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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni OrOk igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

A Nemzeti Egység.
A Nemzeti Egység kibontott zászlaja alatt 

országszerte megindult a  szervezkedés a  m a
gyar erők összefogása érdekében. Több, mint 
három ezer községben és városban alakultak 
meg a  helyi keretek, amelyek a  szervezkedés 
körének a  nép felé való minél szélesebb ki- 
mélyitésére hivatottak.

Nagy. nemzeti jelentősége van ennek a 
m egm ozdulásnak, am elynek élén Gömbös Gyula 
miniszterelnök áll. Ilyen sorsdöntő időkben, 
mint amilyenben élünk, tömörülni kell a nem
zet minden erejének, hogy az elénk táruló, sor
sunkat m egalapozó problém ákat minél sikere
sebben oldjuk meg. Ennek a célnak az  érde
kében van szüksége Gömbös Gyulának egy 
rugalmas, feltétlen nemzeti alapon álló s  refor
moktól vissza nem riadó pártszervezetre, amely 
eltérőleg az  eddigi partalakulásoktól, senkit sem 
zár ki szervezetéből, senki ellen nem indít har
cot, sőt feladatának tekinti, hogy még azokat 
is meggyőzze a  tömörülés országmentő fontos
ságáról, akik ma még talán kishitüen szemlélik 
ezt a  megmozdulást, avagy nem érezték át 
kellően a nemzeti erők harm órikus együttmű
ködésének rendkívüli jelentőségét.

Ez a  szervezkedés mindenekfelett még a 
népi erőkre kíván támaszkodni. Ez önként kö
vetkezik abból a  programból, am elynek pont
jait Gömbös Gyula miniszterelnök a Nemzeti 
M unkatervben tárta az ország nyilvánosság elé. 
Ez a  program, am ely a nemzeti egység pártja 
szervezkedésének fundamentumát jelenti, tele 
van reformgondolatokkal, de célkitűzéseit nem 
a  meglévő értékek forradalmi leromboláséval, 
hanem  a  természetes fejlődés reálpolitikájával 
kívánja biztos tempóban tartott, tervszerű előre
haladással megvalósitani.

A Nemzeti Egység Pártjának szervezke
dése tehát történelmi jelentőségű mozzanat a 
magyar nem zet életében, amely nem retten 
vissza, a  titkos választójog alkalm azásával, a 
a  magyar közélet erőinek őszinte népi megnyi
latkozásától, de ugyanakkor nem zárja ki a 
közügyek területéről azokat a  konzervált érté
keket sem, am elyek m unkébantartésa elszakít
hatatlan kapcsolatot jelent a  magyar közélet 
történelmi kialakulásával. Sőt minden törekvé
sünk arra irányul, hogy minél több értéket 
összpontosítsunk ebben a szétes mederrel bíró, 
m inden magyart egységbe foglalni kívánó szer
vezkedésben, mert amikor adva van egy népies 
erőkre tám aszkodó szervezet s ennek programja 
az uj M agyarország m egalapozását és további 
dicső életét kívánja szolgálni, múlhatatlanul 
szükségünk van olyan vezetőkre, akik nemcsak 
hogy megértik a  kor szellemét, de, mint kimű
velt fők, el is tudják látni azokat a  feladatokat, 
amelyeket ezek a  nehéz sorsdöntő napok pa- 
rancsolóan előírnak.

őszinte öröm tölti el lelkünket, amikor 
látjuk, hogy az ország legapróbb falucskájában 
is kigyultak az  őrszem ek s bevilágítanak tá

bortüzükkel a széthúzásra s pártoskodásra haj
lamos magyar erők éjszakájába. Az őrszemek 
elfoglalták helyüket s a  sereg toborzása bízta* 
tóén halad előre a  nemzeti egység jegyében. 
Példátlan a magyar történelemben, hogy ilyen 
rövid idő alatt ityen eredménnyel záruljon a 
szervezkedés, mint amit a Nemzeti Egység 
Pártja fel tud mutatni. Ez nyilván mutatja, hogy 
a  tudat alatt ott szunnyad mindenki lelkében 
az a  hő óhajtás, hogy ez a sokáig nélkülözött 
nemzeti egység testet öltsön, mert mikor világ
szerte azt kell tapasztalnunk, hogy csak a szer
vezeti erők tudják megvetni hátukat az élet el-

tipró megnyilatkozásaival szemben, lehetetlen, 
hogy mi, megcsonkított s erőnkben megfogyat
kozott magyarság, ne ismerjük fel az össze
fogás nemzetmentő jelentőségét.

Ezt a  kévét Gömbös Gyula kötötte össze 
s ő hivatott őrködni azon. hogy avatatlan, go
nosz kezek szét ne bontsák azt, mert ha ismét 
bomlott kéve módjára az idők szele játszi ked
vének martaléka leszünk, nagy kérdés, hogy 
ilyen világgazdasági és politikai pusztító órák
ban a  szerte gondolkodó nyolc miliónyi ma
gyarság megállja-e a helyét a  Duna-meden- 
céjében. (s.)

Kállay Miklós földművelésügyi miniszter 
szemleutja a Dunántúlon.

A  gazdatartozások rendezésérő l ée a z uj term és értékesítéséről 
beszélt a  G azdakam ara közgyűlésén. —  Szem leutján m egtekin

tette a bakony- és veszprém vidéki gazdaságokat.
Szombathelyről jelentik: A Felsődunántuli 

Mezőgazdasági Kamara kedden tartotta első ván- 
dorkSzgyülésát Szombalhelyen, gróf KhuenHéder- 
vdry Károly elnöklétével. A közgyűlésen, gróf Mi
kes János megyéspüspökkel az élén, megjelent a 
helyi és vármegyei gazdatársadalomnak igen sok 
kiválósága. Oróf Khuen-Hédervdry Károly meleg 
szavakkal üdvözölte a közgyűlésen megjelent Kál
lay Miklós földművelési minisztert, aki melleit 
mintegy 600 dunántúli gazda lelkesen tüntetett.

Kdllay Miklós földműv. miniszter válaszában 
kifejtette, hogy a gazdaaddssdgok kérdéséi meg 
kell oldani, de nem átmenetileg, hanem véglege. 
sen, mert az ideiglenes megoldás bizonytalanra, 
got és nyuglalanságot keltene nemcsak a gazdák, 
de a hitelezők körében is. A magyar gazdák nem 
könnyelműségből csináltak adósságot, hanem azért, 
hogy a kölcsönök segítségével a termelést fokoz
zák, vagy földet szerezzenek s éppen ezéit nem 
lehet zokonvenni tőlük, hogy most, amikor vál
ságba jutottak, méltányos elbánást kívánnak. A 
gazdaadósságok rendezésénél azonban sok ténye
zővel kell számolni. Ezek közöli első helyen áll a 
hitelezők érdeke és pedig a belföldi és külföldieké 
egyaránt, tehát a rendezést csak a hitelezőkkel 
egyetértésben lehet keresztülvinni. Biztosítja a 
magyar gazdákat, hogy a kormány, mint eddig 
is, mindent elkövet, hogy a gazdaadósságok te
rén megnyugvást teremtsen. Az értékesítés prob
lémájával foglalkozva, rámutatott az eddigi ered
ményekre és hangoztatta, hogy amint Ausztriá
val szemben sikerült kivitelünket Ausztria fo
gyasztóképességével arányba hozni és a leg
messzebbmenő lehetőségeket kihasználni, úgy a 
kormány a többi piacokon is igyekszik a ma
gyar mezőgazdasági terményeket elhelyezni. Ezen 
a téren arra törekszik, hogy a mezőgazdasági ter
mények árát a belföldön és a kivitelben Is meg
felelő szinten tartsa. Nem tartja megengedhető
nek, hogy a belső piacon a gazda csak 15—20 
százalékál kapja az eladási árnak s bár a sza
badkereskedelem hive, a szabad verseny léteiét 
nem látja fenntarthatónak ott, ahol az csak egy
oldalú. Felhívja a gazdatáriadalmat és a keres
kedőket is a szervezkedésre, mert ez mindkettő
jük érdeke. Az ország termése jónak Ígérkezik. 
A kormány máris meglette a szükséges intéz

kedéseket, hogy a várható nagyobb gabonater
més a mezőgazdák érdekeinek megfelelően legyen 
értékesíthető. Szavait igy fejezte b e :

— Mint az ezeréves magyar föld fia, becsü
lettel akarok, munkám végeztével, a magyar földbe 
pihenésre térni. Az aratásra készülő gazdát biz
tató ígéretemmel kisérem útjára és egy embertől 
telhetőleg teljesíteni fogom kötelességemet a haza 
földje iránt.

