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Hiszek egy  Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy  Isteni örök igazságban,
Hiszek M agyarország feltámadásában.

Ámen.

A nemzeti sorsközösség 
és a kereskedelem.
Egyáltalában nem túlozunk, ha megálla

pítjuk, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök va
sárnapi beszéde, amelyet az Országos Magyar 
Kereskedelmi Egyesülés közgyűlésén mondott, 
nem csak kivételes élmény volt mindazok szá
mára, akik a helyszínen hallhatták a miniszter- 
elnök szavait, hanem az  egész nemzet szem 
pontjából is valóságos esem ényszám ba megy 
az a legújabb kormányelnöki megnyilatkozás, 
amely uj irányokat, uj tetteket, egy igazi uj 
re/ormkorszak kezdetét jelenti. Azok a szavak 
és azok a  kijelentések, amelyek Gömbös Gyula 
részéről a  kereskedői érdekképviselet közgyű
lésén ethangzottak, uj szellemet, az  ujitva-al- 
kotó kormányzati politikának merőben uj lég
körét teremtették meg ebben az országban, 
ahol mindeddig azt láttuk, hogy a  létező hibák 
és bajok bírálata és felismerése a  mindenkori 
ellenzék, vagy a  társadalmi közvélemény ré
széről indult ki. mig a  kormányzat és a  hata
lom részesei általában legtöbbször óvatosan 
megkerülték a  nemzet életének igazi problémáit, 
a  dolgok valódi lényegét.

Ezért volt meglepetés Gömbös Gyula va
sárnapi beszéde mindazok szám ára, akik nem 
ismerik közelebbről a  magyarság vezérének 
férfias, kemény, határozott és bátor jellemét. 
Amit a miniszterelnök az OMKE közgyűlésén 
mondott, arról igazán megállapíthatjuk, hogy

egy szónoki szempontból sikerült beszédnél 
sokkal több v o lt: tett és cselekvés volt, amely
nek messzeható következményei lesznek a nem
zet életére. Gömbös Gyula ezzel a beszédével 
ismét és végérvényesen tanúságát ad ta  annak, 
hogy egyáltalában nem tartozik am a kormány
férfiak közé, akik magas pozíciójuk elefánt- 
csont tornyában elzárkóznak a  mindennapi 
élet valósága elől. Eles szemmel és ritka gya
korlati érzékkel látja meg a miniszterelnök az 
ország bajait, az állami, gazdasági és a  politi
kai élet terén elkövetett hibákat és mulasztá
sokat, van ereje és bátorsága, hogy ezek felett 
kímélet nélkül birálatot mondjon, de nem áll 
meg a  meddő kritika álláspontjánál, hanem 
nyomban rámutat az orvoslás, az újítás esz
közeire és lehetőségeire. Ritkán hallhattunk 
felelős hatalmon lévő magyar kormányférfiu 
részéről olyan bátor kijelentést, mint vasárnap 
a  miniszterelnöktől, mikor kemény Ítéletet mon
dott az önmagáért élő bürokráciáról, amelynek 
az a  jellemző törekvése, hogy bonyolulttá, ne
hézkessé tegye az életet, hogy ne lehessen 
mozogni nélküle. Lehet-e csodálkozni azon, 
hogy nemcsak a  kereskedői érdekképviselet 
tagjai, de az egész magyar közvélemény is he
lyeslő lelkesedéssel fogadta e bátor megnyilat
kozást s különösen a miniszterelnöknek azt a 
kijelentését, hogy ezekhez a kérdésekhez hozzá 
akar nyúlni és azokat az egyetemes nemzeti 
érdekek szempontjából akarja rendezni.

De az egész nemzet figyelmére és érdek
lődésére méltóak a miniszterelnök más meg
állapításai is. Amikor például a kereskedelem 
kettős feladatát gazdaságpolitikai szempontból 
az  értékesítésben, a piacok kikutatásában és 
megszerzésében, a jó és megbízható áruk köz
vetítésében, nemzeti szempontból pedig a  ter
melés irányításában, a  termelő osztályokra 
gyakorolt nevelő hatásában jelölte ki, akkor 
ez a  kijelentése bizonyára a  nemzeti közvéle
mény helyeslésével találkozott. A világválság

és a  vámpolitikai elzárkózás mai korszakában 
tényleg előtérbe került és kivételes fontosságra 
emelkedett az értékesítés, a  piacszerzés kér
dése, s éppen ezért a nemzeti hivatását átérző 
magyar kereskedelemre vár az a feladat, hogy, 
a hivatalos külkereskedelmi politika tám ogatá
sával. a  hazai termelés szám ára a  megfelelő 
piacokat gyakorlottságával, szolidságával és 
összeköttetései révén megszerezze. Bent az  or
szághatárok között pedig a  kereskedőnek kell 
irányítani és nevelni a  nemzeti termelést, a  
mezőgazdaságit és iparit egyaránt, mert a  ma
gyar föld és magyar kéz termékeinek sikeres 
elhelyezésére csak akkor számíthatunk a körü
löttünk dúló ádáz világversenyben, ha szigorúan 
alkalmazkodunk a  küfföldi piacok változó és 
mind kényesebb igényeihez. Ezért fontos az, 
hogy a  magyar gazdasági életet külföldön, de 
belföldön is a  régi becsületes, hagyományokhoz 
ragaszkodó, szolid kereskedők képviseljék, s 
ezért hangsúlyozta a miniszterelnök, hogy az 
évszázados, régi cégeket tekinti a magyar ke
reskedők igazi mintaképeinek s ezektől várja 
az általa kitűzött feladatok sikeres megvaló
sítását.

A kereskedői hivatás, a kereskedői fel
adatok kijelölésével Gömbös Gyula a  magyar 
sorsközösség eszmekörébe állította be a  keres
kedelmet. Rámutatott arra, hogy a  gazdasági 
élet három tényezője : a mezőgazdaság, az ipar 
és kereskedelem között — ha azok hivatásuk 
magaslatán állanak — nincs és nem is lehet 
érdekellentét, hiszen e három tényező békés 
együttműködésén, zavartalan összhangján nyug
szik az  ország gazdasági jóléte és virágzása. 
A nemzeti közvélemény óhajtja és reméli, hogy 
a  magyar kereskedelem, melyet a  mostani gaz
dasági világháború roham csapatának nevezhe
tünk, átérzi és vállalja a reá háramló nehéz és 
felelősségteljes feladatokat s azoknak nemcsak 
a  maga. hanem  az egész nemzet javára becsü
lettel eleget fog tenni. (s.)

Az anyai szeretet.
Anyák Napjára irta

dr. Cseresnyés József
i^észségiigyi főtanácsos, a veszprémi áli. gyermekmenhely 

igazgató főorvosa.
Az édesanyák napja sok kedves, már-már 

ledésbe menő dolgot hoz emlékünkbe. Lálunk 
egy jótágos, Ölömtől sugárzó arcot, az édesanyánk 
arcát, amikor édes mosolygással fízel ártatlan ked
veskedésünkért, majd látjuk az aggódó, a kélség- 
beeíéitfil szinte eltorzult képét, ha veszély fenye
get bennünket. Látjuk büszkén, Onludatosan ra
gyogni, amikor rólunk, az ö gyermekeiről van 
szó és látjuk esdó szemeit és halljuk kéró szavait, 
amikor kOnyórög érettünk. Egyszóval látjuk, halljuk, 
érezzük a legnemesebb, a legnagyobb érzést: az 
anyastereleltt, ami megihletetl tudósokat, költőket, 
művészeket és volt, van és lesz mindörökkón 
OrOkké.

Az ember, ha eredetét kutatva, a múltba 
néz, az örökkévalóságot látja. Ha célját keresve 
a jövöbe tekint, a sejtelmes örökkévalóságba vész 
tekintete. A korlátok közé szorított földi élet e két 
örökkévalóságán keresztül egy fényes, meleg arc 
ragyog felénk: az édesanya arca. Mi feszi oly ra
gyogóvá azt az arcot ? A jóságnak fénye. Es mi 
teszi oly meleggé? A szeretet melegsége.

Az anyává létei szent percében ott piheg a 
[is pufók-képü angyal a kifáradl, de mégis bol- 
iogan mosolygó édesanya melleti, aki látja, érzi, 
togy a keblérf 1 leszakadt bimbó, kezdődő földi lété
tek minden vonatkozásában, tőle éa egyedül csakis 
öle függ. A kis csecsemőnek ez a tehetetlensége, 
íz any ától való függése leszi olyan határtalanná, 
>lyan végtelenné az anyaszerelelet. Egy tudatalatti 
;rzés ez, egy szent, nagy adósság törlesztése, 
nely átszáll nemzedékről nemzedékre. Meri jegyez
e k  meg jól, hogy a gyermek soha, de soha nem 
lépes visszafizetni azt, amivel édesanyjának tartó
nk. Lehet hálás, lehet jó, füröszlheti elaggult édes- 
inyjál tejbe vajba, körülveheli szereidének minden 
elével, de azt a rövid, még lé t évig sem tartó 
dől, amikor az anya szive alatt hordozta, önvé- 
ével táplálta leendő gyermekét, megszületése u'án 
3edig olyan féltő gonddal védte, oltalmazta és a 
íi'ág legdrágább italával, az édes anyatejjel táp- 
álfa — eléggé meghálálni, visszafizetni nem le
let Ezt a gyermek terhes, de édes örökségként 
átveszi és továbbadja az ö utódjának, visszafizeti 
i férfi gonddal és verejtékkel, a nő vérrel és 
[önnyel.

Pedig milyen kevés igénye van az édesanyá
i k  milyen kevés az, ami boldoggá teszi, csak 
őiiön az az ő szülötte gyermekétől. Ha gyerme
kének nevél kiáltja, hangjában az anyai szív mm-

den féltő szerelme és boldog gondja csendül fe
léje ; s ha a gyermek elfáradva, az anya ölébe 
hajtja a fejét; ha gyermekkora kicsi örömeivel, 
serdülő ifjúsága nagy elhatározásaival eldicsekedik 
neki; ha törött játékait megigazítani hozzá viszi; 
ha átöleli és édesnek nevezi, már meg van jutal
mazva és boldoggá tette vele az édesanyját. Ne 
felejtse el azért senki sem, hogy az ember az 
élet szenvedéseiben nem veszti el mindenét, azok 
a javak megmaradnak, amelyek a legértékesebbek, 
amelyek az anyai szívben, a hatalmas Isten ke
gyelmének ezen élő csatornáján keresztül áradnak 
lelkűnkbe, S minél nagyobb utat járunk be ván
dorlásunk ösvényén, annál közelebb jutunk édes
anyánk szivéhez. Minél zűrzavarosabb lesz körü
löttünk az élet zsivaja, annál tisztábban halljuk 
anyánk szavát, mellyel nevünkön szólít.

