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hallja. A falu fia fülében most egyetlen ősi zene 
muzsikál szüntelen: gabona... élet... kenyér...

A dolgozó kaszával, tollal, kalapáccsal dol
gozzék. a  parazita feküdjék árnyék alá. Csend 
legyen ! Az országvezér elment aratni Rómába. 
A gyász mellől ment el, mert tudta, hogy eb
ben az országban félbehasadt szívvel sem le
het ma gyászolni. Dolgozni kell. Aratni kell a 
csendesen arató magyar számára.

A magyar mező, gyászolván saját véres 
testét, szaporodó gabonakereszljeivel a  jöven
dőbe sóhajt. És Rómából egy világformáló ha
talmas erő suttog vissza neki. Ez az erő a  föld
ben gyökeredzik, ez az erő a  népből hajtott 
ki, hogy uj tanításaival, igaz, hamisítatlan de
mokráciájával meghódítsa a  világot. Ez az erő 
gondol minden dolgozóra, ennek az  erőnek 
egyformán szent minden közös, emberi, békés 
célban egy, görnyedő váll. Ez az erő eldobálta 
a  kenetes politika viharvert, megfakult szóla
mait, ez az erő, amit mond, megteszi és, a nép
ből fakadván, a népet soha sem csalja meg. 
Talán nem is véletlen, hogy ez az erő ott haj
tott ki. ahonnan a kereszténység is elindult vi
lághódító útjára. A nagy kőműves a  „szent 
v á ro s ib an  egy uj, boldogabb világ alapköveit 
rakta le. Ez a  világ, ha keretében nem, de szel
lemében mindenkit átölel. Az arató magyart is. 
A világ emberiségének, javainak ujmódi tiszte
letében ez a világ nem felejtkezik el a remény- 
séges aranyról, a  buzaszemről sem.

Most arat a magyar és nem beszél De a 
mező mintha tudná, hogy egy uj világ szel
leme figyeli. A keresztek csillogó kalászokat 
ölelnek m agukba a  napfényben és a  római

utas, a Vezér, tudja, hogy ebben a kalászban 
van a  nép ereje, reménysége, hűsége. És a  
mező hisz abban, hogy most nem csalatkozik.

Arat a magyar. Vezére Rómából is sze
retettel gondolt rá. 0  is aratni akart a számára. 
És majd eljön a  nap, amikor a  görnyedt ma
gyar váll megpihen és a  falu fia föllekint: Uram
isten, elvégeztem, de most mi lesz velem ?

Majd akkor beszéljenek. Majd akkor 
jöjjön a politika. Majd akkor mutassák meg, 
ki mennyit tud adni ennek a  népnek, a bizal
máért, a szálfahordásért, a görnyedésért, a küz
delem ért! Most még arat a magyar...

Kevés lesz a szurony.
(Dr. P. /.) Őszinte Örömmel látja minden 

magyar ember a revíziós mozgalom napról-napra 
való erősödését. A négyhatalmi szerződés körüli 
gáncsvetések és kisantant-mesterkedések, valamint 
ugyanakkor kirobbant németországi események 
pillanatnyitag megá litotlák ugyan a magyar igaz
ság diadalmas térfoglalását, újabban azonban két 
olyan világesemény jött a magyar ügy segítségére, 
amelyek méltán sorakoznak Rolhermere lord fe
lejthetetlen zászlóbontása és Mussolini félre nem 
érthető, határozott állásfoglalása mellé. E két nagy- 
fontosságú megnyilatkozás révén a magyar reví
ziós mozgalom a világpolitika tengelyébe került.

A két újabb és a revízió szempontjából fel
becsülhetetlen crtcku világesemény alatt az angol 
parlament magyar frakciójának megalakulását, to
vábbá az irredenta tót nemzeti tanács megalaku-
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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni 6r0k igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

A ra t a m agyar...
A m agyar mezőkön még mindig peng a 

kasza. Gabonakeresztek sárgáinak a tarlókon 
és mindegyre szaporodnak. Gyöngyöző hom- 
loku földfiai olvassák és boldogan m ondják : 
több mint tavaly... sokkal több...

Most arat a magyar. M ásra nem ér rá. Min
dennapi kenyerét takarítja, a m aga kicsi éle
tét biztosítja, most nincs ideje arra, hogy köz
ségi, megyei, országos dolgokkal bíbelődjék. 
Most ne zavarja senki.

Ne akarja senki elvenni a hitét, hogy keser
ves m unkája árán lesz még jövendője ebben az 
országban. Ne idézze senki a  szeme elé az úri 
bűnöket, ne vetítsen eléje senki történelmi 
példákat, ne idézze senki a  háború szellemét 

®3 á lljanak  meg most az apostolok, a  politikai 
hittérítők, misszionáriusok. Most ne kívánja 
senki, hogy a parasztváll szálfát hordjon kü
lönféle politikai fantazmagóriák várépitéséhez, 
most ne akarjanak vele utakat tiportatni a  falu 
csendes egységéből a  szélrózsa minden iránya 
felé. Most hagyják békén, most ne hirdessék 
neki, hogy Gömbös Gyula nem a  nép atyja s 
hogy kormányzása veszélyt jelent vagyonra, 
országra, satöbbi. A falu fia ezt most úgy se

Mademoiselle Hilda.
Irta dabolczi Fekete Lászlóné.

Bécaből jött és nagyon is bécsies dialektussal 
ejtegette a francia orrhangokat. De talán szeren
cséje volt, mert egy született francia nem passzolt 
volna bele a szüleim k árfya pár ti jába. Németül 
tCkélelesen tudtak, de franciából akkorra csak a 
„je suis, tu es“ maradt meg emlékezetükben. S ba
jos lett volna olyan francia tudással parázs vitát 
tartani a pagát ultimó és a kontra pagát fOlOtt.

Mademoiselle Hilda első tekintetre megnyerte 
a  ház tetszését, eltekintve a külsejétől, mert azt 
mindennek lehetett volna mondani, csak meg
nyerőnek nem. Fehérszőke, piros arcú, nagy líbu, 
nagy kezű, széles csipőjü osztrák lány volt, olyan 
kiálló vizkék szemekkel, mintha nyárson ültek volna.

Öcsém az első behatóbb vizsgálódás után 
odasugta nekem :

— Te, én azt hiszem, a szeme nem igazi...
Hamarosan rájöttünk, hogy mégis igazi, mert

fergeteges egymásutánban váltakozott rajta a neve
tés a sírással, csodálkozással, haraggal. Két macs
kaláb pracliját folyton csapkodta, mindenre azt 
mondta, amit meglátott:

— Das ist wundaaschíén I
„Wundaaschéén“ volt a ház, a vadásztrófeák,

* kOlyOkkkutyák, a vacsorái torta, amiből remekül 
befalatozotl Mademoiselle Hilda.

A kártyázásnál nagyszerűen bevált. Hamaro- 
*an kiismerte magát az alsós és tarokk rejtelmei
ben. Egy hétig lázasan vizsgálódott a lakásban. 
Kiment a fejéshez, segítette összeszedni a tojáso
ké, a konyhában habot vert és Wiener kuglófot sü
tött, amit egyedül evett meg, mert tenyérnyi sza

lonás rész súlyosította a feketére égett tömeget. Kár
tyázott, kocsizott, kilincset fényesített, fogóst ját
szott velünk, éppen, amiért alkalmazva lett, azt nem 
csinálta.

Franciául nem beszélt, csak szavakat dobált 
szét, amitől a szüleim arca egyre aggodalmasabbra 
vált

Második héten már tökéletesen beleilleszke
dett a háztartásba. Beszámolta a vasalt ruhát, szek
rényeket segített rendezni, ruhát vasalt, rakta és 
egy névnapi vacsorához olyan menüt állított össze, 
amelyet ha valami véletlen miatt megcsinálnak, hát 
a vendégek magyar szája összeragadt volna a sok 
cukros krémtől és szósztól. Persze, Hilda nagy szo
morúságára nem készítettek semmit belőle, de 
azért ő — szomorú arccal bár — kitűnő étvággyal 
nyelte a borjupörköltet nokedlival.

Egy hónap múlva, minden idegen kényszer 
nélkül, magától rájött arra, hogy neki kötelességei 
vannak. Ünnepélyesen bejelentette, hogy megkezdi 
a francia órákat.

— Látja lelkem, — mondta anyám apámnak, 
— kár lett volna zavarni szegényt, Így kipihente 
magát, megszokott, megismerte a gyerekeket, nyu. 
godtan és kedvvel fog tanítani. Azt hiszem, jól vá
lasztottunk.

