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Szentlélek ünnepe.
V an abban  valami megnyugtató, hogy a 

keresztény egyház ünnepei minden esztendőben 
hűségesen visszatérnek. Még a  világháborúban, 
a  gránátok ostromolta fedezékekben is meg
könnyebbülést jelentett a  Megváltó születése, 
ha lá la  vagy föltám adása emlékének szentelt 
ünnepek beköszöntése, mert a szembenálló fe
lek mindegyike tudta, hogy legalább arra a né
hány napra a  gyilkos fegyverek pokoli zaját a 
béke áhitatos csendessége fogja fölváltani.

A bősz csaták rémületes zsivaja ugyan 
elcsitult, de a  megkötött, u. n. „békeszerződé
sek" nyom án — sajnos — nem szállott vissza 
a  szivekbe a  békességnek az  az  áldott érzése, 
am it a  keresztény valláson lévő és keresztény 
kultúrában fejlődött államoktól joggal remélni 
lehetett. Sőt, a  fegyveres mérkőzés utón elindí
tott gazdasági háború s annak az országok 
belső életében érezhető súlyos következményei 
annyira fölfokozták a  gyűlöletet népek és nem
zetek között, hogy az szinte még borzalm asabb 
pusztítással fenyeget, mint a  világháború kitö
rése előtt fenyegetett.

Nagyon megérthető ezért, hogy eme, majd
nem két évtizedes fölfordulásban, az  élet mai 
zaklatottságában az egész világ keresztény, sőt 
m ás vallósu népei is epekednek valami csoda
tétel utón, am ely a  krisztusi emberszeretetnek

Lampérth Gézához,
(Midőn Veszprémről irt munkámért versben üdvözölt.) 

M ér a ra ttak , szüreteltek 
S behordték  a  term ést r é g e n ;
K épét írja kikeletnek 
K ikirics a  sa rjad t r é te n ;
T o llas felhők pehelyén ét 
A ranyfüstöt hint nap tü z e :
Felvidul a  szem. a  lélek,
Képzelm ében n y ara t szülve.

M agyar so rsnak  s kornak  ősze 
Befelhőzi homlokomat.^
Szived Íme rá ja  közbe’
Nyári napfényt, lángot ontat. 
T estvércsókkal üdvözölsz, m ert 
Szép földünkről könyvet írtam .. .
Nem hagyhatom  sok nem ism ert 
S ism ert b ajtárst néma sirban .

Nem m aradhat annyi munka.
A nnyi m agyar szívnek vére.
Nem m aradhat porba hullva. 
K árhoz ta tva  feledésre;
Kik szegényen, elhagyottan 
M agyar szóért, jövendőért 
Ésszel, tollal vivtak ottan.
Ne k ap janak  egy szál babért ?

M űvelődés, m agyar lé le k :
Ez volt v ezér őrangyalom,
S ahol lelkem ráeszm éltet!,
Azt a  földet á ldva áldom.
Néked is e föld nevelte 
Szived annyi szép  virágát.
D alaidnak szava, elve 
A telkedbe onnan szállt át.

a keresztény ünnepekben megörökített jnegváb  
tásót hozná el szám ukra. Különösen Pünkösd 
ünnepétől remélik sokan, hogy e napon az 
Atyának a Fiú által megígért Szentlelke eljő 
közéjük és beteljesíti forró óhajtásukat.

Az emberi léleknek ebben az ösztönös 
vágyakozásában azonban egy nagy és fájdal
m as csalódás van. Jézus ugyanis — a  Szent- 
irás szavai szerint — amikor megígérte tanít
ványainak „az igazságnak am a Lelkét", meg
mondta nekik, hogy .a z t a világ be nem fo
gadhatja, mert nem látja és nem ismeri őt". 
És — fájdalom — a  Mesternek eme jövendö
lését mind a mai napig nem cáfolta meg a 
világ. Ezért is részesültek a Szentlélek á ldásai
ban csupán a tanítványok, akik aztán azt to
vább árasztották, amikor megalapították Krisz
tus egyházát.

A Szent Lélek, a  szeretetnek és igazság
nak, mert m agának az Istennek a  lelke tehát 
mór kitöltetett a földre kétezer évvel ezelőtt, 
csak szivek kellenek hozzá, amelyek befogad
ják. De azok a  népek, amelyeknek vezetői az 
igazság helyett a  hamisságon törik a fejüket, 
s a  szeretetteljes megértés egyengetése helyeit 
a  bosszú és gyűlölet nemtelen indulatát korbá
csolják föl, — ezek a  népek — szegények — 
nem képesek a  Szent Lelket megismerni és 
befogadni. Újabb apostolokra van ezért szük
ség, akikben az „igazság Lelke", mint egykor 
a  tanítványokban, bent lakozik s akik tudnak 
is, mernek is erről bizonyságot tenni. Akik 
nemcsak megkereszteltetésük folytán kereszté
nyek, hanem  igaz meggyőződésből követői 
Krisztusnak. Akik nem csupán hirdetik, — por
hintés gyanánt saját nemzeteik és más nem ze
tek szemébe. — hogy csak az  evangélium szel

Oh városont, vérrel szentelt, 
Romhalmokon u jjáéb red t!
M últadból, ah, hányszor kellett 
V igaszt kapnom, példaképet.
Amikor az  élet harca.
M arcangoló irigy végzet 
Kivetett zord sivatagra.
Szivem láltlan zsibbadt, vérzett.

A nagy Isten nagy kegyelme 
M indenkoron fölemelt, tán 
Hogy hivsággal el nem telve, 
Könnyithessek m ások célján.
Ah, hibám, hogy meg nem ériem.
Mit diktál ma a korsze llem :
Csak m agának éljen, kérjen 
S boldoguljon... m ások ellen.

Panteont nem épilhettem.
Fájdalom, nincs módom rája.
De a  lelkem, szétszedetten.
Hull virágként sirv iiág ra .. .
E virágok oh ha minden 
Ifjak lelkét beporoznák.
Nem m aradna álom, nem, nem.
Az uj. boldog M agyarország.

Sziklay János.

Szervác, a jeges.
Iita R adványné Ruttkay Em ma.

A lovak már tudták, hol kell megállniok. 
Errefelé majdnem minden háznál. Hentes, fűszeres, 
tejes. Azoknak egykettőre leadja Szervác az „árut*, 
így nevezte nagyfennen ő is az anyagot, amivel 
dolgozott. Belevágta a csákányt, aztán vállára

lemében való kölcsönös megbecsülés és békés 
együttműküdés biztosíthatja a népek jólétét 
(mialatt titokban, a rabolt zsákm ányhoz görcsö
sen ragaszkodva, kardot köszörülnek), hanem  
hittel hisznek is annak egyedülvaló igazságá
ban és bátor szívvel, bizó lélekkel azt meg
valósítani is igyekeznek.

A jelek azt mutatják, hogy ez a  sok meg
próbáltatással terhes korszak termel ki magából 
ilyen apostolokat. Nem kell tehát csüggedni, 
nekünk, magyaroknak sem. A Szent Lélek, amely 
egykor elküldetett, itt él és munkálkodik közöt
tünk, és el fogja vezetni a  szenvedő emberisé
get az áldással teljes boldogsághoz. Csak 
mély buzgósóggal imádkozzunk ennek mielőbbi 
bekövetkezéséért Pünkösd ünnepén, amely 
éppen azért, mert az „igazság Lelké“-nek örökké
való erejére emlékeztet, szivünknek megnyug
vást ad  s abba vigaszt és reménységet önt.

—chl.—

— A TESz trianon i T ízparancso la ta . —
I. Higyj és dolgozz a töretlen, régi magyar 

kenyérért, a középeurópai kultúráért, biztos, békés 
életért, — Nagy-Magyarországért.

II. Őrködj az ezeresztendős kettőskereszt er
kölcse felett, mert munkát, munkást, katonát és 
jövendőt termelő erők csak a keresztény, nemzeti 
világnézet világosságában élnek és teszik küzdő- 
képessé a magyarságot.

emelte a jégoszlopokat, amik szorgalmasan olvadoz- 
tak, csepegtek, folytak az afrikai hőségben.

Szervác erre ismert minden embert. Talán 
még a szegeket is a falban. Számon tartotta a 
hurculkodásokat. Csak a ló nem jött még bele az 
uj rendbe. A Csárdás meg a Parittya. Pedig meg 
kell azt tanulni, hogy a fűszeres átköltözött a túlsó 
oldalról, a tejcsarnok a trafik helyén van, a hentes 
megbukott, a pék bezárt. Aztán lakást csináltak a 
boltjából, hátha igy inkább akad rá bérlő. Úgy 
spekulál ma minden háziúr, ahogy tud. A szenes 
most kesereg a háziúrnak, akit — hiába bujkál a lakók 
elól — mégis elcsípett. Azt kesergi, hogy nem 
győzi a pince bérit. A téltől remélte a hátralék 
kifizetését is, de ott van ni, ezen a kurta utcán 
már megint két u] szenes nyitott. Tudja az Isten, 
mit akarnak ezek az uj vállalkozók? Mire, kire 
merészkednek? Hiszen az utca legjava, akiből 
élni lehetett, tisztviselő ember. Mármost ha nekik 
is a zsebükbe nyúltak — immár harmadszor — 
leszedték a fizetés fölit, mi az ördögbal él
jen a fás? Haj, haj, mennyi didergés lesz itt a 
télen 1

Szervácot egyelőre még nem bántotta a tél. 
Forrón sütött a nap az őszeleji világra, izzadtak 
az emberek s az anyák seregesen tologatták a 
gyermekkocsikat a liget hűse felé. Itt-ott lekiabál
tak az erkélyekről, emeletekről: ide tiz kilót, ide 
húszat, — vagy: ma nem kell jég.

Mit bánta Szervác a rendeléseket. Ment egy
kedvűen erre-arra, a csákány belehasitott a jégosz
lopok tükrébe, közben leesett egy-egy darabka s
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III. A nemzeti törekvéseket, mozgalmakat és 
letteket közreműködéseddel, támogatásoddal műveld 
és erősítsd. A nemzeti mozgalmak és tellek fej
lesztik a csonkaországban olyan erőssé a magyar
ság társadalmi akaraterejét, hogy azzal kint, a nem
zetközi tárfgyalóasztaloknál számolni kell.

IV. Szeresd és segilsd bárhova és akármilyen 
körölmények közé került magyarokat, mert a test
véri erő nemzeti erő és sokszoros a .győzők" túlereje.

V. Ne lopj el a magyar életközösségből egyet
lenegy falat kenyeret sem azzal, hogy kapzsi mű
dön magadnak halmozol össze mindent. A magyar 
életközösség és sorsközösség egy. Ha a magyar 
életközösség történelmi feladatai előtt gyenge lesz, 
a magyar sorsközösség téged is elér.

VI. Ne ölj meg a rabságban szenvedő éle
tek közűi egyet sem azzal, hogy tétovázol és a 
saját portádon késlekedsz a revízió szolgálatába 
állani.

