül a nagyközönség 
elé már a legközelebb. — 300 norvég diák érke
zett Bpestre a napokban. A székesfőváros mely a 
diákokat vendégül látja, 100 németül beszélő cser
készt kért a diákok mellé, akik Esztergomba is 
elkísérték őket. — A jámboré táborpsrancsnokság 
bpesti csoportja ma, szombaton Gödöllőre megy 
egynapos waekend kirándulásra, 300 fővel, és 
szemre vét?!ezik az idegenvezetői csoport tábor
területét. Szemre vételezték a fővárosi hadiszál/ást 
is, amely a Tattersaliban lesz. — Benkéczi Diniéi 
cserkésztiszt hangulatos kis könyvet adott ki a 
cserkészek segélyezésére, .Karcolatok a cserkész- 
életből" címmel. A nagyközönség részére is igen 
élvezetes olvasmány. — A Bácsalmási Tömöri 
cserkészcsapat apródjai 20-as létszámmal vesznek 
lés t a jámborén s talajtorna mutatványokkal sze
repeinek, sőt kis színdarabbal is készülnek, amely
ben közel 50 hangút inzással szerepelnek. Egyéb
ként a csapat teljes rajjal vesz részt a világjam- 
borén 8 a résztvevők mindegyike idegen nyelve
ket tanul.

Elózd meg a nagyobb bajt,
BAYER PÖRGŐ enyhén hajt,
Egészségnek mit sem árt,
Utánzattól szenvedsz kárt.
— E lveszett Veszprémben, f. é. február ha

vában, 1 dro. Molnár Hona névre kiállított cseléd
könyv. Megtaláló a rendőrségre szolgáltassa be.

— Az Én Újságom húsvéti számában 
Bibay József folytatja gyönyörű regényét a „Bol- 
haszinház“-ról. Talál még benne a kis olvasó 
Szegedi Istvántól mesél, színdarabot, egy oldal kot
tát, Fehér Lídiától verset, regényfolytatást is stb. 
Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, 
Andrássy ut 16. Előfizetés negyedévre 2 P.

— Külföldi tanulm ányutak. A MEFHOSz 
Utazási és Idegenforgalmi irodája május 1.-én 
rendezi tavaszi, kedvezményes, 12 napos tanul
mányúját Olaszországba (Velence—Firenze—Róma 
tartózkodással). Részvételi díj 245 P. Jelentkezni 
éi érdeklődni lehet a MEFHOSz Utazási Irodájá
ban (Bpest, IX , Ferenc-körút 38. fsz. 2 ), levélben 
is. Kívánatra az összes nyári tanulmányutakról 
szóló prospektust készséggel küld az iroda.

A KIÉ Nemzeti Szövetsége ez é/ben is 
megrendezi ötnapos bécsi tanulmányúját. Költ
ségek : Bpesttől Bécsig és vissza 40 P, amelyben 
útiköltség, teljes ellátás, szállás bentfoglaltatik. A 
résztvevők vonattal mennek, megtekintik Bécs ne
vezetességeit és hajón jönnek vissza Bpestre. 
Jelentkezési határidő május 20. Érdeklődök for
duljanak a KIÉ Nemzeti Szövetségéhez, Bpest, 

* VIII., Horánszky-u. 26. I. 9.

— Szándékos em berölésért nyolc évi 
fegyház. Ez év március 1.-én Pőltzmann József 
és Kiss József padragi kisbirtokosok a korcsmá
ban egy vadászati kérdésen összeszólalkoztak, majd 
összeverekedtek, a korcsmában levők azonban szét
választotok őket. A korcsmából előbb távozó 
Pőltzmann azonban megleste a kilépő Kisst és 
azt zsebkésével szivenszurta, aki rövid idő múlva 
méghalt. Pöltzmant a veszprémi törvényszék ked
den 8 évi tegyházra ítélte. A vádlott fellebbezett.