Lelkes ünnep'és volt a kamara közgyűlésé
nek zugó visszhangja a miniszter komoly, meg
fontolt és földszeretettől izzó beszédének. A hitet 
és bizalmat keltő szavakért az elnök mondott há
lás köszönetét és hangoztatta, hogy Felső-Dunán
túl gazdatársadalma egy emberként áll a miniszter 
mögött a magyar föld javáért vívott harcában.

A miniszter délben, gróf Khuen-Hédervdry 
Károly, Koós Mihály államtitkár és Holltscher Ká
roly gazd. főtanácsos, országgyül. képviselő, a ka
mara alelnökének kíséretében, viharos éljenzés kö
zött, eltávozott a közgyűlésről.

*
Kdllay Miklós földművelési miniszter a Gaz

dakamara szombathelyi közgyűlése után folytatta 
Kisbéren megkezdett dunántúli szemleutját és Sár
váron át — ahol megtekintette a bajor kir. herceg 
birtokát, — Pápa érintésével, Bakonybélnél Vesz- 
prémmegyébe jött. Bakonybél község határánál dr. 
Süli Lajos zirci járási főszolgabíró és Vajda Barna 
járási gazd. felüügyelő fogadták a gróf Khuen-Hé- 
dervdry Károly felsődunántuli gazdakamarai elnök, 
Koós Mihály h. államtitkár, az Orsz. Mezőg. Kamara 
igazgatója, Holltscher Károly gazd. főtanácsos, a 
felsődunántuli kamara alelnöke, Marschall Ferenc 
gazd. főtanácsos és báró Biedermann Imre ország
gyűlési képviselők, Szdvozd Rihárd gazd. főtaná
csos, Walla Ferenc és Walla Tibor zirci járási 
földbirtokosok, valamint a titkára: dr. Ktltcsényl 
Miklós min. osztálytanácsos kíséretében autóval 
érkezett minisztert, akinek kíséretéhez, vármegyénk 
halárától kezdve, dr. Kenessty Pongrác főispán is 
csatlakozott. A földművelési miniszter innen tovább 
Cseténybe, Holltscher Károly gazdaságához hajta
tott és itt a zirci képviselőnek volt — kíséretével 
együtt — vacsorára és éjjeli szállásra vendége. A 
ref. énekkar este szerenádot adott a népszerű s
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megérkezésekor is lelkesen megéljenzett földmüve- 
lési miniszternek.

Szerdán dételStt M llay  Miklós Csetényben 
togadta a zirci járás kilenc községének Hutvágnir 
Mihály járási mezOg. bizottsági alelnOk által eléje 
vezetett gazdakflldöttségél, akik szeretettel köszön
tötték. A miniszter barátságosan elbeszélgetetl a 
kisgazdákkal és jóakarattal hallgatta meg az elő
adott kérelmeket és panaszokat. Csetényból azután 
átrándult Purgly Pál gazd. főtanácsoshoz Nagy- 
esztergárra s itt is megtekintette a gazdaság egy 
részét. Nagyesztergárról Zircre hajtottak be az 
autók, ahol a községházán újabb négy-öt járás- 
beli község gazdáinak tisztelgéséi fogadta, akiknek 
Üdvözletét Walla Ferenc járási mezög. bizottsági 
elnOk tolmácsolta. A miniszter ehelyen is meleg 
érzéssel érintkezett a kisgazdákkal. Majd meg
szemlélte az apátság Akii pusztai gazdaságát, ami 
után rokoni látogatásra kirándult Walla Ferenchez 
Tündérmajorba. Innen ismét Zircre tért vissza és 
tisztelgő látogatást tett dr. Werner Adolf apátnál. 
Az apátur d. u. I órakor ebédot adott a minisz
ter tiszteletére.

Kállay Miklós földművelési miniszter szer- 
d in  délután Veszprémet kereste föl, ahol — Ki- 
ntssey Pongrác föiepánnai egytltt — dr. Roll Nán
dor megyéspUspöknél tett tisztelgő látogatást. Ez
után a minisziert és kíséretét a főispán látta ven- 
dégül ozsonára. Ozsona végeztével a miniszter 
Vtlly Miklós földbirtokos gazdaságát tekintette meg 
Miklósháza-pusztán, majd Balatonfüredre hajtatott, 
ahol a járás határánál Gyömörey György zalame- 
gyei főispán, Darányi Kálmán miniszterelnökségi 
államtitkár, a bfflredi kerület országgy. képviselője, 
a járási főszolgabíró és a községi bíró fogadták. 
Bfüreden a Balatoni Halászati Részvénytársaság 
adott vacsorát a miniszter tiszteletére, aki azu'án 
egy, a Balatonon bemutatott éjjeli halászatot nézeti 
végig, majd még az éjjel visszatért Bpestre.

A földművelési miniszter — akit a kíséreté
hez Zircen csatlakozott dr. Wéber Arnulf és dr. 
Horváth Ernő apátsági jószágkormányzó és szám
vevő is elkísértek Bfűredre —, amint értesülünk, 
a megszemlélt s mintaszerűen kezelt gazdaságok
ban tapasztaltakkal teljesen meg volt elégedvs.

Adj új lelket, U ram I
A gránitot, ha rászakad a szélvész, 
nem mozdítja meg a nagy vihar.
De suttogjon csak csábítón a szellő, 
megmozdul tőle minden falevél,...
Uram, a lelkem Te nem kőből teremtéd, 
csak pehely az, mit elragad a szél.
Nem szállók perbe veled, ó Nagyislen; 
nem védem magam: újra elbukám.
Mert szélvihar és nagy vész tört reám.
És lásd e lélek... ó, adj helyette újat, 
hogy el ne vesszek sötét éjtBzakán, 
hogy széltörjem a vágyak csábítását, 
ó, adj olyat, hogy ne találjam mását, 
hogy én legyek a vihar ütközője, 
mely lábam elölt gyáván porba hull, 
hogy én legyek a gránitkőbe vésett 
kiálló oszlop v íz  hul'ámibul I ...
Hogy én legyek a szolgád, ó, Nagyisten, 
amikor vihar, a nagy vihar dúl itten, 
mikor idelenn hull a falevél,
Veled szálljak le a bűn viharába 
l  együtt válogassuk, ki szegény, ki árva, 
a összeszedjük azt, kit elragadt a szél.

Ifi. Bélák Endre.

A berlini ut külföldi 
megítélése.

Teljesen fedi a tényekei Gömbös Gyula mi
niszterelnöknek az a megállapítása, hogy a külföld 
józan kritikával ítélte meg a berlini utat. Valóban 
Benkisem mondta a külföldön, hogy a horogke
reszt importá'ására utazott ki a magyar miniszter- 
elnök Németországba, csak idehaza vertek fel nagy 
port a jólismert körök s helyezték a német kap
csolat újabb felvételét olyan beállításba, ami — 
miként az események igazolják — még csak meg 
sem közelíti a valóságot.

Ma, amikor az események pillanatokban vág
tatnak, nem ülhet a magyar miniszterelnök a kor
mányzat komótos szélében, várva nemzete szá
mára a sült galambot, s ha valamit lenni akar, 
nem folyamodhat a régi világ bukott diplomáciai 
eszközeihez, s a repülőgép éa rádió korszakában 
ugyan gondolhatna-e arra, hogy az országutak dö
cögő delizsáncát válassza közlekedési eszközül, 
hogy amigjcélhoz ér, addig a tornyosuió'események 
szele szétszórja mindazt, amit irattáskájában visz.