Óh a sír sok mindent elfed.
Bút, örömet, fényt, szerelmet,
De ki gyermekét szerette,
Gondját s ir  el nem temette.

Mert az anyai gond él, vigyáz és munkálko
dik akkor is, amikor az anyai szív már a főid 
ölén pihen. Elmúlik mindenki, aki szeret és akit 
szeretnek, de megmarad örökké az anyai szeretet, 
amely elhalt anyák szivének porából átszáll nem- 
zedékről-nemzedékre és boldoggá teszi a fényes 
arcú jövöt, a jövendő hordozóját, a gyermeket.
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Mindig többen tudják,
K ik edd ig  nem tudták

Hogy az Igmándi
Legjobb keserümz.

Országgyűlési képviselőink.
Veszprémvármegye nemzeti egység párti or

szággyűlési képviselői az elmúlt hélen ismét tanú
bizonyságát adlák annak, hogy — ha nem is szó- 
szátyárkodnak és lébenkanálkodnak, amint az az 
ellenzéken szokás, minden aprólékos kérdésben, 
— amikor komoly munkáról s a nemzet egésze, 
vagy egyes rétegei érdekeinek megvédelmezéséröl 
van szó, mindig ott vannak, ahol segiteni ke l. így

dr. Schandl Károly
ny. államtitkár, a dcvecseri kerület kitűnő képvi
selője, szombaton é3 vasárnap kerülete Nagy- és 
Kispirit meg Csőgle községeiben tartott megbeszé
lést választóival, s ezalkalommal szemé'yesen is 
érdeklődött a devecseri járás nyolc községét ért 
súlyos jégkár iránt. Ezeket a tapasztalatait is föl
használva, szerdán a 33 as országos bizottságban, 
amelynek alelnOke is, szót emelt a jégkársujtolla 
gazdák érdekében, de általános gazdaszeretrte 
nemcsak a devecseri, hanem a Vasmegyébe tartozó 
celldOmOlki, sárvári és rábaközi jégverés áldoza
tainak is segítséget sürgetett. Kérte a földművelési 
miniszteri, hogy a főispánok által ezirányban tett 
fölterjesztéseket kedvezően intézze el, amire a 
minisztertől biztató választ is kapott. Csak termé
szetes, hogy az ilyen jóakaratu, választóival együtt, 
érző képviselő ezek körében nagy népszerűségnek 
és szeretetnek Örvend.

Holllscher Károly
gazd. főtanácsos, a zirci kerület szintén nagy sze
retettől Övezett képviselője ugyancsak szerdán, a 
képviselőház ülésén, a tejkérdésben interpellált. 
Habár érzi nagy népszerűségét, amelynek nemcsak 
kerületében, de — mint egyik régi gazdávezér — 
az egész gazdatársadalomban részese, nem követte 
az előtte, ugyanebben a kérdésben interpelláló 
ellenzéki képviselőtársa handabandázását, sőt azt 
egyenesen fűlOnfogta, amikor viharos helyeslés 
közben föltette neki a kérdést, hogy tulajdonképen 
kinek az érdekében beszéli. Ezután vele szemben 
statisztikai adatokkal bizonyitolta, hogy a külföl
dön is mindenütt ugyanilyen tejárak vannak, majd 
hangsúlyozta, hogy kötött forgalomra lenne szük
ség, bár egyes pestkörnyéki uradalmak érdeke a 
szabad forgalom lenne, hogy ezek uralkodjanak a 
piacon. Kérte a minisztert, hogy a készülő rende
letben védje meg azokat a gazdákat is, akiknek 
nincs módjukban a tejüket Pestre vinni, kérte a 
tejszín árának megállapítását, a margarinkérdés 
megoldását, végül azt kérte, hogy a kontingense
ket a miniszter maga állapítsa meg. Felszólalásá
nak nagy és lelkes visszhangja voll.

Gróf Festetics Sándor,
az enyingi kerület illusztris képviselője is a Híz 
szerdai ülésén beszéli. Eíhlritoita azt a suttogó 
vádat, hogy ők, az u. n. .érdektelenek* pártol 
bomlasztani, vagy kormányt buktatni akarnának, 
majd hangoztatta, hogy az igazi nemzeti egység 
megteremtéséhez szükséges a kőztiszlesség szelle
mének megerősítése. Neki is része van abban, hogy 
az Imperiál olajpanamái leleplezték. A mezőgazda- 
sági kérdésekről szólva, elismeiésset adózott a 
kormány kamatmérséklő intézkedéseiért, viszont a

R o y a l S ig n e t  a m e r ik a i  Író g é p
é r a  a  m a i x a a b a k h e s  a lk a lm a z k o d ik .

Az erős szerkezetű, 44 billentyűs, könnyen kezelhető gép ára
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A gép kapható és megtekinthető

^FODOR F E R E N C  könyvkereskedésében.

hitelszövetkezetek szűkmarkúságát ostorozta. A 
gazdaadósságokat szerinte a mai viszonyoknak 
megfelelően kell rendezni, s elsőnek tartja a gaz
dák talpraállitását, azulán jöhet a telepilés. Meg
védte a boleltát az alaptalan támadásoktól, de el
lenezte a kiviteli prémiumot, amelyen csak a ma
gyar és külföldi kereskedő osztozik meg. Végül 
megállapította, hogy a magyar gazdatársadalom 
még nem elég nagykorú s ezért költői lendületű 
szavakkal kitartásra buzdította azt. Nagy tetszéstől 
kisért fölszólalása végén a költségvetési elfogadta 
Enying népszerű képviselője.

Páratlanul nagy az érdeklődés 
a somiéi kiállítás iránt.

József és József Ferenc kir. hercegek  is m eg
je lennek a  kiállításon . — A rendező  F a lu 
szövetség nagy előkészületeket te sz  a  s iker 

é rdekében.
Hírül adluk, hogy a Faluszövetség Pünkösd

kor nagyszabású kiállítást rendez Somlóvásárhe- 
lyen. A kiállítás rendezőbizottsága vasárnap tar
totta értekezlet-'t, amelyen mintegy 160 an veitek 
iészi. Wieser Béla titkár, a FdluszöveUég kikül
dötte beszámolt a kiállítás jelenlegi állásáról és 
örömmel jelentelte be, hogy az ünnepélyes kiállí
táson való megjelenésüket József és József Ferenc 
kir. hercegek is kilátásba helyezték. A k iá ltissa l 
kapcsolatban borvásá' is lesz, amelyen a Faluszö
vetség a legjobb somlói boroknak fog propagan
dát indítani. Mintegy 85 termeld küldött be minta
bolt, amelyekből a bizot ság, hosszas tanácskozás 
és kóstolás után, 24 termelő legjobb és tipusos 
somlói borát tartotta a kiállításon eladásra alkal
masnak.

A Faluszövetség gondoskodott arról is, hogy 
a kiá'litók elismerésben részesüljenek. így, amint 
már említettük, a legjobb kisgazda üsző részére 
ezüstkolomp vándordijat adományoz, a legjobb 
szőlősgazda részére ezüstserleget s ugyanezt ván
dordíjként a járási leventiverseny részére. Kiosz
lásra kerül ezenkívül a Faluszövetség arany és 
ezüstérme, a Veszprémvárm. Gazd. Egyesülőt ván
dor- és készpénzdija, a földművelési minisztérium 
s a Mezög. Kamara oklevelei és szakkönyv jutal
mai. Az iskolaügyi csoport részvevői részére a 
Faluszövetség 70 táblából álló iskolai falikép so
rozatát adományozza, azonkívül tankönyveket és 
tanszereket ju tat a legkiválóbbaknak.

A kiállításra Bpestről Pünkösd hétfőjén fillé
res gyorsvonat indul, amelyre Bpesten eddig már 
ezren felül jelentkeztek. A filléresre Szfehérvárott 
é3 Veszprémben is fel lehet szállni. A vasuli jegy 
ára, a kiállítás megtekintésére jogosító belépőjegy- 
gyei együtt, egységesen Bpestről, Szfehérvárról és 
Veszprémből 4 10 P. A rendezőség a legnagyobb 
gondossággal állította össze a programot, úgy, hogy 
a filléres gyors résztvevői felejthetetlenül szép em
lékekkel fognak a gyönyörű Somló hegyről eltávozni.

Veszprémből a Faluszövetség Pünkösd va
sárnapján posta-autóbuszokat is indít, amelyen a 
viteldij, szintén a belépési jeggyel együtt, 5 P-be 
kerül. Az antóbuszok körülbelül reggel fél 8 kor 
indulnak és este a kívánság szerint érkeznek vissza. 
Az autóbuszokkal, ha megfelelő számú csoport je
lentkezik, a Somló hegy körül társas utazásokat 
rendeznek.

A Faluszövetség a somlói kultusz propagálá
sára lefesttette, neves festőművésszel, a Somló-hegy 
legszebb részletét és ezt szines levelezőlapokra sok
szorosítja, amelyek a kiállítás alkalmával kerülnek 
forgalomba. A kiállítás és a filléres gyorsvonat 
ügyében felvilágosítással szolgál a I-aluszövetség 
Bpest V. Báthory u. 24., Somlóvásárhelyen Antal 
Lajos tb. kanonok, a kiállítás elnöke, Veszprém* 
ben dr. Karsay Sándor járásbiróságí elnök.

A  várm egye kisgyülése.
V eszprém várm egye  törvényhatósága szerdán 

délelótl iartolts kisgyülését dr. Kenessey Pongrác 
főispán elnflklésével. Napirend előtt Walla Ferenc 
a  zirc—porvai útépítés előzetes közzété te lének  hiá
nyát panaszolta fői, amire a főispán megnyugtató 
választ adott, amit úgy az interpelláló, mint a kis- 
gyűlés tudomásul veit.