VII. Az emberiség éleiéi és fejlődését bizto
sító örök, isteni törvény: az igazság rendíthetet
len harcosává tedd minden külföldi barátodat, mert

az igazság győzelmével szabadulnak fel a mi nyo
morgóink éa rabjaink.

Vili. Ne kívánd más életét, csak a magun
két. De azért, ha kell, harcolni és áldozni is tudj. 
A Trianon elleni harc gyermekeink mégélheléséért 
folyik.

IX. Ne engedd, hogy testvéreinket a rabság
ban megrontsák. Minden magyar lelki integritását 
védelmezzük meg, amig a területi integritás nem 
védelmez valamennyiünket.

X. Ne feledd: Trianon csak azért következ
hetett be, mert a mások életét, hárát és jószágát 
védelmező magyar kardot kicsavarták a nemzet 
kezéből. Törekedj, hogy ez a kard ismét erős 
legyen és akkor senki többé magyarnak életéi, 
sem házál, sem földjét, sem más jószágát el nem 
orozhatja.

Csonka M agyarország  — nem  o rszág  
E gész M agyarország  — m ennyország  I

Lángok Erdély felől.
Az elmúlt vasárnap a körülöttünk fekvő or

szágok a revizóellenes gyűlések tüntetésétől vol
tak hangosak. A szónokok mindenfelé kemény szó
val és heves fogadkozással tiltakoztak a revízió 
gondolata ellen. Erdélyben odáig fajullak a dol
gok, hogy az erőszakoskodó csőcBelék magyar 
falvakat gyújtott föl és ártatlan magyar gaz
dákat vett félholtra. Megfelelően az oláh gyá
vaságnak, amely mindig szívesen erőszakoskodik 
a védtelennel és örömest kegyetlenkedik, ahol nem 
kell félni a megtorlástól.

Minket ezeknek a gyűlölködéseknek hangos 
zene-bonája nem ijeszt meg. Jól tudjuk, hogy mi
nél élesebben dörögnek a szónokok Magyarország 
ellen, annál inkább reménykedhetünk a revízió 
bekövetkezésében. Politikusok és tömegek nem 
foglalkoznak olyan dolgokkal, amelyek teljesen je
lentéktelenek és nem szerveznek gyűléseket olyan 
eszme legázolására, amelynek megvalósulásától

nem félnek. A felgyújtott magyar falvak lángja a 
jobb jövőt világítja be s minél durvább az erőszak, 
amely a magyar revízió belső feszítőereje s a re
víziós gondolat állandó diadalmenete ellen szegül, 
annál biztosabbak vagyunk benne, hogy a világ 
közvéleménye kezd teljesen más állásponton lenni 
a trianoni békeszerződés megváltoztatásával kap- 
latban. Még Franciaországból is, amely — termé
szetszerűleg — a legélesebben foglal állási a béke
szerződések igazságtalanságainak kiküszöbölése el
len, már hangok emelkednek, amelyek sürgetik, 
hogy Európa jobb jövője s a népek igazi kibékü
lése érdekében változtassanak azon a lehetetlen 
helyzeten, amelybe Európát a párizskörnyéki erő
szakos békék döntötték. A föld más országaiban, 
beleértve Amerikát is, légiónyi azoknak a jelentős 
politikusoknak és közéleti férfiaknak a száma, 
akik szóban és írásban szinte nap-nap mellett 
hitvallást lesznek a békeszerződések megváltozta
tása érdekében, abból a meggyőződésből kiindulva, 
hogy a világ békés fejlődésének a bizlositásál

az ulcagyerekek ujongva kapkodták egymás kezé
ből a fagyos csemegét.

A gyerekeket is nevükről ismerte Szervác. 
Azt is tudta, melyik kinek a fia-lánya. Fel is hasz
nálta őket segítségül: — ezt vidd fel a 39-be a 
tanácsosékhoz, te meg emeld ezt a 34-be a dok- 
torékhoz.

Privát helyekre kis adagok kellettek. Az üz
leteket ellátta Szervác.

Szervác... hogyan rajta maradt ez a név. 
Berzenczey bácsi, a nyugalmazott állomásfőnök 
ragasztotta rá már régen, mivel hogy olyan fagyos 
volt ez a mesterség. Máskülönben Jancsinak ke
resztelték s mint Jancsi került a jegesvállalathoz. 
Akkor még úgy csilingeli a hangja, mint a szerte
hulló üveghangu jégdarabkák. Aztán hogy megle-

ÁSPIRIN
t a b l e t t á k  „
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Ügyeljünk a Bayer-keresztre, 
mely minden tablettán látható.

gényesedetl s a bajusza is kiütközött, a cselédlá
nyok mind azon mulatlak, hogy milyen bömbölős 
lett a jeges hangja. Nem is illett hozzá a Jancsi 
név. Jobban a Szervác. Hej, — amikor megjött a 
szerelem, — Szervác boldog lett volna, ha lega
lább az az egyetlen egy leány hívta volna Jancsi
nak. De nem, az is csak úgy kacagott le a ne
gyedikről :

— Szervád Szervác, 15 kilót I
Tyhfi, azt a keserves mindenll I Szervác bele

vágott a jéghasábba, csak úgy találomra. Ez na
gyobb, — nem baj, majd a hentes kap keveseb
bet, — de a Rózsika uzsonna kávéja hideg legyen, 
mint a fagylalt.

Még belebődült az űrbe:
— Itt a jeges I
Olyan volt ez a pesti ház, mint egy kiszá

radt nagy, mély kút. Akik fölülről néztek le a 
keramilkockákra, szinte kukacnak látták a lent 
ténfergő embereket. Vagy békáknak a kút fenekén. 
Házmester, vicicsalád, füszeresinas, jeges, cseléd
kék, egy kutya. Úgy visszhangozták a  Szervác 
hangját a falak, meg kelleti hallania annak is, aki 
éppen a fürdőszoba vízcsapja alatt hűsölt, vagy 
akárha rádiót hallgatott. De ugyan mit tesz az, ha 
ebben a hátban akár senki se hallja meg, csak 
Rózsika füleljen rá azzal a pici rózsaszín fülével.

(Folyt köv.)

nem lehel az erőszakra, ravaszságra, a meghódí
tott zsákmány minden eszközzel való megvédé
sére alapítani.

Éppen, mert jól látjuk est a hangulatváltozást 
é t  mert tudjuk a megszállt területeken rendezett 
revizióellenes gyű'ések kulisszatitkait, nem tulaj
donítunk ezeknek túlságos nagy jelentőcéget. Hí
rek érkeztek hozzánk, amelyek hűen lefestették az 
erőszaknak, a megvesztegetésnek és megfélemlí
tésnek a megvásárolható tömegek összecsőditésére 
alkalmazott módszereit. A szavak csak szavak ma
radnak s nem szegheti nyakát az igazságnak, amely 
előbb utóbb le fogja gázolni a demagóg népszó- 
nokok hitványul összetákolt és hazug érveit. Ne 
felejlsük el azt sem, hogy a revizióellenes gyűlé
sek hangulata nem volt egységes. Akik részt vet
tek a gyűléseken, azok természetesen a revízió 
ellen beszéllek és tüntettek, de az ellensúlyt azok 
adják meg, akik nem voltak otl ezeken a gyűlé
seken. A Slovak cimü lót lap megírja, hogy a re
vizióellenes tüntetés résztvevői számára utiköltség- 
megtéritást és díjtalan elszállásolást ígértek. Még 
Így is kevés siker mutatkozott, mert a meghívott 
lótok nagy többsége nem ült fel a csalogatásnak, 
a tüntetők tulnyomóré3ze cseh volt Állítsuk emellé 
a valóság mel'é azt a másik lényt, hogy Romá
niában a nemzeti parasztpárt temesvári lapját el
kobozták, Bocu Sever volt miniszter nyilatkozata 
miatt, aki kijelentette, hogy a revizióellenes maga
tartását általában nem helyesli, hiszen Románia 
ezzel saját maga alatt vágja a fát. Romániának szük
sége van a Bánságra, szüksége van azoknak a 
barátsági szerződéseknek megváltoztatására, ame
lyeket a szerbekkel kötött. Nem lehet letagadni, 
hogy Románia és Szerbia közölt súlyos nézetelté
rések forognak fenn a halár kérdésében 8 ha Ro
mánia nem akar lemondani jogairól, akkor Szer
biával szemben igenis fel kell vetni a revízió 
kérdését.

A reviziósellenesgyűléseknek a gyönge erkölcsi 
háttere és ezek a belső frontról elhangzott meg
jegyzések és leleplezések bizonyítják legjobban, 
hogy nem olyan fekete az ördög, mint amilyennek 
festik. A magyar revízió kérdését sokkal nagyobb 
erők emelik a világpolitika érdeklődésének előte
rébe, semhogy pénzzel és megfélemlítéssel össze- 
toborzott csőcselék elvághatná annak diadalmas 
útját. (j.)

P a p í r á r u k
író- és rajzszerek, 

Üzleti könyvek, 
diszlevélpapirok, 

hangjegyek, 
a magyar könyvpiac 

újdonságai

►  ’ /

R O Y A L  Í R Ó G É P E K

legjobban
beszerezhetők

FODOR FERENC
könyv-, papír- és zenemlikereskedésében
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SCHRIKKER SÁNDOR
F A IS K O L Á JA

A L S Ó T E K E R E S .

Nemesített gyüm ölcsfákat, 
d íszcse rjéke t, ró zsá k a t, 

sorfáka t szállít
és azok fajazonosságáért felelősséget 

vállal.
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Hősök emlékünnepe.
Veszprémben május 28.-án, a hónap ulolsó 

vasárnapján déleiéit Veszprém város hivatalos 
hősi emlékünnepélye — amelyet, a polgármes
ter megbízásából, ezévben a helybeli Front
harcos Szövet*ég rendezett — a Rákóczi-téren a 
honvédség, egyesületek, leventék, cserkészek, stb. 
részvételével fclyt le. Az ünnepséget a Veszprémi 
Takarékpénztár előtt, Serúk József kanonok plébá
nos által bemutatott tábori szentmise, valamint a 
református, evangélikus és izrael ta templomokban 
tartott istentiszteletek előzték meg, amelyeken Dem 
jén Márton ref. és Hering János ev. lelkészek, va
lamint dr. Kun Lajos főrabbi szárnyaló alkalmi 
prédikációt mondottak. Az ünnepséget a királydijas 
Veszprémi Dalegyesületnek, Polg. Dalegyesületnek 
és az Iparos Dalárdának Gaal Sándor királydijas 
karigazgátó által vezényelt összkara a .Himnusz*- 
szal nyitotta meg, majd dr. Rhédey Antal ügyvéd 
mondóit szép, hazafias lendületű ünnepi beszédet, 
ami után a dalárdák a „Szózat“-ot énekelték el. 
Ünnepség után a közönség, a szokásos módon a 
temetőbe vonult, ahol a polgári és katonai ható
ságok, az emlékkeres2tre helyezve, megkoszorúz
ták a hősi sírokat, amelyeket eddig özv. dr. Kom
játhy  Lászlóné nemes lélekkel, kegyeletes á'do- 
zatkészEéggel télen-nyáron a sajátjából gondozott, 
8 amelyek most is gyönyörű kék liliomokkal pom
páztak. A hivatalos koszorúkon kívül még mások 
is helyeztek virágokat a hősök keresztjére.

