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Hiszek egy  Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy  isteni Őrök igazságban,
Hiszek M agyarország feltámadásában. Ámen.

A magyar ipar 
nemzeti hivatása.

Kilenc, liz éve, hogy — a  békeszerződé
sek szellemének gazdasági következményeként 
— egymás után jelentkezett Európa országai
ban az a tünet, hogy, a külföldi árukat minél 
inkább kiküszöbölve, a belföldi ellátásra ren
dezkedjenek be. Ez az  önellátásra való törek
vés eredményezte, hogy az akkori magyar 
korm ánynak is foglalkozni kellett a vámtarifa 
kérdésével. Akkor egy fiatal képviselő, aki még 
csupán egy kisded pártnak volt a vezére, be
szédet mondott, am elynek egyik kitételét — 
ime — idézzük i s : „A m a g y a r  k e re s k e d e le m 
n e k ,  ip a r n a k  é s  m e z ő g a z d a s á g n a k  ö s s z e fo g ó ,  
e g y ü t te s  g a z d a s á g i  r e n d s z e r t  k e ll  a lk o tn io k ,  
m e r t  M a g y a r o r s z á g  n e m  le h e t  k iz á r ó la g  m e z ő -  
g a z d a s á g i  á l la m .u Már akkor nagy figyelem 
fordult a  szónok felé, akiből azóta az ország 
miniszterelnöke s a nemzet vezére lett.

Gömbös Gyula ma is szóról-szóra azt 
hirdeti, amit ezelőtt kilenc év v el: a n e m z e t  
é r d e k é b e n  kell működni minden foglalkozási 
ágnak s ez alól nem vonhatja ki magát se az 
ipar. se a  kereskedelem. Errevonalkozólag csak 
a  m inapában fejtette ki programját Gömbös 
Gyula, előbb a  kereskedők érdekképviselete 
előtt, legutóbb a  gyáriparosok közgyűlésén. 
Ezek a  hivatalos személytől származó meg
nyilatkozások egv komoly ujitó politika irányát 
m utatják s amikor ezeket részeire tagoljuk, úgy 
érezzük, hogy egy gondolatokban gazdag elme 
kisugárzásának varázsa alá került gazdasági 
életünk most m ár harm adik összetevő ereje, az 
ipar is.

A magyar élet politikája parancsolóan 
diktálja, hogy mindaz, ami az  ipar hatásköré
nek területére esik, — kezdve a  hatalmas gyár
telepek lendítő kerekeitől a  legszegényebb kis* 
iparos legszerényebb szerszámáig, — eszköz 
legyen az  egyén, a  foglalkozási ég, fehát az 
egész m unkástársadalom  részére, de ezzel 
egyenes arányban minden ipari tény eszköz 
legyen a  nemzet életében. Az uj magyar idők 
tízparancsolata diktálja ezt a  követelményt, 
am ely megfellebbezhetetlenül írja elő az ipar 
nemzeti jellegének fontosságát.

Mi az  igazi értelme en n ek ?  A magyar 
ügyet az  szolgálja, ha annak  minden lénye al
kalm azkodik a  nemzet kívánalmaihoz. Elkép
zelhetetlen, hogy amikor a  m ezőgazdaság a 
nem zet é lniakarásának asztalára termeli a  fe
hér kenyeret s a  kereskedelem — reméljük 
megszívlelte nemzeti hivatáséi, ugyanakkor a 
nagyipar ne ébredjen nemzeti feladatának 
tudatára. E tekintetben a  külföldi nagy államok 
úgynevezett nehéz iparai intő példákat szol
gáltathatnak szám unkra. Németországban, Fran
ciaországban, sőt Amerikában is a  hatalm as 
ipartelepek mindenkor megértették, hogy a  n e m 
zeti követelmények milyen feladatok elé állítják 
őket. A magyar gyáriparnak is simulni kell a 
m agyar irány vezetés szempontjaihoz. Tehát

elsősorban nemzeti célokért kell dolgoznia. 
Félreértés ne legyen, ezt a nemzeti célt még 
korántsem szolgálja az  az ipar, amelyik selej
tes gyártmányaira esetleg megbecsült s külön 
tiszteletadást érdemlő nemzeti jelvényeinket bé
lyegezi, mert az ipar nemzeti szempontjainak 
— a  munkástömegek becsületes foglalkoztatá
sán keresztül — arra kell törekedni, hogy figye
lembe vegye a fogyasztóközönség adott viszo
nyait, azokhoz alkalmazkodva, az élet rügyeit 
nyirbáló agrárollót kiküszöbölni törekedjék, s 
ugyanekkor nyílt szemmel figyelje a nemzet 
életirányának nagy problémáit. És ha szüksége 
adódik, arra a piacra készítse gyártmányait, 
amelyen vissza tudja szerezni nemzetünknek 
az őt megillető ezer esztendős jogait.

Az ipar problémája M agyarországon úgy
szólván állandó kérdés volt. Volt idő, amikor 
az  adózó polgárság súlyos áldozataival, szub
venció által lehetett a  nagyiparban az életet

Rótt Nándor megyéspüspök 
bérmautja.

A veszprémi esperest kerületben 1414 hívót 
bérmált meg. — Mindenütt nagy ünnepélyes

séggel és  szeretettel fogadták.
Dr. Rótt Nándor megyésplIspOk tavaszi bér- 

maköiutjának elsó részit a veszprémi esperest ke
rületben befejezte. Hasábok meglelnének, ha annak 
a díszes ünnepélyességnek, mély tiszteletnek és 
nagy szeretetnek minden mozzanatát leírnánk, ami 
a főpászlor iráni hívei és a több helyen küldött- 
ségileg tisztelgett protestánsok részéról is iránta 
megnyilvánult. Díszkapuk, bandérium jelezte útját, 
amerre elvonult a püspök, aki minden állomás
helyén elóször a templomba vonult, plébániát és 
magánosokat látogatóit meg, részlvetl az iskolák 
vizsgáin, tárgyalt az egyházközségekkel, éjjelre 
pedig mindig visszatért Veszprémbe.

A megyéspöspök május 8.-án Keszthelyről, 
Festetics Taszító herceg temetéséről autóval érke
zeti vármegyénkbe, amelynek haláránál dr. Szalóky 
József veszprémi főszolgabíró és Wlnkter József 
nagyvázsonyi főjegyző a bíróval, valamint a Zichy- 
uradalom tisztjei, élükön Hetsz Elemér főintézővel 
és Horváth Miklós fóerdőmérnőkke! várták. A szom
szédos Németbarnag filiális községben pedig az 
elöljárósággal Ódor Pál jegyző s a templomnál 
Antal Vince plébános fogadta. Vöröslőn, a meg
eredt zápor miatt, a templomban volt a fogadta
tás. Itt másnsp 68-an bérmálkoztak.

Május 9.-én délután az egyházfő Nagyvá- 
zsonyba ment s itt a templomnál Németh Gábor 
plébános fogadta Másnap 132 gyermeket bérmált 
meg és szentmiséje alait az egyházközség minden 
vezetője szenláldozást végzett. A szentbeszédet 
Cslsidrik János c. püspök mondta. Még aznap 
Tótvázsonyt is fölkereste, de itt csak 10. én volt 
az Unnepies fogadtatása a község bejáratánál 
Barthalos Dezső főjegyző, a templomnál Köves 
János plébános által. Ehelyen 202 hivő részesült a 
szentségben.

Hidegkuton 11.-én Payer Ferenc közs. bíró 
üdvözölte a hivek nevében. 110 en kaptak bérmá
lást. Ebédre a püspök Posch Ferenc plébános ven
dége volt

Nemesvámos községben Varga István fő
jegyző az elöljárósággal üdvözölte a magas ven

tarlani s ez a támogatott ipar sem tudóit hiva
tásának m agaslatára emelkedni. Ma, a legsú
lyosabb időkben, amikor országunk háromne
gyed része idegen uralmak alatt áll s Csonka- 
M agyarország gazdaságilag erősen érzi a  tria
noni békediklálum súlyos csapásait, ma szinte 
az ipari élet újjászületéséről s megerősödéséről 
lehel beszélni, amit élénken igazol a  legutóbbi 
nemzetközi vásár anyaga is. Ha a  magyar 
gyáripar a  gyártmányok minőségi szempontjai 
mellett mindig szem előtt tartja a  Gömbös 
Gyula miniszterelnök által hangoztatott nemzeti 
szempontok irányeszméit, úgy az a program, 
amit Gömbös Gyula ezelőtt kilenc évvel, mint 
fiatal ellenzéki képviselő, már lefektetett, valóra 
fog válni, s így a magyar gazdasági élet három 
nagy területe, a mezőgazdaság, az ipar és ke
reskedelem egy nemzeti eszme és munkaterjesz
tési lényt fog képviselni a Duna medencéjében, 
ami egyben a magyarság éleiét is jelenti, (s.)

déget, akinek fogadására Pétnél Miklós földbirto
kos is megjeleni. 119 en vették itt föl a bérmá'ás 
szentségét. A Zöld István esperes-plébánosnál el
fogyasztott ebéd után Veszprémfajsz került sorra, 
ahol az egész község élén Mohos Zoltán laniló 
köszöntötte az egyháztól, majd májusi ájtatosságot 
lartoliak.

Szentkirályszabadja község határában 13.-án 
Szabi Pál és az elöljáróság fogadták a megyés 
főpásrtorl, aki körmenelben vonult az árpádkori 
templomba a olt 80 gyermeket megbérmált. Ebédre 
Krizsek Alajos plébános vendége volt. Délután 
Szentgálra utazóit, ahol Südy István főjegyző és 
vitéz Qyarmathy István ügyvéd fogadták. Itt it 
körmenetben vonult a templomba, ahol dr. Miklós 
József plébános üdvözölte. Szentgálon május 14.-én 
275-en bérmálkoztak. A püspökre a Kát. Körben 
adott ebéden Somogyi Zoltán ref. lelkész mondott 
meleg fölköszönlől.

Május 15.-én Herendre ment a püspök, akit 
a közcégben Pesovdr László főjegyző és Gösy Ist
ván plébános fogadlak. 16.-án mise után megál
dotta a leventék uj zászlóját s a Hubay Andor 
festőművész által ajándékozott templomi képei. 212 
volt a bérmálkozók száma. Délben közebéd volt, 
amelyen vitéz Szakonyi Lajos veszprémi tesln. 
felügyelő s a gyár vezetősége is résztvetlek. Ebéd 
után a főpásztor Fischer Emil kormányfőtanácsos 
és dr. Gulden Gyula gyárigazgató kalauzolása 
mellett megtekintette a porcellángyárat.

Enapon a püspök még Bándra, majd Márkóra 
sietett, ahol Dunay Vilmos tanító üdvözölte 17.-én 
itt 216-an bérmálkoztak. Délután Unger Ferenc 
plébános asztalának vendége volt és szeretetteljes 
szavakkal mondott köszönetét az őt kísérő Szalóky 
főbírónak, aki páratlan éberséggel őrködött a rend 
fenntartásán és elbúcsúzott dr. Zsigmond Gyulától, 
a nagyvázsonyi kerület képviselőjétől, valamint 
Zöld István esperestől. A márkói dalárda pedig 
Steixncr István kántoitanitó vezetésével énekkel 
bucsusott az egyházfőtől.

A megyéspüspököt ezen az utján dr. Csiszd- 
rtk János c. püspök, löesperes, majd dr. Wéber 
Pál oldalkanonok és dr. megyesi Schwattz Róbert 
püspöki széttartó kísérték.