— H irtelen halál. Pápáról jelentik: Kiss 
Izlván 68 éves napszámos az utcán összeesett és 
elvesztette eszméletét. A mentők beszállították az 
Irgalmasok kórházába, akol anélkül, hogy magá
hoz lért volna, meghalt

— Elesett és eltörte a lábát. Németh 
Vendeiné 60 éves ny. dohánygyári munkásnő az 
utcán elesett és a baüábát eltörte. A mentők az 
I gaimasok kórházába szállították.

— Öngyilkosság. Papkeszin, Husvét más
napján éjjel Vadas Ferencné odavaló asszony ön
gyilkos lett és meghalt.

— Utazás a világ körűi két óra alatt. 
Verne Gyűli hőse 80, a Zeppelin utisai 10 nap, 
Post éi Gitty pilóták nem egész egy hé‘ alatt re
pülték körül a világot. De minden rekordot legyőz 
Tolnai Világlapja, amely 2 óra alatt vezeti a vi
lág körül minden olvasóját Aki átlapozza a nép
szerű képeslapot, a világ minden érdekes esemé
nyéről tájékozódik s egy hétre való olvasnivalót kap.

— Nem sikerűit a tyuktolvajlás. Ifj. Léb 
József veszprémi fiatalember Nagypénteken éjjel 
Zuschmann János vendéglős udvarából egy zsák
ban tyúkokat akart lopni, de még idejében elcsíp
ték. A veszprémi törvényszék kedden 2 hónapi 
fogházra ítélte.

— A m a tő rO k  f ig y e lm é b e  ! F é n y k é p e ző g é 
p e k , f i lm e k , le m e z e k , v e g y e z e r e k  é s  p a p ír o k ,  
a  le g jo b b  g y á rtm á n y ú a k  ó r iá s i  v á la s z t é k b a n  
k a p h a tó k  FO D O R F E R E N C  fo to -e z a k O z le té b e n a 
V e s z p r é m , S z a b a d s á g - t é r  3 .

— A mozi m űsora Ma szombaton (22.) 
fél 7 és 9. vasárnap (23 ) 4, fél 7 és 9 órakor a 
szezon kimagasló nagy filmje: „Mata Harl". Egy 
táncosnő élete, szerelme és végzete. Szereplői: 
Greta Garbó (hindu táncosnő), Ramon Novarro 
(francia kapitány), Liunel Barrymore (francia had
bíró), Lewis Stone (katonai ügyész). A film törté
nete valóság. A világháború alatt, a franciák kém
kedéséit kivégezték Mata Hárít, a Párizsban is 
népszerű holland táncosnőt. Ezt az izgalmas tör
ténetet vitte filmre a Metro-gyár, s a címszerepet 
a női filmsztárok legkiválóbbja: Greta Garbó ala
kítja utolérhetetlen drámai erővel A kritika szerint 
is „az ember szivében mindig élni fog ez a kép*.

Anyakönyv.
Születés: Kungl István urod. kocsis és Kozma Ilona 

fia Lajos r. k. Tóth János napsz. és Kosik Magdolna 
leánva halva szül. Babos István fuvaros és öcsi Julianna 
fia Géza r. k. Makrai Anna cseléd leánya Katalin r. k.
— Kéri János gyári munkás és Szőke Atána fia János r. k.
— Lajkó József motnár-s. és Czeiner M .ria fia József Já
nos r. k. — Lampert Lajos csapos és Pruncznider Mária fia 
halva szül. — Baditz Maria (Özv.) napsz.-nö leánya Kata
lin r. k — Geier Margit cseléd fia László János r. k. — 
Gosztola József napsz. és Fehér Rozália fia István r. k. — 
Imre Lajos honv. örm. és Farkas Erzsébet fia Lajos ref.

Föczény Imre kőmives-s. és Göndöcs Terézia fia Fe
renc r. k. — Fáth Terézia cseléd leánya Rozália r. k.

Halálozás Zsebe Ilona 25 n. r. k. — özv. István 
lánosné Buda Erzsébet napsz.-nö 75 é. r. k. Hübner 
Béláné Fejes Antónia 60 é. r. k. — Weisz Dávid nyere- 
börkeresk. (6  é. izr. — Lenner József napsz. 60 é. r. k.