Pápáról jelentik: Pápa város hazafias közön
sége vasárnap délután a hősök emlékére az alsó
városi leint tőben ünnepélyt rendezett, amelyen 
Varga László ref. kollégiumi tanár emelkedett szel
lemű alkalmi beszédet mondott.

Zircről jelentik: Zircen is kegyelettel ünne
pelték meg a hősök emlékét. Reggel nagymise volt 
az apátsági templomban, ahonnan a hatóságok, 
egyesületek képviselőivel tarkított nagyszámú kö
zönség kivonult a hősi emlékszoborhoz. Itta Cecí
lia énekkar Liiray Gyula apátsági karnagy veze
tésével a „Hiszekegy"-et énekelte el, majd dr. 
Markovits Bálint esperes-plébános remekszép, ha
zafias ünnepi beszédet mondott. A “Himnusz* el- 
éneklése után a leventék, cserkészek és tűzoltók 
di8zmenetben tisztelegtek a hősi szobor előtt.

Devecserből jelentik: A hősök ünnepén De- 
vecser népe is kegyeletesen ünnepelt. D. e. 10 
órakor táborimise volt a templomtéren, ahol dr. 
Schandl Károly ny. államtitkár, a kerület illusztris 
képviselőjének vezetésével megjelentek a hatóságok, 
hivatalok, testületek, egyesületek képviselői teljes 
számban és a Devecserben tartózkodó pápai mezőg. 
szakiskola hallgatói. Evangélium után Alasz Mik
lós plébános gyönyörű szentbeszédben emlékezett 
meg a hősi halottakról. A Róm. Kai. Daloskör 
Pauer István karnagy vezetésével egyházi dalokat 
énekelt. Ezután a közönség kivon u t  a temetőbe, 
ahol a Daloskör énekszáma után egy polgárista 
leány szavalt, Schandl Károly magasan szárnyaló 
ünnepi beszédet mondott, majd a dalárda énekelt, 
Erdélyi Gyula levente pedig szavalt. A mezőg. 
szakiskola nevében Csalos József II. é. t., gazda
köri elnök helyezett a hősök emlékére koszorút. 
Ezután megkoszorúzták a hősihalottak sírjait. A 
vértanuk sírjánál vitéz Rajháthy Sándor járási 
testn. vezető beszélt és koszoruzta meg a sírokat, 
a dalárda énekelt, Nagy Dezső cserkész szavalt. |

Az ünnepség a .Himnusz- hangjaival ért véget 
— A zsidó temetőben emelt hősihalottak emlék
oszlopánál is kegyeletes ünnepség folyt le. A köz
ség nevében Bárdos Lajos polg. isk. tanár koszo
ruzta meg az emlékoszlopot, Flesch György tanító 
a zsidó hitközség, Schwarcz György a zsidó ifjú
ság koszorúját helyezte el. Énekszámokkal itt is 
közreműködött a Devecseri r. k. Daloskör.

Várpalotáról jelentik: A hősök emlékének 
kegyelettel adózott vasárnap Várpalota. A társa
dalmi egyesületek, a helyőrség, valamint az itt állo
másozó jutási altisztképző növendékei a piactéren 
gyülekeztek, ahonnan a menet a temetőbe vonult. 
A katolikus temetőben dr. Fatér István pápai ka
marás, plébános mondott magasszárnyalásu beszé
det, majd a sírok megkoszorúzása u*án a menet 
a református és evangélikus temetőket kereste föl, 
ahol Hölgye Endre ref. lelkész méltatta a hősök 
emlékét. Végül a .Himnusz"-1 énekelték. Este a 
bányász kulturház dísztermében ünnepség volt. A 
zenekar nyitánya után dr. Zwickl Pál, az ünnepélyt 
rendező frontharcos csoport elnöke mondott ha
tásos beszédet, Boros Árpád levente lendületesen 
szavalt, a zenekar a „Szózat“-ot játszotta, az Ipa
ros Dalkör, s. Vass Gyula vezényletével, pedig a 
„H iszekegyet énekelte el. Ezután Földes Imre 
irredenta színművét, a „Tüzek az éjszakában“-t 
adták elő a műkedvelők nagy sikerrel, Tartler Fri
gyes rendezésében. Az ünnepély végén a zenekar 
a „Himnuszát játszotta.

Ajkáról jelentik: Vasárnap kegyeletes ünnep
ség keretében áldozott Ajka nagyközség lakóssága 
a hősök emlékének. A hősök terén, ahova a bá
nyász zenekar hangjai mellett vonult föl az ünneplő 
tömeg, magasröptű ünnepi beszédet dr. Kovács 
Sándor körállatorvos mondott, Rénes György, 
Síkos Jolán, Méhieider Ferenc és Sallay Ilona ha 
zafias v.rseket szavaltak nagy hatással. Az egyes 
számok között az Üveggyári Dalárda Németh Ló- 
ránd karnagy vezetésével hazafias dalokat adott 
elő, majd a tűzoltók és leventék diszmenetben 
vonultak el az emlékszobor előtt.

Sólyból jelentik: Hajmáskér és Sóly közsé
gek hősi halottainak emlékünnepélye a hősi szobor 
előtt ment végbe. Előzetesen úgy a katolikus, mint 
a református templomban istentiszteletet tartottak. 
Az ünnepélyre kivonult a  helybeli helyőrfég egész 
tisztikara és legénysége, valamint Hajmáskér és 
Sóly leventecsapatai és egész lakossága. Az ün
nepség a „Hiszekegy"-gyei kezdődött, amelyet az 
Iparos Dalárda adóit elő. Majd dr. Borián János 
mondott mélyérzésü, kegyeletes emlékbeszédet, ami 
után a csapatok és hozzátartozók megkoszorúzták 
az emlékművet. Végül a „Himnusz- .t énekelték el. 
Ünnepély után diszmenetben vonultak el a hon
védség és a leventék.

Papkeszin vasárnap délután volt a hősök 
emlékünnepe, egyúttal felavatásra került a hősök 
ligete is, ahol minden hősi halottnak emlékére 
egy.egy fát ültettek, amelyeken kis táblácskával a 
hősi halott nevét is megjelölték. Itt Kovács Vince 
ref. lelkész mondott lelkeshangu emlékbeszédet.

Somló kettős finnepe.
Somlövdsdr helytől jelenük: A kies fekvésű 

Somlóhegy (Övében van Somlóvásárhely. A község 
arculatán meglátni, hogy valami rendkívüli dolog 
van készülőben. Sürgés-forgás, lázas munka min
denfelé, csinosítják a házakat, megrakod kocsik 
jönnek mennek. Pünkösd ünnepe következik.

De a Somlónak másik ünnepe is lesz. Pün
kösdkor nagyszabású kiállítás keretében mutalja 
be a devecseri járás szorgalmas munkájának gyü
mölcsét. A Faluszövetség rendezi a kiállítást s egy- 
begyüjli a járásban található értékeket. A kiállítás 
diadalutja lesz a kitűnő somlói bornak. Minden 
termelő résztvesz a versenyben és a szakbizott
ságnak ugyancsak nehéz lesz elbírálni, hogy a 
jobbnál-jobb borok közül melyiknek Ítélje oda a 
Faluszövelség serlegét.

József kir. herceg vasárnap déli 12 órakor 
érkezik Somlóvásár helyre és megnyitja a kiállítást. 
Megtekinli a Veszprémvárm. Gazd. Egyesület állal- 
kiállilását és a levenleversenyt is. Az állattartó 
gazdák 2 Faluszövetség vándordíjáért, a művészi 
kivitelű ezüst kolompárt versenyeznek, a leventék
nek ezüst serleg vándordíját alapított a Faluszö
vetség. Ezenkivül még számos értékes díj lesz a 
kiállítók részére.

Somló kettős ünnepe kiemelkedő eseménye 
lesz Veseprémvármegyének, kiinduló pontja egy 
nagyszabású propagandának a Somlóvidék és a

Államsorsjáték
húzás:

junius 8.-án

Szfics Ede Bankháza
V eszprém .
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somlói bor érdekében. A Faluszővetség és a ren- 
dezőbizottság fáradtságot nem kímélve igyekezett 
igazán szép és értékes eredményt elérni és szere
tettel vár mindenkit Somlóvásárhelyen, hogy be
mutassa a járást, annak kultúráját és előrehala
dottságát. Vidám ünnepe lesz Somlónak, vegye ki 
mindenki belőle a részét!

A  veszprémi MANSz 
közgyűlése és fagylalt- 

estéje.
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének 

veszprémi csoportja kedden délután a városház 
tanácstermében látogatott éves közgyűlést tartott, 
amelyen az érdeklődők között megjelentek dr. Ke- 
nessey Pongrác főispán és Serdk József kanonok- 
plébános is. Dr. Kenessey Pongrácné elnöknö a 
„Hiszekegy" elmondása után megnyitójában meg
köszönte a bizalmat, amely egy éve az egyesület 
élére állította, majd asszonytársainak mondott me
leg köszönetét odaadó támogatásukért és munkás
ságukért, amivel az elért „némi eredmény“ t elő
segítették. A főispánná elismerését a MANSz tagjai 
valóban meg is érdemelték, azonban nemes sze
rénységgel azt elhallgatta, hogy az urhölgyek buz- 
góságának, valamint a teaestéket látogató közön
ség érdeklődésének, — amiért szintén köszönetét 
fejezte ki, — s általában az elmúlt év fényes er
kölcsi és anyagi sikerének az ő nagy tisztelettől 
övezett személye s lelkes és lelkesítő példadása 
volt a mozgatója. Ezután még köszönetéi nyilvá
nította a polgármesternek, a téli inségakcióval kap
csolatban telt kétizbeni rendeléséért s a többi in
tézményt, valamint az egyes tagokat is kérte, tá
mogassák a MANSz-t házi Bzöltesek rendelésével, 
illetve náluk történő beszerzésével. Végül pedig 
özv. Angeli Mártonná, dr. Bertalan Imréné, dr. 
Csiba Mórné, özv. Finke Józsefoé, Kárász Gyu- 
láné, özv. Malomsoky Jánosné, Raák Gyuláné és 
Schandl Ilona egyesületi tagoknak a MANSz ré
szére adományozott különböző használati tár
gyakén.