Csonka Magyarország — nem ország  
E gész M agyarország — mennyország t
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Már milliók tudják,
K ik eddig  nem tudták

Hogy az-
105

Igmándi
Legjobb keseriimz.

AVeszprémvármegyei Gazdasági Egyesület va- 
sárnsp Veszprém alsóvárosi vásárterén jól sikerült 
tenyészállatdijazást rendezett, am ly iránt igen 
élénk volt az érdeklődés. A gazdaközönségen kí
vül ott voltak dr. Kenessey Pongrác főispán dr. 
Horváth Lajos alispán, dr. Simon György prehfus-, 
dr. Lukcsics József apát- é3 Serdk József plébá
noskanonokok, Homoky Béla rendőrtanácsos, dr. 
Véghely Andor tb. főszolgabíró és még mások. A 
Felsődunántuli Mezőg. Kamarát Haidekker László 
püsp. főszámvevő képviselte. Vértesi Károly nagy
bérlő elnöklése alatt urodalmi, kisgazda- és ló- 
biráló bizottságok alakultak s azoknak elnökei 
Honkó Ernő püsp. jósrágigazgató, Velty Miklós 
földbirtokos és Grivicsics Károly ehzredes voltak. 
A felhajtás szép számban történt és pedig: 3 db 
uradalmi, 4 kisgazda és 4 köztenyésztésben álló 
bika, 11 urad. és 22 kisg. tehén, 6 urad. és 12 
kisg. üsző, 3 urad. és 11 kisg. kanca, 4 kisg. 
kancacsikó, 20 urad. juh, 1 kisg. sertés, 1 törzs 
baromfi, 5 hátinyul és 10 postagalamb. Tehát ösz- 
szesen 62 db. szarvasmarhát, 18 lovat. 21 db. 
juhot és sertést s apró háziállatokat hajtottak föl.

Az uradalmak között Vértesi Károly kiváló 
tenyészete (Papkeszi) ezúttal másodszor nyerte el 
„15j2 Bimbó" nevű bikájával a járási vándordijat, 
azonkívül I. bika borjú-, I. és II. tehén-, 1. tejelő-, 
1. szarvasmarhacsoport- és I. kacadijat nyert. Gyö 
nyörtt szarvasmarhacsoportot mu'a'ott be Velty 
Miklós Miklósháza-puszlat gazdasága, amellyel I. t. 
és III. tehén-, 1. és I. a. Úszó- és I. Uszőborjudi- 
jat nyert. Simon András litéri gazdasága II. üsző. 
dij, Vértesi Ferenc kancájával a II. díj nyertese 
lett. A veszprémi székeskáplahn jutási gazdasága 
kiváló merinói toklyójerke I. és kos csoportjaival 
két I. dijat nyert.

Kisgazdák közül a kővetkezők kaptak dija
kat: Törzsbikáikkal: ifj. Csomay János Veszprém, 
Molnár János Várpalots. Teheneikkel: Bolla Géza 
Kádáita, Darvas József, Csomay János, Csomay 
Ferenc, Csomay Vince, Glück Mihály, Kelier Fe
renc Veszprém, Vass József Vörösberény, Tólh 
József Jutás, Csuti József Szentkirá'yszabadja és 
Ács József Papkeszi. Üszőikkel: Pichner József 
Bánd, Árnhoffer József, Csomay János, Csomay 
Vince, Oábler József és Szauber Ádám Veszprém, 
Karsa Zsigmond Szentkirályszabadja. Kancáikkal: 
Fülöp Lajos Hajmáskér, Picdl Antal Olaszfalu, 
Baka Kálmán Papkeszi. Kancacsikóikkal: Varjas 
Zsigmond és Kiss István Litér, Piedl Antal és Moór 
András Olaszfalu. Tenyészkocdjdval: Kalamász

Ötös Veszprém. Háztnyulaival: vitéz Herczeg 
szlóné Vilonya és Simon József Veszprém. Posta- 

galambjaival: Simon József Veszprém. Veszprém 
város és Vörösberény község bikaápolói jó gondo
zásért pénzjutalomban részesüllek. A rendezőbi
zottság Vingelmann Antalt, a Veszprémi Gazda
kör elnökét a tenyészállatdijazás megszervezése

is magukon vi
selik valódisá
guk je lé t: az 
ismert 6 a y  e r - 
k e r e s z t e t .

Meghűlés első 
Jelelnél és fájdalmaknál 
A SPIR IN -TA BLETTÁ K

során kifejtett eredméryes működéséért elismerő 
oklevéllel tűntette ki.

Bírálat után TBpler Ernő, a Gazd. Egyesület
nek ügybuzgó s a tenyészállatdijazás rendezé-éírt 
minden elismerést megérdemlő ügyv. titkára egye
sülete nevében köszönetét mondott a földmfiv. 
miniszternek, a vármegye törvényhatóságának, a 
gazdakamarának, Veszprém városnak, valamint a 
rendezésben közreműködött gazdasági szerveknek 
és érdekeltségeknek,erkölcsi és anyagi lámogalázuk- 
é-t. Ö ömmel állapította meg a járás állrt enyész- 
térének rohamos minőségi fejlődését s a kisgaz
d áké  további céltudatos munkára és kitartásra 
buzdította.

Schandl K áro ly
a „független kisgazdák" inflációs terve ellen.

A képviselőitiz költségvetési vitájának egyik 
kiemelkedő esemenye volt dr. Schandl Károly ny. 
földmüv. államtitkárnak, a devecseri kerület neves 
képviselőjének értékes főlszólalása, amely a múlt 
pénteken a képviselők nagy tetszése közben hang
zóit el. Elsősorban rámutatott, hogy a nemzeti 
egység Gömbös Gyula elgondolásában a társa
dalmi osztályok között lévő válaszfalak lebontását, 
az öncéluság pedig a nemzeti géniusz etöinek 
csak a nemzet érdekében való kifejtését jelenti. A 
miniszterelnök által hangsúlyozott keresztény világ
nézet pedig nem jelent sem gyűlöletet, sem rom- 
boláat, ellenben jelenti a nemzeti szellem és ha
gyományok tiszteletét, a felebaráti szeretetet s a 
valláserkölcsi alapot, amely másvallásuak tisztele
tére és nem gyűlöletére kötelez.

Nagy szakértelemmel beszélt ezután a gazda- 
adósrágok kérdéséről s elismeréssel adózott a 
pénzügyminiszternek, hogy keresztülvitte a kamat- 
csökkentést, ha nem is a kívánt arányban. Majd 
eré'yesen szembefordult Eckhardt Tibornak, a 
.független kisgazdapárt* vezérének minapi deval
vációs tervével, amely végeredményben pusztulásba 
vinné a magyar mezőgazdaságot, mert terményei
nek árával nem birná olyan gyorsan követni a 
drágulást, mint az ipar. Már pedig ahogyan annak
idején a tőzsdei spekuláció olyan mérhetetlen drá
gaságot idézett elő, hogy az uzsorások ellen kény
telen volt a Ház még a botbüntetést is megsza
vazni, az most is nyomon követne egy inflációt. 
Londonban nemsokára tárgyalni fognak a pénz 
állandó8itásáről, kár lenne ennek a magyar pengő 
elleni támadással elébevágni.

Töltsünk egy vidám napot 
Pünkösdkor Somlóvásárhelyen.

Sokan talán nem is tudják, hogy a páratlan 
szépségű Somlóhegy a világon van és ha pihenni, 
szórakozni akarnak, akkor külföldre mennek és 
drága pénzért sem láthatnak szebbet, nem mulat
hatnak olyan jól, mint a Somlón, amelynek szép
ségét és fölséges borát Vörösmarty Mihály nagy 
költőnk is megénekelte. Dr. Cseresnyés Sándor 
Veszprém város tudós főorvosa 1845 ben, amikor 
nagy ünnepséggel és vendégséggel várta Vörös
marty Mihályt, szintén somlói borral köszöntötte 
fel öt

A somlói bor izéből, zamatéból azóta sem 
veszített és Pünkösdkor a Faluszövetség kiállítá
sán mindenki megjelelheti és élvezheti a nemes 
italt. József kir. herceg a Faluszövetség felkéré
sére megígérte, hogy személyesen nyitja meg Pün
kösd vasárnapján a somlóvásárhelyi kiállítási s a 
rendezőség nagy gonddal készül a királyi fenség 
fogadására. Bpesten is nagy az érdeklődét a ki

állítás és kirándulás iránt és a filléres gyorsra 
mely Pünkösd másodnapján indul, rengetegen le- 
lentkeztek.

A kiállítás maga nagy és nívós lesz. Házi
ipari csoportja pedig valóságos szenzációkkal fog 
szolgálni. Nagyon szép agyagmunkákat, háziszöttc- 
seket és fafaragásokat fognak a kiá litók bemutatni 
és igen olcsón árusítani. Vegyen mindenki egy kis 
emléket a kiállításon. Hogy a somlói bort minél 
jobban népszerűsítse a Faluszövetség, a kiállításon 
a legjobb és legzamatosabb somlói borokat olcsó 
propaganda áron fogja árusítani és gondoskodott 
arról, hogy megfelelő számú demizson legyen kész
letben a vevők részére. A Somlón is lesz bormé
rés és büfé, hogy aki napközben megéhezik, vagy 
megszomjazik, egy pillanatra se nélkülözze a som
lóit. Ezenkívül a Veszpiémvárm. Gazd. Egyesület 
devecseri járási tenyészállatdijazása, amely ugyan
aznap Somlóvásárhelyen lesz, szintén nagy töme
geket fog a kiállításra vonzani.

Vidámságtól és jókedvtől lesz hangos a 
somlóhegy Pünkösdkor. Este a hegytetőről tűzi
játék fogja a koronát feltenni a vidám napra. 
Menjen el mindenki a filléressel, vagv Veszprémből 
autlbuBSzal és tegye felejthetetlenné a Pünkösdöt.

H Í R E K .
— Szem élyi h írek . Dr. Rótt Nándor me- 

gyéspüspök pénteken folylatja bérmautját a zalai 
esperesi kerületben. — D. hapi Béla ev. püspök 
a Magyarhoni Ev. Lelkészegyesület győri konferen
ciáin előadást tartott. — Dr. Kenessey Pongrác 
vármegyénk főispánja szerdán Bpestre utazott, 
ahonnan aznap este érkezeit haza. — Dr. Hor
váth Lajos alispán mull szombaton résztvett a 
Gyümölcstermelők Orsz, Egyesülete budapesti 
közgyűlésén.

— Első szen táldozás. A katolikus gyerme
kek első szenláldozása Áldozócsütörtökön lesz 
Veszprémben. Éspedig a leányoké az Anna ká
polnában, a fiuké a Szent László-templomban.
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— Konfirmáció. A veszprémi reiormálus és 
evangélikus gyermekek konfirmációs vizsgája má
jus 21.-én, holnap vaiárnap lesz a kél templom
ban d e. 10 órakor kezdődő istentisztelet kereté
ben. Ünnepélyes konfirmációjuk 25-én, Áldozó
csütörtökön fog végbemenni, ugyancsak az ünne- 
pies istentisztelet keretében, s ezalkalommal az 
evangélikus gyermekek első Ízben járulnak az űr- 
asztalához. A megkonfirmált református gyermekek 
pedig PünkOsdkor élnek először úrvacsorával.

