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

A beszámoló.
Gömbös Gyula miniszterelnök kedden este 

ismét rédiószózatot intézett a nemzethez. Első 
ízben tavaly, korm ányalakitésa után tette ezt, 
am ikor programot adott és a Nemzeti M unka
tervet ismertette, most beszám olót mondott s 
a  legközelebbi tennivalókat ecsetelte. Szavait a 
magyarok miliői lesve-lesték, nem csak a csonka 
hazában , hanem  a határokon túl, szenvedő 
testvéreink is. mert bár a  végzett és elkövet
kező belső föladatokról is beszélt, mindenki 
érezte, sogy szózatának lényegét annak  a  nagy 
és céltudatos külpolitikai tevékenységnek kilá
tásai fogják képezni, am elynek legutóbbi állo
m ása Róma volt.

így is történt. Gömbös Gyula a becsüle
tes, felelősségét mélyen átérző államférfi lelki
ismeretességével adott számot korm ánya meg
fontolt. de kitartó és céltudatos munkájáról, 
am ellyel kereste és megtalálta a  megértést, ki
ragadta a nemzetet a bizalmi válság örvényé
ből, a béke és kiengesztelödés szellemében le
rakta az  alapjait egy elkövetkező nemzeti egy
ségnek, gazdasági, szociális és kulturális vo
natkozásokban pedig, még nem is egy év alatt, 
olyan m egkönnyebbülést idézett elő, amely

S ó h a jtás .
Csak egy szirom hullt le a rózsáról,
Nem látta senki, nem siratta...
Nem tudta senki azt se róla:
Gomblyukban nyílt-e az a rózsa.
Vagy ablakba.

Csak egy könnycsepp hűlt égő szemekből, 
Nem látta senki, ki hullatta,
Ki lelke szánta sóhajszárnynak,
Boldogság szülte vagy a bánat 
Volt édesanyja.

Elszállt a szirom, mint egy álom,
Lehullt egy könnycsepp a szomjas földre. 
Nem látta senki és senkisem tudja,
Mért lett a könnynek az arcon útja 
S mért csak a szirom szállt el Ötökre.

Misala.

Igazságot tenni.
Irta K ovácsáé T akács Irén.

íróasztalomnál ülök, ebédután egy kis időt sza
kítva magamnak s remélve, hogy nem fog za
varni senki. Egyszercsak a házőrző eb mérgesen 
kezd morogni, ejnye, erre már kimegyek az 
udvarra.

Pöttöm kis leányka áll előttem, egyik gaz
dasági cseléd leánykája. Kopott fuhája alig fedi 
jovány testecskéjét. Szája sírásra görbül, szemei
ben kétségbeesés, és szaggatott hangon adja elő 
Panaszát:

megállította a  rombolás folyamatát az ország
ban. Jól mondta a  miniszterelnök, csupán az 
utóbbival is missziót teljesített a kormány a 
nemzet jövője érdekében.

A nemzet jövője ! Igen, ez a  fontos, erre 
voltak oly kiváncsiak a keddi rádióelőadás 
hallgatói. És Gömbös Gyula kijelentései, amiket 
szinte mór nem is a  mikrofonba tett, hanem 
ólszellemülten, mint vágyott eszményt, m agá
nak mondott, bizakodó örömmel töltötte el őket. 
A magyar jövő, Gömbös Gyula szerint, kifelé 
az egyenjogúság és revízió elérése, befelé pedig 
a független, öncélú nemzeti állam kiépítése. 
Ezt a célt tűzte ki a  magyar népnek s önma
gának, és aki ismeri nagy akaraterejét, rendít
hetetlen kitartását és azt a fanatizmust, amivel 
— mint ő is m ondani szokta — magyar fajtá
ját szereti, nem kétélkedhetik benne, hogy ezt 
a  m agyar jövőt, ezt „az Isten által is igy ren
delt valósóg“-ot ki is fogja harcolni.