Az a mondvacsinált lirma, ami belföldön 
Gömbös Gyula berlini útját követte, ismét kézzel- 
foghitó szomorú tünete a mi külpolitikai iskolá
zatlanságunknak. Fájdalommal kell ezt megállapíta
nunk, mert amikor azt tapasztaljuk, hogy a kis- 
antant államférférfiai, jól ismerve a nyugati or
szágok előszobáit, minden alkalmat megragadnak 
arra, hogy adott pillanatban Európa intéző körei
vel a közvetlen érintkezés fonalát felvegyék, s eb
ből náluk odáhaza sohasem támad még a legcse
kélyebb házi perpatvar sem, ugyanakkor nálunk 
sárkánykarmok tűnnek elő minden politikai bo
korból, amikor a kormány feje valamilyen hatá
rozott lépésre szánja el magát. Most sült , ki, 
hogy korántsem Gömbös Gyula volt az első, aki 
az új Németország kancellárjával érintkezésbe lé. 
pett, mert Titulescu már három héttel ezelőtt, szi
gorúan rangját re|tve, megjelent Berlinben és tá 
masztékot akart keresni Hitlerben a revíziós moz
galommal szemben. De már Titulescut megelőzően

Apróságok.
Senki el nem  kerü li végze té t.
Talán nincs nyelv, amelynek szólóra olyan 

gazdag volna a halál kifejezésére, mint a magyar
nak. Egy kitűnő nyelvész Összeállította ezt a halál- 
szótárt. Ne tessék elbusulva olvasni, egyelőre nem 
a mi szomorú végünkről van szó. íme a sokféle 
mód, ahogy meghalni lehet:

A bűnöst az Ur itélöszéke elé szóllitja. Itt 
elveszi örök jutalmát, vagy büntetését. — Az ál
mos ember örökre lehunyja a szemét, vagy csen
desen elhuny az Urban. — A sokat utazó elhagyja 
e siralom völgyét. — A fáradt vándor örök nyu
galomra tér. — A beteg jobblétre szenderül. — 
Az adós visszaadja lelkét Teremtőjének. — A kö
vér ember lelke megszabadul a test bilincseitől. —■ 
A matematikus leszámol az élettel. — Az elvált 
asszonyt elhagyja az élet. — A szerelmes leányt 
a halál elragadja. —■ A korcsmáros betölti végzetéi. 
— A bokszbajnokot leveri lábáról a kór. — A 
mészáros kimúlt. — A gróf megtér őseihez.— Az 
albérlő elköltözik. — Az aggszűr életének virága 
elhervad. — Az órás órája ütött. — A lakatos 
beadja a kulcsot — A vak szemeire hslálos sö
tétség borul. — A színész utolsó istenhozzádot 
sóhajt. — A tőzsdés kora lejár. — A szobalányt 
az Ur magához szólítja. — A dobos szive meg
szűnik dobogni.

kint voltak Berlinben a román közgazdaság ágen
sei, sőt a román király egyik bizalmas embere is.

A magyar belpolitikai élet jnem szűnik meg 
közgazdasági vonatkozású követelményeket szegezni 
a kormány mellének s reméljük, hogy rájött már 
a legutolsó szatócs és gabonaügynök is arra, hogy 
gazdasági fontosságú kérdések nyomultak előtérbe 
széles e világon, tehát ezen a téren kell Magyar- 
országnak is keresni a mai átmeneti idők kivezető 
útjait. Ez a cél vezette Oömbös Gyula miniszter
elnököt, smikor — dicséretére legyen mondva — 
gyors elhatározással a magyar belpolitikai élet fel
hői fölé emelkedve, Berlinben termett, hogy meg. 
legye a lépést a magyar termények idejében való 
elhelyezése érdekében.

Őszinte örömünkre szolgál, hogy a parla
menti pártok közül az egyik ellenzéki pártvezér, 
Eckhardt Tibor felismerte a berlini ut gazdasági 
jelentőségét s erről a kormányelnöki lépésről az el
ismerés hangján nyilatkozott képviselőházi fel
szólalásában.

Miu'án azonban a mi népünk s ez a mi 
politikai életünk még mindig ott tart, hogy min
den megbízható, elfogadható és jó, ami külföld
ről való, hagyjuk tehát a berlini ut magyar prő- 
fé áit s nézzük mit szóltak külföldön Gömbös 
Gyula útjához ? Idehaza összefecsegtek hetst-havat: 
azt állították, hogy a berlini ut Mussolini tudta 
nélkül történt, Dollfuss hátamögött zajlott le s a 
képtelen kombinációk olyan tömegű dudvája nőit 
ki hirtelen a magyar közélet televényéből, hogy 
Gömbös Gyulának éppen elég gondja volt azok 
irtására.

Bécsi diplomáciai körökben teljesen nyugod
tan ítélik meg Gömbö3 és Hitler találkozását. 
Amint a bécsi hírforrások jelentik, a legcsekélyebb 
meglepetést sem jelentette ez számukra, mert előre 
tudtak róla, Dollfussék épp úgy, mint Mussolini. 
Az ut célja is teljesen világos volt előttük, mert 
köztudomású, hogy a kisantant államok még min
dig meglehetősen elzárkóznak a magyar termények 
fölvétele elől, Ausztria viszont jelenlegi helyzetében 
nem jelenti Magyarország számára azt a felvevő
piacot. amely mezőgazdasági exportkérdélünket 
megoldaná. Ausztriának ugyanis az idegenforga
lom a legfőbb bevételi forrása, de az idén e té
ren nagy visszaeséssel kell számolnia. Ez azt 
eredményezi, hogy nem lesz módjában a magyar 
gyümölcs, zöldségáruk, búza és egyéb magyar 
exporlfeleslegek teljes felvásárlása.

Ezt a várható hiányt kellett pótolnunk Né
metországban, ami teljes mé tékben sikerült is. 
Gömbös és Hitler megegyeztek ugyanis abban, 
hogy Németország szabaddá teszi piacát a ma
gyar gyümölcs- és főzelékfélék előtl, vállalkoztak, 
arra, hogy megvásárolják a magyar buzafelesleget, 
még akkor is, ha ezáltal Németország igényein 
túl feleslegekhez jut. Ezt a mennyiséget ugyanis 
Németország, mint a magyar búza kereskedője, 
más piacokon kívánja elhelyezni.

így szólnak a külföldi híradások, amik bizo
nyára megé -telik végre az akadékoskodókkal is, 
hogy ezért az eredményért érdemes volt B:rlinbe 
utazni. —f. — ly.

A nekdoták  h íre s  em b erek rő l.
Talleyrandlól, a hires, de anyagi ügyekben 

nem egészen megbízható diplomatától megkérdezte 
egy régi hitelezője:

— Uram, szerelném tudni, hogy mikor.óhajt 
ön fizetni?

— Na, ön nagyon kiváncsi I felelte Talleyrand.

IV. Henrik, Franciaország legnépszerűbb ki
rálya, egy napon négykézláb máBzká t a szobában, 
hátán cipelve a trónörököst, amikor váratlanul be
lépett egy követ, aki csodálkozva bámult a királyra. 
De Henrik nem jött zavarba, hanem megkérdezte:

— Nagykövet ur, van önnek gyermeke ?
— Igenis, felség, négy.
— No akkor — mondta Henrik — nyugod

tan körülvihetem a fiamat mégegyszer a szobában.

Dante egy alkalommal a misén nem térdelt 
le, amiért aztán néhány ellensége bevádolt a a fi
renzei püspöknél, hogy eretnek. A püspök meg
idézte Dantei és azt kérdezte, mit hoz fel mentségül.

— Nem én vagyok eretnek, — felelte Dante 
—, mert én annyira imámba mélyedlem, hogy 
nem vettem észre, mi történik körülöttem, hanem 
azok, akik ahrlyett, hogy Istennel foglalkoztak 
volna, engem figyellek.
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FODOR FER EN C:
könyvnyom dája , Veszprém . •

Baltazár Dezső rét. püspök 
az evangéliumról.

— A B ethlen  G ábor Szövetség ku ltu resté je. —
Az Országos Bethlen Gábor SzOvetség, a két 

veszprémi protestáns egyházzal karöltve, szomba
ton Veszprémben magasszinvonalu kulturest't ren
dezett, amelynek egyik kimagasló elfladőja dr. 
Bállazár Dezsfl tiszáninneni ref. ptlspOk, a szö
vetség társelnöke volt. A kUlsS pályaudvarra este
felé megérkezett püspököt az egyházak presbiterei 
fogadták Demjin Márton ref. és Hering János ev. 
lelkészek, illetve dr. Cseresnyés József eg. ü. fő
tanácsos, fflgondnok és dr. Zauner Róbert fel
ügyelő vezetésével, s a fogadásnál megjelentek dr. 
Kenessey Pongrác és dr. Horváth Lajos, várme
gyénk fő- és alispánjai is.

A kulturllnnepély a Petőfi-szinházban folyt 
le, amelynek páholyait és alsó padsorait egészen 
megtöltötte a valláskülOnbség nélkül nagy szám
ban egybesereglett kOzOnség, közöttük a veszprémi 
és pápai ref. egyházmegyék több kiküldötte. Mi
után a királydijas Veszprémi Dilegyesület, Gaal 
Sándor karigazgató vezénylése alatt, elénekelte a 
„Hiszekegyed, Szántó Róbert bpest-kelenföldi ev. 
lelkész mondott szárnyaló megnyitóbeszédet. Be
jelentette, hogy Hohenlohe Károly Egon herceg, 
a bányakerületi Luther SzOvetség elnöke, akinek 
a megnyitót kellett volna mondani, a feleségén 
végzett súlyos mű'ét miatt ném jöhetett el, majd 
a Bethlen Gábor SzOvetség céljait ismertette. Ezek: 
1. valamennyi magyar protestáns társadalmi ér
ték Összefogása; 2. egyházépitő, egyházkulturális, 
egyháztársadalmi és szociális program alapján a 
magyar protestántizmus hivatásának bétöltésél elő-
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mozddam, 3. a lelkekbe nagyobb evangéliumi 
Öntudatot önteni, hogy ne szégyeljék Krisztust és 
mindenki érezze, hogy az evangélium az Isten 
megismerésének legmagasabb fokát, a protestáns 
szó pedig a magas erkOlcsiséget jelenti. A szép 
megnyitóbeszédet viharos tetszés kisérte.