— A veszprém i kereskedők  DdvózSlték 
G öm bös G yula m iniszterelnököt. A Kereskedők 
Veszprémi Társulata Kulcsár Károly elnök elnök
létével választmányi Illést tartett, amelyen egy
hangú lelkesedéssel elhatározták, hogy föliratilag 
üdvözlik Gömbös Gyula miniszterelnököt az OMKE 
legutóbbi közgyűlésén elhangzott beszédéért. A 
határozat kiemeli, hogy a miniszterelnök beszéde 
a kereskedők körében általános megnyugvást és 
bizakodást keltett.

— Hösök em lékünnepe. F. hő 28.-án, má
jus utolsó vasárnapján lesz Veszprémben a hősök 
szokásos emlékünnepélye, amelyet ezévben a város 
kezdeményezésére a Frontharcos Szövetség hely
beli csoportja rendez. Az ünnepélyt d e. 10 óra
kor tábori mise előzi meg a Rákóczi-lérnek a 
Veszprémi Takarékpénztár előtt levő részén, majd 
II órakor ugyanott folyik le az ünnepség, amely
nek szónoka dr. Rhédey Antal ügyvéd lesz. A rész
letes programot a jövő héten teszik közzé.

— Anyák N apjának m egünneplése. A 
veszprémi Ref. Nő- és Leányegyesületek május 
21.-én, vasárnap d. u. 5 órakor a templomban 
AnyákNapjaalkalmából műsoros délutánt rendeznek, 
amelyen az ünnepi beszédet dr. Cseresnyés József 
egészségügyi főtanácsos, az egyházközség főgond- 
noka mondja.

— K ereskedők és iparosok küldöttsége 
a polgárm esternél a  rossz  vasúti összekötte
té s  és  p ó s taau tó b u sz jára t miatt. A veszprémi 
kereskedők és iparosok nagyszámú küldöttsége 
kereste föl szerdán dr. Berky Miklós polgármes
tert, aki előtt bodor Ferenc keresk. társulati és 
Kaufmann Mihály ipartestületi alelnökök adták elő 
a panaszokat az uj nyári menetrend miatt, amely
nél rosszabb menetrendet Veszprém évek óta nem 
kapott. Eddig ugyanis a veszprémiek, ha Bpestről 
13 40-kor elindultak, Szfekérváron át 18 órakor 
hazaérkeztek. Most ellenben Epést DV-ról 13 40- 
kor elindul ugyan a személyvonat, de Fehérvároti, 
ahova 14 15-kor érkezik meg, nincs csatlakozása, 
mert innen 20 perccel előbb elindítják a veszprémi 
személyvonatot. Indul egy vonat Bpestről 14 55- 
kor is, ez azonban Veszprémbe 18 54-kor érkezik, 
tehát egy árával későbben, mint eddig. De még 
ennél is nagyobb sérelmük a veszprémieknek, ami 
a  Bpestről esle való hazautarásnál élte őket. Ed
dig ha 17 órakor fölszálltak, 21 órakor ilthon 
voltak. Az uj menetrend szerint indul egy vonat 
16 58-kor, ez azonban csak Martonvásárig megy. 
Indul egy gyorsvonat 18 43-kor, amely Szfehér- 
várt kikerüli és Szabadbattyányon át Balatonbog- 
lárra megy le, tehát a veszprémiek ezzel sem jö
hetnek haza 8 igy kénytelenek Bpesten a 20 órás 
gyorsra ülni. Csakkogy ehhez Fehérvártól sinautó 
csatlakozik, amire 3. osztálya jegyeket nem adnak 
ki, így az, aki Bpesten a gyorsvonat 3. osztályára 
vált jegyei, Szfehérvártól Veszprémig kénytelen 
arra reájlzetnt. Ez a vonal 22 20-kor érkezik Vesz
prém-Külsőpályaudvarra s eléje nem megy ki pásta-

autóbusz, ami meggyorsítaná a hazatérést. Berky 
Miklós polgármester a legjobb akarattal karolta 
föl a sérelmeket és megígérte, hogy sürgősen 
érintkezésbe lép a soproni postaigazgatósággal, hogy 
a bpesli esti gyorshoz az aulóbuszjáratot újra ve
gyék föl. Annál is inkább, mert ennek a Vesz
prémbe érkező vonatnak van a legerősebb utas- 
forgalma és mert a város közönsége nagyobb 
anyagi áldozattal járult a póstaautóbusz rendsze- 
siléséhez. Megígérte továbbá, hogy a MÁV lói 
kérni fogja a reggel Bpeslre induló és este vissza
érkező vonatokhoz közvetlen kocsi csatolását, s 
lépéseket tesz aziránt is, hogy az esti sinautó he
lyett olyan vonat jöjjön, amely 3. oszt. kocsival 
is közlekedik. A küldöttség a polgármester szavalt 
megnyugvással vette tudomásul.

— Esküvő. Szemkó Kató oki. gyógyszerész 
és Hajndczy Aladár oki. vegyészmérnök-gyógysze
rész f. hó 21.-én, vasárnap d. u. fél 7 órakor 
tartják esküvőjüket a kispesti evangélikus temp
lomban.

— A m oziban szombat-vasárnap A fegyház 
angyala c. érdekfeszitő filmregény, szerdán-csü
törtökön a Kadettklsasszony c. vidám történet van 
műsoron. Minden előadás mérsékelt (30 fillértől 1 
P ig ) helyárakkal.

— Ha betegség gyötri, arra legyen gondja, 
„lgmándi“-val emésztését mindig rendben tartsa!

— D iákballagások. A veszprémi kegyes
rendi gimnázium Vili. osztályt végzett 44 tanulója 
hétfőn délben a hagyományos, szép szokással vett 
búcsút az intézettől. A ballagáson a szülőkön, is
kolatársakon kívül a gimnázium és a fiuk számos 
jóakarója is megjelent. Mindenekelőtt az épület 
bejárata alatt elhelyezett hősi emléktáblához vo
nultak, ahol Rosta Ferenc Vili. o. papnövendék 
áldozott emelkedett szellemű szavakkal a hős diák
társak emlékének, majd a gimnázium volt tanulói 
nevében dr. Berky Miklós polgármester intézett 
szárnyaló beszédet az ifjakhoz, akiket Isten, haza 
iránt való hűségre 8 az intézetben beszivott szellem 
megőrzésére buzdított, hangoztatva, hogy csak a 
jó erkölcs lehet az a fundamentum, amelyre 
jövendő életüket fölépíthetik. Végül Gombos Antal 
gimn. igazgató mondott mélyérzésü szavakkal kö
szönetét a kedves ünnepségen megjelenteknek, a
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búcsúzó diákokat pedig arra intette, hogy jellemes 
emberek legyenek. Ezután a fiatalok, az ismert 
diáknólákat énekelve, elballagtak a Vár aljáig és 
vissza.

Pdpáről jelentik: A pápai kollégium VIII. o. 
végzett növendékei kedvesen búcsúztak el az ősi 
Alma Matertől. Az emeleti folyosón gyülekezett 
szülők, tanárok és tanulótársak előtt Babos Ferenc 
búcsúzott az iskolától, viszont a távozóknak Kutas 
József VII. o. tanuló mondott istenhozzádot. Azután 
felharsant a hegedűkön és az ajkakon a .Ballag 
már a vén diák*, s az ifjak lementek az utcára és 
megkerülték a kollégiumot, amelynek udvarán szét
oszoltak,

— A MANSz gyűlése. A veszprémi MANSz 
hétfőn dr. Kenessey Pongrácné löispánné elnöklé
sével gyűlést tartott, amelynek egyik fontos tárgya 
a gödöllői világdzemborira induló1 veszprémi gim
náziumi cserkészeknek emléktárggyal való meg
ajándékozása volt. Elhatározták, hogy minden fiú
nak egy szép, magvar motívummal hímzett tarisz
nyát ajándékoz a MANSz, a kedves emlék elké
szítését pedig, a cszrkészraamakkal karöltve, a 
MANSz asszonyai végzik. A gyűlés másik tárgyát 
az egyesület első nyári fagylalt estéjének megbe
szélése képezte, amelyet junius 1.-én, a Nemzeti 
Kaszinóban, vacsora után fognak megrendezni. 
Ismerve a MANSz vezetőségének nagy agilitását 
s azt a rokonszenvet, ami az egyesület iránt vá
rosszerte megnyilvánul, bizonyos, hogy ez a fagy
lalt-este is nagy közönséget fog vonzani.

— A közfogalm at jelentő Dr. Walter sze
mináriumra hivjuk fel olvasóink figyelmét. Ez az In
tézet egyénenkénti levelező oktatással, legteljesebb 
eredménnyel vizsgáztatja vidéki növendékeit 133

— Hírek a m úzeum ból. A felszaporodott 
múzeumi anyag kívánatossá teszi, hogy annak egy 
része átrendeztessék. Egyelőre az ipari és céh
emlékek csoportja van átrendezés alatt, amely ipar
ágak szerint lesz külön választva. Eddig a csulo- 
rás és fazekas emlékek kerültek külön csoportba, 
ezt követni fogják a tobak, gombkötő, bábos, stb. 
iparágak. Dr. Nagy László múzeumi osztályőr a 
céh pecsétnyomókról állilolt össze egy tanulságos 
gyűjteményt, amelyet Cslzsár Gyula helybeli szob
rásznak művészi gipszmásolalaí lesznek áttekint
hetőbbé.

— A társadalm i egyesületek és a  TESz. 
A társadalmi egyesületektől bekért adatok már 
hónapokkal ezelőtt befutottak a Központi Statisz
tikai Hivatalhoz, — a TESz sajtóirodájának érte
sítése szerint — azonban pót'ások váltak szüksé
gessé. Ezért a Statisztikai Hivatal most újból kérdő
íveket bocsát ki a hiányok pótlására. A revízió 
szempontjából kívánatos, hogy ez egyesületek mi
előbb benyújtsák a kitöltött kérdőíveket. A Sta
tisztikai Hivatal az egyesületi revízió eredményeit 
még az ősszel közzé fogja tenni. — Egyébként az 
elmúlt héten megkezdődött az újjászervezett TESz- 
ben az egyesületek jelentkezése. A módosított alap
szabályok szerint TESz-tagságot nyerhet minden 
nemzeti irányú egyesület, amely a magyarság cse
lekvő egységét erósiteni kívánja, ha ezt levélben 
vagy elnökei által bejelcnli.
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— Képklállltás nyílt m eg városunkban 
RikóczI-tér 2. sz. alatt (Kelemen hiz), hires 
magyar festőművészek eredeti alkotásaiból. A tár
lat anyaga jóval felülmúlja a szokásos kiállítási 
anyagot úgy minőségben, mint mennyiségben. 
Kukán, Iványi, Grflnwald, Gergely, Pállya Celesz- 
tin, Edvi Ilién, Náray, Algyai, Geiger, Lengyel, 
Relnfuiz, Ács.'.Kaczián, Viski, Neogrády, Papp Emil, 
Szánthó Mária és sok jeles művész munkája sze- 
repel a tárlaton, mintegy 150 drb. Hisszük, hogy 
az anyagi siker is kielégíts lesz, mert olcsók a 
képek s  amellett igen elónyós részletre is vásá
rolhatók. A kiállítás egy hétig lesz Veszprémben 
8 egész nap megtekinthető. Belépődíj nincs. 141

— O rgonavirigos, mosolygó leányarckép 
díszíti a Magyar Lányok legújabb számának cím
oldalát. A .hamupipőke” cikksorozat, Tutsek Anna 
szerkesztő néni regénye, Farkas Imre, Majlhényi 
György novellái, Pogány Elza, S. Bokor Malvin, 
Babay József és Benedek Rózsi cikkei, sok kép 
és illusztráció, valamint a 16 oldalas . 0  thonunk” 
c. melléklet gazdagítják a magyar leányifjuság nép
szerű, közkedvelt lapját. Mutatványszámot szívesen 
küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16.