Gömbös Gyula büszkén vallotta, hogy 
e lő d e i: Bethlen István és Károlyi Gyula utjain 
járva, a  magyar nemzet többé nem jelentékte
len és számkivetett tagja az európai politiká
nak, hanem  súllyal bíró tényezője s barátságát 
a  leghatalm asabb nemzetek is értékelik. Ter
m észetesen még nagy és kitartó munkára van 
szükség, amig elérjük a végső c é lt: a  revíziót. 
De ennek mór kedvezőbbek lesznek a körül
ményei. Egyrészt azért, mert a magyar igazság 
a  nemzetközi közvéleményben mind erősebb 
gyökeret ver, másrészt mert annnk olyan hatal
m as támogatója van. mint Mussolini, akinek a 
szeretet meleg szavával hódolt a miniszterelnök. 
Ha lehetett volna, a rádióhallgatók viharos

— Tekintés asszony, Ivánka haza akar ker
getni, mert én asszony akarok lenni a játékban, 
de ő leánynak akar.

Ráncba szedem homlokomat, fejemet csó
válva, kézen fogom a kis vézna, kopott ruháju 
vádlót és a kertben játszó gyermekek közé megyek. 
Jónövésfl nyolcéves fiam kimagaslik a gyermekek 
közül, kék szemei szikrát szórnak, amint párán- 
csolóan rendet akar tenni a játszásban a gyer
mekek között.

Kérdőre vonom, hogy miéit nem engedi 
Marcsut asszonynak lenni. Azt feleli, ebben a já
tékban csak egy asszony lesz, a többi mind leány. 
S kérdem, melyik az asszony ? Erre a legszebbre, 
egy sötét szeműre rá mutat. S ki a férfi, kérdőm. 
Önérzetesen szól:

— Én.
Szájam mosolyra húzódik, a lurkónak van 

ízlése, már most észre veszi a szép külsőt De, 
hogy Marcsu kétségbeesésén is segítsek, aki min
denáron asszony akar lenni, igy szólok:

— Gyermekek, ide figyeljetek I Marcsu is 
asszony lesz a játékban, de özvegy asszony, az 
ő férje már meghalt.

Fiam elfogadja indítványomat, tetszik neki 
ez uj fordulat. S a kis Marcsu, nem hogy özvegyi 
sorsa miatt könny folyna szemeiből, ellenkezőleg, 
öröm, megelégedés, há'ás tekintet röpül felém.

Vissza sietek íróasztalomhoz, ügy érzem 
magam, mint egy vezér, aki egy lázadó csapat 
felett igazságot tett. Folytatnám írásom, de nem 
lehet, mindig újabb és újabb kis alkalmatlankodó 
áll elő panaszával. , . ..

S a gyermekek játszásának az egész gondja 
az én nyakamba szakadt, ügy érzem, mintha én 
magam is gyermek lennék s ambícióval rendezem

éljent kiáltottak volna vissza e szavaknál a  
rádióba.

Az Ausztriához, Németországhoz és kis- 
antanthoz való viszonyaink vázolása utón Göm
bös Gyula a belpolitikai rerormokról is szólott. 
Ezek ; a titkos választójog a nemzeti érdekek 
csorbítása nélkül, a közigazgatós átszervezése 
politikai pártatlanságának biztositósóval, a köz
életi tisztessség intézményesítése, a  jövödelmek 
arányosítása, a  fiatalság elhelyezése, a  gazda- 
adósságok végleges rendezése, az agrárolló 
megszüntetése, külkereskedelmi kapcsolataink 
erősítése és a telepítés nagy problémája. Sza
vait, — amelyeket de megtapsoltak volna, ha 
nem rádió közveliti, — azzal végezte, hogy 
alázatos keresztény magyar lélekkel hisz abban, 
hogy „önfegyelemmel, szervezetten, hősi aka
rattal, nemzeti öntudattól ólhatott kötelesség- 
teljesítéssel nemcsak föltétlenül leküzdjük az 
elénk tornyosuló nehézségeket, de megnyitjuk 
az utat a magyar érdekek igazságos és méltányos 
érvényesülésének." És ebben mi is h iszünk . . .