A kulturest kiemelkedő pontja Baltazár Dezső 
püspök mélyenszántó előadása volt, amelynek kez
detén már zuhogó tapsvihar fogadta, amikor a do
bogóra lépett. Azzal kezdte, hogy a mai emberi
ség vergődésében lázasan keresi az igazságot, amit 
Pilátus is kérdezett Jézustól. De keresése kOzben 
tévutakon jár, pedig könnyű volna a dolga, csak 
az evangéliumba keltene beletekintenie, amelyben 
minden igazság és isteni kijelentés benne van.

— Az evangélium — mondotta többek kö
zött — az Örvendetes üzenetek gyűjteménye. Az 
üdvigéreteket értjük alatta, amiket Jézus tett, nem
csak a maga, hanem az Atya nevében is. .Én és 
az Atya egy vagyunk" — mondotta Jézus és ezzel 
eldöntötte az istenség vitájlt. Az isteni kijelentések 
és Udv-igéretek ezért vá'tozatlanok és örökéletüek 
mindenki számára. Isten akaratában változhatatlan 
és mindent megcselekszik, amit akar. Szélesebb 
értelemben evangéliumnak nevezik a négy evan
géliumi részt és a Szentirást teljes egészében, s ő 
is igy értelmezi, amikor Krisztusra és az evangé
liumra gondol. — A továbbiakban Jézus kijelen
téseire hivatkozva bizonyitolta, hogy a Szentirás, 
a próféták által egybefoglalt törvény erejével és 
Istennek mindent kiengesztelő kegyelmével egy 
teljes egész, és — mondotta — amit Isten egybe
szerkesztett, nem tanácsos, de nem is lehet az 
embernek széjjelbontani. Krisztus tanítása és be
szédeinek hatalma az Isten hatalma s ennek fog
lalata, a Szentirás tökéletes, szent egésze a lélek
nek, amelyből ha egy kicsit is elvennénk, meg
károsítanék a lélek reménységét és kioltanánk az 
élet mécsesét Ezután Pál apostolra utalt, aki kez
detben üldözte Krisztust, de végül is ő benne s 
általa találta föl egyedüli boldogságát és az ő 
evangéliumában rejlő isteni hatalommal győzött 
mindenek fölött. A mai emberiség is csak akkor 
találhatja meg az igazságot, ha visszatér a Szent- 
Íráshoz, amelynek Bethlen Gábor is buzgó köve
tője volt.

A költői képekben is gazdag, nagyszerű be
széd után az illusztris előadót percekig lelkesen, 
viharosan ünnepelték.

A műsor keretében a királydijas Veszprémi 
Dalegyesülel még Farkas N. „Imájáénak igen 
finom előadásával, Sz. Szalay Irma bpesti ének-

Arany- és ezüst-
érméket:

leg m ag asab b  árfo lyam on v ásá ro l

Szűcs Ede Bankháza
m. k ir. osztály sors já ték  föárusitó  helye 

Veszprém.

művésznő előbb egy XVIII. századbeli olasz ária, 
majd a „Parasztbecsűlet" c. opera nagy áriájának, 
kérőbb pedig müdaloknak művészi színezésű el- 
éneklésével aratott nagy sikert. Veres Sándor zon
goraművész kitűnő kísérete mellett. Nagy sikere volt 
Ha'sdnyi Zsolt neves Írónak, aki előbb a „Lakoma* 
c. gyönyörű irredenta elbeszélését, majd a „Kapri- 
sdgetén" és „A sas* c. humoros elbeszéléseit ol- 
vast i fö l; valamint Gyökössy Endrének, a kiváló 
poénnak, aki „Édesanyám" és „Hiszek" c. költe
ményeit szavalta el megrázó erővel. A közönség 
valamennyi szerep'őt meleg ovációban részesítette. 
Csécsi Nagy Imre ny. altábornagy, a Bethlen Szö
vetség ügyv. társelnöke mondott rövjd záróbeszé
det, amelyben a közönség szeretetébe ajánlotta a 
szövetséget, végül a dalárda a „Himnusz"-! éne
kelte el.

Ünnepély után a Nemzeti Kaszinóban szű- 
kebbkörü vacsora volt Baltazár püspök és a sze
replő írók és művészek tiszteletére s azon a fő
pásztort, a két helybeli protestáns egyház nevében, 
Hering János ev. lelkész köszöntötte föl.

H Í R E K .
— Személyi hírek, Dr. Rótt Nándor me

gyéspüspök vasárnap — dr. Simon György pre- 
látus- és dr. Wtber Pál kanonokokkal együtt — 
résztvett a Bfüreden rendezeti katolikus sajtónapon. 
— Kránitz Kálmán félsz, püspök-nagyprépost va
sárnap és csütörtökön Zircen vol! s oll papszen
telést végzett.------- Dr. Kenessey Pongrác, vár
megyénk főispánja, hétfőn Bpesten volt, ahol hiva
talos ügyeket intézett el. — Gróf Esterházy Móric 
volt miniszterelnök, országgy. képviselő csütörtökön 
a megyéspüspök vendége volt.

— P é te r-P á l ünnepe. Csütörtökön volt 
Péter és Pál ünnepe, amikor a veszprémi székes
egyházban az ünnepi szentmisét dr. Rótt Nándor 
megyéspüspök pontifikálta.

— Kránitz Kálmán püspök és Simon 
György prelátuskanonok ünneplése a  kato li
kus egyházközségben. A veszprémi róm. kát. 
egyházközség mull pénteken Serák József kano
nok-plébános einöklése alatt tartotta a tanévzáró 
tanácsülését, amelyen legnagyobbrészt iskolai és 
egyéb kulturális ügyekkel foglalkoztak. A napirend 
elölt dr. Jánosi József kir. törvényszéki tanács
elnök, az egvházközség világi elnöke, igen meleg 
és lendületes szavakkal emlékezett meg Kránitz

Kálmán felszentelt püspök, káptalani nagyprépostot 
és dr. Simon György prelálus-kanonokot a közelmúlt
ban éri magas államfői kitüntetésről, méltatta a 
kél kitüntetettnek a kulturális és társadalmi élet 
terén szerzett kiváló érdemeit s az egyházközség 
minden egyes tagjának osztatlsn örömét, tisztele
téi és szereiét tolmácsolta. Ezeknek külső meg
nyilvánulását, indítványára, a tanácsülés, jegyző
könyvében ÖJÖkitetle meg.

— Ü nnepélyes fogadalom  és papszen
telés Z ircen. Zircről jelenük: Ágoston Julián és 
Scherk Marián V. éves ciszl. r. növendékek szom
baton ünnepé'yes szerzetesi fogadalmat leltek dr. 
Werner Adolf apát kezébe. Vasárnap Kránitz Kál
mán telsz, püspök, veszprémi nagyprépost alszer- 
papokká, csütörtökön pedig szerpapokká szentelte 
őket az apátsági templomban. Az áldozópapi ren
det holnap, vasárnap kapják föl.

— Személyi változások a  ciszterci re n d 
ben. A zirci apái a ciszterci rend zirci kongregá
ciójában a következő változásokat rendelte el a 
jövő iskolai évre: Zircre kerülnek: dr. Crapáry 
László és dr. Hang Dániel nyugalomba; Küzdi 
Aurél irodaigazgatónak, dr. Várkonyi Fidél lel
késznek és rendi esperesnek, Mészáros Vid segéd
számvevőnek, Rónai Lajos házgondnoknak, Pomázi 
Celesztin az uj gazd. hivalal vezetőjének, Székely 
Artúr hitoktatónak. Szenlgoühárdra kerülnek:Cso- 
konay Zsigmond és Kalász Elek hitoktatónak, 
Horváth Kázmér áll. reálgfmn. hittanárnak ; Egerbe

2 dara b  használt, generáljavitott 20 lóerfis F O R D S D H - T R A K T O R  
I dara b  gyá ri, uj állapotban lévő 24-30  Idarős F O R D S O N -TR A K TO R  
5 dara b , még gyári ládacsomagolásban lévő 7/a jelű K É T  V A S Ú  O L IV É R -E K E  
5 d a ra b , még gyári ládacsomagolásban lévő 28/14”  M A S 8 E Y -T Á R C S Á S B 0 R 0 N A  
e q y t é t e l b e n  zagy darabonhint, b e t z e r z é i i  á r o n  a l u l  E L A D Ó

Friedmann Ferenc és Társa műtrágya-, erőtakarmány- és gazdasági cikkek nagykereskedése, Szombathely, Ulárcins 15-tér 1.
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mennek: Richter Mátyás alperjel-tanárnak, dr.
Markovit* Bálint konventi egyh. szónoknak ; Bajára 
távozik Csehy Alfonz ifj. hitszónoknak; Bpeslre 
Helwig Lukács a Szent Imre-rendhárba. Dr. Borián 
Elréd Bakonynánán, dr. Fránek Dómé Olaszfalu
ban, Szekeres Fábián Porván, Kostyeük Kajelán 
Tósokberénden, Darvas Dónál Nagyesztergáron 
lesz plébános.