— Találtak f. hó 1.-én Balatonalmádiban, 
az utcán, egy női szőrmegal ért. Igazolt tulajdo
nosa Balatonalmádi község elöljáróságánál átveheti. 
— Találtak továbbá Veszprémben f. hó 6.-án, a 
piacon egy esernyőt. Igazolt tulajdonosa a rendőr
ségen átveheti.

— Frontharcosnap Balatonkenesén. Élet
revaló tervet valósit meg az Országos Fronthar
cosszövetség megalakult balatonkenesei főcsoportja, 
amidőn az ottani MOVE és frontharcos tagok 
Bajtársi ŰdOlöházát, amely Kertlsz Elemér orsz. 
ügyvezető alelnök és néhány lelkes társa szorgos
kodása folytán a közelmúltban épült — Pün
kösd két ünnepén frontharcos nap keretében fel
avatja s egyben a helybeli főcsoport zászlaját ki
bontja. A MÁV igazgatósága, nagy megértést ta
núsítva, különvonatot bocsájt rendelkezésre, ha 
legalább 500 jelentkező lesz kél napra. A részvé
teli dij, utazás, éjjelezés és másfélnapi ellátással, 
füzdéssel 1050 P. Részletesebb felvilágosítással a 
csoportok vezető tisztjei, vagy az Udülöház szol
gálnak.

— Nem lehet elég nyomatékosan utalni 
arra, hogy a valódi Aspirin-Tabletták helyeit ne 
fogadjunk et pótszereket. A hamisított tablet ák 
rendszerint minden egészségügyi ellenőrzés nélkül 
készülnek. Ügyeljen a Bayer- csomagolásra a zöld 
szalaggal.

— Filléres gyorsvonat Veszprémbe.
A MÁV igazgatósága május 21.-én, holnap va
sárnap filléres gyorsvonatot indít Veszprémbe, 
amely Veszprémbe 935-kor érkezik. Visszaindul 
a vonat 2035 órakor. Ezzel kapcsolatban a Vesz
prémi Idegenforgalmi Bizottság Bokrossy Jenő mű
szaki főtanácsos elnökiéi ével ülést tartott, melyen 
megállapították a vendégek ilt idézésének és szóra
koztatásának programját. Ezek szerint az érkező 
vendégeket az állomáson a katona- és leventezne- 
kar fogadja, majd fél 12-ig körséta lesz a város
ban. Fél 12-kor püspöki szentmise a kirándulók 
részére a székesegyházban. 12—1-ig a honvéd
zenekar ad térzenét az Erzsébet-téren. 1—3 ig 
ebédidő a különböző vendéglőkben, illetve akik 
hoznak ebédet, azok a kerthelyiségekben ebédelhet
nek. Ebéd után’, a Betekints-völgybe, a Kiskuti 
csárdába és az Aranyos-völgybe kirándulások kö
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vetkeznek. Majd 4 órakor a moziban, fél 5-kor a 
színházban lesz előadás a vendégek szórakozta
tására. A sportkedvelők 4 órakor a VTC pályán 
a MOVE—VTC meccsben gyönyörködhetnek. Fél 
7-kor a helybeli dalárdák adnak szerenádot az 
Erzsébet-téren. Majd kivonulás az állomásra. Rész
letes útmutatást az Idegenforgalmi iroda nyomta
tott tájékoztatója nyújt.

— Intelem a hadikölcsöntulajdonosokhoz.
Illetékes helyről felhívják a hadikölcsönkölvény- 
tulajdonosok figyelmét, hogy — a pénzügyi és 
közigazgatási hatóságokhoz beérkezett feljelentések 
és panaszok szerint — részben különböző, hang
zatos néven alakult, u. n. .hadikölcsönpá'tok'1 és 
különböző, hadikölcsönüggyel foglalkozó sajtóter
mékek ügynökei járják be az országot, akik hang
zatos igé etekkel a hadikölcsönsegélyeknek a bel
ügyminisztériumnál való kieszközlésé; Ígérik, az 
igényjogosultakat arra igyekezvén rábirni, hogy 
ezekbe az u. n. „hadikölcsönpártokba* lépjenek be 
és sajtótermékeikre fizessenek elő. Saját érdekük

ben figyelmeztetik az érdekelteket, hogy minden 
hadikölcsönsegélyre jogosult minden közbenjárás 
nélkül is megkapja a neki járó segtlyt, ha az elő. 
irt feltételeknek megfelel, és hogy az u. n. „hadi- 
kölcsönpártok* és hadikölcsönnel foglalkozó sajtó
termékek kizárólag nyerészkedési szándékkal alakult 
magánvállalkozások, amelyek a hadikölcsönsegélyre 
jogosultak érdekében eljárni nem alkalmasak és 
gyakorlatban módjuk sincs arra, hogy a nekik 
adott megbízásnak eleget tegyenek. Amennyiben 
bármelyik hadikölcsönsegélyre jogosult kötvény- 
tulajdonosnak bármiféle panasza vagy kívánsága 
volna, forduljon kizárólag az erre egyedül illetékes 
belügyminisztériumhoz, amely minden esetben a 
legkészségesebben és a legrövidebb idő alatt intézi 
el ezeket az ügyeket.

— Búcsúzó igazgató . Pápáról jelentik: Szarka 
Lajos, a pápai áll. lanitóképzőinlézet igazgatója 
35 évi szolgálat után nyugalomba vonul. Az inté
zet tanári kara és ifjúsága vasárnap délelőtt bú
csúzott el tőle ünnepélyesen és Sdghi Tamás a taná
rok, Bősze Imre a tanítványok nevében mondtak 
meleg búcsúszavakat. Kit kis elemista pedig 35 
szál fehér szekfüböl álló csokrot nyújtott át neki. 
Szarka Lajos könnyekig meghatva mondott köszö
netét az ünnepeltetésért. Az ünnepélyen, titkára kí
séretében, jelent volt dr. Antal Géza ref. püspök is.

— „Anyák Napjá“-n ünnepi hangú tarta
lommal jelent meg Az Én Újságom. A népszerű 
Ali basa és a Kacsa állatkerti és amerikai kaland
jain kívül folytatódik a Babay.regény, ezenkívül 
Pálosy Éva, Benedek Rózsi meséi, Gyökössy Endre 
és Havas István versei, nagy sereg színes illuszt
ráció, stb. van benne. Mutatványszámot szívesen 
küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16.

— Evangélikus leányok kulturestje. Pá
páról jelentik: A Pápai Evang. Leányegylet múlt 
szombaton kulturestét rendezett a gyülekezeti ta
nácsteremben. Dr. Edeiényi-Szabó Gyula orvos 
tartott tanulságos előadást a narkózisról, illetve 
annak kifejlődéséről. A szépen látogatott estén 
közreműködött még a vegyeskar, Tóth Giziké zon
goraszámmal, Horváth Bözsike szólóénekkel, Ba
logh István s.-lelkész szavalattal. A közönség elis
merő tapsaival adózott a szereplőknek.

— „Uj Menetrend". Most jelent meg a 
pirosfedelü .UJ Menetrend“ teljesen átdolgozott és 
kibővített nyári kiadása, mely a pontos és meg
bízható menetrendi és díjszabási adatokon kívül a 
„MAVART” összes autóbuszjáratainak legújabb 
részletes menetrendjét is közli. Ára 60 fillér. Kap
ható minden könyvesboltban (lbusz) és dohány
tőzsdében.

— Uj vasúti menetrend. A MÁV vonalain 
május 15. tői uj nyári menetrend lépett éleibe, 
amelynek indulási illetve érkezési adatai Vesztémet 
illetőleg a követ tezők: Ujdombövárra i . : 4.19, 
13.15, 17 08 1910; Bpest K. p. u.-ra (Alsóörsön 
át): 4 20, 14.40, 17 46; Tapolcára: 4.20, 6.27", 
10.33, 13 20”, 14.40,16 20, 17 46,20 40; Bfüredre: 
8 34*, 13.20; Alsóörsre: 4.20, 6.27*, 8.34*, 10 33, 
13.20, 14.40, 1620, 17.46, 2 040 ; Bpest DV-ta: 
(Székesfehérváron át): 5 23, 7.14, 12.13, 13 45, 
1708, 1932; Győrre: 7 14, 12.13, 13.45, 18.30, 
20.23*; Celldömölkre: 5 23, 10 00, 13.15, 18 30; 
Veszprém Külső p. u.-ra : 4.19, 5.23, 7.14, 10.00, 
12 13. 13 15, 1345, 17.08, 18 30, 19.10, 19.32, 
20 23* órakor. Veszprémbe érkezik Ujiombóvárról: 
7 35, 11.19, 17.41, 22 42; Bpest. K. p. u.-ról

VENDÉGLŐ MEGNYITÁS!
Van szerencsém  a  nagyérdem ű közönség szives tudom ására hozni, hogy vendéglőm et (volt H ungária Sörcsarnok)

a mai igényeknek megfelelően, fővárosi m inta
■ szerint átalakítva, újonnan berendezve* 140

HUNGÁRIA SORHÁZ ES ETTEREM
néven megnyitottam.

K im é ré s re  k e rü ln e k  a z  E ls ő  M ag y a r R é szv é n y  é s  D ré h e r-fé le  K ő b á n y a i S ö rg y á ra k  v ilá g h írű  
s ö re i  f r i s s  c sa p o lá sb a n . K itűnő b a la to n m e llé k i ó- é s  u jb o ro k .

Naponta változatos friss villásreggeli. Háziasán készült hideg és m eleg ételek.
Olcsó árak! A b o n e n se k e t a  le g m é rsé k e lte b b  á r é r t  e lfo g ad o k . Pontos, szolid kiszolgálásI
Amidőn a nagyérd. közönség pártfogását kérem, igyekezni fogok kedves IfAVíntj I a ino uonHártloo H u n n á  ni Q QXnliáo 
vendégeim igényeit mindenkor a legnagyobb előzékenységgel kielégíteni M llf tw  LdjUo VoUUogiOS) n U I lg d l í l  kmHoZi
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Egy egészen új szappan,
már az illata is tanujele jóságának!