Dr. Schandl Károly é3 dr. Jókai-Ihdsz Mik
lós együttes indítványára és az alispán javaslatára 
dicséretes álláspontra helyezkedett a kiagyfl és, 
amikor Renner Mihály ér társai, szegény devecser 
vidéki gazdák még fönnálló fuvardíj követelését, 
amivel Posazel Artúr idókOzben tönkrement út
építő vállalkozó nekik adós maradi, a kOzuti költ
ségvetés terhére kifizetni rendelte, az egész köve
telési Összeget átvállalta s az ugyancsak Schandl 
Károly indítványára törvényhalósági közgyűlésen 
megszavazott s a gazdák részére folyósított előleget 
töröltette. A szegényemberektOl átvállalt követelést 
a vármegye — miután a vállakozó ellen pOrt indí
tott a azt minden fórumon megnyerte, — majd be
hajtja, ha az behajtható lesz. Ar alispán megokolja* 
hangoztatta, hogy a lOvényhatóság magasabb er
kölcsi érdekekkel és lekinlélyével nem tartaná Össze- 
egyeztethelOnek, ha a vármegye részére munkál vég
zett kisemberek nem juthatnának megszolgált dí
jazásukhoz. Walla Ferenc, B3tcza Dezső, a 
referáló dr. Kenessey Zoltán márodföjegyző, a 
főispán ói végül dr. Horváth Lajos alispán föl- 
szólalásaival kapcsolatban kifejezésre ju'ott az, 
hogy bár a jelzett gazdáknak a törvényhatósággal 
szemben jogilag semmiféle követelésük nem lehet, 
a vármegye méltányossági szempontból tette lehe
tővé, hogy péazükköz hozzájussanak.

A kisgyűléa a gOdőllői cserkészjamboré tá
mogatására 500 P-t szavazott meg a rendelkezési 
alapból, majd több városi és községi stb. ügyben 
ha'ározott a másodfőiegyző, dr. Vadnay László tb. 
főjegyző, dr. Szász Kálmán tb. másodfőjegyző, dr. 
Kiss E'nO Ib. főszolgabíró, aljegyző és dr. Súly 
Endre tb. aljegyző referádái alapján.

H Í R E K .
— Szem élyi hír. Dr. Betky Miklós, Vesz

prém város polgármestere szerdán és csütörtökön 
Bpest :n résztvett a Városok Kongresszusa bizott
sági ülésein.

— A fő ispán névnap ja. Pénteken volt 
Pongrác napja, akii általánosan az első .fagyos 
szent*-nek tartanak. Valóban hideg is volt az idó 
oltkint. De akik e napon a főispáni pslotíban 
történtek iránt érdeklődlek, azok a szeretetnek 
olyan meleg ‘ 'aur á dról győződtek meg, ami a 
legnagyobb hideget is ellensúlyozná. Bánt ugyanis 
dr. Kenessey Pjngrácnak, vármegyénk nagy sze
retőben és tiszteletben álló főispánjának névnap
ját ünnepelte barátainak és tiszt rlőinek sokasága, 
nem dáridós pompával, de annál bensöségleljesebtá 
és őszintébb érzéssel Aminek az a magyarázata, 
hogy az a Pongrác, akii olt ünnepeltek, maga is 
csupa meleg szív és nemes érzés.

— Sim on OyOrgy p re litu sk an o n o k  ü n 
neplése  az  A ngolkisasszonyoknál. A napokban 
volt 15 esztendeje, hogy dr. Simon György pre- 
látuskanonok, mint igazgató az Angolkisasszonyok 
veszprémi Sanda Maria-intézete polgári iskolájának 
az élén áll. Az évfordulói kedves, családias ün
nepség keretében ünnepelték meg s a legnagyobb 
titokban készüllek arra, meri az ünnepeli amilyen 
jóságos lelkű, előkelő gondolkorásu férfiú, épp
olyan, sőt túlzottan szerény is. Ezért egy kis szín
játék előadásának meghirdetésével hívták meg öt 
a jubileumi ünnepségre, amely aztán alkalmat 
adott a polgári iskola növendéseinek, hogy egy 
másik, alkalmi darab keretében szeretelük és há
lájuk adóját leróják fenkOlt érzésű igazgatójuk iránt, 
aki 15 év alalt szivének oly sok jóságát és most 
impozáns formában visszakapod szereietét ado
mányozta nekik. De nemcsak a leánykák, hanem 
az ünnepségen jelen volt szülók éa egyéb meghí
vottak is őszinte érzéssel kivették részükéi az ün
neplésből, meri Simon QyOrgyOi nemcsak az Angol- 
kisasszonyok intézetében, hanem az egyházi és 
közéletben is oszt illan, nagy megbecsülés, tisztelet 
és szeretet Övezi kOrül. Olyan születeti nemes ur 
a preiátuskanonok, aki a .noblesse obiige* elvét 
kötelezőnek ismeri, azt legszigorúbban magával 
szemben alkalmazza, s ezért mindig és minden
kivel szemben, gondolatban, teltben, bánásmódban 
szelíd, kedves, előzékeny, jóindulatú t i ]  áldozat-
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kész. A kis leányok a jubileum alkalmából való- 
ságos virágerdóvel halmozták el szeretett igazga
tójukat s ez az ajándék annál értékesebb volt, mert 
ezek a szeretetnek a virágai voltak s a tiszta gyer
mekszívekben gyökereztek.

— C sajághy Károly törvényszéki elnök 
korm ányzói k itün tetése . A kormányzó megen
gedte, hogy Csajághy Károly kúriai bírói címmel 
föli uházott veszprémi törvényszéki elnöknek, a 
honvédelmi igazgatás érdekében kifejtett értékes 
munkásságáért, elismerését tudtul adják. — Csa
jághy Károly, a kiváló jogtudós, a pártatlan igaz- 
ságosságu s páratlan kőtelességtudásu bíró és 
törvényszéki elnök eddig is részese volt annak a 
kitüntető bizalomnak, ami illetékes felsőbb ható
ságai, a jogászi kar é3 a jogkereső közönség el
ismerésében és mély tiszteletében iránta megnyil
vánult. Az államfő legmagasabb kitüntetésével azon
ban most azt az izzó hazafiságát kívánta megju
talmazni, amelyet a bíróság nagyérdemű vezetője 
tárgyilagos hivatali működésével mindenkor össze 
tudott egyeztetni, s amit nemcsak a hivátalán kí
vül, de hivatásának gyakorlása közben is, nemzete 
érdekében való önzetlen buzgólkodással mindig 
nyíltan kifejezésre is juttatott. Nem túlozunk, ha 
azt állítjuk, hogy ez a legfelsőbb elismerés olyan 
nagy és osztatlan örömet váltott ki az egész vár
megyében s a törvényszék egész területér., ami 
nem mindenkivel szemben nyilvánul meg, és ennek 
kifejezésekép Csajághy Károlyt nemcsak a tiszte
letnek, hanem az egyéniségével kiérdemelt meleg 
szeretetnek a virágaival is körülövezi barátainak 
és híveinek nagy tábora.

— K flnyw nyom d ai é a  k ö n y v k ö tő i m u n k á 
k a t  le o 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 D OR  
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 .

— Csolnoky Ferenc fogházorvos ünnep
lése . Megírtuk, hogy a kormányzó dr. Csolnoky 
Ferenc egészségügyi főtanácsost, a veszprémi tör 
vényszék fogházorvosát, hosszú éveken át Kiváló 
buzgalommal végzett munkásságáért, legfelsőbb 
elismerésben részesítette. A „signum laudisM 
Wellmann Samu, a veszprémi kir. ügyészség el
nöke, hétfőn nyújtotta át a kitüntetettnek s a ben- 
sőségteljes ünnepségen, a kir. ügyészség tagjain 
és tisztviselőin kívül, résztvetlek dr. Kenessey Pong
rác főispán, a székeskáptalan részéről dr. Simon 
Qyörgy prelátus-kanonok, Csajághy Károly kúriai 
biró, törvényszéki elnökkel a bíróságok, dr. Cse
resnyés József egészségügyi főtanácsossal a Vesz- 
prémvárm. Orvosszövetség, Gombos Antal igazga
tóval a piarista rendház képviseletei és még szá
mosán az öreg orvos tisztelői és barátai köréből. 
Wellmann Samu szárnyalóan szép szavakkal mél
tatta az immár 80-as években járó fogházorvos 
erényeit és kiváló érdemeit, majd mellére tűzte a 
szép kitüntetést. Csolnoky Ferenc a kitüntetésért és 
meleg ünneplésért meghatottan mondott köszönetét.

Trianon születése — gyásznap.
A Magyar Nemzeti Szövetség legutóbbi igaz- 

gatósági ülésén a következő két határozati javas
latot terjesztette fel a Társadalmi Egyesületek 
Szövetségéhez:

Inditson a TESz társadalmi mozgalmat a 
trianoni békeparancs napjának nemzeti gyászün
neppé tétele iránt. 1920. junius 4 -ének a magyar 
emlékezetbe való idézése a következő külsőségek 
között történjék meg a magyar társadalom legszé
lesebb rétegeiben: a fővárosi és vidéki sajtó junius
4.-i vagy azt megel’ző számában írjon vezércik
ket a trianoni békeparancsról és a cikk címét fe
kete keretben közölje. A fővárosi és vidéki könyv- 
kereskedések, a Magyar Könyvkereskedők Orsz. 
Egyesületével egyetértőleg, kéressenek fel, hogv 
kirakataikban térképek, levelezőlapok, egyszóval 
tranoni vonatkozású munkák hivják M a közönség 
figyelmét a magyarság gyászünnepélyére. A for
galmasabb útvonalak üzleteiben, kávéházakban és 
vendéglőkben osztassák szét ,1920. junius 4. Emlé
kezzünk !“ felírással gyászkeretes emléklap. A zenés 
helyek ezen a napon hazafias művekkel kezdjék és 
végezzék a zenét. Továbbá inditson a TESz társa
dalmi mozgalmat olyan jogszabály megalko’á ára, 
amely a törvényes nemzeti ünnepeket újólag meg
állapítja: Szent István napján, március 15 én, az 
államfő születési és névnapján, a trianoni évfor
dulón és ez alkalommal kötelezővé teszi a közön 
Féget nemzetiszinü vagy gyászlobogó kitűzésére, 
ellenkező esetben a vétőkkel szemben büntető 
szankciót állapit meg.

A TESz a Nemzeti Szövetség határozatait 
magáévá tette, tagjait, tagegyesületeit és a törvény- 
hatóságokat ezen a héten ilyen értelemben meg
kereste és csatlakozásra szőllitot'a fel.