— O rszágzászió-avatás Ajkán. Ajkáról 
jelenük: Mint már megírtuk, Ajka napykózség ha
zafias polgársága önkéntes adományokból ország
zászlót állít fel a Hósók-terén, aminek felavatása 
julius 9.-én, vasárnap délután fog megtórlénni. A 
felavatás nagy társadalmi eseménynek ígérkezik, 
mert azon megjelennek a járás, a vármegye kü- 
lónbóző hatóságai is. Az Ünnepi beszédet Urmdn- 
czy Nándor, az Ereklyés Országzászló nagybizctl- 
sagának elnóke, mig a megnyitót Béták Endre, a 
devecseri járás fószoigabirája mondja. Az Ünne
pélynek gazdag műsora lesz.

— Előfizetési felhívás. Julius 1.-én uj elő 
fizetési negyedhez érkeztünk. Tiszteletiéi kérjük 
kedves olvasóinkat, hogy a mai számunkhoz csatolt 
befizetési lapon az előfizetésüket mielőbb megújí
tani s az eselleges hátralékaikat is kiegyenlíteni 
szíveskedjenek. A Veszprémvdi megye, amint azl 
láthatják, a megpróbá tárások nehéz napjait élő 
nemzet egységéért, minden magyarnak vallás-, 
osztály- és politikai elvkülőnbség nélkül való egy 
táborba tömörüléséért küzd, ezért r méljük, hogy 
vármegyénk hazafias közönsége méltányolni fogja 
anyagi áldozatokkal is járó törekvéseinket és elő
fizetésével támogatásunkra siet munkánkban. A ki
adóhivatal.

—  A m atőrök figyelm ébe I Fényképezőgé
pek, film e k , lem ezek, eegyezerek ée p ap íro k , 
a legjobb g yártm ányúak ériá ai eálaaztékban  
kaphatók FODOR FERENC foto-azakQ zletében  
V e azp rém , S za b a d e á g -té r 3.

— Adományok Laczkó Dezső szobrára.
Buday Flórián Babócsa 5, dr. Firscher Antal Vesz
prém 10 P. Összes takarékpénztári betét 2355 76 P.

— Az Én Ú jságom . A boldog vakáció je
gyében jeleni meg a magyar gyermekvilág legré-

ibb és legnépszerűbb lapja: Az Én Újságom. 
zámos illusztráció feszi változatossá tartalmát, 

amelyben befejeződik Babay József regénye és a 
másik regény is. Mindkettő helyeit újak kezdőd
nek. Szegedi István, Benedek Rózsi, Tersánszky 
Jenő meséi és versei, Ali basa és a kacsa kaland
jai élénkjük Az Én Ujsdgom-st, amelyből mutat
ványszámot küld a kiadóhivatal.' Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetési dij negyedévre 2 P.

— Nyári postaautóbuszjárat Veszprém 
és Almádi között. A veszprémi postafőnökség 
közli, hogy július 1.-től augusztus 31.-ig ezévben 
is Veszprém és Balatonalmádi között autóbusz-já
ratot lari fenn. Az autóbusz a főposta elől indul 
14 órakor, megáll a Zuschmann vendéglőnél és 
— Szenlkirályszabadja, Vörösberény érintésével -  
14.30-kor az almádi pályaudvaron lesz, majd on
nan az utasokat a fövenyfürdő elé viszi 1431 
órára. Visszaindulás a pályaudvar elől 19 30-kor 
és érkezés Veszprémbe 20 órakor. Egyszeri ut 
80 fillér, menettérti jegy ára 150 P.

— Zenevlzsga. Múlt szombaton délután 
folyt le Hering Jánosné veszprémi zenetanárnő ma
gánzeneiskolájában a zenevizsga, amelyet nagy
számú közönség hallgatott végig. A tanárnő be
vezetőt mondott, majd a növendékek oszlályonkint 
számoltak be tudásukról, ami — a lizhónapi gon
dos és lelkiismeretes tanítás következtében — kez
dőknél-haladóknál egyaránt kitűnő előmenetelt tün
tetett föl. Mégis külön megemlítést érdemelnek a 
haladók közül Földes Vica és Zauner Káló. Stefa- 
novszky Magdus Liszt II. Rapszódiáját remek szí
nezéssel, kiváló fölfogással játszotta. Vizsga után

A  dzsem bori építkezései,
A táborparancsnokság jóváhagyta az üzlet

város terveit. A kereskedők és gyárosok érdeklő
désére való tekintettel néhány újabb pavillon fel
állítását engedélyezte. Újabb jelentkezést julius hó 
5.-ig az ismert feltételek melleit az egyes üzlet
ágakban még pótlólag elfogad a Magyar Cserkész- 
szövetség gazdasági uivatala, Budapest, V., Nagy 
Sándor-u'ca 6. Az üzletváros hatalmas főbejárata 
szemet is gyönyörködtető régi székely-templom 
stílusában épül, a paviilonok faragott ornamenti
kával vannak díszítve. A területet nemzeli színek
ben tartott virágágyak teszik változalosBá, s a 
zenepavillonban minden délben és délután térzenét 
adnak az egyes nemzetek zenekarai. — Gödöllőn 
a dzsembori láborhelyi munkálatok közül készen 
van már a négy hid, amely az egyes utak fölölt 
vezet át. A vízvezetéki hálózatból már körülbelül 
6500 fm. csővezeték van beépítve, úgyszintén kész 
a betonozott vízmedence is. A királyi parkon át
vezető Rákos-patak tisztítása és megrendszabályo- 
rása is elkészült. — A villamoshálózat kiépítése 
nagy arányban halad előre, az oszlopokat már 
mindenütt felállították és a nagyfeszültségű vonal 
szerelvénye is nagy részben elkészüli. — A 800 
drb. takarékossági vízcsap szerelése befejeződön. 
A repölő altábor planirozási munkálatai folytatód
nak. A kisvasút, mely a repülő altáborhoz fog 
vezetni, szintén készülőben van. Úgyszintén elké
szült az allábori kút is.

a tanárnő meleg szavakkal vett búcsút növendé
keitől. akiknek a bizonyítvány mellé ajándékba 
kotlát is adott, a szülők pedig hálás köszönetüket 
fejezték ki az alapos, fáradságos, de mindig sze
retetteljes oktatáséit, aminek megnyilatkozott szép 
eredményére a tanárnő méltán büszke lehet.

— Öngyilkos szándékkal a  B alatonba 
ug ro tt. Balatonalmádiban Góger Elza öngyilkos 
szándékkal a vízbe vetelte magát. Az éppen olt 
dolgozó kotrógép munkása mentette ki a fuldokló 
leányt, akit csak hosszabb kísérletezéssel lehetett 
újra életre kelteni. Teliének okául leküzdhetetlen 
nyomorát vallotta.

■ ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*x\\an lé g fy

■ nagy ■  
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I FODOR FERENC
J könyvkereskedésében ,
I  V eszprém .

Poloskát irt ciánnal
Fisch e r S z -fe h ó rv á r, Kossuth u .B

olcsón, diszkréten, 
garantáltan. 74 

Veszprémi megbízott:
szívességből Schlögl, R ohonczy-tér 1. sz.