Kazay László fényképész-s. 65 é. ref. — Tóth József 
szabó-s. 35 é. r. k. — özv. Deutsch Lajosné Ganz Fáni 
82 é. izr.

Házasság: Dodog Dániel cipész ref. és Horváth Anna 
r k. -  Kiszin Béla hentes és mészáros g. kel. és Balázs 
Julianna r. k. — Kiss László szabó-s. és Lányi Anna r. k .
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A híres filmszínészek s legjobbat nyújtják. Ezen- 
kivfll kisíró műsor és híradó. — Szerdán (26.) Hl 7 és 
9, csütörtökön (27.) 4 és 9 órakor reprizben, f il
léres htlyirakkal: , Kadelt kisasszony,, vidám tör
ténet egy szerelmes hadseregről. Rendezte Bolváry 
Géza. Zenéjét Róbert Stolz szerezte. Főszereplők: 
Halmay Tibor, Gu s t v  Frőhlich és Dolly Haas. 
Sokaknak szerez Örömet a mozi vezetősége ezzel 
a felújítással. Kedvet mese, Ötletes rendezés. Elő
zőleg kiegészítő és híradók.

KÖZGAZDASÁG.
* A vármegyei alapok és alapítványok 

gyOmölcsöztetése. A szerdai megyegyülés egy
hangúlag elfogadta a vármegye alispánjának azt a 
javaslatát, hogy a vármegyei alapok, alapítványok 
és gyámpénztári pénzkészletek, 1933. julius 1.-től
1934. junius 30.-ig, a következőképen helyeztes
senek el gyümölcsöztelésre: a Veszprémi és Me
gyei Takarékpénztárba várra, betétekből 30, gyám
pénztári készletekből 27 % ; az OKH-nál bet. 40 % ; 
a  Pápai Takarékpénztárba bet 20, gyp. 15 % ;  a 
Pápai Hitelbankba bet. 10, gyp. 1 5 % ;  a Pápai 
Lesz. és Közg. Bankba gyp. 3 °/o; a MÁTakarék- 
pénzt. Várpalotai Fiókjánál gyp. 25 % ;  a Deve- 
cseri Takarékpénztárba gyp. 1 0 % ;  az Enyingi 
Takarékpénztárba gyp. 5 %  ; összesen 50.000 P 
gyámpénzfári készlet és 100 000 P egyéb alapok.

* M elegebb idő kellene a  m ezőgazda
ságnak . Halmi Nándor, a várm. kir. gazd. felü
gyelőség vezetője, a közig, bizottság ehavi ülésén 
a  következőket jelentetne: Márciusban az időszak
nak megfelelő hőmérséklet mellett az időjárás elég 
kedvező volt. A gazdasági munkálatokat akadály
talanul végezték, a tavaszi gabonák vetését időben 
elkezdhették, azok jól keitek és fejlődésük a hó 
végéig kielégítő volt. Az őszi búza- és rozsvetések 
márciusban jól fejlődtek, egyenletesen bokrosod- 
tak, de már a hó vége felé esőt kívántak, úgy, 
hogy további fejlődésükhöz melegebb idő és kellő 
csapadék volna kívánatos. Rovarkár csak elvétve 
és kis mértékben mutatkozik. A tengeri talajelőké- 
szitő munkálatai folyamatban vannak, de a veté
sét még nem kezdték meg, a korai fajtájú bur
gonya ültetését sok helyen már befejezték, a ké
sei fajták ültetése folyamatban van, úgyszintén a 
cukorrépa és takarmányrépa vetése is. A rétek és 
legelők fünövéséhez esőre és főleg melegebb időre 
volna szükség. Az értékesítési viszonyok nem vál
toztak, csakis a tenyészbikák ára emelkedett, mert 
az eddigi rossz árak miatt a tenyésztők apaálla- 
okat jóval kisebb számban neveltek és most a 
kereslettel szemben hiány mutatkozik. Ez orszá
gos jelenség. A munkásviszonyok meglehetősek. 
Az aratási és cséplési szerződéseket megkötötték. 
Réde községből és Pápa városból érkezett jelen
tések szerint 76 mezőgazdasági munkás nem tu
dott ilyen munkához jutni és elhelyezésük végett 
a  gazd. felügyelő lépéseket tett a vármegye ösz- 
szes községi munkaközvetítőjénél, valamint az Orsz. 
Munkaközvetítő Irodánál.