— Egyházi h írek . A veszprémi megyés
püspök a monostorapáti plébánia adminisztrálásá
val ideiglenesen Novák Béla veszprémi káplánt, 
a beteg ajkai lelkész kisegítésével Katona Lajos 
felsööri káplánt bízta. Reinhald Kázmér ujmisést 
pedig Pápateszérre küldte káplánnak.

— Á thelyezett b íróság i kezelőnő. Az 
igazságügy mini87 tér Apatöczky Erzsébet bpesti 
törvényszéki irodasegédtisztet a devecseri járásbí
rósághoz helyezte át.

—  A páratlan gyógyerő, ami az Jgm ándi“-ban 
rejlik, Évezredek óta föld gyomrában érik I

— O yurátz Ferenc evangélikus püspök 
em lékezete. Pápáról jelentik : Gyu átz Ferencnek, 
a dunántúli ev. egyházkerü'et néhai nagynevű 
püspökének a pápai alsóvárosi temetőben pihenő 
hamvaihoz, Schöck Gyula lelkész vezetésével, va
sárnap délu'án a hivek nagy serege zarándokolt s 
ott imát mondtak az elhunytért.

— Adomány Laczkó Dezső szob rára . 
Csütörtökig befolyt: dr. Kenessey Pongrác Vesz
prém 40 P. összes kamatozó betét 2271 76 P.

— Főgondnok és gondnokválasztás a 
veszprém i reform átus egyházban. A veszprémi 
református egyházközség vasárnap délelőtt köz
gyűlést tartott, amelyen — mandátum lejárás foly
tán — a főgondnoki és a lemondás folytán meg
üresedett gondnoki állást töltötték be. A közgyű
lés egyhangú, nagy lelkesedéssel főgondnokká újra 
dr. Cseresnyés József egészségügyi főtanácsost, 
gondnokká pedig Bertalan Károly c. polg. isk. 
igazgatót választotta meg.

— Lelkészbeiktatás. Vasárnap emelkedett 
szellemű egyházi ünnepség keretében ment végbe 
Kóts Lajosnak, a lajoskomáromi uj evangélikus 
lelkésznek ünnepies beiktatása. Istentisztelet kere
tében Takács Elek, a veszprémi ev. egyházmegye 
esperese, több, egyházmegyebeli lelkész segédleté
vel végezte a beiktatás szertartását s ezalkalommal 
a tőle megszokott ékesszólással szépséges beszé

M. kir. 30. Osztálysorsjáték.
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V eszprém .

det intézett az uj lelkészhez s híveihez. Majd 
Kóts Lajos lelkész végezte a szószékről első ige
hirdetését és szárnyaló gondolatokban bővelkedő 
beszédével is igazolta, hogy méltó volt arra a bi
zalomra, amely uj egyháza élére állította. Ünnep
ség után a különböző küldö'tíégek tisztelgését fo
gadta, majd társasebéd keretében ünnepelték az 
uj lelkipásztort.

— A főispán és a  m egyebeli képviselők 
küldöttségileg  fogják  kérni a  várm egye jo b b  
vasúti összekö tte tésé t Veszprémvármegye köz- 
igazgatási bizottsága szerdán tartotta havi ülését 
dr. Kenessey Pongrác főispán elnöklése alatt. A 
bizottság a pécsi egyetem csorbítatlan fönntartása 
érdekében fölirt az országgyűlés két házához, va
lamint a miniszterelnökhöz, a kultusz- és pénz
ügyminiszterekhez. Dr. Mohácsy Lajos ismételten 
szóváíette a vármegye kedvezőtlen vasúti össze- 
kö t tiseit, amelyek különösen Veszprém és Pápa 
vidéke között igen hátrányosak. A MÁV-nak május 
15-én é'etbflápő uj menetrendje ezen nem segít, 
sőt még rosszabbá teszi a helyzetet. Mivel a közig, 
bizottság már több Ízben fordult orvoslásért az 
illetékes fórumokhoz, de eredménytelenül, most az 
a megá lapodás történt, hogy egy újabb memo
randumot intéz a kereskedelmi miniszterhez s azt 
a főispán a megyebeli képviselőkkel együtt kül
döttségileg fogja átnyújtani a miniszternek.

— Filléres gyorsvonat B udapestre . Vesz
prémből Budapest é május 14.-én filléres gyors
vonat indul. Menettérti jegy ára, a Nemzetközi 
Vásárra szóló belépőjeggyel együtt, 4 10 P Vesz
prémből indul 5 00, Bpest Déli p. u.-ra érkezik 
7 55, vissza Bpeströl Déli p. u.-ról ind 0.15, 
Veszprémbe érk. 3 02 Jegyek a menetjegyirodában 
válthatók.

— A gim názium i M ária kongregáció  ju 
bileum a. A veszprémi kegyesr. gimnázium Mátia- 
kongregációja vasárnap délelőtt jól sikerült ünne
pély keretében ünnepelte 30 éves jubileumát, 
amelyre többen vidékről is eljöttek a régi tagok 
közül. Az ifjúság ének , zeneszámain é3 szavalalain 
kívül dr. Berky Miklós polgármester mondott len
dületes bevezető, dr. Rhédey Antal pedig szárnyaló 
ünnepi beszédet. Dr, Schreiner Károly a kongre
gáció alapítójáról, Tölcséry Ferencről irt kedvet 
megemlékezést. Dr. Rótt Nándor megyéspütpök 
az Unepély végéi mélyenszántó gondolatokkal a jó 
kongreganista jellemvonásait állította a hallgatóság 
elé, Gombos Antal piarista igazgató pedig az in
tézet kőszöneét fejezte ki a megjelenteknek és 
szereplőknek.

Excelsior fürdőruha különlegességei megérkeztek!
I H H i  Speciális kivitelezésű fürdőruhákból modellenként legfeljebb egy-két darabo t hozunk ■ ■ ■  

forgalom ba, azonban azokat Is eltérő színezésben. A vevő tehát nyugodt lehet afelől, = =  
hogy pontosan azonos fürdőruhákat jobb minőségben két vevőnek nem szolgáltatunk ki. im

Excelsior Harisnyagyár R.-T. bizományi lerakata, Rákóczi-ut 5. sz.
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— Tiszteletbeli tanári beiktatás a pápai 
református teológián. Pápáról jelentik: A pápai 
ref. főiskola D. A. Kellet Adolf professzort a genfi 
Nemzetközi Társadalomtudományi Intézet főtitkárát 
tiszteletbeli tanárává választotta s az erről szóló 
oklevelet sirép közönség és a tanuló ifjúság jelen
létében kedden adta át ünnepélyesen. A lelkes él
jenzéssel fogadott professzort az ifjúság nevében 
Tömösközy Ilonka Ili. é. teológus köszöntötte né
met nyelven és egy szép csokrot nyújtott át neki. 
Majd dr. Tóth Endre teol. igazgató üdvözölte 
Keller Adolfot, aki ezután megtartotta székfoglaló 
beszédét „Az ökumenikus mozgalom, mint teoló
giai probléma- címmel. A német nyelvű előadást, 
dr. Trocsányl Dezső teol. tanár fordításában, k i
nyomtatva osztatfák szét. A székfoglalóért dr. 
Antal Géza ref. püspök mondott, szárnyaló sza
vakkal köszönetét.

— Jubiláló kém ényseprőm ester Meleg 
ünneplés keretében ülte meg a Veszprémvárm. Ké
ményseprő Testület érdemes elnökének, Krtzsek 
Géza kéményseprő mesternek 35 éves mesteri 
jubileumát. A Balatonalmádiban lefolyt ünnepélyen 
majdnem kivétel nélkül ott voltak a vármegyebeli 
kéményseprő mesterek és a jubiláns számos jó
barátja. A díszközgyűlésen Halász János várm. 
tüzr. felügyelő a vármegyei. Molnár László pa
rancsnok a Veszprém városi tűzoltóság, Nagy Jó
zsef a Kéményseprő Mesterek Orsz. Szövetségének, 
Puchinger Lajos a veszprémmegyei mesterek, Sza
pora István és Maiina József pedig a kéményseprő 
segédek nevében üdvözölték melegen a derék 
iparost és átnyújtották kedves ajándékukat. Kri- 
zsek Géza meghatottan mondott köszönetét az ün
neplésért.

— Nagy sikert aratott az „Extra" ciga
retta. A Nemzetközi Vasár egyik legnagyobb szen
zációja a Dohányjövedék ízléses és nagyszabású 
pavillonja, ahol nemcsak a feldolgozásra kerülő 
dohányleveleket, hanem a szivar, és szivarkagyár- 
tást is szemléltető módon mutatják be a vásár 
látogatóinak. Mint minden évben, úgy az idén is 
egy igén kitűnő zamatu és kiválóan jó cigarettával 
lepte meg a Dohányjövedék a dohányzó publiku
mot. Ez a cigaretta már is igen nagy sikert aratott 
és bizonyítéka annak, hogy a Fattinger Sándor dr. 
miniszteri tanácsos igazgatása alatt álló Dohány
jövedék mindenkor a legnagyobb figyelemmel szol
gálja a közönség érdekeit. A vásáron nem győzik 
eléggé gyors ütemben gyártani ezt az 5 filléres 
olcsó és kiváló cigarettát, mert a közönség való
sággal elkapkodja a gépekből kikerülő kész dobo
zokat. Az elkényeztetett külföldiek is elragadtatás
sal dicsérik a Dohányjővedék nagyszerű tehnikai 
felkészültségét, de különösen az uj Extra cigaret
tát, amely elindult hóditó kőrútjára. 134

— C serkészm ajális. Habár a csatári búcsú 
hagyományos esőjének sötét felhői már délelőtt 
fenyettek, ez nem riasztotta vissza a veszprémi 
piarista gimnázium cserkészeit attól, hogy vasár
napi majálisukat ne a Betekintsben rendezzék, sem 
a közönséget, amely ezt a kerthslyiséget zsúfolásig 
megtöltötte. És mindkét félnek igaza volt. Kár lett 
volna Isten szabad egét, amely a cserkészlélekhez 
hozzáillőbb, egy kis borulásért zárt födéllel behe
lyettesíteni és kár lelt volna ugyanezért megfosz
tani magunkat attól a végtelen kedves, derűs han
gulattól, amit a lelkes fiuk ambíciója és ügyessége 
szerzett. Bizony igen szép és pompás tehnikai 
ügyességet fejleltek ki cserkészeink mutatványaik 
keretében s megjósolhatjuk, hogy a derék vesz
prémiek a gödöllői jámborén sem lesznek utolsó 
helyen,amikor a dicséretet osztogatják. Azt'n ami 
kedves, ártatlan huncutság, tréfa csak kieszelhető 
volt,|azt mind végig csinálták program szerint, s 
a közönség, amelynek élén ott láttuk, számos no- 
bililás körében, a minden nemes ügy iránt érdek
lődő dr. Kenessey Pongrác főispánt is, már való- 
8ággal oldalnyilalást kapott a kacagástól. Valaki

azt mondta, hogy a cserkészek azért nevettetik 
ennyire a közönséget, hogy lerázódjék gyomrá
ban az étel s annál többet fogyasszanak, mert 
nemcsak a csapat, de a cserkészmamák is kitettek 
ám magukért a kitűnő ízletes büfével, ügy vettük 
azonban észre, hogy nem igen kellet az ételeket és 
italokat rázni, csúsztak azok anélkül is rohamosan 
lefelé. Persze, így van ez, ha valakiket, mint a derék 
cserkészfiukat, nagyon szeretnek és igy van, ha ezt a 
szeretetet, ahogyan cserkészeink tették, olyan öt
letes és kedves majálissal viszonozzák, amilyen a 
vasárnapi volt. Dicséret érte nekik, de elsősorban 
velük érző s őket irányitó kiváló parancsnokuknak, 
dr. Csaba Jenő tanárnak.