— Szerkesztő! üzenetek. Pápai és ajkai 
tudósítók. Már sokszor megirluk, hogy csütörtöki 
ünnepkor szerdára kérjük a tudósítást. Ünnepnap 
nem dolgozik a nyomda, pénteken meg már nyom
juk a lapot. — Zirci tudósitó. Hálásan köszönöm 
a névnapi jókívánságot. Nincs módomban a kül
dött hűeknek külön is utánnaérdeklődni. — Dr. 
P. L. Veszprém. A pénteken érkezett tudósításo
kat, lapnyomás miatt, már nem volt idő kiszedetni, 
az előbb küldöttet pedig egymagában nem akar
tam közölni. A maiakkal együit is kevés, a jövő 
bélre talán megszaporodik. A névnapi üdvözletét 
köszönöm és szívből viszonzom. — Devecseri tu
dósító. Miért nem kaptam tudósítást az oltani 
zászlóbontásról ? Ez csak elég érdekes hir lehetett 
a közlésre I

— G yakornoki k inevezés a városnál.
Veszprém város polgármestere dr. Radetzky Károly 
veszprémi lakosi a városnál újonnan rendszeresí
tett közigazgatási gyakornoki állások egyikére ki
nevezte.

— D ok to rráava tás. Pulay Kálmán városi 
tisztviselőt junius 24.-én a bpesti Pázmány Péter 
Tudományegyelemen a jogtudományok doktorává 
avatták.

— Eljegyzés. Schützler Lucyt eljegyezte vitéz 
Dedk István m. kir. honvédszázados.

— A túlsók evésnél vagy túlzott ivásnál
„Igmándi" gyógyvízből már félpohár használ.
— B aptista  keresz te lés. Pdpdról jelentik: 

Vasárnap délután érdekes szertartás folyt le Ta- 
polcafő községben. Egy baptista prédikátor több 
asszonyt, leányt és férfit keresztelt m ega Tapolca- 
forrás vizében. Először beszédet intézeti híveihez, 
azután belement a tóba 8 híveit, áldás kíséretében, 
sorjában belementette a vízbe. Az eső az egész 
szertartás alatt esett, ez azonban nem zavarta a 
szinte átszellemült híveket, de nem zavarta a ki
váncsiak sokaságát sem, akik nagy érdeklődéssel 
kísérték a nem mindennapi szertartás jelenetét.

- Legújabb kották, iro d a lm i kfinyvujdo n- 
ságok m á r a m egjelenéa napján b ea za re a h a - 
tök FODOR FER EN C  k önyvkeresk edésében.

— Tűz. Pdpdról jelentik: Bakonytamásiban 
Szabó Antal telkén levő takarmánykazal kigyulladt 
és elégett. Elégett még több sertés is. Az összes 
kár, amely biztosilás révén megtérül, kb. 400 P. 
A tűz valószínűleg gondatlanságból keletkezett.

— Hogyan lehe t a  dohányzásró l leszokni? 
Nincs olyan nap, hogy ilyen kérdést ne intézné
nek Tolnai Világlapja szerkesztőségéhez s a szer
kesztőség orvosi munkatársainak ügyes és ötletes 
tanácsai révén sok embernek sikerült már a do
hányzás káros szenvedélyéről leszokni. Bizonyilék: 
A hajdan megrögzött dohányosok hálálkodó leve
leinek valóságos özönét hozza a posta Tolnai 
Világlapjának.

—  E lveszett Veszprémben, junius 17.-én, 
az Erzsébet-szállótól az állomásig vezető útvona
lon, egy boxbőrből készült, védőtokban elhelyezett 
s Pintér István bedegi lakos nevére a bedegi közs. 
elöljáróság állal 1923. évben kiállított munkakönyv. 
Megtalálója szolgáltassa be a rendőrséghez.

— Nyári táncm ulatságok . A Petőfi Kör julius 
9.-én ezévben is megrendezi szokásos nyári tánc- 
mulatságát, műsoros esttel összekapcsolva, 8 órai 
kezdettel, saját helyiségében (Zámbó János ven
déglője), ahova a kör tagjait és barátait szeretettel 
meghivja a rendezőség. — A veszprémi postaal
tisztek — amint már jelentettük — julius 9.-én. 
az Angyal-vendéglő kerthelyiségében, az Assziszi 
Szent Ferenc iparoscserkészcsapattal karöltve, nyári 
táncmulatságot rendeznek, amelynek tiszta jövedel
mét a cserkészcsapat dzsembori-költségeire for
dítják. Szeretettel hívnak és várnak minden ér
deklődőt.



1933. julius 25. e s z p r e m v a r m e o v e

— M egjavítjuk az  ó v á rl-n tcá t. Amint ér- 
-tesOlflnk, dr. Berky Mikiét polgérmetter elhatá
rozta. hogy a h iilartá ii alapban rendelkezésre éllé 
összegből, tehát kaién födézet igénybevétele nél
kül, a Dr. övári Ferenc-ulcát meglavittatja. A pol
gármesternek ezzel az elhatíroiáiával végre meg
oldást nyer egy táros lé közlekedési útvonal Jé- 
karbahelyezéte, amit az ottlevé posta, tzinház ás 
mozi közlekedési igényei tesznek szükségessé és 
már a városi közgyűlésen is sokan sürgettek.

_  Találtak  Veszprémben egy rétikéit kü- 
lOnbOzé tartalommal, egy faszerbevásárlási köny
vecskét és egy rózsafáéért. Igazolt tulajdonosaik a 
rendőrségen átvehetik.

— M agyar Lányok. Anna féhercegné ve
zeti be a Magyar Lányok legújabb számát, amely 
most is gazdag és változatos. Z. Tábori Piroska 
elbeszélésén kivitt Vándor Iván, Kosáryné Réz Lola, 
Majthényi Oyörgy, Piován Oyézé, S Bokor Mal
vin, Ruzitska Mária, Szerelemhegyi Ervin írtak el
beszéléseket, verseket és cikkeket. A számos il- 
lusztrácién és tanulságos rovaton kivOl most is 
csatolva van az „Otthonunk* c., 16 oldalas mel
léklet. Tulstk  Anna népszerű lapjából szívesen 
kaid mutatványszámot a kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyedévre 4 P.

(XXXV. LVIII.-27. szám.)

Szőke hajnak 
csodálatos...
Külön szőkék részére készült 
oz Elida Kamilloflor Shompoo. 
Egy csodálatoson enyhe, tiszta, 
különleges készítmény, a hegyi 
kamillavirág kivonatának fel- 
használásával. A Kamilloflor 
Shampoo megakadályozza a 
haj megbarnulását és vissza
adja ragyogó szőkesé
gét, csodálatos lényét. S Í

Szovafolfan mentes minden ve
gyi és festőonyagtóL Természe
tesen hot a K a m illo flo r  óital.

E L I D A  SPECIAL SHAMPOO

5.

— KOzponti fűtéssel látják el a vesz
prémi kórházat A veszprémi kórházbizottság 
szerdán délután dr. Berky Miklós polgármester 
elnOklésével ülést tartott, amelynek tárgya a kór
háznak kSzponti fűtéssel való fölszerelése, az uj 
épületrészek berendezése és megnyitása, valamint 
ennek kapcsán a régi épületrészek tatarozása volt. 
Eme fontos döntésével a kórházbizotlság régóta 
húzódó kérdéseket vitt dülOre, amiknek akadályát 
eddig a pénzügyi viszonyok képezték.

— Lillán Harvey, Halmay Tibor, 0  to Wall- 
burg a főszereplői a K it szív egy dobbanás c. 
filmoperettnek, mely szombat vasárnap kerül be
mutatásra a moziban. — Szerdán-csütőrtőkOn 
filléres előadásban ismét kedvelt filmszínészek ját
szanak A kék szoba c. zenés vígjátékban: Magda 
Scbneider és Qeorg Alexander.

— A mozi műsora. Ma szombaton (júl. 1.) 
és vasárnap (2.) Liiian Harvey gyönyörü-szép 
filmopereltje: Két szív egy dobbanás. Liiian Harvey, 
akit a közönség a „Mese a benzinkútnál' c. film
jéből kedvelt meg, ebben a szerepben is tökéle
tes, elragadó alakítást nyújt. Szereplő társai; Ottó 
Wallburg, Halmay Tibor és Rótt Ferenc, a pom
pás komikus trió. Kísérő mfisor és Magyar Világ- 
híradó. — Szerdán (5 ) és csütörtökön (6.) fillé-

SZENZÁCIÓS OLCSÓ
A  V IL Á G H ÍR Ű

RE— NGTON JUNIOR
H O R D O Z H A T Ó  ÍR Ó G É P

285 P
ROYALSIGNET
H O R D O Z H A T Ó  ÍR Ó G É P

275 P
kaphatók

F O D O R  F E R E N C
könyv- é s  p a p irk e resk ed éséb en .

K A M I L L O F L O R
rés előadásban, A kik  szoba zenés vigjá élc egy 
édes német lányról és egy keserű angol férfiről, 
A kél főszerepben a mozilátogató közönség ked
vencei : Magda Schneider és Qeorg' Alexander. A 
film zenéjét Ottó Stransky szerezte. Kiegészítőül 
Fox varázsszőnyeg és híradó. Az előadások kez
dete hétköznapokon fél 7 és 9, vasár- é j ünnep
napokon 4, fél 7 és 9 órakor.