Apám csak bólogatott, nem szólt semmrt.
Mi Mademoiselle Hildával a szérüskertben, 

egy boglya tövében feküdtünk, éppen egy fészekalja 
tojás fölött folytattunk nagy vitát, amit olt találtunk. 
Hildának kapóra jött. Kezébe fogott egyet, elénk 
tartotta. ,  ___

— Ez franciául: oeuf. (öf.)
Felpupositolta hátát, mint a macska, kurta

ujjait karmolásra készen az öcsém arca felé tár .a 
és belesziszegett: „Öffffl"

Nagyon tetszeti nekünk a tanításnak ez a for
mája. Nevettünk, visszakarmolásztuk, szalmával 
szórtuk tele a fejét és torokszakadtából ordítottuk:
„Öfff, Off, öfff I*

A tojásokat szétdobálluk, egy sárga tócsa volt 
körülöttünk a szalma.

Hilda lihegve magához tért. Kutya futóit el 
mellettünk, rámutatott:

— Ez egy chien. Az pedig,hogy jó l: bien. 
Je me sens bien; én jól érzem magam I

Bukfencet vetett, felugrott, kövér testét bele
túrta a szalmába és talán még jobban ordított, 
mint mi.

Nemcsak a szalmába, de tűzbe is mentünk 
volna Mademoiselle Hildáért, olyan kedvünkre való 
volt. Nevettünk, gurultunk, sikoltoztunk. A ruhánk 
borzalmas állapotban volt, a saját édesszülőnk is 
csak fürdetés után ismert volna ránk.

Hanem ! Hanem valaki volt, aki dacára, hogy 
nem nagyon gyakran látott bennünket, mégis ránk
ismert. Azonidőben volt nálunk a nagyapánk.

Kis nádpálca mozgott idegesen a kezében, 
mikor megállt előttünk. A rémületes csendben ki- 
kászolódtunk valahogy elébe és lehajtottuk a fe
jünket. Nagypapa nagyon félelmes, nagyon komoly 
ember volt, akinek a közeléből minden vidám gye
rek elmenekült. És ami a legrettenetesebb, jól tu
dott franciául.

Hilda is elnémult. Kél vizkék szeme ijedten 
meredt a fehérszakállu, félelmes emberre. A közel
ből egy kakas haragosan ránkkukorékolt: „Kiki- 
rikiii 1“

Az Öcsém Hilda keze után kapkodott, meg
markolta és szOrnyü erőlködéssel, betűzni kezdte 
az imént hallott mondatot:

— Je me sens bien, nagypapa...
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A túlsók evésnél, 
Vagy túlzott ivdsndl,

gyógyvízből 
Diát f i t  pohár használ!

Igm ándl M iska.

Iláát értjük. Mélységet hálától eltelve köszönti a 
magyar nemzet azt a számszerint már 133 főből 
álló parlamenti csoportot, amely céljául tűzte ki 
az angol külpolitika és a hatalmas britt birodalom 
kfizvéleményének meghódítását a magyar revíziós 
törekvések számára. Ha az angol világbirodalom 
egységes állásfoglalása odasorakozik a testvérként 
becsült olasz nemzet közismerten egyhangú ma
gyar barátsága mellé, akkor a kisántántot egyelőre 
még támogatni kénytelen Franciaországnak is rö
videsen frontot kell változtatni, ha nem akar ma
gára maradni és elszigetelten állani azokban az 
egyre kOzeledó napokban, amikor Közép Európa 
térképét a jog, igazság és méltányosság szellemé
ben fogják kiigazítani az egykoron félrevezetett és 
tájékozatlan hatalmak.

A második nagyfontosságu esemény hatásá
ban és következményeiben felér angol barátaink 
sikraszállásával. Eddig csak arról tudott az euró
pai közvélemény, hogy a tőlünk erőszakosan el
szakított magyar testvéreink vágyódnak vissza az 
anyaországhoz, hogy mérhetetlen szenvedéseiktől 
szabadulva, szabad magyar földOn borulhassanak 
térdre, hálaimára, a Magyarok Istene segítő ke
gyelméért. Most azonban a meglepett világ közvé
lemény és a népek sorsát intézni hivatott fórumok 
csodálkozással láthatják, hogy, íme, a velünk ezer 
esztendő sorskOzösségben, érzésben, gondolatban 
Összeforrott tótok nyíltan kiadták a jelszót: .Visz- 
sza Magyarországhoz 1“ A tőt irredenta vezérek 
memoranduma leleplezi mindazt a csalást és 
szemfényvesztést, amelyet Benesék alkalmaztak 
annakidején, hogy ezredéves birtokállományunkat 
hazug jelszavakkal és jelentésekkel, a cseh-tót 
egységes nemzetről hirdetett teóriákkal, megrabol
hassák.

Franciaország a nemzetiségi elvben gyöke
rező jog és igazság tényét látta megtestesülni a

Nagypapa gúnyosan elkezdett bólogatni. A 
kis pálca igen ideges lett. Végigmért bennünket, 
aztán ezt mondta franciául:

— le ne me sens pás trés bien I
Sarkon fordult, elment.
Mikor a kerítésnél utolsót villant a kOppenye 

szárnya, Mademoiselle Hilda macskalib kezét a 
homlokához emelte szalutálásra, meghajolt és ki- 
OltOtte nagypapa után a nyelvét.

— Au revoir monsieurl — mondta. Aztán, 
mintha mi sem történt volna, belehemperedett újra 
a szalmába.

A mi szánk ize már keserű volt, nem ízlett többé 
a játék. Főkép az rontotta el a kedvünket, hogy 
Hilda kiOltOtte nagypapa után a nyelvét. A barát
kozó kedvünk lehűlt vele szemben. Mert igaz, hogy 
mi sem szerettük túlságosan nagypapát, féltünk 
tőle, de azért nem volt ínyünkre a komiszkodás. 
Hazakivánkoztunk.

Hilda nem szívesen jött és mikor leporolt 
bennünket, jól végigverte a hátunkat, nem egészen 
szükségből, ezt éreztük.

Reggel már vitte a vonat Bécs felé. Hatalmas 
csomagjában két nagy, jóra sikerült wiener kuglóf
fal, két szál méteres kolbásszal és egy oldal pap
rikás szalonnával.

Kövér könnyek gördültek kerek arcán a bú
csúzáénál é t nagyon bizonygatta, hogy ő még visz- 
szajön ide. Nem marasztalták, nem hívták, még Náci 
kocsis is letörölte a cuppanós puszi nyomát, amit 
neki a vasúton adott nagy bánatában Mademoiselle 
Hilda.

Azért később sokszor eszünkbe jutott, mi
kor szigorú, pápaszemes.nénikék, illedemes körül
mények közt, nem a szalmaboglyában verték be
lénk a gallok hangzatos nyelvét.

trianoni határokban. Legalább is ez alapon ragasz
kodott a békeszerződések vá tozhatatlanságához. 
Mit szól majd most, amidőn azt látja, hogy az 
egyik „felszabadított" nemzetség szabadulni akar 
a cseh „testvér* ölélő karjaiból és visszakivánko- 
zik a „barbár* magyarok uralma alá, ahol ezer 
éven át — Benesék szerint — sanyargatásban 
és elnyomatásban volt része?

Nem kételkedünk, hogy a genfi irredenta ve
zérek bátor és messze hallatszó szózata ellen a 
csehek ismét felvidéki „tiltakozó* gyűlésekkel fog
lalnak állást, ahova szuronyokkal és napidijjal 
verbuválják a publikumot. Ért a balkáni módszert 
azonban már mindenki ismeri. Nem is mennek 
vele messzire a csehek. Népgyülésekkel nem lehet 
a kisántánt recsegő-ropogó épületét megmenteni. 
Ma a tótok, holnap a ru'ének, azután a horvátok 
tiltakoznak a „felszabadítás* ellen. Nincs annyi 
szurony, ágyú és gépfegyver sem Franziaország- 
ban, sem pedig a mesterségesen megduzzaszlott 
utódállamokban, hogy egyrészt a természetes bom
lási folyamatot fellartóztatni, másrészt pedig E u
rópa felébredt lelkiismeretét azzal elhallgaltatni 
lehelne.

Városi közgyűlés Pápán.
A város vagyonfelügyeleti szem pontból, 

közvetlenül a  belügym inisztérium  a lá  helyezi 
m agát.