— Az egész ország ünnepli az anyák 
napját s ennek a nemes ünnepnek hódol a Magyar 
Lányok, Tutsek Anna népszerű hetilapja is. Sze
derkényi Anna egyik cikkén kivül regényfolytatás, 
Z. Tábori Piroska verse, Kosáryné Réz Lola és 
Forbáth Sándor elbeszélései olvashatók. Herczeg 
Ferenc édesanyjáról S. Bokor Malvin, Babay Jó
zsef pedig egy kis alkalmi darabot irt. Sok kép, 
rejtvény, stb. teszi teljessé a Magyar Lányok-at. 
Mutatványszámot a kiadóhivatal küld: Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyedévre 4 P.

— Jégeső Enyingen. Enylngröl jelentik: 
Hétfőn délután Enyinget is megkörnyékezte az 
ország több helyén már súlyos károkat okozott 
jégeső. A heves zápor jéggel keverve jött s igy 
lényeges kárt, tekintettel a jég kicsiny voltára, nem 
okozott.

— Házasulandók figyelm ébe! Nem kell
a házasságtól megijedni I Nem igaz hogy : Szegény 
leányt nem lehet elvenni! Ha házasodni akar, for
duljon bizalommal Fritz Grünbaum jól bevált há- 
zasságközvetitő irodájához. Számos elismerő okle
vél. Referenciák a legjobb körökből. Hivatalos órák 
május 13.-án, szombaton fél 7 és 9 órakor, 14.-én 
vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor a helybeli Hungária 
Mozgóban.

— O rszággyűlési képvlselőválasztók név
jegyzéke. A varmegye központi választmánya leg
utóbbi ülésén az országgyűlési képviselőválasztók 
1934. évre érvényes névjegyzékét kiigazítva össze
állította, az ideiglenes pótnévjegyzékekkel és a 
kihagyottak jegyzékével együtt. Mindezeket a váro
sokban és járásokban az elöljáróságoknál köz
szemlére telte és ugyanott megolvasható hirdet
ményt bocsátott ki, amely a közszemle, a felszó
lamlások stb. határidejéről s egyéb tudnivalókról 
pontosan tájékoztat.

Előzd meg a nagyobb bajt,
BAYER PURGO enyhén hajt,
Egészségnek mit sem árt,
Utánzattól szenvedsz kárt-
— Éleslövészet. A honvéd állomásparancs

nokság alakulatai május 18., 20. és 23. napjain a 
rátóti nagymezőn éleslövészetet rendeznek. Ezidő- 
ben a Papodtetőtől délre, Jutás pusztától északra, 
a zirci vasútvonaltól keletre, valamint Márkó köz
ség keleti határától keletre eső területeken közle
kedni tilos t i  életveszélyes.

— Más helyett akart érettségizni. Böjti 
István 19 éves nagykanizsai fiatalember pótérett
ségit akart tenni a veszprémi felső kereskedelmi 
iskolában. De mivel saját tudományában nem bí
zott, megkérte barátját, Tadler József nagykanizsai 
érettségizett fiatalembert, hogy vizsgázzon le he
lyette. Ez hamis okmányokkal sikeresen le is tette 
a vizsgát. A dologra azonban rájöttek és mindkét 
fiatalembert, akik jelenleg Sopron-Kehidán más 
bűnökéit többéves fegyházbüntetésüket töltik, fe- 
jenkint 7 havi börtönre Ítélte a veszprémi tör
vényszék.

— Városi közgyűlés Pápán. Pápáról je
lentik : Pápa város képviselőtestülete múlt szom
baton rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek egyet
len tárgya az 1932. évi zárszám adások letárgya- 
lása volt. Hamuth János polgármester bejelentette, 
hogy a város 1933. évi költségvetését és pótkölt
ségvetését a belügyminiszter jóváhagyta s eszerint 
a pótadó az 1933. évre 76°/0ban állapíttatott meg. 
Ezckután terjedelmes jelentést tett a város állapo
táról és első négy hónapi pénztári forgalmáról. A 
közgyűlés éljenzéssel vette tudomásul, hogy a pol
gármester ily rövid idő alatt nagy összegű meg
takarításokat ért el a város javára, ami reményt 
nyújt, hogy a város zilált pénzügyi helyzete meg 
fog javulni. Karlovitz Adolf, a pénzügyi bizottság 
elnöke szakszerűen ismertette a zárószámadásokat 
és meggyőző érvelése alapján a közgyűlés a záró- 
számadásokat egyhangúlag elfogadta.

Reform átus Nőnevelő Intézet, Pápa
Tanltónőképző intézet. 

P o lg á r i le á n y is k o la . In te rn á tu s .
Gondos, vallásos nevelés. Egészséges elhelyezés. 
Bőséges ellátás. Bakonyi levegőjű nagy park. Ten- 
128 nlsz és korcsolyapálya, játszótér. 
F e lv é t e li  k é r v é n y e k  ju n iu s  3 0 .-ig  k O ld h .t ó k  be.

Megkeresésre részletes lájékoztalól küld íz  I g a z g a t ó s á g .

— Postaügynökség  B alatonszabad ln . A
soproni postaigazgatóság küzli: Balalonszabadi. 
fürdőtelep távbeszélővel egyesített időszaki posta- 
ügynöksége a f. évi fürdöidény alatt május 15.-től 
szeptember 30.-ig működik.

— T alá ltak  Veszprémben, f. hó 7.-én az 
utcán, 1 drb. kocsiláncol. Igazolt tulajdonosa a 
rendőrkapitányságnál átveheti.

— Egészségi viszonyok a  várm egyében. 
Dr. Bélák Imre, Veszprémvármegye főorvosa a 
közig, bizottságban beterjesztett jelentésében kő- 
zölte, hogy az általános közegészségügyi viszonyok 
április folyamán általában kielégilőek voltak s tö
megesebben csak a légzőszervek hurulos bántalmai 
fordultak elő. Lényegesen csökkentek a fertőző 
megbetegedések is, amennyiben az előző havi 182 
esettel szemben most 99 volt a számuk. Emelke
dés egyedül caak a kanyarónál mutatkozott, külö
nösen Lepsény és Dég községekben, de mégsem 
oly mértékben, hogy a járvány kimondása vált 
volna szükségessé. Ezért április hónap is járvány- 
mentes volt. A múlt hőnapban több községben 
megkezdődlek a himlőoltások és a difteria elleni 
analoxin-ol'ások és utóbbiaknál nagy súlyt vetet
lek arra, hogy lehetőleg minden 6 éven aluli gyer
mek beoltassék. Az iskolai fölülvizsgálatok során 
a jásdi, öcsi és királyszentivlváni elemi iskolák 
tanulói között golyvás megbetegedéseket talállak. 
A szükséges intézkedéseket megtették. Ebmarást
6 ezetben jelentettek be.

— Az Én Ú jságom , a gyermekek népszerű 
lapja folytatja Babay József vidám gyermekregé
nyét. Csiky Mária mesét, Szitnyay Zoltán kis el
beszélést irt s egy érdekes gyermekregény is folyik. 
Számos színes kép, térképolvasás, bélyeggvűjtés 
és egy kis gyermekszindarab van még Az Én Új
ságomban, amelyből díjtalan mutatványszámot 
küld a kiapóhivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. 
Előfizetési díj negyedévre 2 P.

— R ászalad t a  szekér. Kajárt Gábor ne
mesvámosi gazda megrakott szekerével a veszprémi 
Kórház- utcán lefelé igyekezeti. A lovak azonban 
nem tudták visszatartani a nekilódult kocsit, s az 
a Vass József-u cában felborult és maga alá te
mette a gazdát, aki súlyos csonttörést szenvedett

— Elve tem ette  el ú jszü lö ttjé t. Képit Te
réz Alsótekeres-pusztai leány a mull év júniusá
ban egy gyermeknek adotl életet. Hogy szégyenét 
leplezze, a csecsemő torkát eltömte, majd a még 
élő gyermeket egy gödörbe elásta. A gyermekgyil
kos anyát a veszprémi törvényszék 10 havi bör
tönre ítélte.

— A v lrtu skodás vége. Feriig István kő
műves-segéd a csatári búcsún több pajtásával 
együtt borozgatott Reider Antal pincéjében. A bor 
halasa alall pisztolyával lövöldözni kezdett, majd 
virtuskodásból szájába vette a fegyvert, amely 
azonban elsüli és a legényt a fején életveszélye
sen megsebesítette. Kórházba szállították a mentők.