IRODALOM.
(A fehér asszony lánya) a címe Száz Géza 

kis regényének, amelyben egy egész nagy regényre 
valő cselekmény, izgalmassá)?, szenvedély és irői 
erő lüktet. Az Uj Idők közli, amelynek gazdag 
tartalmából kiemeljük Mécs Alajos elbeszéléséi, 
Farkas Imre írását, Kosaras Imre japán versfor
dítását és Alice Berend regényének befejezését, 
„Levél mindenkihez' c, közlemény és Harsányi 
Zsolt utilevele a spanyol konyháról, Horvát László j 
cikke a modern lakásról és Szabolcsi Bence ta- | 
nulmánya a kuruc dalokról teszik változatossá 
Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapját, amelyből 
az időszerű, művészi képek, humoros fejlécek és 
a népszerű rovatok sem maradtak ki. Az Uj Idők 
kiadóhivatala: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. bárki
nek küld mutatványszámot. Előfizetése negyedévre 
6 40 P, egyes szám 50 fillér.

(A M agyar M űvészet) júniusi számában 
Tietze Hans osztrák műlörténész tanulmányban 
ismerteti a német modern művészet egyik legjelleg- 
zetessebb képviselőjének, Kokoschka Oszkárnak leg
újabb művészi alkotásait. Szőnyi Oltó ismeretlen rö- 
neszánsz olasz kőemlékeket mutat be, amelyeket a 
Pécs mellett fekvő siklósi várban talált. Dr. Layer 
Károly az Iparművészeti Múzeum újabb szerse- 
ményeit mutalja be. A dúsan illusztrált, szép fü
zetet friss művészeti hírek rovatai zárják be. A 
legelső külföldi művészeli orgánumokkal egyszin- 
ten álló és igen elterjedt, a mélynyomásu képek
kel diszitetl, kitűnő magyar folyóirat előfizetési ára 
negyedévre 7 50 P. Illusztrált lájékoztatőt szívesen 
küld a kiadóhivatal: Bpest Erzsébet-kőrut 7.

(Hányféle nadrágo t viselnek a d iv a 
to s  nők) Erről is, mint minden divatujdonságról 
pontos beszámolói közöl a Párizsi Divat száma, 
amelyben szebbnél-szebb loaletteket, kézimunkákat 
és ezer hasznos leírást talál az olvasó. A szép
ségápolástól a befőzési tanácsokig a modern di

vathölgy és a gondos háziasszony mindent meg
talál ebben a ragyogó lapban, melynek ára a kü
lön kézimunkaiv melléklettel együtt 60 fillér.

KÖZGAZDASÁG.
A M ezőgazdaság i K am ara  közgyűlése .

Győrről jelentik: A Felsődunánluli Mező
gazdasági Kamara kedden Szombathelyen larlotta 
vándorközgyűlését, amelyen megjelent Kdllay Mik
lós földművelési miniszter is. Dr. Oslffy Lajos 
főispán a Gazdakamarát üdvözölte első vándor- 
gyű ése és liz éves fennállása alkalmából, szent- 
mártoni Radő Lajos pedig az őtven éves Vasvárm. 
Oazd. Egyesület üdvözletéi tolmácsolta. Gróf Khuen- 
Hédervdry Károly elnöki megnyitójában a gazda
adósságok rendezéséről a hat kamara állal elfog
lalt egységes elvi álláspontot szögezte le, amire 
vonatkozólag a határozati javaslatot dr. Oimándy 
János gazd. főtanácsos, kamsrai igazgató terjesz
tette elő. Több fölszólalás ulán Kdllay Miklós 
földmiv. miniszter mondott nagyszabású beszédet, 
amiről külön tudósításban számolunk be.

A miniszter a kamara évi jelentése felelt meg
indított vitát is végighallgatta s annak az első fel
szólalója Veszprémmegyéből Szávozd Rihárd gazd. 
főtanácsos (Weim-puszta) volt, aki az idei bur
gonyatermés értékesítésére vonatkozó tervezetét 
adta elő. Eme terv a fogyasztónak olcsóbb árat, 
a termelőnek nagyobb árat tenne tehetővé. A fő
városban a gazda 3 P ős burgonyaárából a fo
gyasztó részére 18 P-ős detail-ár alakul ki. Vesz- 
rémmegyiböl fölszólalt még dr. Mohdcsy Lajos 
(Marcalgergelyi), aki állategészségügyi vonatkozású 
javaslatokat tett a járványok csökkentése s a cigá
nyok garázdálkodásának keménykezü leküzdése 
tárgyiban, valamint Kiss Dénes (Takácsi), aki a 
mezőgazdasági termény- és termékárak emelését 
sürgette. Miután a miniszter eltávozott a közgyű
lésről, azt tovább Radő Lajos vezette. A napirend 
során a kamarai zárszámadásokat, költségvetést, a 
vagyonjogi ügyeket, a munkásügyi javaslatokat 
tárgyalták le Mitle Géza h. igazgató előadásában. 
Az Orsi. Mezőg. Kamarában megüresedett tagsági 
helyre megválasztották dr. Ostffy Lsjos vasmegyei 
főispánt. A kamara közgyűléséi a .Sabaria'-ban 
társasebéd követte, amelyen Szávozd Rihárd, Or- 
mdndy János és Kiss Dénes szólallak fel.

B A L A T O N K E N E S E .

M átyás K irá ly  szálloda 32 szobával megnyílik.
N yilvános étterem , cu k rá szd a . J a z z . Tá n o .

Saját gyönyörű atrand. í|§ )  Étterem tulajdonosa. P m
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----- •  Allamérdészetl tisztviselők gyermekei
nek nevelési Államsegélye. A földművelési mi
niszter, amint minden évben, az idén is Ösztöndíj 
vagy egyéb segélyt engedélyezett éllamerdészeti 
tisztviselőknek bizonyos tanintézetekben elhelyezett 
gyermekei neveltetéséhez. A vonatkozó és bélyeg- 
mentes kérvényeket, az Államerdészeti Tisztvise
lők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap In- 
tezO Bizottságához (Bpesl, V., Kossuth L.-lér 11.,
III. 309.) címezve mielőbb a kérvényezők lakó
helyéhez legközelebb fekvO s bflvebb felvilágosí
tással szolgáló állami erdészeti hatóságnál kell 
benyújtani úgy, hogy az legkésőbb junius 8.-án 
Bpesten lehessen.

* P ápai iparosok a  vasárnap i tnunka- 
szB netért. Pápáról jelentik: A Pápai Ipartestttlet 
a vasárnapi teljes munkaszünet érdekében akciói 
indított s az ügy pártfogására nemcsak a társ- 
testületeket, de az egyházi és politikai élet kivá
lóságait is körlevélben felkérte. A testület vezető
sége Örömmel vette tudomásul, hogy a mozgalom 
széles körökben visszhangot keltett, így többek 
kOzOtt gróf Mikes János szombathelyi katolikus, 
dr. Baltazár DezsO debreceni református és D. 
Kapi Béla dunántúli evangélikus püspökök meleg 
átiratban üdvözölték a lörekvést s ahhoz teljes 
erkölcsi pártfogásukat ígérték meg.

* A G azdakam ara évi jelen tése. A Felsfl- 
dunánluli Mezőgazdasági Kamara most tette kOzié 
multévi rrűködérérO! széfó jetnn'ését, amelynek 
egyik érdekes része az, ahol beszámol a kamarai 
kerületben az átlagos nyershozam, a termelési 
költség és jövedelmezőség alakulásáról. Az erre 
vonatkozó adatai azt mulatják, hogy 1932.-ben az 
elflzfl évhez képest Győr, Moson és Pozsony egye
sített megyékben a holdankinti termelési költség 
4-47 P-vel, Sopron megyében 541 P-vel, Vas 
megyében 4 47 P-vel, Veszprém megyében 3 91 
P-vel, Fejér megyében 458  P-vel és Esztergom- 
Komárom megyékben 3 77 P-vel csökkent. En
nek következtében, miután nyershozam az előző 
évi felett volt, a jövedelmezőségi eredmények a 
múlt évihez képest javultak. Veszteség csak Győr 
és Vas megyékben volt, mtg Veszprém me
gyében a mérleg egyensúlyban van és a kerület 
többi megyéjében némi jövedelem mutatkozott. — 
Az érdekes je'entés részletesen ismerteti a kamara 
különféle akcióit és közli a gazdaadósságok sza
nálásáról szóló tervet, valamint a mezőgazdasági 
kényszeregyezségi eljárásé szabályozását tartal
mazó javaslatot.