Az ABC szappannal végzett első mosás után 
minden háziasszony meggyőződése: soha többé 
nagymosás Hutter ABC szappan nélkül! Ez az új 
szappan kíméli a fehérneműt, szavatoltan tiszta 
és olcsóbbá teszi a nagymosást, mert nagyon 
kiadós-és ami talán a legfontosabb: dús habzóké
pessége megkönnyíti a mosást és feleslegessé teszi 
az ártalmas, fáradságos rumplizást. A fehér
nem ű egy-kettőre hófehér lesz és sokáig új marad

Á z ABC m o sási e l j á r á s :

Iá z t a t á s  A s s z o n y -  
d i c s é r e t  mosóporral

mosás ABC szappannal

kifőzés ABC szappannal'

HUTTER S Z AP P AN
<AlsóörsBn ál): 21,28- Tapolcáról: 7.09, 8 18, 
12.12, 17.05, 18.27, 20.21. 21 28, 23 30*; Alsó
örsről : 709, 8 18, 12 12, 1705, 1 8 2 7 ,2 0 2 1 , 
21.28, 23 30*; Bpest D V ró l (Szfehéiváron ál): 
7 35, 10.32, 13.14, 16 14, 18.54, 22 42;
Győrről: 7.10,833*. 1032, 14 18, 17.41; Cell- 
dömölkről: 7 35, 11.19, 17.41, 20 07; Vesz prím  
K. p. u.-ről: 7 10, 7 35 ,8  33*. 10 32, 11.19, 13.14, 
14.18, 16 14, 1741, 1854, 2007, 2242

— Veszprém  idedenforgalm i póstabé- 
lyegzSje. Szerda óla Veszprém város propaganda 
póstabtlyegzőjével is lebélyegezve mennek Vesz
prémből szerte az országba, sőt az egész világba 
továbbitolt levelek és levelezőlapok. A bélyegzőn 
olt hívogat a város idegenforgalmi jelmondata: 
.Vadregényes Veszprémben olcsón nyaralhat'" 
Nagy István póslafönők ezalkalomból kedves figye
lemmel kOszóntőlte a város polgármesterét és az 
idegenforgalomban tevékenykedő tisztviselőket azo
kon a levelezőlapokon, amelyekre első Ízben nyom
ták reá a pósta uj bélyegzőjét. A bélyegzőt a vá
ros rendelte és az egyelőre csak az 1. sz. pósta- 
hivatalnál, a nyári féléven át lesz használatban. 
Örömmel OdvOzOljUk a város tlgyes elgondolását 
és biztosra vesszük, hogy az uj póstabélyegző is 
hatékonyan hozzá fog járulni, hogy székvárosunk 
híre, neve, idegenforgalmi jelentősége országosan 
ismert legyen.

— M egjelent a  .M illiók Könyve* Courlhs- 
Mahler: .Asszonyi áldozat* c. müvének második 
kőtele. Kapható mindenütt, ára 20 fillér. Előfize
tés, negyedévre 13 legény, 2 4 0  P.

— A póstaau tóbuszok  uj menetrendje. 
A veszprémi pislafőnökség közli: A póstaautóbu
szok uj menetrendje május 15.-től a következő: 
Veszprém—Nagyvázsony— Tapolca: Veszprémből i.: 
13'55, Nagyvázsonyba é.: 14 55, tovább i.: 635, 
Tapolcára é.: 745. Visszaindul: 13 45, Nagyvá
zsonyba é.: 15 02, tovább i.: 5 50, Veszprémbe é.: 
6'41. Veszprém—Pápa: Veszprémből i,: 5'20, 13T5, 
Pápára é.: 7-20, 15 30. Visszaind.: 5‘30, 1535, 
Veszprémbe é.: 7'30, 1150. Veszprém— Enylng: 
Veszprémből i.: 13 10, Enyingre é.: 14 30. Vissza
ind.: 6*06, Veszprémbe é : 7 35. Veszprém—Bala
tonfüredi Veszprémből i.: 13 50, Bfüredre é.: 14 36. 
Visszaind.: 6'44, Veszprémbe é.: 7 40. Veszprém— 
Veszprém-külső-pályaudvar: Veszprémből i.: 6 41,
9 52, 13 07, 1648, 1812. Külső p.-u. érk.: 7 18,
10 10, 1325, 17-06, 18-30. Visszaind.: 7'23' 10 20, 
13 30, 17-30, 18-40. Veszprémbe é.: 7.41, 10 38, 
13-48, 17-48, 18-58.

H íre k  a  c s e rk é a z d z a e m b o r író i.
A Cserkészfeladatok Csoportja máj. 13. és 

14 *é.i tartott! összejövetelét a Cserkészparkban, 
vitéz Faragó Ede csoportvezető vezetésével. — 
Megint szélhámoskodnak a dzsembori nevében! 
Diószeghy nevű szélhámos Teleki Pál gróf hami
sított aláírásával ellátott hamis megbízólevéllel 
gyűjt cserkészcélokra, állítólag mint cserkész felde
rítő. Átadandó a legközelebbi rendőrnek. — A 
cserkészfeladatok csoportjának rendezésében or
szágos riadó lesz junius közepén s akkor vala
mennyi cserkészcsapat fölvou'ást rendez. Ugyan
ekkor jelennek meg a külföldön már ismert Jam- 
boree-plakátok is. A riadójelet gróf Teleki Pál

Előzd meg a nagyobb bajt, 
BAYER PURG0 enyhén hajt, 
Egészségnek mit sem árt, 
Utánzattól szenvedsz kárt.

adja le. — A Légügyi Hivatal a cserkérzrepülők- 
nek adományozott egy „Professzor- tipusu, nagy
teljesítményű repülőgépet, amelynek berepülése 
most történik. A gép neve „Székesfehérvár- . Ezt 
a gépet fogják motorvontatásos repülésre felhasz
nálni a dzsemborin. A „Karakán- nevű vitorlázó- 
repülőgép építése is a vége felé közeledik. Ez lesz 
az egyik versenyrepülőgép. — Május 28.-án dél
ben 12 órakor a san-franciscoi World League of 
International Education rádió leadásainak soroza
tában a Magyar Cserkésszövetség és a Rákóczy 
Kollégium is szerepelnek a mikrofon előtt. — A 
Királyi Magyar Automobil Club és a Touring 
Club s a többi valamennyi magyar automobil 
egyesület felajánlotta szolgálatait a világdzsembo- 
rira. A KMAC európai csillagturát is kiván rendezni.

Poloskairtásü 
!! Ciángázzal!!

F ia c h e r  S z - fe h é rv á r , K o ssu th  u .B

Veszprémi m.b. SSSUiri.*.
74 D isk ré t  - o lc só  - g a ra n tá lt  I

— Filléres balatoni kórtelefon. A keres
kedelmi miniszter május hó 16.-tól filléres távbe
szélő tarifát léptetett életbe, amely szerint szep
tember 15.-ig a balatonmenti helységek egymás
közti forgalmában a beszélgetési dij, távolságra 
való tekintet nélkül, az első három percért 40 
fillér, minden további megkezdett perc 14 fillér. 
Vasárnapi pótdij nincs. Az esti órákban is ugyanez 
a dij. A várható forgalom-emelkedés miatt a na
gyobb helyeken este 9 óráig lesz szolgálat. A ba
latoni körtelefonban Veszprémmegyéből a kővet
kező fürdőhelyek, illetve helységek vesznek részt: 
Balatonakarattya, Balatonaliga, Balatonalmádi, Ba
latonkenese, Balatonszabadi fürdőtelep, Fűzfő, Lep
sény, Siófok, Siófok fürdő és Veszprém.

— A tan ító ság  kóréból. A kultuszminisz
ter Kesslerni Molnár Olga nagyvázsonyi óvónőt 
a veszprémi állami kisdedóvóhoz nevezte ki, Helyébe 
Schmidbauer Berta óvónő került. — özv. Molnáráé 
Újvári Margit tanítónő a nagyvázsonyi állami 
elemi népiskolához kapott h. tanítónői megbízatást.

—- Egy csoda-papagályról. Valaki egy 
papagályt kapott ajándékba, de nem akart beszélni. 
Mély álomba merült, de másnap felébredt és az
óta folyton ezt hajtogatja: „Tolnai... Tolnai... 
Tolnai...* Milyen Tolnait emleget a Lóri folyton ? 
Talán Tolnai Világlapját?...

—  Kerékpárbaleset. Kuti Jenő kispéci fiatal
ember a vörösberényi öreghegynél kerékpárjával 
lefelé haladtában a kormánykerék eltörött s a ke
rékpárról leesett. Ajka elrepedt, nyelvét elharapta 
s más súlyos sérüléssel szállították mentőink a 
veszprémi kórházba.

— A mozi műsora. Ma szombaton (20.) 
fél 7 és 9, vasárnap (21.) 4, fél 7 és 9 órakor, 
minden előadáson mérsékelt — 30 fillértől 1 P-ig 
terjedő — helyárakkal: „A fegyhdz angyala* t 
dráma 10 felvonásban. A négy főszereplő: Valter 
Huston, Constance Cummings, Philips Holmes és 
Boris Karloff. A film végig érdekfeszitő. Gazdag 
kiegészítő műsor: Magyar és Fox Hangos Híradók, 
„Fox varázsszőnyeg*, végül „Bálnavadászat- . — 
Szerdán (24 ) Iái 7 és 9, Áldozócsütörtökön (25.) 
4, fél 7 és 9 órakor „Kadettkisasszony*, vidám 
történet egy szerelmes hadseregről. írták: Roda 
Roda és Fritz Gtünbaum. Zenéjét Róbert Stolz 
szerezte, rendező Bolváry Géza. Főszereplők Halma) 
Tibor, Dolly Haas és Oustav Fröhlich. Nagy si
kere volt a filmnek bemutatása alkalmával is |t  
Így érthető az a nagy érdeklődés, amivel rég-
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Dr. WALTER SZEMINÁRIUM
legolcsóbban és biztos sikerrel készit elé 

középiskolai Összevont 
m a g á n v iz e g á k ra  é s  é re tt s é g ire .

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

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

óta virja a közönség. Elózóleg kiegészítők és hír
adók. A film minden előadásén az ismert mérsé
kelt helyárak. Az eme napokra váltott jegyek elle
nében a jővő szombat-vasárnapi (27. és 28.) elő
adásokra szóló jegyeknél a filléres helyárnak meg. 
felelő értékét a mozi pénztár visszatéríti, miért is 
a  .Kadettkisasszony* előadásának jegyeit a kö
zönség őrizze meg.

— Népművelési bizottsági tagok kine
vezése. A kultuszminiszter Szokolszky Rezső ny. 
tanfelügyelőt és Rhé Qyulít, a várm. muzeum 
igazgatóját a Veszpiémmegyei IKN Bizottság tag
jaivá nevezte ki.

— Ö sszeesett. Kovács Imre veszprémi mol
nár-segéd a Kocsis-malomban hirtelen rosszul lelt, s 
Összeesett. Eszméletlenül mentőink a helybeli kór
házba szállították.

— B aleset favágás kOzben. Kdntás Gábor 
veszprémi lakos favágás közben a baltával bal- 
hüvelykujját levágta. A mentők részesítették első 
segélyben.

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

— F ölakaszto tta  m agát, m ert á rverést 
tű z tek  a  házá ra . Miháiyháza községben Illés 
Lidia 72 éves hajadon, amialt való elkeseredésé
ben, mert összekuporgatott pénzén szerzett és fenn
tartót! haszonélvezetével megterhelten unokaöccsé
nek ajándékozott házára a bíróság árverést tűzött 
ki, a végzés átvétele után ünnepélyesen felöltözve, 
ágyát felbontotta, szobáját lelehintette virággal, s 
felakasztotta magát. Mire tettét észrevették, meghalt.

— Elgázolt kisleány. Bakonykoppány köz
ségben Horváth József naggyimóli kocsis fogatá
val Eigntr Lipól 4 éves Teréz nevű leánykáját el
gázolta. Szerencsére a kisleány sérülése nem súlyos.