— H ajózási m enetrend  a  Balatonon.
Siáfokrál jelenük: A Balaloni Hajózási R. T. má
jus 14.-töl a kövelkezó uj tavaszi menetrendet lép
tébe éleibe a Balatonon : Siófok— Baialonfüred— 
Tihany közölt: Siófokról i. 10.35, 16.30*, Btüredre 
é. 11.30, 17.25*, i. 11.35, 1730, Tihanybaé.
11.55, 17 50*. Visszaindul 13 40*, 18.00, Btüredre 
é. 14 00*, 18 20, i. 14 05*, 18.25, Siótokra é. 15.00*, 
19.20 órakor. Balatonbogldr— Révfülöp között: 
Bboglárról i. 12.00, 20.40, Révfülöpre é. 12 55, 
21.05. Visszaindul 6.30, 15 00, Bboglárra é. 6 55, 
15 25 órakor. Fonyód— Badacsony között: Fonyód
ról i. 11.45. 16.30*, Badacsonyba é. 12.15,17.00*. 
Visszaindul 1420*, 17.50, Fonyódra é. 14.50*, 
18 20 órakor. A csillaggal jelzett járatok csak szer
dán, vasár- és ünnepnapokon közlekednek. A Ti
hany—Szániád között közlekedő révhajónak május 
l.-töl a menetrendje a kővetkező: Tihanyból i.
7 00, 9 00, 1200, 16 00, 17.30 órakor. Visszain
dul Szántódról 7.30, 9.30, 12.30, 16.30, 18.30 
órakor.

használt tankönyveket legmagasabb áron vesz Fodor Fér enc könyvkereskedése



1933. május 14. VESZPREMVARMEGYE (XXXV. LVIII.—20, szám.) 5.

D r . W A L T E R  S Z E M I N Á R I U M
legolcsóbban is  biztos sikerrel készít etil 

középiskolai összevont 
m a g á n  v iz s g á k r a  é s  é re tt s é g ire .

V id é k ie k n e k  le e e le z S  o k t e t é e .
Kimerítő prospektus. (Válaszbélyeg) 

Budapest. József-körut 2 szám. (Rákóczi-ut sarok.) 133

— Hol van a  világ v íg é  ? A tudósok ed
dig azt állították, hogy a világegyetem végtelen. 
Egy kiváló fiatal magyar tudós moBt a csillagá
szati kutatások alapján megállapította, hogy a vi
lágnak mégis van vege, csakhogy ez nagyon messze 
van tőlünk. A világegyelem litkairól éppen úgy, 
mint minden tudományos kérdésről kiváló tudósok 
és Írók imák cikkeket a Tolnai Világlapjába, a 
legnépszerűbb magyar képeslapba.

— Milliók Könyve uj sorozalának elsó ket
tős száma Courlhs Mahler fordulatos regénye, az 
„Asszonyi áldozat" egészen uj hangot jelent az 
író alkotásai között. A jórág és gonoszrág színes, 
érdekes leírása. A nagyszabású regényt Wiesner 
Juliska fordította. A Milliók Könyve legújabb szá
ma 20 fillér, kapható mindenütt. Minden számhoz 
keresztrejlvény, értékes dijakkal.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (13.) 
fél 7 és 9, vasárnap (14.) 4, fél 7 és 9 órakor 
/ágon  István, a népszerű magyar Író nagysikerű 
vigjátéka: Szegény leányt nem lehet elvenni! (A 
mai ifjúság pompás humoru erkolcsrajza.) A ki
tűnő vígjáték a Belvárosi Színházból indult el 
külföldi sikerei felé, eljutott a megfilmesítésig és 
így kerül most nagyszerű szereposztással Vesz
prém kOzOnrége elé. Renate Malter és Hermann 
Iliimig viszik diadalra a pompás mesét, szakadat
lan vidámságról és folytonos kacagásról Szőke 
Szaká I és Fritz Orünbaum gondoskodnak. Szőke 
Szakáll egy ügyefogyolt vőlegény, Frilz Grünbaum 
pedig a házaseágkSzvetilő szerepében fakasztja 
hangos derültségre a közönséget. Ezenkívül Hír
adó és burleszk kiegészítés. Tekintettel az elmaradt 
filléres előadásra, úgy szombaton, mint vasárnap, 
minden előadáson mérsékelt helyárak 30 — 100 
fillérig. Szerdán és csütörtökön (17. és 18.) tekin
tettel a színi-évadra, a filléres előadás elmarad.

IRODALOM.
(P erény i Adolf élete és g y o rs irá s tö rté - 

neti je len tő sége .) Perényi Adolfra, a bpestt I. kér. 
főgimnázium (most Verbőczy-gimnázium) jeles te
hetségű tanárára, aki Veszprémben, a Csatár utcá
ban egyszerű szülőktől született, még sokan em
lékezünk. De azt nem tudtuk olyan részletességgel, 
hogy a magyar gyorsírásnak milyen kiváló tudósa 
8 a ma már általánosan bevált egyesített gyors
írás megvalósításának — habár akaratán kívül — 
alapkőletevője volt. Az ő keze alól került ugyanis 
ki, mint tanítvány, dr. Radnai Bála, az újítás lelkes 
elindítója, akit ellenkező felfogása éllenére min
denkor a legnagyobb szeretettel és megéltéssel 
támogatott. Erre és Perényi nagy és értékes mun
kásságára világit reá Erszi Jenő fenti című, 103 
oldalas könyve, amely a Magyar Gyorsírók Orszá
gos Szövetségének kiadásában, az „Egységes Ma
gyar Gyorsírás Könyvtára- sorozatában jelent meg. 
A szerző, aki maga is elsőrendű gyorsíró, ezzel a 
müvével nemcsak kegyeletesen szép emléket állí
tott volt tanárának, hanem megbecsülhetetlen ada
tokat szolgáltatott a magyar gyorsirászat fejlődésé
nek történetéhez. Dicséretreméltó lelkiismeretesség
gel, a hiteles források fölkutatásával elénk tárja a 
Gabelsberg—Markovits féle rendszer híveinek és 
az újítóknak izgalmas küzdelmét, s habár az utób
biaknak győzelméről teljes tárgyilagossággal szá
mol be, az egész könyv megírásán végigvonul a 
szeretet és hála érzése volt tanára iránt, akinek 
személyét mindenütt az események fölé helyezi. 
A kiválóan hasznos könyv több fényképet is tar- 
♦almaz: igy Perényi arcképét, bpesti síremlékét, 
veszprémi szülőházát, a főgimnáziumot, ahol taní
tott stb. Szerző művét elhunyt kis húga emléké
nek és édesanyjának, mü ársai közül pedig dr. 
Téglás Gézának, a „gyorsirótársadalom nagy tudó
sának* ajánlotta.

(M esszi p a rto k ...)  Ezzel a címmel jelent 
meg Alföldy Mária tollából két útnak a leírása. 
A szerző az előszóban megmagyarázza, hogy mi
ért vágyódik olyan nagyon a tenger u tán : azért, 
mert az Alföldón született s már gyermekszemmel 
látta a Végtelent, amelynek benyomását leg

inkább visszatükrözi, az alföldi róna után, a tenger 
beláthatatlansága. Hogy ez mennyire őszinte vallo
más, az kitűnik a könyv első részéből, amely az 
izland—norvégjai utazást írja le s amely láthatólag 
sokkal megragadóbb hatással volt a szerző lelkére, 
mint a szentföld—egyiptomi ut. Választékos, sőt 
költői lendületű stílusa valóságos himnuszban tör 
ki, amikor a Spitzbergák fölött meglátja az örök 
napot, vagy Noivégia gyönyörű fjordjait. De azért 
a Szentföld tradícióinak bibliai benyomásait is 
mély érzéssel fogja föl és finom lelkületre vall, 
ahogyan az egész könyvében a szépet vagy örök- 
értékűt meglátja. Á tálában kitűnő megfigyelőképee- 
sége van, sokszor lényegtelennek látszó, mégis ér
dekes apróságokat is észrevesz s ezekkel ügyesen 
szinezi leírását. Igen nagy érdeme még a szerzőnek 
az, hogy nem ölti magára a tudálékosság ellen
szenves álpátoszát és nem is törekszik egyébre, 
mint a megtett utazások jelentősebb mozzanatai
nak ismertetésére. Eközben azonban semmi meg
említésre méltót ki nem felejt. A szerző saját fény
képfölvételeivel illusztrált, ízléses kiállítású könyv 
a Tapolcai Lapok NyomdavdllalatnM készült.

(B rahm s és a  m agyarok) Május 7.-én volt 
száz esztendeje, hogy B'ahms János, a XIX szá
zad legnagyobb zeneköltőinek egyike megszületett. 
Sok kapcsolata volt a magyarokkal s több hires 
alkotása itt került előadásra először. Hubay Jenő, 
a Zeneművészeti Főiskola igazgatója az U j Idők
ben érdekesen mondja el Brahmsal való barátsá
gának történeté:. Ezen kívül Herczeg Ferenc heti
lapjában Molnár György az angol főváros múzeu
mait és színházait ismerteti, Hurray István a 
középkori elvakultságról irt az állatboszorkánypö- 
rökkel kapcsolatosan. A szépirodalmi rész közle
ményeit Csathó Kálmán, Harsányi Zsolt, Székely 
Tibor Írták. Frissen lüktető Alice Berend regényé
nek a folytatása. Egész sereg szebbnél.szebb vers 
szólaltatja meg a tavaszi ébredés hangjait, igy 
Bódás János, Hámos György, Babay József, Mar- 
Eowszky Mihály, Kosztolányi Dezső pedig művészi 
japán versfordításokat közöl. Mühlbeck Károly raj
zain és időszerű képeken kivül Dulovits Jenő, 
Szöllőssy Kálmán és Vadas Ernő művészi amatőr 
fényképei teszik változatossá az Uj Idők-et, amely
ből a népszerű rovatok sem maradtak ki. Akiadó
hivatal: Bpest, VI., And ássy ut 16., bárkinek küld 
díjtalan mutatványszámot. Előfizetés negyedévre 
6 40 P. Egyes szám 50 fillér.

KÖZGAZDASÁG.
,  ö tv en  és százszázalékos k á rt okozott 

a  devecserl Járásban  a jégverés. Halmi Nin-  
dor gazd. felügyelő, a várin. kú. gazd. felügyelő
ség vezetője, a vá megye közigazgatási bizottsá
gának szerdai ütésén beszámol! a mezőgazdaság 
április havi helyzetéről. A jelentéi szerint a mull 
hónapban a kedvezőtlen időjárás nem volt kielégítő, 
me.t hűvös, szeles, szá-az volt az időjárás, ami 
az őszi s tavaszi vetések fejlődésére nagyon ked
vezőtlenül hatott. Április utolsó napjaiban azonban 
lényeges c-npadéskal végre megenyhült az idő és 
a fejlődésben visszamaradt vetemények további 
kedvező időjárás melleit most már jő fejlődéit mu
talnak. A növényi vagy állati kárlevők nagyobb 
mértékben nem jelentkeztek. De nagyobb méretű 
elemi csapás érte a vármegye nyugati részén a 
devecseri járás 8 községét Május 2.-án este 
ugyanis Kcrta, Kiskamond, Nagykamond, Karakó- 
szörcsök, Kisberzseny, Nagypirit, Apácatorna és 
Tüskevár községek határában jégverés pusztított, 
amely különösen a rozsvetésekben okozott kárt. 
Hozzávetőleges becslés szerint Karakószörcsökön 
100, Tüskeváron 30—40, a többi községekben 
pedig 5 0 -6 0  /, körül. Jelentősebb kárt észlellek 
a buzavelésekben is, mivel azonban a búza még 
nem hozta ki a kalászt, ennél a kár sokkal cse
kélyebb lesz. — Amint értesülünk, lőispáaunk a 
jégverés hirének vétele után azonnal fölterjesztést 
intézett a földmivelési minisztériumhoz a kársuj- 
tott községek segélyezése érdekében.