Pápa város képviselőtestülete a múlt csütör
tökön délután rendkívüli közgyűlést tartott. Ha- 
muth János elnöklő polgármester napirend elölt 
beterjesztette félévi jelentését a város gazdasági 
helyzetéről s abból örömmel vették tudomásul, 
hogy a városi háztartás mérlege 44 000 P  fölös
leget mutat. Ez a fokozottabb takarékosságnak s 
a közadók erélyesebb behajtásának az eredménye. 
A közgyü'és ezután a polgármesternek hatheti 
szabadságot engedélyezett s a polgármestert a VI. 
fiz. osztály 3. fokozalába léptette elő.

Nagy vita keletkezett annál a javaslatnál, 
hogy a várost, vagyonfelügyeteti szempontból, a 
vármegye helyett közvetlenül a belügyminisztérium 
alá helyezzék. Dr. Fehér Dezső kifogásolta, hogy 
a polgármester ezt a kérdést nem terjesztette a 
jogügyi bizottság elé, majd a város autonómiájá
nak sérelmét hangoztatta, ami azáltal következnék 
be, ha a magasabb megyei autonómiából, amely
nek a városi képviselőtestület is tagja képviselői
vel, a minisztérium alá kerülnének. A polgármes
ter hivatkozott Veszprém városára, amely hasonló 
kérést terjesztett elő s arra, hogy a kérdést az al
ispánnal megbeszélte. Dr. Kőrös Endre, a javaslat 
mellett szólva, Pápa régebbi önállósági törekvése
ire hivatkozott, Flscher Oyula szintén a javaslat 
mellett érvelt s a megyék egyesítésének tervét em- 
liletle, mig Kovács Gábor a javaslat ellen foglalt 
állást. Végül is nagy szótöbbséggel elfogadták a 
javaslatot.

Ezután vita nélkül elfogadták a gyámpénztár 
1932. évi zárószámadását, majd a villamostelepi 
alkalmazottak renumerécióját szavazták meg. Hosz- 
szabb vita után, amelyben dr. Fehér Dezső, dr. 
Hoflner Sándor, Rulp Jenő és dr. Jllek József vet
tek részt, jóváhagyták a Cellí-uti állami kislaká
sokra adott állami hozzájárulás visszafizetése tár
gyában a belügyminisztériummal kötött egyezsé
get, amely szerint a város az 1921—22—23. évek
ben fölvett tartozását három év alatt, évi 4000 
P-vel téríti meg. Még több, kevésbé jelentőségtel
jes ügyet tárgyalt le ezután a közgyűlés.

Cserkészeink a világ’- 
dssemborin.

Augusztus 1.-én megkezdődik a világ cser
készeinek magyarországi táborozása s a gödöllői 
világdzsemborira induló vidéki cserkészcsapatok 
között Veszprém megye cserkészei is fölkereked
nek, hogy tevőlegesen, vagy csak mint szemlélő
dök részesei legyenek két hét nevezetes eseményei
nek. Azok a cserkészcsapatok, amelyek résztvesz- 
nek a táborozásban, lázas szorgalommal készül
tek erre, próbákat tartottak, a felszerelésüket hoz
ták rendbe stb., mert a derék fiuk keblet dagasztja 
a lelkesedés és azon iparkodnak, hogy a sokféle 
nemzetiségű társaik közölt ők is mé tóképen meg
állják a helyüket. Ismerve azt a kitűnő vezetési, 
ami alatt vármegyénknek minden cserkészcsapata 
működik, meg is vagyunk gy ződve, hogy kedves 
cserkészeink csak büszkeségére lesznek annak a 
helységnek, amelynek területéről valók s annak a 
testületnek, amelynek kebelébe tartoznak.

Cserkészcsapataink egész Veszprém megyé
ből julius 30.-án, vasárnap indulnak el a világ- 
táborozásra, s amidőn szeretettel veszünk tőlük 
búcsút elutazásuk előtt, szivünkből kívánjuk, hogy 
nemes törekvéseiket siker koronázza. Legyenek 
részesei annak a dicsőségnek, amit a dzsembori 
magyarországi megrendezése a magyar névnek 
majd jelenteni fog, és legyenek ők is hazafias ki
munkálói, a többi nemzet fiainál, annak a meg
értésnek és megbecsülésnek, amelyek megerősö
dése fogja meghozni a magyar nemzet igazságá
nak hajnalit és szeretett hazánk fölszabadulását. 
Vármegyénkből a következő cserkészcsapatok in
dulnak Gödöllőre:

Veszprém. A kegyesrendi gimnázium 126. sz. 
szent Imre-cserkészcsapata dr. Csaba Jenő tanár, 
parancsnok és a 475. sz. Assziszi Szent Ferenc 
iparoscserkészcsapat Bujdosó István városi tiszt
viselő, parancsnok vezetésével, 35—35 tővel. 
Résztvesznek a IV. altáborban. Indul még a felső 
keresk. iskola 204. sz. Szent Lászlőc serkészcsa- 
patának 8 főből átló őrse Füleki Béla tanár, pa
rancsnok vezetésével, ezek azonban csak a segéd
táborban lesznek. A püspöki papnevelő intézel 
csapatából pedig néhányan mint tisztek vesznek 
részt a dzsembarin. Dr. Szűcs Imre k. r. tanár.

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

üzleti könyvek, 
diszlevélpa pirók, 

hangjegyek, 
a magyar könyvpiac 

újdonságai

R O T Á L  Í R Ó G É P E K

legjobban
beszerezhetők

FODOR FERENC
könyv-, papír- és zenemiikereskedésében
Telefon 54. VESZPRÉM. Telefon 54.
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■■Ica ta rá m  I  S u l i d  é rá k  I

Figyelm es é s  e lőzékeny k isz o lg á lás i
A város közkedvelt, családias szó
rakozó, dalkedvelök, dalosok ás 

I sportoló if]ak találkozó helye a

“ SZIKLAI,, borozó
I  Minden vasár- és ünnepnap cigány

zene: Lendvay Lajos zenekarából 
Nyári Géza (GUIü néven) közismert 
prímás vezetésével. A nagyérdemű 
közönség, sporttársak, jóbarátaim 
és dalostestvéreim szives Jóindulatú 
támogatását kérve, vagyok minden

kor szolgálat készen

C S E P E L T  D EZSŐ  vendéglős.
Z ó n a rra g a li SO « . „ S u n t  Jé n o a " aSroaapolá*.

cserkészkerűleti főtitkár, mini kerületi összekötöliszt 
fog szerepel kapni. A holnap, vasárnap reggel 
negyed 8-kor induló veszprémi csapatoknak, az á l
lomáson, a város nevében Rosos Károly h. pol
gármester fog bucsuüdvözletet mondani.

Pipa. A bencés reálgimnázium 159. sz. Cor
vin Mátyás-cserkészcsapatrBorossay Jusztin tanár, 
parancsnok vezetésével 20 fóvel és a ref. kollé
gium 227. sz. Gróf Tisza István-cserkészcsapala 
Horváth Endre tanár, parancsnok vezetésével 35 fó
vel. Mindkét csapat a IV. altáborban vesz részt.

Zirc. Az iparostanonciskola 452. sz. Szent 
Bernát-cserkészcsapata dr. Hegyi Kapisztrán ciszt. 
tanár, parancsnok, a kiscserkészek pedig Teli Vil
mos segédtiszt vezetésével, összesen 35 fóvel.

Siófok. A 466. ez. Magyar Tenger-cserkész
csapat Gruber Ferenc parancsnok vezetésével.

A fent elsorolt cserkészcsapatokkal még több 
tiszt és segédtiszt is megy a világláborozásra, a 
devecstrl 461. sz. Eszterházy Miklós nádor-cser
készcsapatot pedig, amelynek anyagi helyzete nem 
engedi meg a táborozáson való részvételt csupán 
Szentiványi József cserkészliszt és Zimics Béla 
segédtiszt fogják képviselni a saját költségükön.

H Í R E K .
— Személyi h írek . Dr. Antal Géza refor

mátus püspök hollandiai üdüléséből hazaérkezett 
Pápára. — Dr. W trntt Adolf zirci apát hétfőn 
néhány heti üdülésre Előszállásra utazott. — Dr. 
Kenessey Pongrác, vármegyénk főispánja, dr. Hor
váth Lajos alispánnal szerdán és pénteken Deve- 
cserben volt s ott a főszolgabírói hivatalban tar
tottak hivatalvizsgálalot.