— Elfogott kom m unisták. Pápáról jelen
tik : A győrszentiváni csendőrség megkeresésére a 
pápai járási csendőrség, a rendőrség közreműkö
désével, letartóztatta Wurmfeld József pápai állás
nélküli fiatat tanítót, aki Györszenlivánon a mun
kásság körében állítólag kommunista agitációt 
folytatott. Letartóztat ák Helmlich Sándor és Heim- 
lich Jenő iparos-segédeket is, akik csak nemrég 
jöttek át Győrről Pápára, hogy a kommunista 
eszmének híveket szerezzenek. Mindhármukat meg
vasalva átszállították Győrre.

IR O D A L O M  és H Ü K É S Z E T .
(Az elbeszélésről) irt tanulmányt Székely 

Tibor az UJ Idők-ben. Az ismét kedvelné vált iro
dalmi műfajt ismerteti s foglalkozik az uj magyar 
novellistákkal is, akiknek legértékesebb írásai a 
.Magyar Elbeszélők* c. uj sorozatban jelennek 
meg a .Könyvnap*-ra. A sorozat első könyve Te- 
rescsényi György legkiválóbb novelláinak gyűjte
ménye. Heiczeg Ferenc szépirodalmi lapjának gaz
dag tartalmát Csathó Kálmán és Aíicc Berend re
gényfolytatásai, Babay József és Török Sándor el
beszélései, Erdélyi József és Falu Tamás versei, 
Krónikás .Kis Tárcá*-ja, Ruzilska Mária üli levele, 
a .Kevés pénzből jól élni, tanulni szórakozni...' 
hasznos cikk, könyvismertetés, apróbb cikkek és a 
népszerű rovatok teszik teljessé. A magyar közép- 
osztály kedvelt hetilapjának kiadóhivatala: Bpest, 
VL, Andrássy-ut 16. bárkinek szívesen küld mu
tatványszámot. Előfizetés: negyedévre 64 0  P, 
egyes szám 50 fillér.

(A tavasz szenzáció ja) a Tűzhely májusi 
száma. 32 pazar oldala végig szórakozás és gya
korlatilag értékesíthető tanulság. A modern villaépi- 
tésről. a családi konykakertröl, a berlini nőkiállilásról 
szóló érdekes cikkeken és beszámolókon kívül Krudi 
Gyula és Nádai Pál Írásait s Ritoók Emma uj re
gényét olvashatjuk, Bőven illusztrált, friss párizsi 
divatbemutató, kitűnő konyhareceptek, uj fejezete 
az aaszonyi ügyességeknek, gyermeknevelési prob
lémák váltakoznak természettudományi közlemé
nyekkel, humorral, szépirodalommal. Különös si

kerre tarthatnak számol a Tűzhely keresztrejtvé
nyei. A gazdagon illusztrált kiállításában is előkelő 
Tűzhely egyes száma 60 fillér, mindenütt kapható.

(Magyarok Éneke.) Szalhmáry István, a 
Petőfi Társaság tagja megrázó erejű költeményt 
irt, melynek minden strófája .Vesszen a trianoni 
átok* refrénnel végződik. A költeményhez Sándor 
Jenő irt dallamos, népszerű zenét. A Magyar 
Nemzeti Szövetség ezt a költeményt a Trianon 
elleni harc lelkesítő, buzdító dalának szánta s 
ezért 50 filléres levelezőlapokon teszi hozzáférhe
tővé a magyar közönség számára. A szövetség 
ezúton is kéri valamennyi magyar dalos egyletet, 
iskolát, valamint az egész magyar társadalmat, 
hogy a . Magyarok Éneké*-t fogadják szeretettel s 
hazafias ünnepélyeken énekeljék, vagy szavalják. 
Megrendelhető a Magyar Nemzeti Szövetségnél 
(Bpest, V. Géza-u. 4 ,  félemelet).

(M agyar Zenealbum .) A .Magyar Szépmi- 
vés Céh* kiadványaiban utat nyit azoknak az Írók
nak és zeneszerzőknek, akik tehetségük ellenére 
sem tudnak terrénumot találni munkásságuknak. 
A Magyar Zenealbum most megjelent 2. száma 
u|abb bizonyítéka ennek. A .Magyar Szépmives 
Céh* úgy kiadványaira vonatkozólag, mint bármely 
művészeti ügyben készséggel ad felvilágosítást. Le
vélcím : Magyal Szépmives Céh, Újpest, 8. poslafiók.

SZÍNHÁZ.
Zsákba macska.

(Operettbemutató.)
A színi szezon egyik legsike ültebb előadását 

élvezte az a szép számú közönrég, amely szom
baton és vasárnap a Zsákba macska bemutatójára 
kiváncsi volt. Lám I egy jó operettől még a sokat 
szapult veszprémi közönség sem idegenkedik. A 
jó és rossz darabokat Veszprémben is ismerik. 
Meleg és kedves muzsika, amelyből azonban nem 
hiányoznak a modern zene dübörgő részletei sem, 
élénk játék, ötletesség, rengeteg tánc és végül 
sok-sok kacagás jellemzik Szilágyi László sikerült 
darabját. A sportfiut, aki a lányokban csak a vi- 
kendpajtást becsüli, de később rájön, hogy asszony
nak mégis csak a nagymamák állal nevelt kislá
nyok valók, Földessy próbálta megformálni, de 
kevés szerencsével. Megérzik játékán, hogy inkább 
a prózában van otthon. Partnere, Jurik Ica elraga
dóan kedves volt és ha hangja kissé erősebb tenne, 
nem is tudnánk hibát felfedezni nála. Komikusa
ink közül Fülöp remekelt. Természetes humorával, 
kiváló arcjátékával nevetőorkánt idézett föl. Kő- 
rössy a táncok terén nyújtott szenzációsat, de 
komikuma kissé mesterkélt volt. Partnere, Nóti

Ha jól és nagy 
választékban 

óhajtunk

könyvet, papirt, 
írószert
vásárolni,

" T
keressük fel bizalommal

FODOR FERENC
k ö n y v -  és p a p lrk e re s k e d é s é t .

Balatonalmádi legszebb részén, 
közel a  strandfürdőhöz,

villa-telkek eladók.
Jutányos árak!

Bővebbet a veszprémi ingatlan- 
forgalmi irodák, vagy a tulajdonos:
Szent Anna-tér I. szám  alatt. I43

Margit, nagy ígéret a színpad részére, mert úgy a já
ték, mint az ének és táncolás terén kitűnő. Garami 
Jolán, Sümeghy, Mihályi Mária, Rónai, Horn mind 
becsülettel kitett magáéit. Különösen Garami Jo
lánnak volt jó napja. A három kis cirmos, nev- 
szerint Kallós Éva, Borbás Lili és Juci is igen 
kedvesek voltak, szinte hallani lehetett dorombo
lásukat. Endre karnaggyal az élen a zenekar Eise- 
mann Mihály dzsessz-zenéjét tudással interpre
tálta. Sziklay Jenő pedig jeles rendező volt. (ö t . / )

Az igazi asszony.
(Bemutató.)

A mull héten már a harmadik prózai darab 
volt, ami — tekintve a darabok értéktelenségéi s a 
próza iránti csekély érdeklődést — egy kissé sok. 
Csak bámulunk Vaszary Jánoson, a szerzőn, aki 
egy órán át tartó előadásában tömi a sok ügyes 
gondolatot és szellemességet egy, a nőkben csaló
dott fiatalember szájába, majd egy másik órán át 
ugyanezt teszi egy mindenáron hódítani kívánó 
asszonnyal. A darabnak azonkívül, hogy elszóra
koztat, semmi különösebb története, vagy fordula
tossága nincs. Helyesebb lett volna, ha azt a sok 
öttetbombát, amit a szerző ilymódon két órán át 
elpuffoglatoit, a cselekmény élénkítésére használta 
volna fel. Harmalh Jo'án és Földessy kihoztak 
mindent a darabból, amit tehetett, de hát a mű. 
vet ők sem tudták megváltoztatni. Minden dicséret 
megérdemli ezért őket. A többi szereplőknek nem 
volt alkalmuk szerepük rövidségénél fogva tudásu
kat csilllogtatni. (Ih. j.)

Angyalt vettem  feleségül.
(Bemutató.)

Vaszary János nagysikerű bohózata kedden 
kevés közönséget vonzott. Pedig a darab ötletes, 
a kacagtató, sokszor csiklandó téma sok erkölcsi 
igazságot takar. A csalódott fiatalembert Földessy 
kiváló tudással alakította. Az égből szállott, de az 
emberek által elrontott angyal szerepében Jurik 
Ica igen bájos volt. Fülöp ezúttal is hangos derül 
kellelt. A zsinlén jó Sarlaynak pedig érdeme, hogy 
a sikamlós részeket tompítani igyekezett. Nagy 
Gábornak nem volt kedvező szerepe. (Ih. j )  

*
Hibaigazítás. Legutóbbi téves közlésünk 

hetyreigazitásakép közöljük, hogy az .Amikor a 
kislányból nagylány lesz* c. operettben a nagy
hatású, nehéz apacstáncot Kőrössyvel nem Borbás 
Juci, hanem Kelemen Karola táncolta.

A színház utolsó heti slágerei. Jövő 
héten már a bucsuetőadások következnek és min
den este a szezon leghatalmasabb sláger-operelt- 
ujdonságai kerülnek egyetlenegyszer színre. Műsor: 
Vasárnap d. u. .Zsákbamacska* mérsékelt hely- 
árakkal, este: .Nyitóit ablak*, bértelszünetben. 
Hétfőn: „Sulamith* 50“/o-os h. á. Kedden; .Pil
langó*, nagy revü-operettbemulaló. Szerdán: A 
Veszprémi Polg. Dalegyesület rendezésében .Ci
gánybáró*. Bérlelszünet. Paszpartúk éB kedvezmé
nyek nem érvényesek. Csütörtökön d. u. .Nyitott 
ablak*, mérs. helyárakkal; e ste : .Érik a buzaka- 
lász*, nagy operettbemutató. Pénteken: Az ,Ezer|ó* 
előkészületei és a nézőtér átalakítása miatt nincs 
előadás. Szombaton d. u. .János vitéz*. Utolsó 
ifjúsági és katona előadás. Rendkívül mérsékeli 
helyárak; este : .Ezerjó*, nagy revü-operettbemu
tató. Vasárnap d. u. .Érik a buzakalász*, mérs. 
h. á . ; e ste : „Ezerjó". Hétfőn utolsóbucsuelőadás 
a teljes személyzet felléptével. Nagy kabaré.

Laurlsln Lajos Pápán. Pápáról jelentik: 
Laarisin Lajos, az Operaház gyönyörű hangú le- 
noristája hétfőn este Pápán vendégszerepeit Deák 
Lőrinc színtársulatánál. A .Cigánybáródban Ba- 
rinkayt játszotta és zajos óvációban részesült. Ma 
szombaton ismét Pápán lesz, amikor a .Három a 
kislány* operettben Schubert-el fogja alakítani.
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KÖZGAZDASÁG.
* A balatoni gyógy- és  üdülőhelyek ház- 

adóm entessége. A Balaloni Szöveiséj kérte a 
pénzügyminisztertől a balatoni gyógy és üdülő
helyek házazdómenlességének fölemeléséi s lehe
tőleg póladó alól való mentesítését. A pénzügymi
niszter most értesítette a szövetséget, hogy meg
engedi, miszerint a jelzett gyógy- és üdülőhelye
ken l a két szobás épületek 20 évi, 2. az üzlet
helyiségek (szállodák, penziók is), valamint a négy
szobás épületek 25 évi, 3. a legalább 10 vendég
szobával biró szállodák és penziók pedig 30 évi 
rendkívüli ideieglenes házadómentességben része- 
sittessenek.