H ogyan védekezzék a  g azd a  
az  uzso ráso k  e llen ?  2

Ha valaki a saját kárára kizsákmányoló ügy
letbe ment bele, vitathatja, hogy az ügylet Eemmia. 
Ezért egy év alatt pert indíthat, ha pedig a másik 
fél perli őt be, bármikor felhozhatja, kogy kizsák
mányolás történt és érért az ügylet nem érvényes. 
Ha az uzsorás a kiuzsorázott ellen már bírói ítéletet 
is szerzett, perujilási keresetet lehet indítani. Ha 
az uzsorás végrehajtást vezet a kiuzsorázott ellen, 
akkor ez 8 nap alatt kérheti a végrehajtás felfüg-

fesztését. Ha a bíróság a végrehajtást felfüggeszti,
9 nap alatt perujilási keresetet kell támasztani. 

De azt, aki igaz ok nélkül csak azért kéri a vég
rehajtás felfüggesztését, hogy időt nyerjen, a bíró
ság 1000 P-ig terjedhető pénzbírsággal bünteti.

Ha a kamat mértéke a szerződésben nincs 
meghatározva, akkor az egész tőkekövetelés ulán 
5 "/„ váltótartozás után 6 ° , kamat jár. A legma
gasabb kamat 8 "la, ennél magasabbat a bíróság 
nem állapíthat meg. Annak kiszámításában, hogy 
a kamat az egész tőketartozásnak hány százaléka, 
nemcsak azt kell számításba venni, amit kamat el
nevezés alatt követelnek, hanem mindazt, amit a 
tőketartozáson felül mellékesen követelnek. Esze
rint ha a tőke összegén felül kamatot, kötbért, 
Qzletdijat, jutalékot, költségei vagy más effélét kö
vetelnek, ezek együttvéve sem tehetnek ki többet 
8"í«-nál. Az adós, aki kamatot fizet, követelheti, 
Í!9gy a teljesített fizetésről részletes elszámolást 
vagy nyugtát adjanak. Az elszámolás bélyegmen
tes. Az az adós, akitől 8 "jo-nál több kamatot szed
tek, visszakövetelheti azt, amit a hitelező jogtala
nul szedett tőle, még pedig nemcsak perben, ha
nem a feljelentése alapján meginduló büntető el
járásban. BOntetés alá esik minden olyan hitelező,

Á VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.

Veszprém megyei város polgármestere. 

7 7 3 2 — 1933. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Veszprém város képviseletében Írásbeli 

zárt versenytárgyalást hirdetek a piacrtéren 
felállítandó

I5 0 d b á ru s itó a s zta l
lakatos és asztalos munkáira.

Az ajánlatok beadásának határideje 
1933. Julius II.-én déli 12 ó ra .

Ajánlat csak a kész ajánlati űrlapon 
tehető, amely a hivatalos órák alatt a városi 
mérnöki hivatalban szerezhető be, s ugyan
ott tekinthető meg a mintadarab.

Veszprém, 1933. junius 28.
Dr. Berky Miklós

182 polgármester.

Ó v ad ék k a l rendelkező m é h é s z
vállal V eszprém ben bárm ilyen

b iz a lm i á llást,
p o rtásság o t, h ázm este rség e t, p én zb e 
szed ést c s e k é ly  d í j a z á s é r t ,  e se tleg  

lak ásé rt. Cím a kiadóhivatalban. 179

Fejesvölgy-u. 3. sz. ház
szabadkézből 67

ju t á n y o s á n  eladó.
Érdeklődni d. u. 6 óra után helyszínen lehet.

P a p ír á r u k
iró- és rajzszerek, 

üzleti könyvek, 
diszlevélpapirok, 

hangjegyek, 
a magyar könyvpiac 

újdonságai

R O Y A L  Í R Ó G É P E K

° h Ó d * *

legjobban
beszerezhetők

FODOR FERENC
könyv-, papir- és zenemükereskedésében
Telefon 54. VESZPRÉM. Telefon 54.

aki 8 V n á l magasabb kamatot fogadóit el, továbbá 
megbüntetik azt a pénzintézetet vagy bankári is. 
aki a kamat elfogadásakor nem adott elszámolást. 
A büntetés 2 hónapi elzárás é t 800 P  pénzbün
tetés lehet (Vége.)

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

A bajnoki szezon befejeztével megyebeli csa
pataink kOzül a Kinizsi Pápán barátságos mér
kőzést jálszotl a szintén pápai II. Kerűleltel 5 : 0  
(3 :0 )  aiányban. A fiatal, most alakult II. Kerület 
fölött a Kinizsi szép jstékkal, megerőltetés nélkül 
győzőit Tarr (3), Limperger éa Kalmár góljaival. 
Biró: Piém.

A Kinizsi lailalék és Vasutas kombinált csa
pata a Testvériséggel játszóit szintén barátságos 
mérkőzési 2 :2  (2 :0 )  arányban. A mérkő.ést a 
Testvériség megnyerhette volna, azonban egyes 
játékosainak sporlazerüllensége rányomta képét a 
mutatott játékra is. Bíró: Matics.

Ajka fiatal csapata Tapolcára rándult barát
ságos mérkőzésre a Leventékhez és kiegyensúlyo
zott játék ulán 3 :3  (1 :3 )  arányú döntetlen ered
ményt ért el. Ajka gólszerzői Kovács (2) és Sass. 
Jók a gólszerzőkön kívül a közvetlen védelem 
Birő: Kardos. (t. t.t

o  T ú ra  a  P ap o d ra . Turista egyesületünk 
a folytonos esőrés miatt több ízben elhalasztott 
papodi kirándu'ását kedvező idő esetén most va
sárnap rendezi meg.

o A T our de H ongrle kerékpáros világ- 
verseny versenyzői ma, szombaton d. e. 9 20 kor 
érkeznek Veszprémbe és innen 9.56-kor indulnak 
tovább Pápa felé Győrre.

o A P ia ris ta  D iákszOvetség h a jó k irán 
dulása . A Veszprémi Piarista Diákszövetség hol
nap, vasárnap balatoni hajókirándulást rendez a 
következő útitervvel: Balatonalmádiig vasúton, on
nan különhajón Tihanyba, aztán Földvárra (eset
leg Siófokra) a vissza Balmádiba. A hajóköltség 
2 50—3 P. indulás reggel 6 .27-kor a nagyállo
másról, visszaérkezés 20.21-kor Tihanyban szent
mise,, ugyanott vagy Földváron ebéd. A vasútra
u. n. gécponli retur jegyei (v8gy hétvégi jegyei) 
kell váltani a III. kocsiosztályra.

A nyakönyv.
Születés: Jánosik József kőmives és Szabó Anna 

leánya Mária Anna r. k. — Ferhécz József napsz. és Tóth 
Julianna fia József r. k. Mészáros Bálint vendéglős és 
Szalay Zsuzsanna leánya Éva Erzsébet ref. — Répási Fe
renc máv. mozdonyfűto és Ember Rózália fia László Mi
hály r. k. — Tavaszi Lukács kocsis és Hokk Erzébet fia 
Ferenc Lukács r. k. -  Angermann József mükőkészitö és 
Jezerniczki Teréz leánya Erzsébet r. k. — Kirschner Irén 
leánya Judit r. k.

Halálozás Kiss József kőmüves-s. 52 é., r. k. — 
Varga Hona 5 h., r. k. — Richnyák Izabella szerzetesnö 
46 é., r. k.

Házasság: Rezeli József földm. és óhegyi Julianna r.k.

195—1933. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Spitzer József ügyvéd állal képviseli Ma

gyar Hollandi Margaringyárak Rt. javára 60 P 80 
fill. követelés és járulékai erejéig az enyingi kir. 
járásbíróság 1932. évi 148. sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőnél 1932. évi lebruár hó 15.-én lefoglalt, 1650 
P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. járás- 
biróság fenti számú végzése alapján az árverést 
elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a 
alapján még következőkben megnevezett, valamint 
zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, végre
hajtást szenvedő lakásán, Veszprém, Kupa-utca
30. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. 
évi ju lius hó 3. napjának délután 5 óráját 
tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt üzletberende
zés, autó a egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérő
nek, esetleg a becsár */,-ért ia el fogom adni. 
1000 P-1 meghaladó becsertékü ingónál a becsérlék 
10 >-át bánatpénzül kezeimhez, az árverés meg
kezdésekor, le kell fizetni.

Veszprém, 1933. juuius hó 3.
178 Pádár, Idr. bir. végrehajtó.

Eredményesen hirdethet a
V eszprém vármegy ében.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" LapHadóvéllalat