— Aranym ise. A ikd til jelentik: Fényes ün
nepségek között jubilálta dr. Czapáry László tó- 
sokberéndi plébános aranymiséjét, amelyen meg
jelentek, dr. Mihályfl Ákos egyet, tanár, c. apát 
vezetésével, a ciszterci rendházak küldöttei, Ftlkl 
Viktor esperes-tanácsossal az élén a kerületi pap
ság, a devecserl járás képviseletében B ilik  Endre 
főszolgabíró, a szomszédos községek küldöttei stb. 
és nagyszámú hivő. A szépen diszilett templom
ban a jubiláns bemutatta aranymiséjét, majd Felki 
Viktor esperes méltatta az érdemeit szenlbeszéd- 
ben. Kiemelte, hogy a megyéspüspök püspöki ta
nácsossá nevezte ki és fölhatalmazta, hogy nevé
ben áldást oszthasson. Szentmise után az ünnepelt 
a rendtársak, a kerületi papság és tanilóság, helyi 
és szomszédos politikai és egyházközségek, isko
lák stb. üdvözlő küldöltségeit fogadta, amelyek so
rában megható volt a jó lelkiatyát szeretettel kö
szöntő kicsinyek üdvözlése. Ezután lársasebéd 
következeit, amelyen számos fölköszöntőben ün
nepelték az aranymisét plébános jóságát és ember- 
szeretetét.

— R otherm ere lo rd  levele Rótt Nándor 
m egyétpüspökhöz. Rothermere lordot, a Zsófia 
Oyermekszanatóriumok fővédnökéi dr. Rótt Nán
dor megyéspüspök, a gyermekszanatóriumok kor
mányzó elnöke a gyermekvédelmi naggyfilésből, 
Magyország oktalan feldarabolása ellen kifejteti 
bátor büzdelméért, üdvözölte. A lord a következő 
választ adta a püspök levelére: .Kedvet Roll 
püspök ű rt Mélyen meghatottak excelenciád me
leg torai, amelyeket a Zsófia Gyermekszanatóriu
mok nevében hozzám intézett. Igen nehéz köszönő
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szavaira hasonló szavakat találnom. Kétségtelen, 
h0*y » f'tommf béke békés revíziója ma ai 

p° !ik,a honlokltrét>e került is  erisen k i-  
«  *J4 ?mikor az ifjú magyar nemzedék, 

amelynek érdekelt excellendád aranyszivével, annyi 
szeretettel, lelkesedéssel és áldozatkészséggel szol
gálja az ezeréves Magyarország feldarabolásából 
eredő szenvedésekre az iskolai történelmi órákon 
csak agy fog emlékezni, mint kizvettenül a hiba  
ruutánt diplomácia egyik legsúlyosabb tévedésére. 
Kérem az Úristent, hogy exctllenciádal továbbra 
is tegitse nagyszerű munkájában és biztositom 
arról, hogy mindig készséggel állok szolgálatára, 
ha a magyar ifjúság érdekében bármit is lehetek. 
Teljes bizalommal a magyar jövő iránt, maradok 
püspök urnák legőszintébb nagyrabecsülője: Rot
hermere lord.*

— Evangélikusok o ltár- és szószékavató 
ünnepélye. A veszprémi evangélikus gyülekezet: 
nek lélekemelő ünnepélye volt vasárnap. Takács 
Elek a veszprémi ev. egyházmegye esperese, Mihály 
Sándor gazdasági felügyelő, a veszprémi ev. 
egyházmegye felügyelőjének jelenlétében, három 
lelkész segédletével e napon avalta föl a templom 
uj oltárát és szószékét, amelyeket az Ev. Nőegylet 
áldozatos buzgólkodása folylán építtetett a gyüle
kezet. Az ünnepi istentisztelet a Gálos Gyula 
igazgató által orgonán kísért közének u tln, Csillag 
Károly ösküi lelkész áhltalos imájával kezdődőt, 
majd az oltár elől Takács Elek esperes mondott a 
gondolatok szépségében bővelkedő avatóbeszédet 
aminek vegén megáldotta az uj oltárt és szószé
ket. Az uj szószékről legelsőül Horváth Sándor 
várpalotai lelkész szólott az ünneplő hívekhez és 
szárnyaló szavakkal hirdette Isten igéjét. A föl
hangzó közénekkel az Onnepies istentisztelet avató 
része befejezést nyert s utánna úrvacsora követ
kezett. Elsőül az egyház tisztikara és presbitiriuma, 
valamint a nőegylet tagjai járultak az urasztalá- 
hoz, akiknek Hering János helybeli lelkész ősz. 
tolta ki a szentségeket, amelyeket ő pedig az 
esperes kezéből vett magához. Végül a gyülekezet 
az .Erős vár a mi Istenünk* kezdetű Luther-ének 
eléneklésével zárta be a szépséges egyházi szer
tartást. Istentisztelet után, ugyancsak a templom
ban, rövid díszközgyűlés következett, amit dr. 
Zauner Róbert pü. tanácsos, az egyházközség fel
ügyelője nyitott meg emelkedőit szavakkal és kö
szönetét mondott az esperesnek s a lelkészeknek 
az avatóünnepélyen történi közreműködésükért. 
Ezután Hering János lelkész méltatta melegen a 
nőegylet dicséretes buzgósági', amivel estélyek 
......................... ...............................................................
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Szűcs Ede Bankháza
Veszprém.

rendezése stb. révén immár másodízben elősegí
tette a templom újjáalakítását s megjelölte azt a 
célt, amelyért az egyház nőtagjai további hasonló 
nemes munkásságot fejthetnek ki. Végül elisme
réssel adózóit a szép oltár és szószék építőjének, 
ifj. vitéz Csomay Kálmánnak. A díszközgyűlést a 
lelkész imája zárta be.

— Áthelyezett gazdasági felügyelő. A 
földművelési miniszter Pazir Gétál, a veszprém- 
várm. kir. gazd. felügyelőségnél szolgálatot telje
sített kir. gazd. felügyelőt Bpestre helyezte áL

— Telekkönyvvezetői kinevezések. Az 
igazságügyminiszter Kidy Gábor és Mustos József 
veszprémi betétszerkesztő kezelőket a X. fiz. osz
tályba telekkOnyvvezetőkké kinevezte, egyben Kádyt 
Szolnokra, Mustost pedig Sárospatakra helyezte ál.

— Áthelyezés a rendőrségen. A belügy
miniszter Gyórgy János államrendőrségi detektívet 
Veszprémből Mátyásföldre, a cinkotai rendőrkapi
tánysághoz helyezte át.

— Orvosi kinevezés. A magyarországi ir- 
galmasrend tartományi főnöke dr. Edelényl Szabd 
Gyula'orvost a pápai rendi kórházhoz az orr-, gége- 
és fülbajok rendelő főorvosává nevezte ki.

— Találtak Veszprémben f. hó 23.-án, az 
Erzsébet ligetben, egy pár női keztyűt. Igazolt tu
lajdonosa a rendőrkapitányságon átveheti.

— Magda Schneider drámai alakitásu 
filmje a Szerelmeskedés, amely szombat-vasárnap 
pereg a moziban s amelynek többi szerepeit Olga 
Csehovaés Paul Hörbiger alakítják.— A szerda-csü
törtöki filléres előadásokon repriz-film van mű
soron: Éjfélt szerenád; a főszerepekben Jan Kie- 
pura, Magda Schneider, Otlo Walburg, Ida Wüst.

— Tűzoltók kitüntetése. Ajkáról jelentik: 
Hétlön adta át Bélák Endre devecseri főszolgabíró. 
Ajka nagyközség képviseiöleslülete elölt, szép be
széd kíséretében a belügyminiszter által adomá
nyozott diszérmeket és okleveleket az Ajkai Üveg- 
gyári Önkéntes Tüzolló Egyesület azon tagjainak, 
akik 25 éven át egyfolytában működtek az egye
sület kebelében. Ot tűzoltó részesült kitüntetésben ; 
Walter József parancsnok, Hartinger Rezső, Ko- 
tulek Viktor, Polák Józkef és Tóth Imre, akiknek 
nevében a parancsnok mondott köszönetét.

— A veszprémi Iparosok ajándéka Rot
hermere lordnak. A veszprémi iparosok elhatá
rozták, hogy Rothermere lordnak, a magyar igaz- 
»ág.és a trianoni revízió lelkes szószólójának, há
lájuk jeléül egy disz-kulacsot adnak emlékbe, 
amelyet llUkmann György, a neves veszprémi csu- 
torás készített. A disz-kulacsot, a Veszprémi Ipar- 
testület fölkérésére, annak alelnöke: Pisa  Endre 
könyvnyomdatulajdonos viszi el Londonba, ahova 
a magyar-angol cserevonattal ma, szombaton in
dul el Bpestről. Ez az ujja egyúttal alkalmat nyújt 
a forró magyar szivü Pósa Endrének, hogy a 
lorddal eszmecserét folytasson szeretett hazája 
Borsáról.
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Eladó vagy bérbeadó
Balatonfüred gyógyfürdő közvetlen szomszédságéban, 

i  vasútállomás közelében, állandó la
kásul is kiválóan alkalmas, kát nagy szo
bával, konyhával, fürdőszobával, kamrá
val ás zárt verandával szilárdan épült

adómentes villaszerű ház,
kitűnő vizű kuttal ás 370 négyszögöl sarok 
területtel, amelyhez esetleg még mintegy 
400 négyszögöl is megszerezhető lenne. 210 

Közelebbi tájékoztatót a kiadóhivatal nyújt.