* A Veszprémi IpartestQlet uj helyisége. 
A Veszprémi Ipartestulet hivatalos helyiségét uj 
székházába, Vár-u. 1. sz. alá helyezte. Feleinknek 
mindenben már az uj helyiségben készséggel állunk 
rendelkezésére. Az elnökség.

* A Kereskedők Társulaténak közgyű
lése. A Veszprém és Vidéke Kereskedőinek Tár
sulata május 21.-én léi 11 órakor tartja évi ren
des közgyűléséi, a Kereskedelmi Kaszinó helyisé
gében, igen érdekei tárgysorozattal, amely alka-

A balatoni szállodákban, 
penziókban

bevezetett urat keresek,
könnyen elhelyezhető élelmicikk el
adásához. írásbeli ajánlatok a kiadó, 
hivatalban leadhatók. 131

lommal a tisztújító választás is megtörténik. A 
Társulat ezúton is kéri tagjait és az érdeklődőket, 
hogy az említet! időben és helyen megjelenni 
szíveskedjenek.

SZÍNHÁZ.
Amikor a  kislányból nagylány lesz.

(Operettbemutató.)
Amolyan nyári operett, amelyben van egy 

kis érzelgősség, sok tánc, bukfenc (pardon: akro
batái mutatvány), látványos színváltozás és sok 
sláger. Zenés játékban azonban mégis értékesebb 
muzsikát szereltünk volna hallani. A történet sab
lonos és már előre tudjuk, hogy a végén vala
mennyien „összekerülnek a pokoladták.- A leányát 
egy házasságban anyagiakért föláldozni kész, de 
végül magábaszálló özvegy Sz. Patkós Irmában 
csillogó megjelenésű, széphangu megszemélyesí
tőre talált, éneke azonban a szombati bemutatón 
kívánnivalót hagyott fönn. Nagy Gábor, a partnere, 
elegáns és kedvesen játszik. Jurik Ica, mint kis
lány is szeretetreméltó és bájos jelenség s tánca 
is kiváló ügyességet kívánt. Földessy szépen, disz
kréten alakított. Sarlay az öreg kérőt formába meg 
közvetlenséggel, Nóti Margit eleven szakácsnő, FU- 
löp, mint nevelő, kitűnő figura volt. Az ellenszen
ves, de fárasztóan nehéz apacstáncot Körössy, ez 
a kis gumiember é3 Borbás Juci pompásan tán
colták s a népszerű táncoskomikus külön szenzációs 
táncot is járt. Nagyon tetszetős volt Borbás Jud  
és Lili spanyol tangója. A mellékszereplők is el
ismerést érdemelnek. A kiállítás elsőrendű, a ren
dezés és zenekar jó, taps és ismételtetés volt bővet:, 
vasárnap is. Az igazgató előzékenységére vall, hogy 
a színházat még most is füt éti, izzadtak is sokan, 
mert kint sem volt hideg. Ezért és általában a jó 
előadásokért a színtársulat megérdemli a közönség 
támogatását és őszintén sajnáljuk, hogy etekintet- 
ben panaszra van okuk. (m. /.)

Csók a  tükör előtt.
(Bemutató.)

Fodor László idegfeszitő drámája került ked
den bemutatásra, csekély érdeklődéssel és mérsé
kelt sikerrel. A nézők idegeinek felcsigázására irt 
darab el is érte célját, mert három órán át tartja 
fokozott permanenciában az idegeket. Hibája csak 
az, hogy erkölcsi megállapításai kissé hiányosak. 
Rendkívül eredeti ötletnek bizonyult a szerző el
gondolása, hogy egy házassági tragédia tettesé
nek védelmében vezeti rá a védőügyvédet fele
sége hűtlenségére, aminek folyamányakép min
denki azt várja, hogy egy második tragédia veszi 
kezdetét, de a szerző közben meggondolja magát 
és megelégszik azzal, hogy a megcsalt férj csak 
ellöki magától a hűtlen asszonyt A darab fősze
repét Földessy remekül játszotta meg és a harma
dik felvonásban védőbeszéde egy jónevü ügyvéd
nek is becsületére vált volna. Harmath Jolán mél :ó 
paitneie volt, de tudása csak a végső jelenetek
ben bontakozott ki teljes erővel. Sarlay a gyilkos 
szerepében mély érzéssel játszott és egy kissé túl 
is ment a határon. Fülöp jól igyekezeti, de nem neki 
való volt a szerep. Nóti Margit és Sümegi, de 
kisebb szerepeikben Mihályi Mária, Horn Kálmán, 
Ekecs János, Várady László is tudásuk legjavát 
nyujtotiák. (th. j.)

Őfelsége frakkja.
(Operett bemutató.)

Lanyha érdeklődés mellett szerdán mutatta 
be a színtársulat Békeffy István gyenge fajsúlyú 
operettujdonságát. A szerző ezalkalommal nem 
valami szerencsés kézzel nyúlt hozzá tollához, mert 
a limonádé izü darabban semmi különösebb érték 
nem fedezhető fel. Mert, hogy egy elűzött ural
kodó nem hajlandó nőül venni a számára válasz
tott hölgyet, majd később megszeretve, mégis fe
leségül óhajtja venni, nem mondható sikerült me
sének. A két szerelmes számtalan összeveszésének 
és kibékülésének álmos, bonyodalom nélküli cse
lekménye rányomta bélyegét a színészek játékára 
is, akik nem tudták tudásukat kifejteni. Sz. Patkót 
Irma és Nagy Gábor megpróbáltak menteni min-
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den menthetőt és az előbbi szép énekszámaival, 
utóbbi kedves és elegáns játékával aratott sikert. 
Nóti Margit és Szokoly Gyula ügyesen játszották 
meg kedve? szerepeiket. Garami Jolán és Fülőp 
kedvesek voltak, Jurik Icának hálátlan és rövid 
szerepe volt, jobban tetszik a kislányos szerep k- 
ben. Kőrössy próbált életet hozni az unalomba, 
de kevés sikerrel, mert csak a karzat ünnepelte. 
Sümegi és Sarlay kisebb szerepeikben is jót vé
geztek, különösen Sarlay tetszett. A rosszul sike
rült operettbe Lajtay által komponált finom, fülbe
mászó zene hozott egy kis vigaszt, bár a darab 
hatására sok helyen ez is elálmosodott. (th. j.)

Jóházból való urflány.
(Bemutató.)

Csütörtökön vígjáték bemutató volt a fenti 
címmel. Itta Vaszari János. A megélhetést bizto
sítandó állást kereső tisztességes leány nem tud 
ke esethez jutni 8 egy apróhirdetésben értesül 
arról, hogy egy orvos teljes ellátás és megfelelő 
fizetés mellett keres egy fiatalon elbukott nőt, hogy 
megírandó tudományos könyvéhez annak állapo
tát megfigyelve adatokat gyűjtsön. Mint tisztessé
ges lány teháf hazudik, hogy keresethez jusson. 
A kényes szerepben Jurik Ica bájos, naiv jelenség 
volt, akinek játékán meglátszol hogy a sikamló- 
sabb részeket is tompítani igyekszik. Az egyébbel 
nem, mint a tudománnyal törődő orvos szerepé
ben, aki később feleségül is veszi a tisztességét 
akaratlanul is bizonyitó nőt, Földessy játszóit el
sőrendűen. A kisebb szerepekben Harmath Jolán, 
Nóti Margit, Fülöp, Sarlay, Sümegi és Rónai je
leskedtek. (/. I )

H eti m ű s o r .  Hétfőn : János vitéz, 50°,o-os hely
árakkal. Kedden : Angyalt vettem feleségül. Szerdán : Maya, 
50 °/o-os helyárak, teljes zenekarral. Csütörtökön : Hazudik 
a  muzsikaszó, 50°/o-os helyárak Pénteken : Szybill, 50°/?-os 
helyárak. Szombaton : d u. (ifj.) Bob herceg, este : Nyitott 
ablak. Vasárnap: d. u. Bob herceg, este Nyitott ablak.

T E S T E D Z É S .
L a b d a rú g á s .

A vasárnapi válogatott mérkőzésre való tekin
tettel az I. osztályú bajnoki mérkőzések elmaradtak.

A II. osztályban a Várpalotai Unió csak erős 
küzdelem után tudott gyózni a lelkes szfehérvári 
PLTE fölött 3 :2  (1 :2 )  arányban. A hatalmas 
szélvihar áltat támogatva, az I. félidőben a szf hé - 
vári csapat volt fölényben. Kapucsere után azon
ban kiütközött a hazat csapat tehnikai fölénye éB 
megérdemelten gyözOtl Eisler 3 góljával. Az Unióból 
Eisler, Moflár és Kindl játszott jól. B itó: Koch.

A Move VSE kombinált csapata Füzfón 6 :1  
(3 :1 ) arányú vereséget szenvedett. A MOVE tar
talékcsapata nem tudta megakadályozni a jó for
mában levő fűzfői csapat győzelmét.

A veszprémi gimnázium válogatott csapata 
szép játék után 2 :1 (1 :0 )  arányban győzte le Pá
pán a református kollégium válogatott csapatát.