A titkári jelentési dr. Bikeffy Ferenc tb. fő
szolgabíró, a zárszámadásokat és költségelőirány
zatot Pieysz Gusztávné ismertette s ezekből meg
tudtuk, hogy mig a MANSz-nak tavalyi átszerve
zésekor csupán 97 81 P készpénzbelétje s a szék
házvételből fönnmaradt 2400 P adóssága volt, egy 
év után tagdíjakból, műsoros előadásokból és tea- 
délulánokból 306P23 P bevételt tudlak fölmulatni, 
amiből már az adósság felél is letörlesztették. A 
nagy örömmel tudomásul vett jelentések után a 
megüresedett tisztségeket és választmányi helyeket 
töltőt ék be egyhangúlag, miután az elnöknő indít
ványára a városból eltávozott vitéz Székely Jánosné 
volt alelnöknek jegyzőkönyvi köszönetét, a szintén 
eltávozó Preysz Gusztávné pénztárosnak és a csa
ládi okokból lemondott Deogáró Irén jegyzőnek 
köszönetét szavaztak. Az alelnöki és pénztárosi 
tisztséget egyesiivén és helyettes tisztségeket is
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VENDÉGLŐ NIEGNYITÁSI
Van s z e re n c s im a  nag y érd em ű  közönség  sz ives tu d o m ásá ra  hozni, hogy  vendéglőm et (volt H u n g ária  S ö rcsa rn o k )

a  m ai igényeknek m egfelelően, fővárosi m in ta
mm—  sz e rin t á ta lak ítva , ú jonnan  berendezve*—  140

HUNGÁRIA SÖRHÁZ ÉS ÉTTEREM
néven megnyitottam.

K im é ré sre  kerülnek a z EIsS M a g ya r Részvény és D ré h e r-fé le  Kőbányai S ö rg y á ra k  v ilá gh írű  
sörei fris s  csapolásban. Kitűnő balatonm elléki á - és u jb o ro k .

N aponta  v á lto zato s f r iss  v lllásreggeli. H áziasán  k észü lt h id eg  é s  m eleg  ételek .
Olcsó árak! Abonenseket a legm érsékeltebb á ré rt  elfogadok. Pontos, szolid kiszolgálásI
Amidőn a nagyérd. közönség pártfogását kérem, igyekezni fogok kedves 
vendégeim igényeit mindenkor a legnagyobb előzékenységgel kielégíteni KoYács Lajos vendéglős, H ungária Sörház,

kreálván, alelnök-pénztárossá dr. Csiba Mórnét, 
helyettesévé Schnelder Vilmosnét, jegyzővé dr. Po- 
rubszky Elemérnél, helyettesévé Mdrföldy Aladár- 
nét, helyettes ellenőrré Miiller Vilmosnét, ifjúsági 
csoportelnökké Gadl Lajosnál választották meg. 
A választmány uj tagjai lettek: özv. Finke Józsefné, 
özv. dr. Kenessey Ferencné, Kukorelly Nándorné, 
vitéz Legény Béláné, vitéz Sismándy Ferencné, 
vitéz Szakonyi Lajosné és dr. Tolth Béláné. Végül 
több uj egyesületi tagot vettek föl.

Az elnöknő ezután fölolvasta özv. dr. Kom
játhy Lászlónénak hozzáintézett levelét, amelyben 
a hősi sirok további gondozásáról, a megváltozott 
viszonyokra való tekintettel, lemondott. Indítvá
nyára .a  nemesszivü úrasszonynak, aki fáradságot 
nem ismerő munkásságával érdemeket szerzett", 
jegyzőkönyvi köszönetét szavaztak. A sirok gon
dozására, hacsak a Frontharcosok saját munkakö
rükben nem vállalják, a várost kérik meg, hogy 
végezze a frontharcosokkal együtt, a gondozás 
ellenőrzésére pedig dr. Karsay Sándornét, a front
harcosok elnökének nejét kérték föl. Még foglal
kozott a közgyűlés a székház renoválásának, a

H Í R E K .
— Kellem es pünkösd i ünnepeket 

k ívánunk  lapunk  k edves o lvasóinak, 
m u n k atá rsa in ak  é s  jóakaró inak .

— Személyi h írek . Dr. Kötmendy-Ékes La
jos volt főispán kedden Veszprémben volt Ifibb 
ügyét elintézni. — Dr. Sziklay János kormányfő- 
tanácsos, a neves író a multhét végén Veszprém
ben tartózkodott és itt több látogatást tett.

— Pünkösdi Isten tiszteletek  Veszprém 
ben. A püspöki szikesegyházban Pünkösd mindkét 
napián reggel 9 órakor ünnepi szentmise lesz (bér
málással kapcsolatban), a református és evangilikus 
templomokban pedig d. e. 10 órakor úrvacsorával 
kapcsolatos istentiszteletek.

— Bérm álás V eszprém ben. Pünkösd miud- 
két nspján reggel, az ünnepi szentmisével kapcso
latban, a székesegyházban bérmálás lesz. A bér
málás szentségéi, a bérmaulon levő megyéspüspök 
helyett, hránilz Kálmán felszentelt püspök, nagy
prépost fogja kiosztani.

— M egszólalnak a  harangok  Trianon 
évfordulóján. A veszprémi megyéspüspök elren
delte, hogy junius 4 én, a trianoni „béke"-szer
ződés aláírásának 13. évfordulóján, vagy a rákö
vetkező vasárnapon a papok szentbeszédben em
lékezzenek meg a nap szomorú jelentőségéről és 
a helyi körülményeknek megfelelően szólaltassák 
meg a harangokat. A hivek pedig a harangozó alatt 
buzgó imában kérjék az Istentől a mielőbbi ma
gyar főlrámadásl. — Értesülésünk szerint, úgy mint 
tavaly, a protestáns templomokban is m eg in d u l
nak a harangok Trianon évfordulóján.

— Anyák N apja Zircen. Zircről jelentik : 
Meghatóan szép ünnepség keretében Ölték meg a 
zirci kisdedovó udvarán az Anyák Napját. Dr. 
Markovlls Bálint esperesplébános szivbemarkoló 
beszédben ecsetelte az anyák érdemeit s az apák 
kOtelességeiról is szólott. A kicsinyek szavaltak és 
színdarabot adlak elő, .amit Örömkönnyekkel lelt 
szemű szüleik boldogan nézlek végig.

fagylaltéit előkészítésének s a cserkészeknek aján
dékozandó Iarisznyakészité8 kérdésével, majd az 
elnöknő lendületes, hazafias zárószavai s a .Him
nusz" eléneklése ulán a főispánná lelkes éltetésével 
oszoltak szél.

♦

Hogy eddigi nagyszerű sikereit szaporítsa és 
jótékony és hazafias céljait még jobban előmoz
díthassa, a MANSt, étén agilitásban felülmúlha
tatlan elnökével, csütörtökön vacsora ulán a Nem
zeti Kaszinóban pompás fagylaltestét rendezeti. A 
magyaros vendégszeretet, kedves előzékenység és 
figyelem, amil a löispánnétól kezdve a rendező 
urhOlgyek valamennyien lanusitottak az igen szép 
számban megjelent közönség iránt, olyan benső- 
ségteljes és meleg hangulatot teremtett, hogy a 
kitűnő fagylaltoknak és parféknak attól is el kellett 
volna olvadniok — ha lett volna hozzá idejük. 
De hamarosan elfogytak az úrasszonyok által ké
szített, izesebbnél izesebb süteményekkel együtt, s 
a fagylaltozást zeneszóra kóvető vidámság már bor 
s más, meglepeléskép előkerült harapnivalók melleit 
folyt tovább a késői (vagy korai ?) órákig.

— Egyházi hangverseny. Az Árpádházi 
B. Margit Vegyeskar, tavalyi szép sikerén felbuz
dulva, az idén is megrendezi egyházi hangverse
nyét a székesegyhátban, junius 16-án este 6 órai 
kezdettel, a következő műsorral: 1. Oruber J . : 
Pasloral Praeludium. Orgonán játssza Ritter Lő
rinc székesegyházi karnagy és orgonista. 2. Ka- 
gerer C. L .: a) Kyrie, b) Glória a Szent Pál mi
séből. Op. 54 Énekli a vegyeskar. 3. Rossini: 
Missa solemnis No. 4. Domine Deus. Énekli dr. 
Székelyhidy Ferenc, a m. kir. Operaház örökös 
tagja. 4. a) Palestrina: Bonus esi Diminus, b) 
O. M artini: Jesu rex admirabitis. Énekli a ve
gyeskar. 5 Kagerer C. L : a) Benedictus, b) Ag- 
nus Dei a Szent Pál miséből. Énekli a vegyes- 
kar. 6 Szabados B : Fohász. Énekli dr. Székely
hidy Ferenc. 7. a) josquin des Prés : Tu solus, 
qui tacis mirabilia, b) Pikéthy T . : Magyarok imája. 
Énekli a vegyeskar. 8. Kern Fr. A.: PoBtludium. 
Orgonán előadja Rilter Lörincz. A vegyeskart 
Kecskés Lajos karnagy vezényli, mig az orgona- 
kíséretei Kocsuba Elemér szolgáltatja. A hangver
seny iráni, amelyet a rádió is közvetíteni fog, vá
rosszerte igen nagy az érdeklődés.

— Hősi em lékm ű-avatás. Nagygyimöt köz
ség 40 hősi halottja emlékének megörökítésére 
emlékművet állított fel a katolikus templomtéren s 
azt vasárnap szép ünnepély keretében avatta fel. 
Az ünnepi beszédet Sdghi Tamás áll. lanitóképzö- 
intézeti tanár mondotta, majd Babarcstk Gyula 
csóti plébános, Takács Elek ev. esperes, Bina  
József ref s.-lelkész egyházaik nevében megáldot
ták a szobrot, amelyet a kOzség nevében Grizli 
Andor főjegyző veit ál. Az Őrhelyén figyelő sebt- 
sült honvédet ábrázoló szobrot Schnelder Géza 
pápai szobrász készítette.

— Tüzoltótiszti vizsga. Kitünően sikerült 
elméleti és gyakorlati vizsga keretében zárták be 
Veszprémben vasárnap a Veszprémvármegyei Tűz- 
oltó SzOvetaég lüzollótiszti tanfolyamát, amel má
jus 8.-tól 20.-ig tarlóit. A vizsgán megjeleni dr. 
Martnovlcs Imre h. államtitkár, az Orsz. Tűzoltó 
Szövetség alelnOkr, aki egyúttal a vizsga-bizottság 
elnOke is voll, valamint dr. Óvári Ferenc felsőházi 
lag, dr. Horváth Lajos alispán és még több hely

beli előkelőség. A bizonyilványokal Marionvics 
Imre osztotta ki szép szavak kíséretében 8 különö
sen a tanfolyam előadóinak fejezte ki elismerését. 
A hallgatók nevében Csernus Ferenc mondott szív
ből jövő köszönetét az elnöknek ér az előadóknak. 
A szép eredménnyel végződött tanfolyam parancs
noka Halász János várm. tüzr. felügyelő, előadói 
pedig Vida Pál orsz. elnökségi előadó, Molnár 
László tb. várm. tüzr. felügyelő, veszprémi hív. 
parancsnok, Viniss Sándor jár. lüzr. felügyelő és 
dr. Grünner László orvos voltak.

— Cím adom ányozás. A kormányzó, a föld
művelési miniszter előterjesztésére, Pillitz Ármin 
veszprémi járási m. kir. főállalorvosnak, nyuga
lomba vonulása alkalmából, a m. kir. állategész
ségügyi tanácsosi cimet adományozta. — A hosz- 
szas, buzgó és lelkiismeretes szolgálattal kiérdemelt 
legmagasabb kitüntetéshez számos tisztelője és 
barátja őszinte szivből fejezte ki szerencsekivánatait 
a kiválóan érdemes állategészségügyi tanácsosnak.