— M agyar U n y o k . Tutsek Anna népszerű 
lapjában Bibó Lajos és Pálossy Éva folytatják 
nagysikerű regényeiket. Elbeszélést Babay József, 
Majthényi György és Szili Leontintól, verset Kál
mán Lászlóiéi találunk a magyar uriieányok nagy 
népszerűségnek örvendő lapjában, amelyben, sok 
más érdekes közleményen kívül, megtaláljuk Be
nedek Rózsi kedves leírását Veszprémről. Oazdag 
és változatos rovatok s az .Otthonunk* c. mel
léklet teszik teljessé a Magyar Lányok-at, amely
nek kiadóhivatala: Bpest, VI., Andrássy-ut 16 , 
szívesen küld mutatványszámot. Előfizetési dij ne
gyedévre 4 P.

— H uszonötéves szolgálati jubileum ,
Veszprémvármegye számvevőségének tisztikara hét
főn ünnepelte meg Pelcztr Aladár várm. számv. 
t-nácsos szolgálatának 25. évi jubileumát. Előze
tesen szenlmistt hallgattak a Károly-templomban, 
ahol Fejes Ödön várm. számv. tanácsos fia, Fejes 
Tibor piarista tanár mondta a szentmisét. Majd a 
hivatalban Jeszenszky Aurél számv. főtanácsos, 
várm. számv. főnök üdvözölte a jubilánst meleg 
szavakkal és átadta a kartársak ajándéktárgyát. 
Pelczer Aladár meghatva vette a megemlékezési és 
há'ásan megköszönte kollegáinak figyelmét. Dél
ben lársasebéden, este pedig a Méhesben szóra
koztak az ünneplők.

— Az írói és  színházi világ kulisszái mögé 
vezet Berndt nagyszerű regénye. Leila, a fiatal 
színésznő önfeláldozó küzdelmét mondja el, ame
lyet szerelmesének, az ifjú, tehetséges Írónak iga
záért folytat. Megjelent a Milliók Könyve legújabb 
számaként, ára 20 fillér, kapható mindenütt.

— A hűség  ju talm a. A földművelési mi
niszter Nagy Márton bakonyszentkirályi, Pakk 
Antal devecseri, Takács Sándor kerékteleki. Béri- 
nyl József szilasbalhási és Marton Ferenc deve
cseri gazdasági munkásokat, hosszú időn át hű
séggel végzett munkásságuk elismeréséül, 1U0—100 
P  pénzjutalommal és elismerő oklevéllel lüntetle 
ki. A miniszteri kitüntetéseket a főispán megbízá
sából az illetékes járási főszolgabírók fogják a ki
tüntetetteknek átnyújtani.

— Cserkész idegenvezetőket k e re t  a  vá
ros. A cserkészek gödöllői világláborozásával kap
csolatban augusztus I— 10. napjai közölt Vesz
prémbe ellátogató idegen cserkészek kalauzolása 
céljából a városnak olyan felnőtt férfiakra lenne 
szüksége, akik a várost teljesen ismerik és leg
alább németül és franciául beszélnek. Akik ilyen 
idegenvezetésre vállalkoznék, legkisöbb augusztus 
I .- in  dilig jelentkezzenek a városháza I. emelet 
5. sz. szobájában,

—  A m a tő rö k  Vigyelméb* I FényképazA gé- 
pakf film e k , lem e ze k, vegyezerek ée p ap íro k , 
a  legjobb g yá rtm á n yú a k  á riá é i eálaaztákbaa  
kaphatók FODOR FER EN C  foto -ezakO zletáben  
V e e zp rá m , S za b a d e á g -té r S,

— R asputin  és  a  cárné  — a 8  Órai Újság ma 
kezdődő uj, izgalmas cikksorozata. A cári Oroszor
szág utolsó éveinek legizgalmasabb és legrejlétye- 
sebb fejezete: Rasputinnak, a pokrovszkojei mu
zsiknak csodálatos története. Ez az ember példát
lan szuggeszliv erejével teljesen befolyása alá ke
rítette a hitbuzgó cári családot, de különösen Alex- 
androvna cárnét s éveken át uralkodott Széni 
Oroszországban. Az .Isten embere* azonban 
magánéletében nagyon szenvedélyes Don Juan 
volt, akinek pétervári háza éjszakánkint hangos 
volt a tomboló tivornyáktól. így következett 
be Rasputin tragédiája, akit juszupov herceg 
egy téli éjszakán barátaival együtt meggyilkolt és 
holttestét a Néva jegébe vágott nyílásba dobta.

Iuszupov emlékiratai s a nemrégiben napvilágra 
letölt titkot dokumentumok végre minden részle

tében megvilágítják Rasputin végzetét és a 8  ó r a i  
Újság-nak julius 29.-én, ma szombaton kezdődő 
cikksorozata az első korhű történet Raspulintról 
és érdekességben, irgalmasságban felülmúl min
den regényt. A 8  ó r a i  Ú j s á g  ezenkívül érdekes, 
jól informált, elevenen szerkesztett és a délutáni 
órákban mindenütt kapható 6 fillérért. Szerkesz
tőség és kiadóhivatal: Bpest, V., Honvéd-utca 10

— ö t  világrész viszhangzik a dicsérettől, 
mellyel az A s p l r l n tabléttáknak adóznak. A 33 év 
óla mindig ismétlődő eredmények igazolják, hogy az 
A sp lrln  tabletták a leghatásosabb szer mindennemű 
hűlés, járvány, reuma, csuz, zsába, azonkívül fej- 
és fogfájások ellen, anélkül, hogy a szívre káros 
hatással volnának. Könnyen elképzelhető, hogy ilyen 
kitűnő szer állandó utánzásnak van kitéve. Ügyel
jen azért az eredeti csomagolásra, s . B a y e r k e r e s z t 
te l, mert hamisítványok gyakran hatástalanok, sőt 
sokszor károsak.

— Orvosi hír. Dr. S ch m ld t Jenő szemkli
nikái tanársegéd szabadsága alatt (augusztus 1-től 
20.-ig) szembetegeknek rendel lakásán, Kossuth 
L.-u. 41., d. e. 9—11-ig és d. u. 2—4-ig. 208

— Áthelyezett tanító. A balalonarácsi 
Erzsébet Szeretetház megszűntével L lp c se y  József 
igazgatót Veszprémbe helyezték át.

— Az „Igmándi" vizben ósgyógyerö rejlik,
Mesterséges pótlás nem sikerült eddig.
—  Legújabb kották, iro d a lm i k ön yvu jd on - 

ságo k m á r  a m egjelenés napján b e sze re zh e 
tő k  FODOR FER EN C  könyvkereskedésében.

— Árlejtést hirdetnek a Korona-szálló 
bérletére. A múlt pénteken délután Veszprém 
város képviselőtestülete újabb rendkívüli közgyű
lést tartott, amelyen, nyári szabadságát megsza
kítva, dr. B e rk y  Miklós polgármester elnökölt. A 
rendkívüli közgyűlésnek egyetlen tárgyát a Korona
szálló bérbeadásának és felülvizsgálatának kérdése 
képezte, amiről a kiküldött bizottság jelentést tett. 
A képviselőtestület az együttes bizottságok javas
lata alapján úgy határozott, hogy a Korona-szálló
ban egyelőre három hónapig benthagyják Slefa- 
novszky Jenőt, az eddigi béllöt, ezalatt elvégzik 
a szükséges átalakításokét, azután pedig árlejtést 
hirdetnek újból a szálloda bérletére.

■ nagy ■
■ választékban ■  
"  kaphatók "

FODOR FERENC
könyvkereskedésében ,

V eszprém .

Lakást változtat?
Beköltözés e l ő t t

ciánoztasson
Fia ch e r poloskairtóval, akinok  
veszprémi m egbízottja:
sziiességből SchISgl, R ohonczy-tér 1. sz.