A m iniszterelnök  
róm ai útja.

(B.) Gömbös Gyula miniszterelnök Kónya 
Kálmán kütügyminiszter társaságában Rómából 
múlt szom baton visszaérkezett. Nemcsak az 
ország, hanem egész Európa figyelme a magyar 
kormány elnökének és külügyminiszterének erre 
a római útjára irányult.

a kis apró emberek mamát-papát játszását. De ké
sőbb már kezdek bele fáradni a nagy igazság 
tevésbe, hisz én pihenni akartam, azaz írni. A sok 
színes gondolat, amit papírra akartam vetni, mind 
elrepült agyamból, a múzsám már eltűnt.

így jártam én, aki szivemet adtam a gyer
mekeknek 8 ők cserébe kis szivük minden gond
ját, keservét elém hozzák.

M ikroszkóp.
Könnyebb tanult és képzett emberré válni, 

mint jól neveltté és tapintatossá fejlődni.
•

Gyakran tapasztalhattad, hogy buta embert 
sokszor lehetetlen valaminek a helyességéről meg
győzni. Az Ősök ostobasága viaskodik itt az iva
dékon át minden ellen, ami eltér a megszokott 
sablontól. A butaságnak évezredes pedigréje nem 
adja be egykönnyen a derekát.

•
Ne siess avval, hogy barátaidért tűzbe tedd 

a kezedet, elég egyelőre talán — a 24 fokos me
legvíz is.

•
Dolgom van sok, de munkám — az nincsen, 

hallatszik mindenünnen. Most tehát már sokan 
éreznek legalább valami megközelítőt abból, hogy 
mi az, ha a tehetség lehetetlenül vergódik, mert 
nem engedik érvényesülni.

*

Csak a nekik kellemes igazságokat hallgat
ják szívesen az emberek. Az a fontos, hogy mi
nél kellemesebbek legyenek. Hogy igazságosak is 
legyenek — nem, nem, az már talán nem is 
annyira fontos. tMváiysé Ruttksy Em i.
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K i egyszer próbálta\
A z Igmándi

S z ü k s é g l e t  e se té n , 
N e m  h a s z n á l  m á s t !

vizet, 

c s a k  ezt .
Ez teljesen értherő. A világ a  londoni vi

lággazdasági konferencia gyászos kudarcának 
hatása  alatt áll. Ez a konferencia, amelyen 
hatvanhat állam vett részt, egyetlen problémát 
sem tudott megközelítően sem megoldani a 
sok közül, amelynek valamilyen formában való 
megoldását várták tőle. Sőt a világgazdasági 
válság egyik fő-főfontosségu kérdése; a  valuta
kérdés, a  valuták stabilitása, illetve a valutáris 
ingadozásnak lehetőleg szűk körre való szo
rítása, időközben, az amerikai elnök zavaros 
pénzügyi politikája folytán, még bonyolultabb 
és még nehezebben megoldható probléma lett, 
mint azelőtt volt. A kereskedelmi forgalom nagy 
kérdései i s : a magas vámsorompó, az export 
és import viszonylatának nehézségei, a kivitelre 
utalt termények értékesítésének közismert aka
dályai. a kereskedelmi adósságok stb. megöl- ; 
datlanok m aradtak a londoni konferencián.

Másrészt itt vannak azok az égető prob- I 
lémák, amelyeknek a kiengesztelés szellemében j 
leendő megoldásától a jövőnek békés fejlődése j 
függ. Mert, végre, ma mór az egész világ tisz
tában lehet azzal, hogy a politikai ellentétek 
kiküszöbölése és elsimítása, illetve a békeszer
ződésekben elkövetett végzetes hibák és vér- 
lázitó igazságtalanságok jóvátétele nélkül a 
belső fejlődést biztosítani és a normális viszo
nyokat megközelíteni nem lehet. A politikai fe
szültség eltüntetése, vagy mondjuk meg egy 
szó v a l: a  revízió kérdésének közmegnyugvóst 
keltő megoldása nélkül a gazdasági válságot 
nem lehet sikeresen orvosolni. A londoni kon
ferencia kudarca után ezt ma már lisztón lát
hatja az egész világ.