— K inevezés a  várm egyénél. A vármegye 
főispánja dr. Kőibe Nándor pápai lakost díjtalan 
vármegyei közigazgatási gyakornokká nevezte ki.

— O rvos-választás. Enylngről jelentik : A 
nyugdíjazás lolylán megüresedett dégi községi or
vosi állásra, az enyingi főszolgabiró vezetésével, 
egyhangúlag dr. Haug Antal dégi magánorvost 
választót ák meg.

— Községi írnokválasztás. Enying .köz
ség képviselőtestulele vasárnap Rlbdr Endre oki. 
jegyzői választotta meg községi Írnokká.

— A B eth len  G ábor Szövetség irodalm i 
esté lyére , amely — miként megírtuk — június 
24.-én lesz Veszprémben, jegyeket a helybeli re- 
fotmá us és evangélikus lelkész! hivatalosban le
hel kapni.

— A dom ányok Laczkó Dezső szo b rára .
Tallér Ferenc Kórósladány 3, Dég kOzség 20, dr. 
Priegl László Veszprém 2, dr Sziklay János Bpest 
5 P. Összes kamatozó betét 232976 P.

— Evangélikus leányok közgyűlése. Va
sárnap délután tartotta a Veszprémi Evargélikus 
Leány Egyesület éves közgyűlését az ev. elemi 
iskolában. A szép számmal megjeleni tagokat Nőiig 
Györgyi elnöknő meleg szavakkal üdvözölte és 
megnyitotta a közgyűlési. Meslerházy Msnci szé
pen kidolgozott titkári jelenlése útin apénzttrosi, 
számvizsgálói stb. jelenlések következtek, amelye
ket egyhangúlag tudomásul veitek. Az egyesület 
elhatározta, hogy képviselteti magát a jövö hónap
ban Szombathelyen lezajló leányegyesületi konfe
rencián, amelynek köllségeil egy junius 11.-én, 
az ev. elemi iskolában rendezendő fagylalt d lu- 
tán jövedelméből fedezik.

— A „M agyar Lányok" legújabb száma 
pályázatot hirdet a magyar leánytábor ügyévé vált 
Hamupipőke mozgalommal kapcsolatban. Folytatja 
Tutsek Anna régényének közlését. Kilián Zoltán, 
Csiky Mária elbeszéléseket, Farkas Imre Ferend 
Idáról, Pogány Elza pedig a .Lelki életről" irt 
kilünö cikket. Ez a szám kOzli Babay Józsefnek 
egy Milánóban irt versét is. Számos kép, illusztrá
ció stb. gazdagítják a lapot, amelyhez ezúttal is 
csatolva van az .Otthonunk" c. melléklet. Szíve
sen küld mutatványszámot a kiadóhivatal: Bpest, 
VI. Andrássy ut 16.
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már a i  utam U  tanúiéi* ióságának.

— K eresztény szocialisták  Jubileum a.
Pápáról jelentik: Most 30 esztendeje, hogy néhai 
Giesswein Sándor OySrOtt kibontotta a keresztény 
azociáliata lobogót Ennek emlékére, mint az or
szágban mindenfllt, a pipái keresztény azociáliata 
szervezetek is vasárnap jubileumi emléktlnnepélyt 
rendeztek. Olt voltak a többek közt Em szt Sándor 
volt miniszter, Tóbltr János orszgy. képviseli, dr. 
Magyarász Ferenc plébános és dr. Horváth N. 
rém kát teol. tanár, úgyszintén a külsővati, szanyi, 
ugodi, zirci és szenlgáli szervezetek küldöttségei 
is. Vasárnap reggel a plébánia-templomban ünne
pien istentisztelet volt, majd a Kálvária-temetőbe 
vonullak Meisel József volt brassói apát-plébános 
sírjához, ahol Szalay Lajos párltilkár mondóit 
emlékbeszédet. Ezután a Sipiczky-féle étteremben 
kOzOs ebéd volt a vendégek tiszteidére, amelyen 
Emszt Sándor, N im tth  József apát plébános, T ib 
iét János, dr. Sulyok Dezső, Szalay Lajos stb. 
mondoltak pohárkOszOntől. Délután a Levente Ott
honban dis7gyülés volt, ahol Em szt Sándor, Tib
iét János ismertették a keresztényszocializmus cél
kitűzéseit. Este 8 órakor Szeift István emlékére 
díszelőadást tarto'tak a Kér. Munkásegyesületben 
és itt Grdtzer János igazgató mondott emlékbeszé- 
det. Az ünnepélyt lánc fejezte be.

— Tüzoltógyillés, A Veszprémi Önkéntes 
Tűzoltó Teslület évi közgyű'éiét junius II.-én d. 
e. 11 órakor larlja a városház tanácstermében, 
amelyre az egyesület tagjait tisztelettel meghívja 
az elnökség. Tárgysorozal: 1. Elnöki megnyitó.
2. Pénztári jelenlés. 3. A parancsnokság 1932. évi 
működésről szóló jelentése. 4. Megüresedeti tiszt
ségek betöltése. 5. Indítványok.

— Népünnepély, A Veszprémi Iparoskör és 
Iparos Dalárda és az iparos cserkészek Pünkösd 
vasárnap, rossz idő eselén Pünkösd hétfőn rende
zik nagyszabású népünnepélyüket a Betekints-kert- 
ben. A rendezőség mindent elkövetett, hogy a ki
ránduló közönségnek olcsó és kellemes szórakozás
ban legyen része. A n. é. közönség szives párt
fogását kéri a rendezőség.

— A sa sk ir ily  és  a  repü lőgép  harcáró l
irt Mécs Alajos történetet Az Én Újságom legú
jabb számában. Folytatólagosan közli a lap All 
basának és a kacsának kalandjait és folytatja Babay 
József ifjúsági regényéi. Dr. Tábori Pál a .Világ
járó fiu*-ről irt cikket, valamint a Rosszcsontnak 
és Nagykópénak, a cserkészek főalakjainak kaland
jairól. Mese és vers, illusztrációk stb teszik tel 
jessé Az Én Újságom legújabb számát Mutatvány
számot küld akiadóhivatal: Bpest, VI. Andrássy-ut 16.

— Jun ius 24-én  lesznek a  vizsgák a 
kato likus Iskolákban. A megyéspüspök elrendelte, 
hogy a hatósága ala tartozó elemi és polgári isko
lákban a tanítás és vizsgálatok junius 24. én be
fejeztessenek. Junius 25 -én Unnepies Te Deum 
lesz. A következő tanévre a beírásokat junius 26. 
és 27. napjain végzik.

— V árosi közgyűlés P ápán . Pápáról je
lentik : Pápa város képviselőtestülete kedden dél
után rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen Hamuth 
János elnöklő polgármester megemlékezett a város 
kél érdemes polgárának: Nagy Vilmos magánzó
nak és Piatsek Gyula gyógyszerésznek elhunytéról. 
A napirend során kimondották, hogy az alispán
nak azt a határozatát, amellyel Gram Ferencnének 
és gyermekeinek kegydijat állapított meg, megfel
lebbezik. Lőte Lajosnénak mozijárandósága ügyé
ben a polgármestert személyes tárgyalásra utasí
tották s az 1934-ben lejáró szerződést vele nem 
újítják meg. A Pápai Takarékpénztár dísztermét 
közgyűlések céljaira évi 600 P-ért bérbevették. A 
mozi 1933. évi költségvetését egyhangúlag tudo
másulvették.

— Ú jabb  könnyítések  a  távbeszélő  b e 
vezetése  te rén . A veszprémi postafónökség közit, 
hogy ezentúl egy házban, vagy zárt utcasor szom
szédos házaiban, kizárólag lakás céljaira szolgáló 
helyiségekben u. n. ikerberendezés létesíthető. Ily 
berendezés bevezetésére két-két egyén vállalkozha
tó  és az állomásonkinl esedékes 24 P belépési 
dij 12 havi részletben fizethető. Más költség nincs 
s  város határain belül. Minden állomásnak külön 
hívószáma van, az állomás csak a neki szóló csen
getést hallja és egymás beszélgetéseit az ikerelö- 
fizetök nem hallgathatják ki s egymás között az 
előfizetők sem beszélhetnek. Veszprémben, iker 
berendezés esetén, havi 20 kötelező helyi beszél
getést véve alapul, egyhónapi előfizetés 5 40 P-be 
kerülne. Ilymódon régi előfizetők uj előfizetőt ve
hetnek társul maguk mellé és az állomásukat át
alakíttathatják.

H írek  a cse rk é szdze e m boriró l-
Gödöllőn első segély nyuj á-ára és könnyű 

betegségek kezelésére tábori kórházat rendeznek 
be, a komolyabb betegeket azonban a bpesti kli
nikákra szállítják. Hogy a külföldi s itthoni szü
lők beteg gyermekeik felöl nyugodtak lehessenek, 
nyelveket beszélő hölgyekből bizottság alakult, 
amelynek tagjai pártfogoltjaikat betegágyukon meg- 
lá'ogalják, az orvossal, ápolóval való érintkezést 
tolmácsolják, a szülőket értesítik stb. A bizottság 
élén gróf Zichy Rafaelné és Petry Pálné állanak 
s tagjai sorába jelentkezeti dr. Schandl Károlyné 
ja, _  Brig. gén. E. G Goffrey Fausset, a Britisch 
Empire Contingent vezelője, aki legutóbb Magyar- 
országon járt, elragadtatással nyilatkozott a gödöl
lői viszonyokról. — Nagykőrös három vagon ár- 
valányhajat ajánlott föl a dzsemborira, ami a cser
készek között nagy lelkesedést kellett. — Kecske- 
mét-kerületi altábor cserkész szülői elhatározták, 
hogy weekend és filléres vonalokkal utaznak a 
dszemborira. — Zsidliczky, a Cseh Szlovák Cser
kés Szövetség titkára megtekinlet e a gödöllői tá
borhelyet és bejelentette, hogy konlingensüket mint
egy 400 főre emelik föl. — A kecskeméti Gáspár 
András apród cserkészcsapat apródavaló nagyszert 
és sikerült szinielőadást rendezett Uióbbit ren
dezeti a piarista, gimnázium Túrán csapata is.

— Hivatalos órák az  OTI pénztáráná l.
Az Országos Társadalombiztosító Inlézet veszprémi 
kér. pénztáránál junius 1.-tői szeptember 15.-ig a 
a vasár- és ünnepnapokat megelőző napon a hi
vatalos óra 8 tói 12 ig. a vasár- és ünnepnapokat 
követő napon pedig 9 tói 14-ig tart. A hét többi 
napjain a hivatalos óra változatlan marad.