— N évm agyarosítás. Sok ezren vsnnak, 
akik meg akarják magyarosítani a nevüket, de nem 
tudják, hogy miként kell eljárniok. Tolnai Világ
lapja minden előfizetőjének tájékoztatót küld erről, 
ha leveléhez válaszbélyeggel ellátott borítékot mellé
kel. Tolnai Világlapja nem vállalja a kérvény meg
szerkesztéséi, vagy iratok beszerzéséi, csak az em
lített tájékoztatót küldi el.

— Eleslővészet. A veszprémi katonai állo
másparancsnokság alakulatai augusztus 1. és 2. nap
jain, egész nspon át, a rátóli nagymezőn éleslövS- 
szetel rendeznek, amikor a környéken tartózkodni 
tilos éa életveszélyes.

— Az Én Ú jságom  népszerű gyermeklap 
legutóbbi számában Babay József kedves türténet- 
folytalással, Győkőssy Endre verssel, Szegedy Ist
ván mesével gyönyörködtetik a kis olvasókat, akik
nek még Ali basa és a kacsa és sok másféle he
lyes dolog is leköii a figyelmét. Az Én Újságom 
kiadóhivatala: Bpesl, VI, Andrássy-ut 16. kész
séggel küld mutatványszámot. Előfizetni negyed
évre 2 P-vel lehel.

— A névmagyarosítás megkönnyítése.
A belügyminiszter legújabban megjelent rendelele 
lényeges könnyítéseket ad azok számára, akik 
idegen hangzású családi neveiket magyaros hang
zású névvel óhajtják felcserélni. A névmagyarosí
tást eljárásnál a kővetkező könnyítések léptek 
életbe. 1. Az eddigi 10 P-ős engedélydij töröl
tetett s ehelyett csupán a kétvényre kell 2 P -ís  
bélyeg, mig a köztisztviselőknél ez csak 1 P.
2. Anyakönyvi kivonat nem szükséges, hanem 
csak bélyegmentes, ingyenes anyakönyvi értesítő.
3. A büntetlen előéletet sem kell igazolni. 4. A 
honpolgárság igazolása elmarad. 5. A kérvényező 
közvetlenül fordulhat a belügyminiszterhez. 6. A 
belügyminiszter elfogadja iskolák és testületek tö
meges kérvényeit is, de minden kérvényezőnek 
sajátkezüleg kell a kérvényt aláírni és csatolni kell 
az anyakönyvi értesítést.

— Párizsi és nápolyi tanulmányút. A 
MEFHOSz Utazási Irodája aug. 17.-én éa azept. 
1.-én indítja kél utolsó nyári, 15 napos kedvez
ményes tanulmányúját Párizsba. Részvételi dij 
300 P, diákoknak 260 P. Aug. 5.-én induláa. Ve
lence—Firenze—Róma tanulmányul jelentkezési 
határideje aug. 1., részvételi dija 245 P. Aug. 
12.-én induló Velence—Firenze—Róma—Nápoly 
tanulmányul jelentkezési határideje aug. 4. és rész
vételi dija 310 P. Érdeklődőknek részletes felvilá
gosítást ad és prospektus! küld az iroda: Bpest, 
Ferenc-körut 38., fsz. 2.

— Összeütközött a kocsi a teherautóval.
Bognár János, a péti Nitrogén és Műtrágyagyár ko
csisa deszkával megrakott kocsin igyekezett Pétre, de 
Úskű előtt egy tehrautó nekiszaladt és az árokba 
döntötte, a kocsis pedig a kocsi alá került. A kocsi
rúd eltörött s a lovak elszaladlak. Valper Dezső 
és Benczlk Ferenc OskUi lakosok részesítették első
segélyben, majd egy arra jővő katonai autőn a 
hajmáskéri katonai kórházba izállitolták súlyos 
sérüléseivel.

— A mozi műsora. Ma szombaton (29.) 
éa vasárnap (30.) Schnitzler Aithur „Liebelei" c. 
színművének filmváltozata: Szerelmeskeáés. A fő
szerepekben Magda Schneider, Olga Csehova, Paul 
Hörbiger. Izgalmas szerelmi dráma, tele finom
sággal a végig leköti a figyelmet. Magda Schnei
der ebben a drámai szerepében a nagyértékü né
met színésznők sorába emelkedett, a többi azereplő 
ia egylől.egyig kitűnő. A Hím meséje lenyűgöző, 
a rendezés kiváló. Kiegészítőül a legjobb magyar 
vígjáték 3 felvonásban: Megölöm ezt a Hacsekot I 
—  Szerdán (aug. 2.) és csütörtökön (3.), filléres 
előadásban, reprizben : É jfill szerenád, amelynek 
főszereplői: Jan Kiepura, Magda Schneider, rritz 
Schultz, Olló Walburg, Ida W üit és Julius Fal- 
kenslein. Halaimat tikért elért film, amelyben
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egymást kivetik a szebbnél-szebb melódiák. Má
sodszor i« nagy sikere le n  Veszprémben! — Az 
előadások kezdete hétköznapokon fél 7 éa 9. va
sárnap 4, fél 7 é l 9 órakor. .

— Fürdőkab ln  to lvajok . Ismeretlen lettesek 
Siófokon feltörték Plnizsl János és Schrtlntr Er
zsébet kabinját és 379 P készpénzt és különféle 
értéktárgyakat zsákmányoltak. A nyomozás meg
indult.

— K útba u g r o t t  Id. Krajin  Béla enyingi 
lakos Öngyilkossági szándékból a csergáti kútba 
ugrott Sikeralt még idejében kimenteni, de a gon
dos ápolás ellenére meghalt. Teltét kinzó beteg
sége miatt követte el.

— M inden bűn  k iderü l egyszer. E hó 
elején ismeretlen tettes betört az akiipusztai ko
vácsműhelybe éa onnan egypár csizmát ellopott. 
A zirci csendörség rflvid nyomozás után el is 
fogta a tettest Markit István bakonybéli lakos sze- 
személyében. A házkutatás, valamint MOrkli vallo
mása alapján aztán kiderült, hogy 6 betörés tette
sét Sikerűit a csendórségnek elfogni s hogy MOrkli 
volt az, aki 1929-ben Széphalmon Tamás uradalmi 
intézót leütötte, mikor annak lakásába betört. A 
veszedelmes betörőt letartóztatták.

— Leszelte a z  u jjá t a gépszij. Zircről 
jelentik: Magfar Ferenc tündérmajori fiatal gaz
dasági cselédnek Jobb keze hüvelykujja első per
cét a gépszij leszabta és egy erét is elvágta. Sé
rülése súlyos, de nem veszélyes. A balesetet saját 
vigyázatlansága okozta.

— A ra tás kOzben elvág ta  a  k asza  az 
ü tó e ré t  Öskün Nyttral Pálné idősebb asszony
nak, a mezőn munka kOzben, unokája a jobb kar
ján az Utóerét kaszával véletlenül elvágta. A vesz
prémi kórházba szállították.

— RádOltek a  cem entes zsákok. Meny
hért Gáspár várpalotai munkásra Hajmáskéren, a 
Schmall gazdasági gépgyárban, munkaközben a 
cementes zsákok rádöltek. Belső sérülésekkel men
tőink a veszprémi kórházba szállították.

— M egm érgezte m agát. Özv. Herczeg ü é- 
záné veszprémi asszony a jeruzsálemhegyi kis- 
temetőben heresóval megmérgezle magát. A mentők 
kórházba szállították.

— H irte len  halál. Bolka János veszprémi 
hadirokkant kislrafikos a Szent Imre-léren levő 
tőzsdéje előtt hirtelen rosszul lett és összeesett. A 
mentők kórházba szállították, ahol azonban az orvosi 
beavatkozás ellenére rövidesen meghall. Szivszél- 
hüdés ölte meg.

Irodába ív otthon 6% u la iá *  Míib«n.

Díjtalan bemutatás o m á f l i ia r ta
S S  H A V I

résifatre  is száfnJunK;

F O D O R  F E R E N C

[könyv é t  papirkereskedéso I 
_______VESZPRÉM. 1

Fogakat 
pénzért kaphat1

-de soha
Q

sajátjait!