* Az OMKE előadása Veszprémben. Ked
den este, a Kereskedők Veszprémi Társulatának 
meghívására, az OMKE két vezetőtagja előadást 
tartott a Kereskedelmi Kaszinóban. Kulcsár Károly, 
a társulat elnökének üdvözlő szavai után Vértes 
Emil, az OMKE alelnöke hosszasabban ismertette 
a kereskedőtársadalom sérelmeit, amilyenek a for-

Salmi adó rendszere, a magas üzlet- és mfihely- 
érek, az OTI-terhek, a szövetkezetek és hatósági 

üzemek konkurenciája, a tisztességtelen verseny, 
a vásárok kérdése stb. Az előadás a kereskedők 
körében nagy tetszést keltett, majd Horvdt István, 
az OMKE főtitkára beszélt a gazdasági és politikai 
helyzetről. Végül a Keresk. Társulatának elnöke 
köszönte meg az előadók veszprémi szereplését.

* A gyüm ölcsös tavaszi és  nyári keze
lését ismerteti a Növényvédelem és Kertészet leg
újabb száma. Cikkeket közöl még a gyümölcs 
zacskózásáról, az alma- és körtefák termésének 
fokozásáról, a sütőtök termesztéséről, a tavaszi 
fagyok elleni védekezésről, az idei várható hernyó
invázióról, a pajor irtásáról stb. A dúsan illuszt
rált két szaklapból a Növényvédelem kiadóhivatala 
(Bpest, V., Földmivelésügyi Minisztérium) egy al
kalommal díjtalanul küld mutatványszámot.

Eredményesen hirdethet a
V eszprémvármegyében.

(Utazás Almlrába.) Herczeg Ferenc minden 
írása eseménye a magyar irodalomnak. Legújabb 
elbeszélését az Uj Idők húsvéti száma közli. A 
népszerű szépirodalmi hetilap ünnepi tartalmát 
Csathó Kálmán regényének folytatása, Krónikás 
„Kis tá.icá*-ja, Nyilas Jenő egri tanulmánya, Babay 
József, S. Bokor Malvin és néhai Molnár Jenő 
elbeszélései, „Levél mindenkihez- , Karinthy Frigyes 
Írása gazdagítják. Falu Tamás, Erdélyi József, Ha- 
raszthy Lajos, Karácsonyi Vencel, Székely Tibor 
verseit, Alice Berend regényének folytatását emel
jük még ki. Számos művészi, színházi és időszerű 
kép s a legújabb tavaszi modelek rajzai teszik 
változatossá a hetilapot, a kedvelt rovatokkal. A 
kiadóhivatal: Bpest, VI. Andrássy-ut 16. bárkinek 
küld mutatványszámot. Előfizetése negyedévre 6 40 
P, egyes szám 50 fillér.

(M agyar m űvészet.) Az Athenaeum kiadá
sában immár IX. évfolyamában meglelenő Magyar 
Művészet áprilisi számában Elek Artúr Gustave 
Dóré művészetét széleskörű tanulmányok alapján 
mutatja be, a zseniális francia illusztrátor cente
náriuma alkalmából. Egyúttal rámutat arra az ér
dekes viszonyra is, amely képzeletük rokonsága 
folytán Dórét Zichy Mihályhoz fűzte. A pompásan 
illusztrált esszét Bierbauer Virgil tanulmánya kö
veti a japán házról, amelynek belső szellemét fej
tegeti. Eredeti japáni fölvételek hosszú sorával 
gazdagított írásában kimutatja a japáni építés tö
rekvéseinek rokonságát azokkal a szellemi áram
latokkal, amelyek az európai mai épitőművészetet 
befolyásolják. A Magyar Művészet, a hasonló kül
földi orgánumokkal egyszinten álló, népszerű és 
külföldön is igen elterjedt, a mélynyomásos képek 
százaival díszített kitűnő magyar folyóirat előfize
tése leszállitottan negyedévre 7 50 P. Illusztrált 
tájékoztatót szívesen küld a kiadóhivatal: Bpest, 
Erzsébet körút 7.