Létrejött a négyhatalmi egyezmény, amely
nek legfőbb tartalmául és céljául a Duce a 
revízió kérdésének dülőrejuttatósót tűzte ki. A 
négyhatalmi egyezménynek ezt a döntőfontos- 
sógu tanaimat a francia diplomácia — a kis- 
ántánt mesterkedéseinek nyomósa alalt — el
homályosítani iparkodott. De semmi kétség sem 
lehet aziránt, hogy a  revízió gondolata mégis 
henne foglaltatik a négyhatalmi egyezmény tar
talm ában és célkitűzésében. Ez a kérdés világ
szerte adva van. Ez a kérdés immár nemzet
közi kérdéssé lett és megoldatlanul nem kerül
het le többé a feladatok napirendjéről. Nekünk 
errenézve a legértékesehb garanciát nyújtja 
Mussolini személye és a  nagyhatalmú olasz 
nemzet őszinte barátsága. Bizva-bizhatunk ab 
ban. hoRy Mussolini nem engedi elhomályosí
tani a magyar igazsÓRotés, a világ minden részén 
lévő lelkes barátainkkal karöltve, a leghatható- 
sabb  erővel segítségünkre lesz abban a leg
főbb, életbevágó nemzeti törekvésünkben, hogy 
minden bajunk kulforrását, a  trianoni szerző
dést tüntessük el a föld színéről, és, hogy a 
magyar nemzet méltóan tölthesse be történelmi 
rendeltetését a Duna medencéjében.

Ha ezekhez még hozzáfűzzük azokat a 
speciális érdekeket, amelyek Magyarországot 
az  Olaszországgal való mélyebb és bensőbb 
gazdasági kapcsolatokhoz fűzik ; akkor nagyjá
ból megjelöltük azt a politikai és gazdasági 
gondolatkört, amely Gömbös miniszterelnök és 
Kónya külügyminiszter mostani római utjának 
jelentőségét jellemzi.

Gömbös Gyula miniszterelnök, mióta ke
zébe vette az  ország sorsának irónyitósót, éjt- 
napot összevetve, fáradhatatlan odaadással az 
ország talpraóllitósón, az ország gondjainak 
lehető enyhítésén és a magyar nemzet elévül
hetetlen jogainak elismertetésén és kivívásán 
munkálkodik. Meg vagyunk győződve, hogy 
olaszországi utazása is ezeket a nagy nemzeti 
célokat szolgálta s szentül hisszük, hogy ha
zánk őszinte barátjával, Mussolinival való újabb 
találkozása is csak üdvös eredményt hozott a 
nem zet javára.

A Balaton föllenditese.
—  M unkában a m iniszterek. —

Gömbös G>ul« miniszterelnök Berlinben, 
Bícsben és Rómában folytatott nemcsak Magyar- 
ország, de az egész Európa szempontjából fontos 
tárgyalásokat Imrédy Béla pénzügyminiszter a vi
lág gazdasági élűének vezető fé. fiaival tanácsko
zott a magyar kérdésekről Londonban s a két 
gazdasági tárca vczelője: Kállay Miklós föld
művelésügyi és Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi 
miniszter itthon, a helyszínen tanulmányozta a 
mai helyzetet. A mezőgazdájáéi ügyek legfőbb 
irányitója végigjár* az áiv'zsujtotta vidékeket, 
megfigyelte a tanyavilág életét és mindenütt segí
tett, ahol aira szükség volt.

Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszt:r a 
Balatont utazta körül s tapasz'a'atdról beszámolt 
a magyar sajtó utján. Komoly szóval hangsúlyozta, 
hogy a mpgyar tenger szunnyadó é<fékeinek fel- 
♦árá^a közgazdasági és egéizsc^i’gyi szemoontból 
fontossággá1 bir az egész n?Tizci ee/etemére. Ezt 
szem előtt ‘suva, rrái.s sok inldzkcdé t lett a Ba
laton érdekében SratáL.endel.leket készítet; a 
íürdőügy egységes *nt;zc:írői, r"Gtö kezet nyúj
tott a fásítás elómozdi'á'á les'" Ilitől a a vili íny 
árát, a földművelési tárca t».!nc>a*á?ával befejez- 
teíie a leltei K kC.Ő ép it': '! , mrgjav.toái a Bala
tonnál közlekedő vonat ak menet rendjét, uj közvet- 
hn  balatoni koc?ikat álli,:ato.i be B irs felől is, 
autóbusz-járatokat indít alóli és a filléics vona
tokkal t'>-?rcknek t;üe Iphefővé, hogy megismer
e k  a magy?r tenged.

A miniszter cáliudalcr, eredményes munkája
örömmel töltheti el minc,cnVmek a leikéi. Mert ez a 
munka neme ik  a M at;p i fürdőhelyek fellendíté
sét s az ideg2nf'..gc»,cni emelésit célozza, de nagy- 
jelentőségű vz e*t f z n:rr*c: e, his?tnegy ország
rész m ur'^segz^ ten. •* t esősiti meg, friss vér
keringést hoz, m i  rg i 7‘iges, erős életet je!ent.

A ko.mány ezt a -."tudatos munkát foly.a ja 
a jövőt:n i?, ?mit bizonyítanak a k:  eskeJelmi 
miniszter oilkitüzírri A Pzlatonr*! Dga'ább 
két hétig üdülőknek 50%  cskedvezményi bV csit 
a vissrauf!*7á«n4i, belföldekig is D’eijrízl! a „Kel
ten egy jegyyel" é j „F /  v.cDm h ű  a Balatonon" 
cimü akciókat, kCzvc ’c a mc'oro3jíratol'3t ;ndit 
G ácból é j Bitsbö! a P'latorhoz, m??g/orsiíja a 
közlekedést, kic-incsit'sija ez áMotrdFípJ'c^kef, 
fokozza a balatoni piop°g?ndát é3 repül Sleict lé
tesít Siófokon.

Ezek a sürgős tennivalók s ?m;g eeeket el
végzik, előké'3zitiK a távolabbi prc:;»am mc^,való
sítását. L-llén, Bndac'onvbrn, Badacsony lo m  jón 
u*akat építenek, megjavítják a g/őr-b?htoni utat, 
hogy me^ legyen a KSf dcs a nvuga'i forgalom m ’ 
s megközelithelőbbá t gyék a F itony  csőd4* ter
mészeti széprégeit is. A íurístv forgalom emelése 
édekáfcon a B?konyb?n is megjavítják az u'-^at 
A vízvezeték és c a to .n á ^ s  problémája is sürgő
sen megoldású keiül Előeeör Balator-üicden, ahol 
a legnagyobb szű k ig  van rá. És végül jönnek az 
uj építkezések. Bi!atonalirád;b?n mcde.n, nagy 
srá’lcda, a Bakonyban, a zirci a p á t ig  ált?l adott 
teiű'cten Ijústaház épül, t  ezen kivül m4g szá
mos uj épület emeláre kerül sorra.

Mmdest a nagy munkát azonban az állam 
írn egyedül nem tudja plvégezni. Ezért még fo
kozottabb:” ! örömteljc3 az az egyéiielmü áldozat- 
kézség és meleg érdeklődés, amit a b?1atonmen*i 
bárom vá .negye mu'a* És igy összefogva, váll
vetve minden nehé»r*get le is tudunk küzdeni.