Az Enyingi FC a Lajoskomáromi FC-vel ját
szott bajnoki mérkőzést a Festetics Sándor ser
legért. Az eredmény, bár mindkét csapat gyenge, 
csapkodó játékot mulatott, 2 : 0  az enyingiek ja
vára. A mérkőzés ti. felében gróf Festetics Sán
dor, az enyingi kerület képviselője is megjelent a 
játék megtekintésére. (t. I.)

o  V asárnapi labdarugó  program . A VTC
a TSC-vel Tatabányán, a Kinizsi a SFAC-vel 
Sopronban, a Move VSE a győri ETO-val Vesz
prémben és Fűztő az SSE-vel Siótokon játszik 
bajnoki mérkőzést.

o A LOvészegyesület közgyűlése. Tisztelet
tel éitesilcm a lOvészegyesület Összes tagjait, hogy 
május 14.-én, vasárnap, a városháza tanácstermé
ben d. e. 11 órakor a közgyűlésen okvetlenül meg
jelenni szíveskedjenek. Elnökség.

o  V árm egyei bajnoki levente b irkózó
verseny. A Veszprémi Levente Egyesület május 
14.-én, vasárnap d. u. 6 órai kezdettel a volt 
KOtógyár Vár felölt épületében rendezi meg a vár
megyei levente bajnoki birkózóversenyt, 5 súly
csoportban. A vármegye levente egyesületet közül 
többek közt a fűzfő-gyártelepi és a devecseii le
vente birkózók is küzdenek a bajnokságért. A ver
seny műsora a következő: 1. Felvonulás.2. .Him 
nusz*, előadja a levente zenekar. 3. Birkózás a 
bajnokságért 5- súlycsoportban. 4. Díjkiosztás. 
Kérjük a város sportkedvelő küzOnségét, hogy a 
minden bizonnyal szép és izgalmas küzdelmeket 
nyújtó versenyen minél nagyobb számban megjelenni 
s ezáltal az egyesület bitkózó alosztályát erkölcsileg 
és anyagilag támogatni szíveskedjék. Elnökség.

V ESZ R R E M V A R M E G Y E

A n y a k ö n y v .
Szüle!As: Horváth János napsz. és Molnár Mária 

leánya Magdolna r. k. — Takács János oki. építészmérnök 
és Friedler Irén fia János r. k. — Schmidt Sándor napsz. 
és Hangoni Júlia f ia ján o s  r. k. — Gestettner Frigyes kék
festő és Salamon Teréz leánya Margit izr. Barabás 
Anna cseléd fia Imre r. k. — Árkoyits Ferenc gépkocsi
vezető és Kovács Rozália leánya Mária Magdolna r. k. — 
Szlávik József gépészkovács-s. és Wrábel Berta fia József 
György r. k. — Takács János napsz. és Szíjártó Erzsébet 
leánya Irén Katalin ref.

Halálozás: Geleszka István 10 é., ref — Horváth 
Magdolna 1 n., r. k. — Kalamász Józsefné Gubicza Er
zsébet 65 é., r. k. — Patay Imrédé Miletics Ágnes 61 é., 
r. k. — Dr. Vámosi Mór ny. várm. tiszti főorvos 73 é., 
izr. — özv. Mohácsi Lajosné Somogyi Terézia 83 é., r. 
k. — Zuschmann János vendéglős 59 é., r. k.

Házasság: Jádi Ferenc szabó ref. és Borbély Irén 
r. k. — Szalai Károly cipész és csizmadia ref. és Lennert 
Terézia r. k.

M e g h ív á s .
Az 1898: XXIII. törvényeik alapján alakult Orszá
gos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó

mint az 0. K. H. tagja
1933. m á ju s  25 .-én  d. u. 5 ó ra k o r ,
határozatképtelenség esetén 1933. juntus 6 -án d. 
u. 5 órakor a szövetkezet Szent Imre-tér 16. szám 

alatti helyiségében

rendes közgyűlést
tait, amelyre a tagok az alapszabályok 37. §-a 
értelmében meghivatnak.

N a p ire n d :
1. Múlt évi üzleteredményről szóló jelentések 

tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és a fel - 

mentvéy megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Az üzletév eredményéről való rendelkezés.
5. Az igazgatósági tagok választása.
6. Netaíáni indítványok.
1932. évi január hó 1.-én a tagok száma 

688, üzletrészeinek száma pedig 1938 volt, az év 
folyamán belépett 49 tag 67 üzletrésszel, kilépett 
37 tag 164 üzletrésszel, tehát maradt az 1932. év 
végén 700 tag 1841 üzletrésszel. 1933. évi január 
hó 1.-től pedig a közgyűlést megelőző április hó 
végéig belépett 15 tag 15 üzletrésszel, kilépett 5 
tag 8 üzletrésszel, maradt 710 tag 1848 üzletrésszel.

A felügyelöbizotteág által megvizsgál 1932. 
évi mérleg a szövetkezet helyiségében kifüggesz
tetek és mindenki által megtekinthető.

Kelt Veszprém, 1933. április 29. én.
129 Az Igazgatóság .

861—1932. szám. 1933. Pk. 5159. sz.

Árverési hirdetm ény.
Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Ferro 

Vas, Műszaki és Autófelszerelési RT. javára 320 P 
követelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1932. évi 1763. sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve
dőnél 1932. évi X. hó 13.-án lefoglalt, 2732 
P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. járás
bíróság fenti számú végzése alapján az árverést el
rendelem, s annak az 1908. évi XLI. t-c. 20. §-a 
alapján még következőkben megnevezett, valamint 
zálogjogot szeizetl más foglaltatók javára is, végre
hajtást szenvedő lakásán, Veszprém, Kossuth L. 
u. 22. és folyt. Galamb-u. 19. sz. a. leendő meg
tartására határidőül 1933. évi május hó 23. napjá
nak délelőtt 830  óráját tűzöm ki, amikor a biróilag 
lefoglalt bútorok, üzletberendezés,áruks egyéb ingó
ságokat, a legtöbbe! ígérőnek, esetleg a becsár Vs
áért is el fogom adni. 1000 Pengőt meghaladó 
becsértékü ingónál a becsérték 10%-át bánatpénzül 
kezeimhez az árverés megkezdésekor le kell fizetni.

Felhivom 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 22.
132 Pádér, kir. bir. végrehajtó.

Rádlólimpák és villanyégők F o d o rn á l !

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

_______________________1933m ájus 14,

1715— 1933. tk. szám.

Á rverési hirdetm ény kivonat.
Veszprém és Vidéke Takarék és Hitelszövet

kezet. mint azOKH tagja bej. cég végrehajtatónak, 
vitéz Széphegyi Ferenc és neje, Jung Klára végre
hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönnyvi hatóság a Veszprémi Takarék, 
pénztár bej. cég csatlakozott végrehajtató kérelme 
következtében elrendeli az újabb árverést a most 
nevezett csatlakozott 1200 P tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett, a veszprémi kir. járásbíró
ság területén levő, Bánd községben fekvő s a 
bándi 175. sz. tkvi beiéiben A. V. 1—7. sor, 1293 
1294 , 1295., 1296., 1297., 1298., 1299. hrsz. a! 
felvett,Jvitéz Széphegyi Ferenc és neje, Jung Klára 
nevén álló jószágtestre (rét, szántó, kert, ház 1334. 
sz. a., malom, udvar és gazd. épület a metszői 
dűlőben) 3868’50 P kikiát'ási árban ; u. ezen tlkvi 
betétben A +  6. sor, 1268. hrsz. a felvett ugyan
csak nevén álló ingatlanra (srántó a metszői dű
lőben) 296 P kikiáltási árban; a szentgáli 2991. 
sz. tjkvben A 4 -3 . sor, 3121. hrsz. a. felveit in
gatlanból B. 27 , 36. sorszám szerinti Schlőnig 
Ferenc nevén álló ’/e részre (szántó a Somodban) 
5 70 P kikiáltási árban.

Az árverés nem érinti a bándi 175. sz. tlkvi 
betétben C. 5—6. sorszám alatt 1838— 1930. tk. 
sz. végzéssel Schlőnig Mihály és neje, Steigervald 
Teréz bándi lakosok javára bekebelezett, a szer
ződés 8. pontjában körülírt kikötményi jogot. Az 
árverés elrendelésével egyidejűleg a tlkvi. hatóság 
azon összeget, amely a szolgalmat megelőző jel
zálogos követelések teljes kielégítésére szüksége
sek, 982 P-ben állapítja meg s amennyiben ingat
lan a jog fenntartásával oly árban adatnék el, 
amely a szolgalom tlkvi bejegyzését megelőző te
hertétellel fedezete szempontjából megáltapitott 
összeget meg nem üti, az árverés hatálytalanná 
válik és az ingatlan a szolgalmi jog fenntartása 
nélkül a kitűzött határnapon újabban elárvereztettk.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek a bándi 
175. sz. tlkvi betétben foglalt ingatlanokra Bánd 
községházánál megtartására 1933. évi ju liu s  hó
13. n ap ján ak  dé le lő tt 9 ó rako r, a szentgáli 
2991. sz. tjkvben felvett ingatlanokra Szentgál 
községházánál megtártására 1933. évi ju liu s  hó
14. n ap ján ak  dé le lő tt 9 ó rá já t tűzi ki és az 
árverési feltéteteket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a 
alapján a következőkben áltapitja m eg:

Az árverés alá eső ingatlanokat a Vesz
prémi Takarékpénztár végrehajtató érdekében a 
kikiáltási ár */> ánál alacsonyabb áron, Veszprém 
és Vidéke Takarék és Hitelszövetkezet csatlakozott 
végrehajtató érdekében 9086 98 Páron alul; Abe- 
lesz Jenő csatlakozóit végrehajtató érdekében 
13730 5 1P áron alul, Kühne Mezőgazdasági Gépgyár 
csatlakozóit végrehajtató érdekében 11290 37 P áron 
alul, dr. Cukrász Aladár csatlakozott végrehajtató 
érdekében 11641 77 P  áron alul eladni nem lehet. 
Bánd község csatlakozott végrehajtató érdekében 
1402 P  áron alul eladni nem lehet. Ha az árve
résen elért összvételár az egyes végrehajtatók kö
vetelésének fedezete szempontjából megáltapitott 
fenti összegeket meg nem üti, úgy az árverés alá 
bocsátott egyes birtokrészletekre netán foganato
sított árverés hatálytalanná válik.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/°-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. l.-c. 42. §-ában meghatározóit ár
folyammal számított óvadékképes érlékpapirosban 
a kiküldöltnél lelenni, vagy a bánatpénznek elöle- 
gesen bírói leiétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláirni. (1881: LX. t.-c. 147., 150, 170. 
§§., 1908: XLI. t.*c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet teli, ha többet ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban a kikiállási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt az állata 
ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1933. évi március hó 1.
A kiadmány hiteléül: D r. U ngváry s. k.

Heller s. k. kir. jb. alelnOk.
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Eredményesen hirdethet a
Veszprémvármegyében.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat.