A fogak elvesztését számtalan esetben 
fogkő okozzál

Előzze meg ezt a veszélyt, ápolja fogait Kalodont*tal I 
A helyes fogápolás szabályai 2-szer évente fogorvosi 
ellenőrzés —  2-szer naponta fogápolás Kalodont-tal I

VQfrLO 00 NT
— Nagy tűzvész Nyárádon. Pipiről je

lentik: Vasárnap éjjel óriási tűzvész pusztított a 
pápai járásban levő Nyárád községben és 28 csa
ládot tett hajléktalanná. A tűz fél 11 óra tájban 
Ütött ki P il Dániel házánál s a felélénkült szélben 
szinte pillanatok alatt terjedt tova. Oltásról szó 
sem leheteti, meri rövid idő múlva egész sor sza 1 - 
matetös ház állott lángokban s a messzevilágitó 
vörös fény a tizkilóméterre levő Pápán is nagy 
ijedelmet okozott. Segítségül kivonullak a pápai 
tűzoltók is, de a nagy vízhiány miatt nem sokat 
segíthettek. Elégett 23 lakóház és 29 melléképület 
és sok szárnyas á'lat. A kár mintegy 25 000 P. 
Alapos a gyanú, hogy a tüzet gyultogatás okozta. 
A vizsgálat folyatban van.

IR O D A L O M  és H O V É S Z E T .
(MI a  reu m a?) Erre a kérdésre ad választ 

érdekes cikkben a kitűnő specialista, bilkei Pap 
Lajos dr. az Uj Idők ben. A cikkek sorában ta
láljuk Ruzitska Mária kitűnő Írását a magyar Ober- 
amergauről és Mező Ferenc dr. olimpiai bajnok 
cikkét arról, hogy a magyar torna istállóból in
dult el világhódító útjára. Ezt egykorú képek il
lusztrálják. Az Uj Hők szépirodalmi részében foly
nak Harsányi Zsolt és Bokor Malvin regényei. 
Elbeszélést irt Székely Tibor és K. R. G. Browne, 
amelyekhez a népszerű rovatok csatlakoznak. Most 
indult meg az Uj Idők Harmadik Receptpályázata. 
A lap minden előfizetője ingyen megkapja az „Uj 
Idők Nótáskönyvé*-!. A kiadóhavatal: Budapest 
VI., Andrássy-ut 16, bárkinek küld mutatványszá
mot. Előfizetés negyedévre 6 40 P, egyes szám 
50 fillér.

(A M agyar Művészet) júliusi száma a szo
kottnál is változatosabb tartalommal jelent meg. 
Dömötör István az országgyűlési muzeum keletke
zésének történetét és gazdag tartalmát bő illusztrá
ciókkal mutatja be. Zádor Anna a Szépművészeti 
Múzeumnak nemrég zárult németalföldi rajzkiállitá- 
sát ismerteti,| nagyszerű Rembrandt-rajzsorozaltal 
kisérve. Végit Gyula, a heraldikai kiállítás kapcsán, 
amely az Iparművészeli múzeumban látható, a 
heraldika éa a művészet közti szoros kapcsolatot 
fejtegeti pompás reprodukciókkal kisért tanulmá
nyában. A szokott gazdag irodalom- és hírrova
tok zárják be a dúsan illusztrált szép füzetet. A 
legelső külföldi művészeti orgánumokkal egyszin- 
ten álló, népszerű, a mélynyomásos képek százai
val diszit, kitűnő magyar folyóirat előfizetése 
leszállitotlan negyedévre 7-50 P. Illusztrált tájékoz
tatót küld a kiadóhivalal: Bpest, Erzsébet körút 7.

(Az O p erah iz  női b a le ttja  V árpalotán.) 
Virpalotiről jelentik: Az Operaház öt tagból álló 
női balett-csoportja vasárnap Várpalotán vendég
szerepelt. A zsúfolt Bányász Kulturház közönsége 
viharos tapssal jutalmazta a művésznők produk
ciót. Kőrise Anni csábláncával, Raksinyi Juci 
spanyol táncával, majd együtt tiroli láncukkal, 
Mitray Irén Chopin-keringő táncával, végül vala

mennyien magyar rapszódiára lejtett táncukkal, 
amelyben Tlller Irén is résztvett, értek el zajos 
sikert. Börzsönyi István és Horváth Manci konfe
ráltak. A táncokat az „Unió* szimfónikus zene
kara kisérte dicséretre méltóan, Tisza János „Unió* 
karnagy, illetőleg Tlsel szfehérvári MÁV zenekati 
és Baitz péti karnagyok vezényletével. A kellemes 
ballett-eet UgyeskezU rendezője Blazsek Károly, a 
„Jószerencséi* Olvasókör elnöke volt.

(Nyári hangverseny Z ircen ) Zlrcről jelen
tik: A Bakonyegyesülrt, a Zirci Filharmonikus 
Társaság és a Cecilia Énekkar közreműködésével, 
vasárnap kitünően sikerült ismerkedési estével 
kapcsolatos hangversenyt rendezett a Legényegylet 
zsúfolásig megtelt nagytermében. A zenekar Kál- 

I mán Imre „Operett-egyveleg* ét (fortisszimó), 
| Delibes „Pás des fleures“-jél és Kéler Béla „Vig- 

játéknyilány*-át adta elő már ismert kiváló Ügyes
ségével és pontosságával. Közben az énekkar 
„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország* és a 
„Már minálunk babám* kezdetű dalokat énekelte 
tisztán, finom árnyalással. Ezenkívül az egybegyűl
teknek ismét alkalmuk volt gyönyörködni dr. Rol
ler Károlyné (zongora), Gail Geláz (hegedű) és 
Helwigh Lukács (cselló) művészi játékában, akik 
egy Schubert és egy .Bach zongora-triót adtak 
elő. Púnk Matus behízelgő, kedves szoprán hang
ján magyar dalokkal szerepeli. Meglepte a közön
séget M. Storm Bull, egy Zircen nyaraló, 20 érés 
amerikai zongoravirtuóz föllépése, aki bámulatos 
tehnikával, erőteljesen és fölényesen uralta hang
szerét, amelyen Bachtól „Rachmaninov*-ot és sa
ját szerzeményeit játszotta. A közönség viharosan

A  B A L A TO N  S Z E N Z Á C IÓ Jftl

Pénteken, jul. 28.-án este 9 és fél órakor 
Sebest* „Z s á k “  Étterem ben

(BALATONALM ÁDI)

D E L A
L I P I N S K A J A
a világhirli utolérhetetlen disease vendégjátéka 

Műsorán a  legszebb, mo
dern nemzetközi chanso
nok és orosz népdalok.

Zongorán kíséri: L a za ru s  W a lte r  

Belépőiül 1*80 P. 209
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nnnepelte a izereplőket éa dr. Horváth Konatan- 
tin perjelt, aki a zene- -fa énekkarokat dicséretes 
tudással vezényelte. Hangverseny után, cigányzene 
mellett, megkezdődött a kedélyes ismerkedési est.

T E S T E D Z É S .
V árm egyei lővészverseny.
A Veszprém városi és járási testnevelési fel

ügyelőség és népgondozó kirendeltség rendezé
sében vasárnap Veszprémben, a MOVE-pályán 
zajlott le a vármegyei lővészverseny. A nagy ér
deklődés mellett lefolyt lővészverseny részletes 
eredménye a kővetkező:

A 13-as csapatverseny három testhelyzetéből 
legtöbb pontszám találattal, 2911 egységgel, I. a 
Move Veszprémi SE, II. Pápai PLE 2867, III. Dégi 
PLE 2769, IV. Péti PLE 2766, V. Tapolcaiéi PLE 
2757, VI. Veszprémi PLE 2755, VII. Devecseri 
PLE 2586, VIII. Mezőkomáromi PLE 2560, IX. 
Bakonyszentkirályi PLE 2425 egységgel. Egyénileg: 
I. Horváth György Dég 251, II. Scharf József 
Bszentkirály 249, III. Rácz Lajos Mezőkomárom 
247, IV. Nagy István V. Move 247, V. Matyók 
Antal Dég 245, VI. Nief Tibor Pápa 245, VII. 
Darvas József Veszprémi PLE 244, VIII. Jády Fe
renc V. Move 244, IX. dabolci Fekete László Dég 
243, X. Klausz Márton V. PLE 243, XI. Orbán 
Dezső Tapolcafő 242, XII. Kálmán József Pápa 
242, XIII. Vörös János Pét 239, XIV. Lecouve 
Endre V. Move 237, XV. Jamnilzky Nándor 237, 
XVI. Róland István Pét 235.

A bírálóbizottság elnöke vitéz Kolossváry 
László várm. testn. felügyelő, tagjai: dr. Karsay 
Sándor, a Move VSE elnöke, dr. Kiss Ernő, a V. 
PLE elnöke, vitéz Grivicsics Károly tanácsnok, 
kirendeltségi vezető és Augusztin Andor altanács- 
nok voltak. A 16 darab tisztelet és 3 vándordijat 
dr. Kenessey Pongrác főispán osztotta ki szép 
beszéd kíséretében a versenyre szintén meghívott 
dr. Horváth Lajos alispán, dr. Szalóky József 
veszprémi járási főszolgabiró és Rosos Károly h. 
polgármester, városi tanácsos jelenlétiben. A ver
senyt mintaszerűen ismét Augusztin Andor alta- 
nácsnok vezette. (t. I.)