— M egjavították Veszprém  és B udapest 
között a  vasúti összeköttetést. Megirluk, hogy 
a veszprémi kereskedők és iparosok küidöltségileg 
keresték föl a polgármestert a Veszprém—bpesti 
kedveződen vasúti összeköttetés megjavitisa céljá
ból. Dr. Berky Miklós polgármester személyesen 
eljárt a MÁV. igazgatóságánál, amely — a vesz
prémi állomásfőnökség jóakaratu felterjesztését is 
figyelembevéve — eíismerésreméltó előzékenység, 
gél igyekezett az előadott sérelmeket orvosolni. így 
— értesülésünk szerint — junius 1.-től közvellen 
kocsi fog közlekedni Veszprém és Bpest közölt, 
amely innen 5 23 kor indul és Szfehérvárott a 7 
órás vonalhoz csatlakozik; ellenvonala pedig Bpest 
DV-ról 14 55-kor indul és Veszprém felé 18-20-

kor lesz Szfehérvárott csatlakozása. A Veszprém 
Kpu—Szfehérvár között közlekedőjesti sinautóbusz- 
nak rendes vonatra való kicserélésére vonatkozó 
kérelemnek a MÁV egyelőre cs k részben tehetett 
eleget, amennyiben a sinautóbusz helyett Külső 
pályaudvarról 19 50 kor, Szfehérvárról vissza pedig 
2114 kor vasár- és ünnepnapokon, valamint eze
ket megelőző napokon 2. B. kocsi szerelvények 
közlekednek, amelyeken azonban még nincs III. 
kocsi osztály. De ezirányban is folynak a tárgya
lások és megvan a remény, hogy nemsokára a 
III. oszlályu kocsikat is beállítják. — Örömmel 
nyugtázzuk úgy a polgármester, mint a MÁV jó
akaratu és gyors intézkedését, de kívánatos lenne, 
ha a MÁV a jövőben menetrendjei összeállítása 
előtt meghallgatná a veszprémi érdekeltségeket.

— A szegénység gyógyítható. A szegény
ség elsősorban nem gazdasági, hanem lelki jelen
ség — mondják a tudósok. — Ezt most be is bi
zonyította egy fiatal magyar tudós, aki Berlinben 
a rossz fellépésű, zavart mozgású embereket arra 
kényszerűi, hogy optimista mintaképet válasszanak 
maguknak. Ez a tudós évekig Tolnai Világlapja 
munkatársa volt, ma pedig külföldről küldi be 
cikkeit a népszerű képeslapnak.

— S padafora  herceg  táv ira ta  a  TESz- 
hez. A Szicília felszabadításáért küzdő Tüköry 
Lajos magyar ezredes és a világháború atatt Pa- 
lermoban elhunyt és eltemetett magyar hősök em
lékére rendezett olasz ünnepségről a Társadalmi 
Egyesületek Szövetségét a következő táviratban 
köszöntötte Palermo: ,A TESz elnökségének, Bu
dapest Felelevenítve hősi tetteit Tüköry Lajos
nak, aki éleiét áldozta fel Szicília szabadságáért, 
ünneplésünk alkalmával lélekben egyült vagyunk 
a TESz-szel. A nemzet társadalmát képviselő TESi 
utján a nemes és lovagias magyar nemzetnek szebb 
és boldogabb jövőt kívánunk. Spadafora herceg, 
polgármester."

— A mozi m űsora. Ma, szombaton (jun. 3.) 
fél 7 és 9. Pünkösd vasárnap (4 )  4, fél 7 és 9 
órakor a Paramount-gyár hatalmas filmje: ,Pánlk 
a városban" (A dzsungel királya). Első része 
Kelet.Afrikában játszódik le s rendkívül érdekes 
és izgalmas az oroszlánok elfogása. Majd a tör
ténet San-Franciskóban folytatódik, ahol a kigyul
ladt cirkuszból a vadállatok elszabadulnak. Á ka
tasztrófát azonban elhárítja egy erős, kisportolt 
férfi, az .emberoroszlán", akinek szerepét Buster 
Crabbe, az olimpiai 400 méteres úszás győztese 
alakítja. Érdemes megnézni I Előzőleg híradó él 
kiegészítő műsor. — Pünkösd hétfőn (5.) — csak

V eszprém ben, Szent Imre-tér 12. szám alatt
G éczy Já n o s  v illanyszere lő  h ázáb an

épület- é s  g ép lakatos, 
v izvezetékszerelő-m ühelyt ny ito ttam .

Elvállalok e szakmákba vágó mindenféle 
uj munkát és szakszerű javításokat.
A n. é. közönség szives pártfogását kérem.

B auer L ászló
épület- él géplakatos. vizvezetékazerelS. 

Költségvetéssel d ijts lsn u l szo lgá lo k .

é p ü l e t  é s  d i s z m f i -  
b á d o g o s  m ű h e l y t  n y i t o t t a m .
Elvállalok e szakmába vágó mindenféle 
uj munkát és szakszerű javításokat.
A n. é. közönség szives pártfogását kérem.
i46 B eiczer Ferenc

épület- é» diszoübádofes. 
Költségvetéssel d íjta lan ul szolgálo k.
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B ala to n alm ád i leg szeb b  részén , 
kOzel a  stran d fü rd ő h ö z ,

villa-telkek eladók.
Jutányos árak!

Bővebbet a veszprémi ingatlan- 
forgalmi irodák, vagy a tulajdonos:
Szen t A nna-tér 1. szám  ala tt. 143

egy nap —  4, Itl 7 és 9 órakor: ,A z  álmodó 
szá j',  Henri Bernstein .Meló" c. drámájának 
filmváltozata. A fószerepekben: Elisabeth Bergner 
és Rudolf Forster. A filmről bpesti bemutatója al 
kaiméval a legjobbat irta a kritika. Érdekes prob
lémája : hogyan állja meg helyét a lélek, amelyet 
az érzelmek ereje egyszerre két ember felé húz? 
Csak 16 éven felülieknek engedélyezve I Elózóleg 
Szóke Szakáll falrengetó bohózata, a . Vonósné
gyes'■ és híradó. E napon minden előadás mérsé
kelt helyárakkal. — Szerdán csülörtökón (7. és 8.) 
filléres előadásokban wAz utolsó lépés", 9 felvo
násban. A főszerepben: Joan Crawford és Róbert 
Montgomery. Társadalmi dráma az amerikai gaz
dag, modern, független leány életéből. Érdekes 
léma, tökéletes rendezés, neves színészek. Kiegé
szítő rnfisor és híradók. Ezt is csak 16 éven felü
liek nézhetik meg.

— .B ará tn ő k " , Guldl olasz iró regénye, 
egy bájos leány s egy szenvedélyes fiatalember 
sorsa körül fonódik, Kilényi Mária fordította. Meg
jelent a Milliók Könyve legújabb számaként, ára 
20 fillér, kapható mindenütt. Előfizetés : negyedévre 
13 regény, 2'40 P.

— Fölakaszto tta  m agát. Somlóvecsén Vár- 
konyl Lajosné földműves asszony éjjel szobájának 
mestergerendájára fölakasztotta magát. Mire észre
vették halolt volt.

IR O D A L O M  és M Ű V É S Z E T .
(T erestyén i Györgyről, az íróról) Székely 

Tibor lanulirányaaz U j Idők legutóbbi számában 
jelent meg. Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilap
jában Csathó Kálmán, Komáromi János, Alice 
Berend Írásaival találkozunk. Az elbeszélések és 
tegényfolytatások mellett Harsányi Zsolt spanyol- 
országi utilevelét, Zsigray Julianna tréfáját, Ander
sen György, Feleki Sándor, Hámos György, Szö- 
lösy István verseit olvashatjuk. Temesvári Kriszta 
elbeszélést irt, Forbáth Sándor a görög nők hely
zetét ismerteti. Fényképek, Mühlbeck fejlécei, idő
szerű képek és a változatos rovatok gazdagítják 
még az Uj Idők-et. A kiadóhivatal: Bpe6t, VI., 
Andrássy ut 16., bárkinek küld mutatványszámot. 
Előfizetés negyedévre 6 40 P, egyes szám 50 fii!.

(UjszerD jazz-revü  Veszprém ben.) Junius
10.-én, szombaton este negyed 9 órakor rendezi 
Veszprémben, a Petőfi-színházban egyetlen vendég- 
szerep'ését a világhírű Anlonlo Bazanella jazz- 
revüje, amely eredeti hangszerelésével, valamint 
jazz-hangszereivel máris nagy érdeklődést keltett. 
Az előadáson népszerű helyárak lesznek. Bővebbet 
a  falragaszokon.

(E ltávozott Veszprém ből a  szín társu la t.)
Sziklai Jenő színtársulata hétfőn este egy csapni
valóan rossz, a szinlaplól eltérő, hirtelen össze- 
tltött kabaréval befejezte Veszprémben a tavaszi 
sziniévadot és Győrre távozott. A múlt pénteken 
nem volt előadás, mert a szombat-vasárnapi Ezerjó 
revüoperett számára a nézőteret is átalakították, 
amivel ugyan ezért a darabért, amely a bpesti 
Royal Orfeum-bán tavaly kéthónapig tündökölt, 
kár volt fáradni. Szombat délután a János vitéz-1, 
vasárnap délután az Érik a buzakatúsz-1 ismétel
ték meg. — Megállapíthatjuk, hogy Sziklai színtár
sulata, ha nem is volt olyan fölülmulhatatlan, ami
lyen — mint némelyek túlzottan föltüntették — 
„még nem játszott Veszprémben", — az letagad
hatatlan, hogy kiválóan jó erőkből állott, akiket 
szívesen nézett meg a közönség. Különösen az 
operettegyüttes volt jó, mert a színészek legtöbbje 
inkább ebben a szakban képezte ki magát, mint 
a  prózában. Csak az a kár, hogy a direktor, aki 
pedig kitűnő rendezőnek bizonyult, az újabb ope
rettek közül csak a silányabb revüket szerezte be, 
amelyeknek rossz híre visszatartotta a színháztól

H irek  m indenfelől.
Hitler ténykedései tartják lázban ma az egész világot. 

Mindent a horogkereszt jegyében radikálisan intéz. Még a 
perecet is horogkereszt alakra sütik Németországban !

Genfben hevesen támadják az angol flotta-leszerelési 
javaslatot 1

Göbels Rómába utazik Mussolinihez t
Sárbogárdon több letartóztatás történt magzatelhaj

tás miatt!
Ferencváros 1 1 :1-re verte az Újpestet 1
Minden csupa szenzáció !! Minden rohan, minden 

változik 1 Meglepetések a világ minden részében.
Veszprémben a lakósok nyugodtan alszanak, mert 

még a poloskák sem zavarják meg éjszakai pihenésüket. 
De netalán ha mégis volna poloskájuk, úgy nagyon köny- 
nyen megszabadulhatnak tőle, mert a már elismert Fischer 
ciánozó cég (Székesfehérvár, Kossuth-utca 6.) 24 órán belül 
jótállás mellett diszkréten kiirtja petéivel együtt a poloskákat.

Ciángáz a bútornak és szövetnek nem árt, a festést 
nem rongálja és ami a fő, olcsó. 74
V e szpré m i m e g b ízo tt: Schlögl, R o h o n c zy-té r I.