(T utsek  Anna) népszerű lapjának, a Ma
gyar Lányok-nak húsvéti számába Babay József 
ünnepi cikket, Kosáryné Réz Lola ünnepi ver
set, Harkányi Zoltán és Tábori Piroska pedig 
elbeszélést, Dánielné Lengyel Laura színházi 
és mozicikket, Szegedi István novellát, Zsig- 
ray Julianna színházi beszámolót irt. Tutsek Anna 
és Tannenberg regényfoiytafásán kívül az „Ottho
nunk- c. melléklet is a szokott, gazdag terjede
lemben jelent meg. A Magyar Lányok lapjából 
mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Bpest, VI. 
Andrássy-ut 16. Előfizetési dij negyedévre 4 P.

(Váló okok) címmel, népies ismertetésben, 
a nagy közönséget tájékoztató, érdekes könyv je
lent meg dr. Gyarmati Lajos fővárosi ügyvéd tol
lából. A könyvből minden házasulandó és házas 
okulást nyerhet egy esetleges válóper megelőzésére, 
a válófélben levőknek pedig minden kérdésben 
(gyermekelhelyezés, gyerek- és nőtartás, közszer
zemény, hozomány stb.) alapos tájékozódást ad. 
A könyvet 2 80 P boltiár előzetes beküldése elle
nében Erdős József hirdetőirodája (Bpest, VI. Te
réz-kőrút 35.) bérmentve küldi meg.

(D íszelőadással ny itják  m eg a  veszprém i 
szinlévadot.) Sziklai Jenő igazgató színtársulatá
val április 26.-án, jövő szerdán este díszelőadás
sal kezdi meg a veszprémi tavaszi sziniévadot. 
Bevezetőül az 5. honvédgyalogezred zenekara, Endre 
Emil karnagy vezénylésd alatt, nyitányt játszik, 
majd az igazgató beköszöntője következik. Ezután 
József Ferenc kir. herceg „Igazságot Magyaror
szágnak" c. versét elszavalja Földesy Géza, a szín
társulat tagja, végül a „Himnusz" fejezi be a mű
sort, amit a Hamburgi menyasszony látványos nagy 
operett előadása követ. — Csütörtökön (27.-én) 
Meller Rózsinak írja hadnagy c. szatirikus énekes 
játéka lesz műsoron, amely a bpesti Belvárosi 
Színház nagysikerű újdonsága volt. Szenzációs, 
újszerű díszletek, előképeskönyv stb. lesz látható. 
— Pénteken (28) Lehár Ferenc szépséges muzsi- 
káju operettje: a Mosoly országa kerül színre, 
mint első akciós előadás, 50% -os helyárakkal, 
fényes kiállításban. — Szombaton és vasárnap a 
Fehér ló c. revü-operettet mutatja be a társulat 
pazar kiállítással, valódt tiroli jelmezekkel, nagy 
csoport-táncokkal. — Hétfőn (május 1.), szintén 
5 0 °/9-os akciós előadásban, a Maya operettet ad- 
ják elő uj jelmezekkel és díszletekkel, „itt még 
nem látott rendezésben". Láthatók lesznek a leg
újabb tánc-kreációk. — Szombaton délután, ifjú
sági előadásul, a Tatárjárás operetlet, vasárnap d. 
u. pedig a Mágnás Miska operettet játsszák mér
sékelt helyárakkal.

T E S T E D Z É S .
H ú svéti la b d a rú g á s .