KÖZGAZDASÁG.
* A Veszprémi Iparos Szövetkezet ala

kuló Dlése. Meghívó a Veszprémi Iparos Szö
vetkezet 1933. évi julius hó 30.-án délelőtt 10 
órakor, a Veszprémi Iparteetület székházának nagy
termében (Vár-u. 1. sz.) tartandó alakuló közgyűlé
sére. Mindazok szives megjelenését kérjük, akik 
az ideig üzletrészt jegyeztek. Tárgysorozat: 1. El
nöki megnyíló. 2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyző
könyv hitelesítésére két tag felkérése. 3. Az igaz
gatóság, illetve a felügyelő-bizottság bemutatko
zása (megválasztása). 4. Az alapszabályok ismer
tetése. 5. Esetleges indítványok. A közgyűlésen 
érdeklődőket szívesen látunk. A közgyűlés napjáig 
üzletrészt jegyezni lehet a Veszprémi Ipar testület 
hivatalos helyiségében, valamint az alapitó tagok
nak kiadott iveken. Az Igazgatóság.

*  A Veszprémi Járás i M ezőgazdasági Bi
zo ttság  tegnap, pénteken délelőtt a Gazdasági 
Egyesület hivatalos helyiségében közgyűlést tartott, 
amelyről azonban lapunk korai megjelenése miatt 
csak legközelebb számolhatunk be.

* M ódosították a  vadászati tilalmi időt. 
A földmüvélési miniszter, réízben a vadkárok el
hárítására, részben egyes vadfajok fokozottabb vé
delme érdekében, a vadászati tilalmi időket ren
deletben módosította. A vá!to?ások a következők : 
A szarvasbika két héttel rövidebb, a túlszaporo
dott szarvastehén másfél hónappal hosszabb ideig 
vadászható. A muflonkosra nyári és koraőszi idő
ben nem szabad vadászni, hanem novemberben, 
decemberben és januárban. Tuzokkakasra télen 
tilos vadászni, csak áprilisban és májusban szabad. 
A fácánkakasnak szeptemberi vadászata tilos. A 
fogoly két héttel hossabb ideig vadászható. A nyári 
lúd és a tőkéskacsa a párzás és költés idejére vé
delemben részesül. A vándorsólyomra, a kerecsen
sólyomra és a hollóra, mint pusztuló szárnyasokra 
a fészkelés ideje alatt: március 15.-től junius 15.- 
ig nem szabad vadászni. A nemzetközi madárvé
delmi egyezmény alapján már védett vörösvércse, 
kisvércse és az agarász ölyv állandó tilalom alá 
kerül. A barátkeselyü, fakókeselyű, kigyászölyv, 
a darázsölyv, szirti sas, réti sas és halászsas, mint

o Megnyílt a siófoki nemzetközi repülő
tér. A MAC motorspo t repülő és vitorlázó osz
tálya Siófokon modern klubtelepet létesített, hogy 
a klub tagjai a vizisportok minden ágában megfe
lelő gyakorlatra tehessenek szert. Most a MAC 
sporttelepét vizirepülőállomással és szárazföldi re
pülőtérrel látták el. A klubtagok igy a szárazföldi 
repülésben is gyakorolhatják magukat, de ezenkí
vül mindazok — beleértve ebbe természetesen 
elsősorban a külföldi túrázó repülőket — a Ba
latont szárazföldi repülőgépen is fe lkelhetik . E 
repülőtérre szükséges területet a veszprémi szé
keskáptalan Kiüti községben rendelkezésre bocsá
totta és leszállási és felszállási próbákat végeztettek.

o Országos lovaspoló mérkőzések Pápán. 
Szerdán délután Pápán, a várkastély kertjében há
rom napra terjedő lovas-póló mérkőzések vették 
kezdetüket. A nagy érdeklődést keltő versenyekre 
a többek közt megérkezett Wenckheim a meklen- 
burgi herceg is, aki Pápán tartózkodása allatt dr. 
Antal Oéza református püspök vendégszeretetét él
vezte. A mérkőzésen összesereglettek szerdán este 
a Oriffben ismerkedő estélyt tartottak.

Varrónő,
ki kosztüm öt, fe lső ru h át és fehérnem űt 

Ízlésesen készít, 192
napi 1 pengéért ajánlkozik vidékre is házakhoz. 
HAKSSÁNYIIZA varrónő, Veszprém, Cserhát-u. 18

Fejesvölgy-u. 3. sz. ház
szabadkézbő l sí

ju tá n y o s á n  eladó.
Érdeklődni d. u. 6 éra után helyszínen lehet

A v e s z p r é m v Ar m e g y e
szerkesztőségének és kiadóhivstalinak 

telefonszáma 66.

^ a r d ,  0C'° *

rádiók
6 — 12 havi ré szle tre  

beszerezhetők

FODOR FERENC
könyv- é s  p ap irk ereskedésében  

Veszprém .

ritka ragadozó madarak, csak kolOn engedéllyel 
lóhelők. Hasznos csOlkOavadst csak golyóval sza
bad lőni. Haiznos vadra április 16.-álól julius 
31,-éig hajlókkal vadászni tilos.

Anyakőnyv.
Születés: Móricz Ferenc őrmester és Joósz Erzsébet 

fia László Vilmos r. k. — Jung János földm. és Farkas 
Szakács Terézia leánya Anna Magdolna r. k. — Szakács 
Antal fuvaros és Fodor Mária fia László r. k. — Panyi Jó
zsef szabó- s. és Lukacsics Gizella fia Tibor r. k. — Bab- 
ják Sándor honv. törzsőrmester és Szilcs Mária fia Endre ev„

Halálozás Czetli Mária Erzsébet 22 n. r. k. — Lend- 
vai Sándorné Lendvai Julianna 72 é. r. k. — Forgács (La
katos) Salamon drótos és edényfoltozó 33 é. r. k. — Bé
csi János napsz. 71 é. rcf. — Regenye János fmv. napsz. 
73 é. r. k. — Rózsa Ferenc nansz. 33 é. r. k. — Botka Já
nos dohányárus 46 é. r. k. — Ozv. Fóczény Györgyné Staf- 
fer Mária 81 é. r. k.

Házasság: Élló Gyula asztalos-s. és Nagy vári Ilona

8726—1933.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Veszprém város képviseletében nyilvános írás

beli versenytárgyalást hirdetek a városi kórháznál 
létesítendő, 350000 kaloriis

központi meleg'vizftttósi 
berendezés

szállítására és összes munkálataira.
Ajánlatok csak az e célra szolgáló ajánlati 

űrlapokon tehetők, amelyek a városi mérnóki hi
vatalban szerezhetők be.

Az ajánlatok „Veszprém megyei város pol
gármesteri hivatalának. Ajánlat a városi kórház 
központi fűtőberendezéseire- felirattal 1933. au
gusztus hó 14. napjának déli 12 óráig adha
tók be a város ikfaló hivatalában. Elkésve érke
zeit és szabálytalan ajánlatok figyelembe nem 
vételnek.

A város fenntartja magának a jogot, hogy a 
beérkező ajánlatok kózül, tekintet nélkül az árakra, 
szabadon választhasson, vagy uj versenytárgyalást 
hirdessen.

Szükségesnek tartom kózölni, hogy a fenti 
berendezés vállalati összegét a város 3 év alatt, 
egyenlő részletekben fizeti meg a vállalkozónak. 

Veszprém, 1933. julius 21.
Dr. Berky Miklós.

205 polgármester.

8818— 1933. szám.

Yersenysárgyalási póthirdetmény.
Mivel az Almádi-uti laktanya kibőví

tési munkálataira hirdetett s folyó hó 15.- 
én lejárt versenytárgyalás eredménytelen 
maradt, az ajánlatok beadásának határide
jét augusztns hó 16.-án déli 12 
órá ig  meghosszabbítom.

Veszprém, 1933. julius 24.
R osos

211 h. polgármester.

Waggonba rakva keresek
k é s zp é n zé rt

" t ű z i f á t ,
lehetőleg bOkkhasébot.

Legolcsóbb árajánlatot minőség és mennyi
ség feltüntetésével kérek.

B ru c k a r  H e n rik , Szagod B e rc sé n yi utca  15.

Minden gazda olvassa  
a hirdetését, ha a

teszi bűzzé.
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a „Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat.