A bs'atoni kéraés esztendők ó‘a elméleti 
probléma volt, de a ke.cskede’mi miniszter ered
ményes munkájával a Balaton problémájának meg
oldása a fantázia világából a va'órágbi lépett át. (s)

Ódon tankönyvek féláron Fodornál

Az uj boletta-rendelet.
Vasárnap lépett éleibe a kormány rendelete 

az uj boletta-rendelet végrehajtásáról. A sok érde
kei újítást tartalmazó rendelet fóbb tudnivalóit 
Veszprém város adóhivatala, a szokott gondoz ösz- 
•zeállitátban, az alábbiakban kórli:

Gabonajegy kísérete nélkül szabad álruházni 
azt a gabonái, amelyet a mezógazdák egymás közt 
ruháznak át, vagy amelyet a mezőgazda a gaz
dasága résiére végzett munkateljesítményért szol
gáltat k i; továbbá amelyet a mezógazda a lelké
szének, tanítónak, vagy egyházi vagy kózségi al
kalmazottaknak javadalmazás lejében a d ; vagy 
azt a gabonát, amelyet a földbérlő a föld tulaj
donosának haszonbér fejében ju h a i; végül azt a 
gabonát, amelyet a vámórlésre jogosított fél vám
őrlés dija lejében a malomnak álad. Tehát a gaz
dasági cselédek, aratók, részcséplók a fentiek 
szerint termelőknek minősülnek a munkájukkal 
szerzel! gabonára.

A gabonajegy megszerzendő abban a pilla
natban, mihelyt a gabona a termelőtől más kézre 
száll. A gabonajegyet megvásárolni mindig az kö
teles, aki megszerzi a gabonát a termelőtől, tehát 
aki azt a termelőtől megveszi. Az ilyen köteles a 
tzelvényl átadni a termelőnek. A termelők mindig 
követeljék tehál, saját érdekükben a minden el
adóit gabonájuk mennyiségének megfelelő szel
vényeket.

A zzelvénynek minden mázsz ulán 3 P  ér
téke van, amelyet a termelő az illetékes községe 
pénztáránál csak abban az esetben válthat be a 
teljes összegben, ha nincs arra az évre előirt köz
tartozása. Ha van, a szelvény fele értékét a várói 
vagy község az illető termelő köztartozására tartja 
vissza, másik fele értéké pénzben kiadja a ter
melőnek. Azonban az egész szelvény é fékét is 
beadhatja az illető termelő köztartozása fizetésére. 
Más, mint termelő, szelvénnyel adót nem fizethet.

A termelő fél a saját termésű vagy gabona
jegy mentesen szerzett gabonáját a malomban 
úgynevezett .vámőri és-“sel törölteti fel. A vámőr- 
léi megállapítása a gabonajegy-rendszernél fontos. 
A malom is termelő a vámőrléssel szerzeit gabo
nára nezve. Vámőrlésnek minősül még az ínség- 
enyhítő mozgalom céljára történő őrlés, valamint 
a gabona darálása is.

A vámőrlési tételekre a malom mindig úgy
nevezett „szállító bárcá '-t köteles kiállítani, ame
lyet az őrleménynek a malomból való elszállítása 
alkalmával az órőltetö félnek átad. Ha kereske
delmi órlésből származó őrlemény hagyja el a mal
mot, akkor .szállító.jegy* kíséri az Őrleményt. 
Czek egyikének vagy másikának tehát feltétlen kí
sérnie kell az Őrlemény szá litmányokal.

A malmok, vagy darálók, avagy őrlemény 
feldolgozó iparosok és kereskedők az ellenőrzés
hez szükséges könyveket, feljegyzéseket és egyéb 
adstokat az ellenőrző közegek rendelkezésére bo
csátani kötelesek, úgyszintén a mezőgazdák, ter
melők és mindazok, akik őrleményeket a saját 
maguk vagy más részére szállítanak, szintén tar
toznak a szállító jegyet, vagy szállító bárcát az 
ellenőtzésre jogositolt közegeknek felszólítására 
clómutatni. Az ellenórző közegek az érdekelteknél 
üzleti vagy üzemidő alatt bármikor, még az éjjeli 
órákban is megjelenhetnek. Az ellenőrzés meg
akadályozása jövedéki kihágást képez vagy sza
bálytalanságnak minősül és pénzpirságokat von 
maga után.