— Elveszett máj. 23.-án, a Kádárlai-uton 
1 drb., Zalaegerszegi Ipartettület álfal 1925. évben 
Nagy István kőmivességéd részére kiállított munka
könyv. — Továbbá elveszett máj. 29.-én, a püspök
majorban, vagy körülötte 1 drb., S/fehérvári Ipar
testület által Ferencz Gyula könyvkötő részére ki
állított munkakönyv. Megtalálók a rendőr*égre 
szolgáltassák be.

— Ha majd Ön is rájön, mit tud az IGMÁNDI,
Alkalomadtán csak azt fogja használni!
— A korcsm ában beverték  a  fejét. Puha 

Jenő veszprémi lakós Alsóörsön lakó Öccsét láto
gatta meg s olt a községi korcsmában állítólag 
Csöbör Gyula alsóörsi lakós egy székkel fejbevágta 
úgy, hogy koponyája a bal füle fölött 5 —8 cm. 
hosszan elrepedt. Súlyos vérveszteséggel mentőink 
a helybeli kórházba szállították.

— H atan egy leány ellen. Aljas bűntényt 
leplezett le a pápai rendőrség. Horváth Ferenc 
odavaló fiatalember és öt társa leitattak egy fiatal 
leányt, akit a mezőre kicsallak s ott gyalázatos 
módon visszaéltek tehetetlenségével. A leány édes
anyjának feljelentésére a rendőrség mind a hat 
merénylőt letartóztatta.

a közönséget. De amikor szép régi operetteket 
tűzött ki, akkor mindig meleg volt az érdeklődés. 
Hátha még uj és jó operetteket hozolt volna! A 
prózai darabokat is jobban meg kelteit volna vá
logatni. Reméljük, jövőre leszűri ezeket a tapasz
talatokat és neki is, a közönségnek is kedves lesz 
a viszontláss.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
* A G azdasági E gyesü let választm ányi 

ülése. A Veszprémvármegyei Gazd. Egyesület 
mull szombalon Holilscher Károly gazd. főtanácsos 
országgyül. képviselő elnSklése alatt igazgatóvá
lasztmányi ülést tartott A választmány a május
14.-i veszprémi járási tenyészállatdijazásról, vala
mint a PünkOsdkor Somlóvásarhelyen rendezésre 
kerülő tenyészállatdijazás előkészítéséről a titkári 
jelentést tudomásulvette. A serlésvész leküzdése 
érdekében felterjesztésben kéri a földművelési kor
mányt, hogy az állami olióanyaglermelő intézetet 
sertéspestis-szérum termeléssel bővítse ki s :gy a 
szimultánollá8 olcsóbbá lélessék. Javaslatot terjeszt 
az egyesület a földműv. miniszterhez a remonda 
ára emelése s a kincstári csikételepek feloszlatá
sának céljából. A Ceglédi Gazd. Egyesületnek a 
gazdaadósságok rendezéséről hozott halározalát, 
Holilscher Károly, lelty Miklós és Súly László 
hozzászótásá után a választmány módosításokkal 
elfogadta és a kormány elé terjeszti. Az OMGE 
és OMKA közős bizottságának a mezőgazdasági 
válság enyhítése ügyében kormányhoz intézett fel- 
terjesztését magáévá tette.

A  könyvirodalom  m á rk á s  m unkái 
olcsó á ron  kaphatók

FODOR FER EN C  könyvkereskedésében.
T e k in ts e  m eg k ira k a ta im a t.

M IÉ R T  K Ö L T  ÖN 8 -1 0  P E N G Ő T
egy liter rovarirtóra, amikor

fél deci „ E x p re s s 1’ ro v a rir tó  e sszen cia  P 3*— .
Egy liter petróleummal keverve ugyan
olyan összetételű és hatású légyirtót ad.

Ha szagtalan légyirtót kíván, azt a „Vizes Express“-ből — 
egy tubus P 3 — vízben való oldás utján készítheti. 

Kapható mindenütt és a főraktárnál: 
P A N T O D R O G  r .-t . -n á l,  Budapest, V., Viscgrádi-a. 7. 

H elybeli b izo m án yost k e re sü n k . 155

m agánfelek látogatására.
Csak agilis, megbízható 
urakjelentkezését kérjük. 154

K ÁLDO R KÉPSZALON
B udapest, VII., A jtósl D ü re r-so r 9.

* G azdanap  D evecserben. Devecserből Je- 
A pápai mezög. szakiskola önképző gazdaköre 
vasárnap gazdanapot rendezett Devecserben. A 
gazdaifjakat az állomáson, a gazdák népes küldött
sége élén, Szabi Ferenc főjegyző meleg szavakkal 
köszöntötte. Az ifjak délelőtt koszorút tettek a hősi 
halollak emlékére, majd délután volt a gazdagyfi- 
lés a szorongásig megtelt kullurházban, ahol meg
jelen dr. Schandl Károly ny. főtdm. államtitkár, a 
devecserl kerület népszerű képviselője is. Az illuszt
ris vendéget az ifjúsági énekkar . Hiszekegy"-e 
u'án Szabó János szakiak, igazgaló üdvözölte, 
mint európai hírű agrá'polilihust és a gazdaérde
kek lelkes szószólóját. Ismerlelte a szakiskola cél
ját és felhívta arra a gazdák figyelmét. A gazda- 
gyűlés minden pontja élvezetes volt. Szaktudást 
árultak el ^cs András, Baló János, Hajdú Imre és 
Virág János hallgatók gazdasági tárgyú szabad- 
előadásai, Pölördl János és Varga László között 
pedig párbeszéd folyt a tengeri termelésről. Vál
tozatossá let ék a műsort Szalay András és Pintér 
Gábor hallgatók szavalatai és a szakiskola ifjúsá
gának énekszámai. Felszólalt Schandl Károly is 
és hatalmas buzdilóbeszédben figyelmébe aján
lotta a megjelenteknek a gazdaifjak továbbképzé
sét. A gazdagyülés a .Himnusz* hangjaival ért 
véget.

* A gazd a tisz tek  h á rm as  kívánsága.
Bpestról jelentik: Az Orsz. Gazdatiszli Intéző Bi
zottság Székács Elemér elnöklése alatt az uj gaz
datiszli tervezet alapelveit vitatta meg a kerületi 
gazdatiszli körök kiküldötteivel. A földműv. minisz
ter ugyanis azt kívánta, hogy a hármas gazdatiszli 
kérelmet egységes tő vényjavarI-iít-, evezet formájá
ban készítsék el. Az intézőbizottság a kamarára 
vonatkozó részt már régebben elkészítette, most, 
az 1927. évi Schandl Károly-féle kitűnő törvény
tervezel figyelembevételével, a nyugdíjbiztosításra 
és a Darányi-féle tőrvény mődosi'ására vonatkozó 
részek alapelveit fektette le. Másnap a Magyar 
Gazdatisztek és Erdítisztek Orsz. Egyesületének 
közgyűlésén Bayer Jánost, a Fejér-, Tolna-, Vesz- 
prémmegyei Kör népszerű elnökét választót ák or
szágos elnökké.

* Ö tven százalékos fuvard íjkedvezm ény  
a  belfö ld i friss gyüm ölcs-postaküldem ényekre .
Bpestról jelentik: A friss gyümölcs értékesítésének 
előmozdítása érdekében a kereskedelemügyi mi
niszter megengedte, hogy a postahivatalok junius 
1 étöl november I5.-ig bezárólag a belföldre fel
adott friss gyümölcsöt tartalmazó csomagokat 
50 % -os díjmérsékléssel fogadják el postai szál
lításra.

AnyakOnyv.
Születés: Vass József cipész és Dombay Margit le

ánya Margit Mária r. k. — Bindis Margit cseléd leánya 
Éva r. k. — Godány István kocsis és Otlik Julianna leánya 
Erika Erzsébet r. k. Brenner József kőműves*s. és Hu
szár Ilona fia József r. k. — Zsámbok József gazdasági 
cseléd és Bujdosó Katalin fia Zoltán r. k. — Bandlcr Sán
dor szállodás és Vámosi Margit leánya Anna Mária Zsu
zsanna izr. Jánosik Károly szabó-s. és Blazsek Ilona 
fia Károly László r. k. — Kocsi H. József kir. tszéki altiszt 
és Pécsi Terézia leánya Eszter ref. — Kovács József 
szobafestösegéd és Léber Julianna leánya Magdolna r. k. 
-  Gulyás Antal napsz. és Molnár Anna fia János r. k. — 
Simon József szabó s. és Vankó Teréz fia József Tibor r.k.

Halálozás: özv. Holéczy Jánosné Rudnay Júlia ma- 
gánzónö 87 é., ev Keresztes Péter napsz. 69 é., ref. — 
Ártvolt János 5 n., r. k. — Kéri Sándorné Csepregi Juli
anna fm. napsz-nő 53 é., ref. — Nagy Vilmos magánzó 
62 é., r. k. — özv. Mussbaum Félixné Scherer Matild 80 
éves r. k. — Bartos József takács 65 é., ref. — Spérai 
József napsz. 55 é., r. k. — Igonda József szürszabó 73 
é., r. k.

Házasság: Segesdi László cementáru készitó-s. és 
Trestyén Anna r. k. — Csalló József várni, irodafótiszt és 
Horváth Erzsébet várm. iroda segédtiszt, r. k. — Kará
csony Dénes (özv.) nyug. máv voatkisérő altiszt ref. és 
Kandikó Erzsébet (özv.) r. k. — Iharosi István honv. tiszt- 
helyettes és Fürstner Erzsébet r. k. úriíSí
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novem ber l-re  kiadó T E S T E D Z É S . Versenytárgyalási hirdetmény.
Rákéczi-tér 1. szám alatt, 
a város legforgalmasabb pontján levő ui

ü zleth ely iség ,
melyben most az Angol Ruhaáruház van. 
Bivebbet dr. Rosenberg Janii városi főorvosnál.

Megnyílt
Gróf Nádasdy Lepsényi 

O rszág ú ti Bar,
hol az árumintavásáron is közreltünést keltő 
s ze k s zá rd i vö rö s  és O rm ös boraink 
i4j  kaphatók, tessék ott megizlelni.

Szekszárd Borvidéki Bortermelők 
állami ellenőrzés ala tt álló Pinceszövetkezete.
Sem tévesztendő össze ai épülő Polgári! Csárdával!! 1

Veszprém megyei várog polgármestere. 

5630—1933. giám.

P ályásati hirdetmény.
Veszprém megyei város képviseletében eszmei 

tervpályázatot hirdetek a városomban építendő

hősikapura.
Az eszmei tervek beadásának határideje 1933. 

é v i Junius hó  30. n ap ján ak  déli 12 órája. A 
tárvek kettós borítékban, jeligével adandók be a 
kővetkező felírással: .A  Veszprémben épitendó 
hósikapu terve.*

A tervek felülbírálásra a Képzőművészed 
Tanácshoz lesznek felterjesztve s a .Tanács állal 
elfogadott tervek kózül választja ki a város közön
sége a 300 P-ós e|sö és 2C0 P Os második üijjal 
jutalmazott terveket. Az első díjjal jutalmazott terv 
szerzóje kapja a megbízást a részletes tervek és 
költségvetés elkészítésére.