* Gazdatanulmányl kirándulás. A Fejér, 
Tolna- és Veszprémmegyei Gizdatiszti Kör, a felső 
és alsódunántuli testvér körökkel karöltve, május 
24-én, szerdán tanulmányi kirándulást rendez, 
amelynek célja a pé;i és peremarloni műtrágya
gyárak üzemeinek megszemlélése s egyúttal isme
reteik gyarapítása a műtrágyázás terén. A kirán
duláson szívesen látják a kis- és nagygazdákat is 
és mindazokat, akiket a tanulmányi ul érdekelhet. A 
veszprémi éa Veszprém vidéki résztvevők, megfe
lelő számú jelentkezés esetén, külön autóbuszon 
tennék meg az ulat s ennek költsége személyen- 
fcint 3—4 P be kerülne. Indulás d. e. 10 órakor 
az Erzsébet-szállótól. A kirándulni szá rdokozókal 
kérik, hogy részvételüket legkésőbb május 22 -lg 
a Veszprémvárm. Gazd. Egyesületnél jelentsék be.

* Tenyésszünk selyem hernyót. A selyem- 
tenyésztéssel még a mai rossz gazdasági viszo
nyok közölt is jelentékeny pénzkeresethez lehet 
jutni, csak érteni kell hozzá. A selyemtenyésztés e 
napokban veszi kezdetét s akik foglalkozni akar
nak vele, sürgősen jelentkezzenek vidéken a köz
ségi selymérpete kikeltetőknél, Veszprémben pedig 
özv. Léimért Józsefné selyemt. felvigyázónál: Kert- 
alja-u. 17 , ahol egy minden utasítást népszerűén 
leiró hasznos kis füzetet is kaphatnak ingyen.

* A gyflmölcsöskert aktuális teendőit is
merteti a Növényvédelem és Kertészet legújabb 
száma. Cikkeket közöl még a muskátliról, a kajszi
barackfák gutaüiéséről, a diófa nyeséséről, a bő 
gyümölcstermés feltételeiről, a szőlőmoly iriáaáról, 
a mák férgesedéséről, a verebek irlásáról slb. A 
dúsan illusztrált két szaklapból a Növényvédelem 
kiadóhivatala (Budapest, Földmívelésügy Minisz
térium) egy alkalommal díjtalanul küld mutat
ványszámot.

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

A Move VSE itthon a győri ETO val játszott 
bajnoki mérkőzési és 3 :1  (2 :0 ) arányban veresé
get szenvedett. A helyi csapat, mint már az utolsó 
négy mérkőzésen is, határtalan balszerencsével 
küzdött A második fé!idő első felében állandóan 
szorongalta jóképességü ellenfelét, addig mig egy 
játékosát a biró szabálytalanságért ki nem állította. 
A MOVE gólszerzője Próder. Jók a MOVE-ból 
Sárdy, illés, Sulák és Próder. Biró Slrasser.

A VTC Tatabányán a TSC-löl szenvedeti 
4 :0  (3 :0 )  arányú vereséget. A bajnokságra pá
lyázó TSC tehnikai fölényét a lelkes, de tartalé
kos VTC nem tudta megakadályozni és veresége 
megérdemelt. A VTC-ből csak Kálmán, Molnár éa 
Füzes elégített ki. B iró; Böhm.

Sopronban a Kinizsit erős küzdelem után 
2 :1  (1 :0 ) arányban kényszerűéte megadásra a 
SFAC. A Kinizsi erre a mérkőzésre sem tudott 
komplett csapattal felállni s tartalékos játékosai 
sem feleltek meg a beléjük helyezett bizalomnak. 
Csak Tóth hátvéd és a belsőcsalárok játszották ki ren
des formájukat. Gólszerzőjük Kalmár. Biró Parányi.

Másodosztályban Fűzfő értékes pontot adott 
le Siófokon, amennyiben 3 :3  (2 :1 ) arányban 
döntetlenül végzett. Fűzfő nagyobb rutinját Siófok 
lelkesedéssel pótolta.

Zalaegerszegen szép sikerrel szerepelt a pá
pai Perutzgyár. Hatalmas küzdelem után 2 : 1 (1 :0) 
arányban győzte le a ZTE-t. Gólszerzői: Peiszner 
és Borza. Jó, a góllövőkön kívül, a közvetlen vé
delem. Biró: Takács. (í. I.)

o  V asárnapi lab d aru g ó  program . A két
helyi együttes: a Move VSE és VTC, a VTC pá
lyán, a pápai Kinizsi a győri DAC al Pápán, II.

November l-re kiadó
Rákóczi-tér 1. szám alatt,
a város legforgalmasabb pontján levő mi

üzlethelyiség,
melyben most az Angol Ruhaáruház van. 
Bővebbet dr. Rosenberg Jenő városi főorvosnál.

osztályban szintén a döntőmé'kőzé3t a FAC a 
Várpalotai Unióval Fűzfőn éa Siófok Bfüreddel 
Bfüreden játszanak bajnoki mérkőzést.

o A Veszprémi Levente Egyesület me
gyei bajnoksága. A Veszprémi Levente Egyesü
let — élén dr. Csiba Mór min. tanácsos, pénz- 
flgyif?azgalóval, mint elnökkel — vasárnap rendezte 
meg vármegyei bajnoki birkózóversenyét, amelyen 
az egyesület több pártfogója is megjelent. A mér
kőzésen Fűzfő éi Ajka birkózói is indultak,ze u'ób- 
biak között kisközépsulyban Szép Zollán, aki or
szágos viszonylatban is elsőrendű birkózó. A baj
nokság eredménye a következő: Légsuly: 1. Lennert 
József, 2. Simon Lajos, 3. Berinyi István. Pehely
sú ly : 1. Schmidt Antal, 2 Fekete Kálmán, 3 Ho - 
váth István (Fűzfő), 4. Fürstner Lőrinc. Könnyű 
sú ly : 1. Bencsik Mátyás, 2 Kiss Ferenc, 3. Szedlák 
Ferenc. 4. Thalmann Rihárd. Kisközépsuly: 1. Vig 
Lajos, 2 Szép Zolán (Ajka), 3 Hruer Miklós 
(Fűzfő). Nagyközépsuly: 1. Lehnert István, 2. Neu- 
mayer Károly, 3. Dombai Lajos (Ajka). (Akiknek 
neve után nincs helységnév, azok vszprémiek.) 
A verseny főrendezője Miskey Árpád szövetségi 
edző volt, akit külön dicséret illet meg. A jelesül 
sikerült verseny után a várm. testnevelési felügye
lőség Moldoványi Tivadar többszörös birkózóbaj
nokot, a birkózás terén kifejtett munkásságával 
szerzett érdemeiért, díszoklevéllel tüntette ki. A 
dijakat Szakonyi Lajos városi testn. felügyelő osz
totta ki, lelkesítő, szép beszéd kíséretében a le
venték között, akik fölvonulásuk előtt a „Hinusz'-t 
énekelték, végül pedig a „Hiszekegy- et mond ák el.

■ ■

■ nagy ■
■ v á la sz té k b a n  ■
I  kap h ató k  ?

FODOR FERENCI
könyvkereskedésében, •

Veszprém. ■
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Anyakönyv.
Születés: Fébert Lajos napsz. és Rozner Rozália fia 

Lajos r. Ic. — Csornai László v. tűzoltó és Bacsák Terézia 
leánya Gizella Teréz r. k. — Kulics József gazd. cseléd 
és Kovács Mária leánya Mária Julianna r. k. — Néhai 
Pálfi József szabó-s. és Kandikó Erzsébet fia János Lajos 
r. k. — Fésűs István kéményseprő-s. és Végh Erzsébet 
leánya Margit Erzsébet r. k. — Fű Ferenc máv. gépi. és 
Szápper Hona leánya Ilona Mária r. k. — Singer Ferenc 
füszerkeresk. és Kaszás Margit leánya Éva Laura Franciska 
izr. -  Molnár Kálmán füszerkeresk. és Lankesz Rozália 
leánya Rozália Vilma r. k. — Hornung József postakocsié 
és Holl Erzsébet fia Károly r. k. — Kuti Ilona háztb. fia 
Ferenc r. k.

Halálozás Németh János napsz. 60 é. r. k. — Fer- 
tig István kömüves-s. 26 é. r. k. — Izsó Márton napsz. 
74 é. ref. Martinidesz Róza gyári munkásnö 54 é. r. k.

Házasság: Hortoványi Gyula asztalos-s. és Steigler 
Mária r. k. — Szekér Kálmán oki. gazdatiszt és Vuerli 
Erzsébet oki. tanítónő r. k.

Veszprém megyei város polgármestere.

5626-1933. szám.

Árverési hirdetés.
Az Óvári-utcában eddig Gyökér Mi

hály és Kaufmann Mihály által bérelt

két üzlethelyiség
a polgármesteri hivatal 4. sz. szobájában 
fo lyó évi m á ju s  hó 29 .-én  d é l
e ié t !  10 é r a k o r  tartandó nyilvános ár
verésen a folyó év november hő 1 .-föl kez
dődően bérbeadatik. Bővebb felvilágosítást 
ugyanott.

Veszprém, 1933. május 19.-én.
Dr. Berky s. k.

137 polgármester.

M. Kif. Á'limi Gyermekmenhely. Veszprém.

4622-1933. szám.

Versenytárgyalást hirdetmény.
Alulírott, a veszprémi m. kir. állami gyer- 

mekmenhely részére 1933. julius 1.-től 1934. jú
nius hő 30.-ig szügséges:

1. tej, 2. fehér, barnakenyér és péksü
temény, 3. marha, borjú, birka és bárány- 
hus, 4. sertéshús, zsír és hentesáruk, 5. fű
szer, gyarmatáru és vegyes háztartási cikkek, 
6, búzadara, tésztallszt és  főzőliszt, 7. tűzifa, 
8. hazai szén vagy széntermék, 9. Irodai sze
rek és 10. nyomtatványok és papírok szállí
tására.

Felhívom mindazokat, akik ezen szállításo
kat külön-külön elnyerni óhajtják, hogy szabály
szerűen (2 P okmánybélyeggel) felbélyegzett és 
zárt, lepecsételt borítékban elhelyezett egységáras 
ajánlatukat (Az állami gyermekmenhety Igazgató
sága, Veszprém címre „Ajánjat a 4622—1933. sz. 
versenytárgyalási hirdetményben kiirt |.. .áru vagy cikk 
szállítására* felirattal látandó el) hozzám közvetlenül 
vagy pósta utján legkésőbb 1933. évi junlus h í
3.-án d e. 10 óráig annyival is inkább küldjék be, 
mert a később érkezett ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek.

Az ajánlati árak aranypengöben teendők.
Árengedményes ajánlatot nem fogadok el.
Az ajánlattevők a végleges döntés megtör

téntéig kötelezettségben maradnak.
A ajánl ilnyertes köteles a gyermekmenhety 

pénztáránál a vállalati öszeg 5 %  ának megfelelő 
összegű óvadékot (óvadékképes éi tákpapiri) a szál. 
lilási idő tartamára letétbe helyezni.

Az ajánlattevő tartozik ajánlatához kimutatást 
csatolni az Országos Társadalombiztosító Intézet
nél esetleg fennálló tartozásáról.