A sütőiparosok, a forgalmi adóhivatal ma- 
lomosztályához lett előzetes bejelentés mellett, a 
vámőrlésre jogositolt felek őrleményeit kenyérsütés, 
illetve kenyérre való becserélés céljából átvehetik 
abban az esetben, ha a lisztet átadó legalább 40 
kg. lisztet ad ál (elsütés vagy cserélés végett. A 
vámőrlésre az őrleményért cserébe kapott kenyeret 
csak saját háztartásában fogyaszthatja el a jogo
sított, lehál el nem adhatja. Vámőrlésből srármazó 
lisztet a sütöiparosnak is csak szállító bárca kísé
retében lehet átadni. A sütőiparosokra (pékek) 
többfajta rendelkezés van, amelyekre az érdekellek 
figyelmét külön is felhívjuk, nehogy szabálytalan
ságot kövessenek el valamely rájuk vonatkozó 
rendelkezés be nem tartása, avagy a raktárkönyv 
nem vezetése mialt.

A gabonajegy-rendelet tartalmaz azután bi
zonyos könnyítéseket a mezőgazdák közmunka- 
szolgáltatása tekintetében, amely egyébként már az 
előző évben is náluk alkalmazva volt. Úgyszintén 
rendelkezik az uj kormányrendelet a már szintén 
a mull évben is alkalmazóit földadó megtérítéséről 
is azoknál a mezőgazdáknál, földbirtokosoknál,
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akiknek az egy kSzsíg lerülelén lévő összes föld
birtokuk kataszteri tiszta jövedelme a 116 pengőt 
nem éri el. Ezeknél a földadó megtérítését hiva
talból végzik el a városi adóhivatalok.

Cserkészek mennek, 
cserkészek jönnek.

Elutaztak a ceszpréml cserkészek a dzsem- 
borira. — Jövő  csütörtökön és szombaton 
külföldi cserkészek érkeznek Veszprémbe.

A veszprémi kegyesrendi gimnázium Szent 
Imre-cserkészcsapata és az Assziszi Szent Ferenc 
iparoscserkészcsapat dr. Csaba Jenő kr. tanár, 
illetőleg Bujdosó István parancsnokok vezetésével 
vasárnap reggel negyed 8-kor indullak el a gö
döllői világtáborozásra. A cserkészfiukat az állo
máson a város nevében Rosos Károly h. polgár- 
mester, a gimnázium részéről Gombos Antal igaz
gató lendületes, szép szavakkal köszöntötték és 
meleg érzéssel kívántak nekik jó utat és sok sikert. 
A búcsúztatásnál a város képviseletében még meg
jelentek Bokrossy Jenő müsz. tanácsos és dr. Te- 
keres Lajos I. aljegyző, az Idegenforg. Bizottság 
vezetői, ezenkívül számos szülő, akik sok szeretet
tel és csókkal halmozták el a kéthetes útra bu- 
csuzkodó kedves gyermekeiket. Bizony könnyek 
csillogtak a szemekben, node majd annál boldo
gabb öröm fog ragyogni bennük a táborban s 
méginkább majd a hazaérkezéskor történő viszont
látáskor. A cserkészek a város kedves háziipari 
ajándékait (jegyzetkönyv, meritőkupa) vitték ma- 
magukkal, a gimnáziumi cserkészek pedig azokat 
a gyönyörűen hímzett tábori tarisznyákat is, ame. 
lyeket a helybeli MANSz urhölgyeinek szorgalmas 
kezei készítették a számukra.