Vasárnap a Mave VSE az I. osztályú pro. 
fesszionista Soroksár kombinált csapatával játszóit 
barátságos mérkőzést, s szép játék után 3 :2  (3:1) 
arányban győzött. A MOVE, úgy látszik, a bajnoki 
szezon végére embereli meg magát, mert most 
mutatott játéka után jobb helyezést érdemelt volna. 
Soroksár csapatától többet váriunk. A mérkózés 
végig változó és élvezetes volt. A MOVE gólszer
zői : Sulák, Próder és Amrein. Jók a MOVE-ból 
a gólszerzőkön kivűl Sárdy és Zwicker. Soroksár
ból a balbekk. center, centerhalf és jobbOssze- 
kOtő volt jó. B iró : Kamarell.

Hétfőn a VTC játszott Soroksárral és 3 :0  
(0 :0 )  arányban győzött. Ez a mérkőzés azonban 
már nélkülözte a futbal szépségeit, inkább a ke
vésbé szép, gólratOrő, kemény játék jellemezte. A 
mérkőzés nem mozgott 1. osztályú nivón, amihez 
a még kissé határozatlanul bíráskodó biró Ítéletei 
is hozzájárultak. A VTC gólszerzői: Novák IV. és 
I. és Szabó. Biró: TOrOk.

A pápai Kinizsi Sárvárott játszott barátságos 
mérkőzést 1 :1  (1 :1 )  arányban. A Kinizsi mér
sékelt teljesitményt nyújtott a lelkes hazai csapat
tal szemben. Gólszerzője Limperger. Biró Takács.

Szép sikerrel szerepelt Fűzfő Tapolcán, ahol 
a helyi egyesület, „Bacsányi János“ emlékserleg 
kitűzésével, a várpalotai Unió és a pápai Perutz- 
gyár bevonásával, két napos kor mérkőzést rende
zett. Vasárnap Fűzfő a Perutzgyárral és a helyi 
csapat az Unióval játszottak. Előbbit Fűzfő 2 : 1 
(0 : 1) arányban, másodikat másnapra meghosz- 
szabbitott idő után az U n io 3 :2  arányban nyerte 
meg. Eme győzelmükkel az Unió és Fűzfő kerül
tek a hétfői döntőbe. A két OrOk rivális küzdel
méből 4 :2  (2 :2 )  arányban Fűzfő került ki győz
tesen s igy az emlékserleg, valamint 11 érem az 
ő luladonába került. A Perutzgyár—Tapolca mér
kőzésből pedig 5 :1  arányban Perutzgyár került 
ki győztesen. Megyebeli csapataink derekasan meg
álltak helyüket. (t. I )

o Vasárnapi labdarúgások. A VTC a baj- 
nokjelOll Sz. Vasutassal Szombathelyen, a Move 
VSE a Tatabányai SC-vel Veszprémben, a Kinizsi 
a győri AC cal Pápán; II. osztályban az Unió 
a SzAK-at Szfehérvárotl és a pápai Perutzgyár a 
KSE-vel Kőszegen jálszik bajnoki mérkőzést. A 
TSC—Move VSE bajnoki mérkőzése előtt Fűzfő 
a Move VSE kombinált csapatával fog barátságos 
mérkőzést játszani Veszprémben.

_______________________1933. április 23.

128—1933. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Spitzer József ügyvéd által képviselt Fa

áru és Botgyár Rt. javára 207 P 65 f követelés 
és járulékai erejéig a veszprémi kir. járásbíróság 
1933. évi 319. sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1933. 
évi március hó 6.-án lefoglalt, 1209 30 P-re be
csült ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság 
fenti számú végzése alapján az árverést elrendelem,
8 annak az 1908. évi XLI. t-c. 20. §-a alapján a 
még következőkben megnevezett, valamint zálog
jogot szerzett más foglaltatók javára is, végrehaj
tást szenvedő üzletében, Veszprémben, Rákócii-tér 
2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. 
évi április hó 25. napjának déli 12 óráját 
tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt rőfös és rövid
áruk s egyéb ingóságokat, a legtöbbet ígérőnek, 
esetleg a becsár */s-áért is el fogom adni. 1000 
Pengőt meghaladó becsértékü ingónál a becsérték 
10%-át bánatpénzül kezeimhez az árverés meg
kezdésekor le kell fizetni.

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

Veszprém, 1933. április 1.
112 Pádár, kir. bir. végrehajtó.
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