Alulirt fenntartom magamnak a jogot, hogy 
a beérkezett ajánlatok közül az árakra való tekin
tet nélkül szabadon választhassak.

A szállítási feltételek és ajánlati űrlapok a 
gyermekmenhely gondnokánál megtudhatók, ille
tőleg kaphatók.

Veszprém, 1933. május I6.-án.
D r. Cseresnyés |ózsef s. k.

igazgató főorvos.
138 egészségügyi főtanácsos.
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P& lydzati hirdetmény.
A m. kir. .Szent László" 4. honvéd gyalog

ezred 111. zlj. közétkezési bizottsága folyó évi jú
lius hó 1.-tól 1934. évi junius hó 30.-ig terjedd 
időre a lentsorolt

é le lm isze rsz f lk sé g le te in e k
szerződés utján való biztosítására pályázatot hirdet.

Havonkénti szükséglet kb.
I. Hús é s  hústerm ékek : 1200 kg. marha

hús, 750 kg. sertéshús, 300 kg. olvasztott zsír, 
200 kg. füstölt szalonna, 200 kg. szalámi és 
kolbász stb.

II. Főzelékféle, fűszer és  gya rm atá ru :
4000 kg. burgonya, 400 kg. bab, 200 kg. cukor, 
50 I. ecet, 200 kg. hagyma, 200 kg. lencse, 200 
kg. konyhasó, 20 kg. paprika, 10 kg. bors, 30 kg. 
lekvár, 50 kg. mák stb.

III. T e j :  1500 I. tej.
A szállításokra pályázni óhajlók részére bő

vebb felvilágosítást nyújt a városi hirdető táblán, 
valamint Veszprémben mindkét laktanya kapuján 
kifüggesztett pályázati hirdetmények és az Almádi
ul! laktanya 53. számú helyiségében a hivatalos 
órák alatt d . e. 8 —12 óráig  és  d . u. 14—17 
ó rá ig  betekintésre rendelkezésre áll a .Szállítási 
feltételek füzete."

Veszprém, 1933. május 16.-án.
v itéz  Legény szds.,

kéb. elnöke.
Kossovits szds.,

élelmező tiszt.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

9069—1932. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Nagy Gellai Jánosné sz. Kálmán Mária, mint 

kisk. Nagy Gellai Margit t. és t. gyámja végre
hajtatnak  ifj. Cseh József végrehajtást szenvedő 
ellen inditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést 150 P tőkekövete
lés és járulékai behajtása végett a veszprémi kir. 
járásbíróság területén levő. Szentkirályszabadja 
községben fekvő, s a szentkirályszabadjai 505. sz. 
tjkvi betétben A 1. 1—2. sor, 1271 j  1., 1272. hrsz. 
alatt felvett, ifj. Cseh József (nős volt Katona Má
riával) nevén álló jószágtestre (szántó és legelő a 
felső erdő dűlőben) 746 P kikiáltási árban; u.-ezen 
tkvi betétben A I. 1. sor, 675. hrsz. alatt felvett, 
u.-annak a nevén álló Ingatlanra (szántó a Bel- 
telekben) 42 P  kikiáltási árban; a szentkirálysza
badjai 506. sz. tkvi betétben A I. 1—2. sor, 419., 
420. hrsz. alatt felvett ingatlanból u.-annak a ne
vén álló *1,, részre (ház 240. sz. a. udvar és kert 
a Beltelekben) 568 P 50 fill. kikiáltási árban el
rendelte.

Az árverést 1933. évi m á jus  hó  20. nap
já n  dé le lő tt 9 ó rakor Szentkirályszabadja köz
ségházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanok a végre
hajtató érdekében a kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem adhatók el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/s-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t-c . 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a  kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elő. 
leges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláirni (1881: LX. t-c . 147., 150., 170. 
§ § ; 1908: LX. t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XL1. 
25. § )

Veszprém, 1932. november 29. napján.
A kiadmány hiteléül:

Htller s. k.
ügyvezető. 142

Ungváry
tr. járásbíróság

s. k.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.

Veszprém vármegye alispánja.

7400-1933. sz.

P á ly áza ti hirdetés.
Pályázatot hirdetek a Veszprém megyei vá

ros nyilvános jellegű kórházánál lemondás folytán 
megüresedett

alorvos! állásra.
A pályázati kérvényeket 1933. évi jun ius hó 

8. nap jának  déli 12 ó rá já ig  Veszprém vártnegye 
alispánt hivatalának iktatójába kell benyújtani. A 
később érkező kérvényeket figyelembe nem ve
szem.

A pályázati kérvényhez mellékelni kell: I. 
születési anyakönyvi kivonatot, 2. erkölcsi bizonyít
ványt, amely a forradalom és u. n. kommun ideje 
alatti magatartást is igazolja, 3. a pályázó magyar 
állampolgárságát és családi állapotát, 4. az 1876. 
évi XIV. t.-c. és az 1883 évi I. t.-c.-ben előirt 
képesítését, 5. eddigi alkalmazását igazoló okmá
nyokat és 6. rövid életleiráit (curriculum vitae).

Olyan pályázók, akik már közhivatali alkal
mazásban állnak, hivatali főnökük, illetve a kato
nai szolgálatban állók elöljáró parancsnokságuk, a 
közszolgálatban nem állók pedig állandó lakhelyük 
törvényhatóságának első tisztviselője utján kötele
sek pályázati kérvényüket a fenti határidőre hoz
zám eljuttatni.

Az alorvosi állás javadalmazása: az állami 
rendszerű XI. fiz. osztály 3. fokozatának megfelelő 
kezdő fizetés, a kórházban természetbeni lakás, I. 
osztályú élelmezés, fűtés, világítás, az élelmezésért 
azonban a beszerzési ár 50 (ötven) százalékának 
megfelelő térítést tartoznak fizetni. A kórház fenn
tartó város fenntartja magának a jogot, hogy 
mindazideig, mig a kórházban megfelelő lakást 
az alorvos részére nyújtani nem tud, a természet
beni lakás helyett az állami tisztviselőkre érvényes 
szabályok szerint megállapított lakáspénzt adja. Az 
alorvos alkalmazása két évre szól, de ez az idő 
a kinevező hatóság által meghosszabbítható. Nyug
díjjogosultsága nincs. Csak nőtlenek pályázhatnak.

Veszprém, 1933. évi május hó 3.-án.
123 Dr. Horváth, alispán.

Legújabb

v ^ ° * o  ♦ * ; * < .

rádiók
6 —12 havi r é s z le t r e  

b e sze re zh e tő k

FODOR FERENC
könyv- és papirkereskedésében 

V e sz p ré m .

A veszprémi kir, jbirősAg, mini telekkönyvi hatóság 

9866-1932. Ik. szám.

Á rverési hirdetm ény k ivonat
Kisiód Vidéki Hitelszövetkezet, mint az OKH 

fagja, kislödi bej. cég végrehajtatónak Rovenszky 
Adám végrehajtást szenvedő ellen inditolt végre
hajtási ügyében a telekkönyvi halóság a végre
hajtató kérelme következtében elrendeli a végre
hajtási árverési 665 P  tőkekövetelése és járu'ékai 
behajlása végett a veszprémi kir. járásbíróság; terü
letén levő, Városlőd községben fekvő s a városlődi 
560. sz. ijkvben A -j- I. sor, 1059. hrsz. a. fel
vett ingatlanból Rovenszky Adám nevén álló »/ 
részre (ház 28. sz., az udvar és kert Csehbányán) 
2024 P 64 fill. kikiáltási árban; a városlődi 1447. 
sz. Ijkvben A +  1. sor, 1209. hrsz. alatt felveit, 
Rovenszky Adám nevén álló ingatlanra (szántó és 
rét a lótréti földekben) 669 P kikiáltási árban; a 
városlődi 1844. sz. Ijkvben A -j- 1. sor, 1064— 
1069/8. hrsz. a. felveit ingatlanból Rovenszky Adám 
nevén álló ‘/u -ed részre (szántó és rét Csehbá
nyán) 20 P  30 fill. kikiáltási árban; a városlődi 
2052. sz. Ijkvben A +  1. sor, 1021 — 1022/30. 
hrsz. a. felvett ingatlanból Rovenszky Adám nevén 
álló felerészre (szánló és rét Csehbányán) 52 P 
50 fill. kikiállási árban; a városlódi 1813. sz. tjkv- 
ben A +  1, sor, 1021— 1022/2. hrsz. a. felvett 
ingatlanból ugyanannak nevén álló felerészre (szántó 
és rét Csehbányán) 52 P 50 fill. kikiáltási árban; 
u.-ezen Ijkvben A -f- 2. sor, 1064—1069/3. hrsz. 
a. felvett ingatlanból ugyanannak nevén álló fele
részre (szántó és rét ugyanon) 436 P 25 fill. ki- 
kiá'tási árban; u.-ezen Ijkvben A +  3. sor, 1064— 
1069/10. hrsz. a. felveft ingatlanból ugyanannak 
nevén álló Merészre (szánló és rél ugyanott) 473 
P 25 fill. kikiállási árban; u.-ezen tjkvben A — 
4. sor, 1064— 1069/34. hrsz. a. felvett ingatlanból 
ugyanannak nevén álló felerészre (szánló és rét 
ugyanott) 271 P 25 fill. kikiáltási árban; u.-ezen 
tjkvben A -f- 5. sor, 1074/3. hrsz. a. felveti in
gatlanból ugyanannak nevén álló felerészre (szánló 
ugyanod) 408 P 25 fill. kikiáltási árban; a szent- 
gáli 6058. sz. tjkvben A -j- 1. sor, 48.986. hrsz. 
a. felvett ingatlanból ugyanannak nevén á ló 
részre (erdó a felső XIII. dűlőben) 175 P  80 frIL 
kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árve
résnek a városlődi ingatlanokra Városlőd község
házánál megtartására 1933. évi junius hó 20. nap
jának délelőtt 9 óráját lüzi ki, a szenlgáli 6058. 
sz. tjkvben felveti ingatlanra pedig Szentgál köz
ségházánál megtartázára 1933. évi Junius hó 2L 
napjának délelőtt 9 óráját lüzi ki és az árverési 
felieleieket az 1881: LX. t-c ,  150. § a alapján a 
következőkben állapítja m eg :

Az árverés alá eső ingatlan a végrehajlaló 
érdekében és pedig az 560. sz. tjkvben levő ház
ingatlant a kikiállási ár felénél, a többi ingatla
nokat a kikiállási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c. 26. § )  
Szenlgáli Takarékpénztár RL csatlakozott végre
hajtató érdekében a városlődi 560 , 1813. és a 
szenlgáli 6058. sz. tjkvben felvett ingatlanokat 
4700 P  áron alul eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10°/o -át készpénzben vagy 
az 1881: LX. L c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elöle- 
ges bírói letétbehelyezéséről kiállított leiéti el
ismervényt a kiküldöltnek átadni és az árverési 
feltételeket aláirni. (1881: LX. t. c. 147., 150., 170. 
§ § ; 1908: XLI. t. c. 21. §.)

A;, aki az ingatlanért a kikiáilási árnál ma
gasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa igéit é> 
ugyanannyi százalékáig kiegészileni.

Veszprém, 1933. január 4.
A kiadmány hiteléül:

Htller s. k.
tlkvvezelő. 139

Dr. Ungváry
kir. járisb irósigf aáléin éi-

lin d e n  g a zd a  o lv a s s  
a  h ird e té sé t , h a

■
te s z i k ö z z é .

^Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvá halat-