A részletes pályázali feltételek és helyszinra|z 
a városi mérnöki hivatalban szerezhetők be 2 P 
ellenében.

Veszprém, 1933. május II.
D r. Berky Miklós

156 polgármester.
-i— .. 1 ■!

248— 1933. szám.

Á rv erés i h irdetm ény .
Dr. Schwartz Károly ügyvéd által képviselt 

'Stark László és Tsa Automobil Szakflzlet javára 
105P 90 fillér követelés és járulékai erejéig a vesz
prémi kir. járásbíróság 1933. évi 630. sz. végzésé
vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre
hajtást szenvedőnél 1933. évi április hó 28.-án 
lefoglalt, 2378 P-re becsüli ingóságokra a vesz
prémi kir. járásbiróság fenti srám u' végzése alap
ján az árverést elrendelem, s annak az 1908. évi 
XLI. Ic. 20. §-a alapján még kővetkezőkben meg
nevezett, valamint zálogjogot szerzett más foglalta
tok javára is, végrehajtást szenvedő lakásán, Vesz
prém, Látóhegy-u. 5. szám alatt leendO megtartá
sára hatarídOül 1933. évi Junius h d  12. n ap já 
n ak  déli 12. ó rá já t tűzöm ki, amikor a biróilag 
lefoglalt bútorok, kocsi, teher auló a egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek, esetleg a becsár */,- 
ért is el fogom adni. 1000 P-őt meghaladó becs- 
értékű ingónál a becsérték 10 °/«-ál bánatpénzül 
kezeimhez, az árverés megkezdésekor, le kell fizetni.

Kelt Veszprém, 1933. május 17. 
to l P á d á r  t .  k., kir. bir. végrehajtó.

Eredményesen hirdethet a
V eszprém vármegyében.

Labdarúgás.
AldozócsütOrtOkön a tflzlói és veszprémi fut

hat 14—16 éves reménységei játszottak barátságos 
mérkőzési. A 2 X  30 perces mérkőzés hellyel-kOz- 
zel feledtette a .nagy* csapatok izgalmas küzdel
mét. Megérdemelt, szép játék után a fűztőiek 4 : I 
(3 :1 )  arányban vereséget szenvedlek.

A VTC—Move VSE ifjúság bajnoki mérkő
zése 1 :1  (0 :0 )  arányú döntetlent hozott. Ezen a 
mérkőzésen már nem láttunk igazi futball, amihez 
a gyenge bíró határozatlan Ítéleteivel is nagy mér
tékben hozzájárult. Bíró: Horváth.

Vasárnap a formájában teljesen visszaesett 
Kinizsi Tatabányán szenvedeti katasztrófáiig 8 :1 
(1 :0 ) arányú vereségei. Első félidőben, mig tüdő
vel bírták, méltó ellenfelek voltak, késObb azonban 
teljesen visszaestek s ellenfelük tetszés szerint 
rúgta a gólokat. Egyetlen góljukat Kalmár sze
rezte. Bíró ; Boross.

A II. osztály szombathelyi csoportjában a 
hajnok|elölt Zalaegerszegi Move SE tői Pápán a 
Perutz-gyár értékes pontot vett el. Hatalmas és 
szép küzdelem ulán 2 :2  (2 :2 ) arányban osztoz
tak a bajnoki pontokon. Gólszerzői: Bottá és Iker. 
Bíró: Németh.

A VTC barátságos mérkőzést játszott Fűzfőn 
4 :2  (2 :0 )  arányban. A fűzfői csapat a második 
félidő 30. percében levonult. Bíró: TOrOk.

A Move VSE ihusági a szfehérvári ARAK. 
tói szenvedett 4 :1  (2 :0 )  arányú vereséget. A tel
jesen lehetetlen MOVE-csatársor vesztette el ezt 
a mérkőzést, amelynek megnyerése esetleg baj
nokságot jelenthetett volna számukra. B iró : Kövér.

Az Öreg és ifjú kereskedelmisták találkozója 
is 2 :2  (1 :0) arányú döntetlennel végződött. Az 
öregek rutinját a fiatalok lelkesedése és fürgesége 
ellensúlyozta. Biró: Bujlás. (t. I.)

o Pünkösdi labdarugó  prog ram . Vesz
prémben a Move és VTC válogatott csapata hét 
főn az I. osztályú amatór Újpest csapatával játszik 
barátságos mérkózésl. — Fűzfőn vasárnap Újpest, 
héttőn pedig a győri ETO lesz vendég barátságos 
mérkőzésre. — Csapataink legnagyobb része ba
rátságos mérkőzést jáfszik, azonban még sok mér
kőzés lekötése tárgyalás alatt van.

o K iterjesztik  a  veszprém i céllövésze
te t. A Veszprémi Polgá.-i CéllOvö Egyesület elha
tározta, hogy a céllövészet szép és nemes sportját 
hatványozottabb mértékben kivánja folytatni és, 
mint sportot, szélesebb réteggel is megakarja is
mertetni. Ezért felhívja a város a közönségéi, hogy 
mindazok, akik a céllövészettel komolyan kívánnak 
foglalkozni, a városház tinácslermében junius 5.-én, 
(PUnkOsd hétfőn) d. e. 9 órakor tartandó értekez
leten megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.

o O rszágos blrkózóverseny. A Veszprémi 
Levente Egyesület junius 5.-én, Pünkösd hétfőjén 
a Pelőfi-szinházban junior bajnoki (görög-római) 
országos birkózóversenyi rendez a következő mű
sorral : Dili 12 órakor: Előmérkőzések. Este 7 
órakor: 1. Zenekari nyitány (előadja a levente 
zenekar.) 2. Élőkép. 3. Felvonu ás. 4. Himnusz. 5. 
Megnyitó. 6. Versenyzők bemutatása. 7. Közép
döntő mérkőzések. 8 Döntő mérkőzések. 9. Hi
szekegy. 10. Díjkiosztás. Felkérjük a város közön
ségéi, hogy ezen reprezenlativ versenyen, amelyen 
Bpesi versenyzőin kívül Debrecen, Pécs, Szom
bathely, Miskolc, Szeged, Győr slb. városok junior 
birkózói is részlvesznek, minél nagyobb számban 
megjelenni szíveskedjenek ér demonstrálja a vá
rosnak e szép és férfias sport iránt való érdeklő
dését. A helyárak filléresek, hogy a versenyt min
denkinek módjában legyen megtekinteni. Elnökség.

o K irándulás a Som lóra. A Turista Ba
konyi Osztály Pünkösd vasárnap a somlóváiárhelyi 
kiállítás megtekintésére, valamint a Somlóhegy és 
a várrom bejárása céljából kirándulást vezet, ame
lyen korlátol! számmal nem tagokat is szívesen 
Iái. Autóbusz oda.vissza és kiállítási belépő Osz- 
szesen 45 0  P. Indulás reggel 9-kor, visszaérkezés 
este 8 órakor. Étkezés hátizsákból, de vendégló 
is rendelkezésre áll. Legalább 25 jetentkezó szük
séges. Jelentkezés délelőtt a múzeumban.

Legszebb kivitelű
gyermekjátékok
nagy választékban, legjutányosabban 
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Bakonyoszlop község elöljárósága a 
községi

tűzoltó s ze rtá r és 
tanácsterem

épitési munkálataira f. é. Junius hó 
19— én d. e. fél 10 ó ra k o r verseny- 
tárgyalást tart.

A kiírási művelet és részletes feltéte
lek 2-50 P és portó előzetes beküldése el
lenében a bakonyszentkirályi körjegyzői hi
vataltól megszerezhető.

Bakonyszentkirály, 1933. május 29.
Kurdi Rudolf s. k.

151 körjegyző.

Veszprém megyei város polgár mesteréiül. 

6601—1933. szám.

Pályásati hirdetés.
Pályázatot hirdetek a Veszprém megyei vá

rosnál 121. kgy. 10952/1932. sz. véghatározattal 
szervezeti és a 78 555 1933 V. B. M. sz. rendelet
tel jóváhagyott, egy aegélydijaa közigazgatási

gyakornoki állásra.
A pályázali kérvényeket 1933. évi juniua 

hó  19. n ap jának  déli 12 ó rá já ig  Veszprém me
gyei város polgármestert hivatalának iktatójába 
kell benyújtani. A késóbb érkező kérvényeket fi
gyelembe nem veszem.

Az állás kinevezésem utján lesz betöltve.
A pályázati kérvényhez mellékelni kell: 1. 

születési anyakönyvi kivonatol, 2. erkölcsi bizo
nyítványt, 3. a pályázó magyar állampolgárságát 
és családi állapotát, 4. az 1929. évi XXX. I. c. 
65. § ában előirt képesítését, 5. esetleg eddigi al • 
kalmazását igazoló okmányokat.

Olyan pályázók, akik már közhivatali alkal
mazásban állnak, hivatali főnökük, illetve katonai 
szolgálatban állók elöljáró parancsnokságuk utján 
kötelesek pályázati kérvényüket a törzskönyvi lap
juk hozzácsatolásával a lenti határidőre hozzám 
eljuttatni.

A gyakornoki állás segélydijas, a segélydij 
mérvéről és utalványozásáról késóbb fogok intéz
kedni.

A gyakornoki állásra vonatkozólag a 70 410— 
1932. B. M. sz. rendelet és a 121. kgy. 10.952— 
1932. sz. közgyűlési véghalározal rendelkezései az 
irányadók.

Veszprém, 1933. évi junius hó 1.-én.
Dr. Berky Miklós

157 polgármester.

467— 1932. sz.
Á rverési h irdetm ény.

Dr. Kell Viktor ügyvéd állal képviseli Mihály 
Ottó javára 36 P 02 fiit. követelés és járulékai 
erejéig a veszprémi kir. járásbiróság 1932. évi 
531. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőnél 1932. évi április 
hó 16.-án lefoglalt, 1662 P-re becsüli ingóságokra 
a veszprémi kir. járásbiróság fenti számú végzése 
alapján az árverési elrendelem, s annak az 1908. 
évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján még következőkben 
megnevezett, valamint zálogjogot szerzel! más fog
laltatok javára is, végrehajtást szenvedő lakásán, 
Veszprémben, Kossuth L.-ulca 22. és folytatva 
Oalamb-u. 19. szám alatt leendó megtartására 
határidőül 1933. évi jun ius hó 6. nap jának  
délu tán  6 ó rá já t tűzöm ki, amikor a biróilag le
foglalt bútorok, áruk s egyéb ingóságokat a leg
többet Ígérőnek, esetleg a becsár */,-ért is el lo
gom adni. 1000 P-t meghaladó bccsártékü ingó
nál a becsérték 10“/« ál bánatpénzül kezeimhez, 
az árverés megkezdésekor, le kell fizetni.

Veszprém, 1933. május hó 5.
152 P á d á r , kir. bir. végrehajtó.

A VESZPRÉMV ÁRMEGYE
szerkesztőségének  és kiadóhivatalának 

te iefonszám a 66.
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