Amint már jelentettük, a dzsembori ideje 
alatt külföldi cserkészek fogják meglátogatni Vesz
prém városát. Ezügyben a városi Idegenforg. B i
zottság hétfőn délután értekezletet tartott, ahol 
véglegesen megá lapították az érkező cserkészek 
fogadásának és ellátásának stb. részleteit. A gö
döllői világtáborozásra érkezett külföldi cserkészek 
közül mintegy 900—1000 cserkész Veszprémi is 
fölkeresi. 500—500 as csoportokban augusztus 10 
és 12.-én jönnek Veszprémbe, éspedig 10.-én angolok, 
lengyelek, amerikaiak, sziriaiak, bulgárok, cseh
szlovákok, svédek, egyiptomiak, japánok és spa
nyolok, 12.-én pedig angolok, tranciák, románok 
és finnek. Itt idézésük programja mindkét nap 
ugyanaz. A különvonat mindkét nap d. e. 10 04 
kor érkezik a belső állomásra, ahol őket a ren
dezők éa levente zenekar várják. A cserkészek me
netbe alakulva, a leventezenekarral a Kossuth La
jos utcán vonulnak be a városba s a Szt. Imre- 
térre kanyarodnak, ahol a rendőrségi épület előtt 
lesz az ünnepélyes fogadás. A város közönsége 
nevében 10.-én dr. Wéber Pál kanonok, egyház- 
megyei irodaigazgató, 12.-én dr. Kiss Ernő kir. 
ügyész üdvözli a cserkészeket, akik ezután tizes 
csopoitban körsétát tesznek a városban, majd fél 
1 órakor ebédelnek a Legényegylet kerthelyiségé
ben, kedvezőtlen idő esetén a körhelyiségében. 
Ebéd után szabadidő, máj 2 órakor gyülekezés a 
Veszprémi Takarékpénztár előtt, ahol tőlük a vá 
ros közönsége nevében 10.-én ugyancsak a kano
nok, 12.-én pedig a fentemlitett királyi ügyész 
búcsúznak el. A cserkészek a leventezenekarral a 
vasútállomásra mennek, ahonnan 14.30-kor Ba
latonalmádi felé elutaznak. A vendégcserkészeknek 
megérkezésük után Veszprém-Külsőpályaudvaron 
a nőegyletek a vonatban tízórait osztanak ki, az 
ebédnél pedig, amelyet szintén a hölgyek készí
tenek, az ajándékokat adják át. A cserkészek ér
kezésével kapcsolatos tudnivalókat Rosos Károly 
h. polgármester falragaszokon is közli s egyúttal 
hangsúlyozza azt a nagy megtiszteltetést, amit a 
világ 13 különféle nemzete ifjainak idejövetele a 
városnak jelent. Ezért — mondja a fölhívás — 
különösen ki kell mutatnunk világhíres vendégsze
retetünket és szeretetteljes fogadással, figyelmes
séggel megmutatnunk nemzetünk értékes sajátsá
gait, azt, hogy nemzetünk erényeivel, kultúrájával 
jogot szerzett magának a jövő boldogulásra és a 
revízióra. Kéri tehát — és erre mi is kérjük — a vá
ros polgárságát, hogy legyen olt a fogadásnál az 
állomás előtt és a Szent Imre-téren, valamint a 
búcsúzáénál a Rákóczi-téren minél nagyobb szám- 
ban, 8 ha bármit kérnek a cserkészek, legyünk 
segítségükre, adjuk meg részükre a szükséges fel
világosításokat, hogy a vendégcserkészek érezzék: 
mindenütt egy nagymultu, történelmi hivatásu nem

zet fiainak szeretete veszi őket körül. A házakat, 
ablakokat pedig a két napra lobogózzuk föl s a 
h. polgármester kérésének teljesítésével szerezzünk 
újabb dicsőséget a magyar névnek és Veszprém 
régi jó hírnevének.

H Í R E K .
— Személyi h írek . Dr. Kenessey Pongrác 

vármegyénk főispánja dr. Horváth Lajos alispán
nal pénteken Enyingre utazott, ahol hívatalvizsgála- 
tot tartottak a főszolgabírói hivatalban. — Dr. Lang- 
mdr Lipót megyéspüspöki titkár csütörtökön né
hány heti szabadságra utazott. — Hamulh János 
pápai polgármester szabadsága egyrészét éhé len 
megkezdte.

— Antal Géza reform átus püspök a  „Soli 
Deo Glória" Szövetség védnöke. A Magyar 
Református Diákok „Soli Deo .Glória* Szövet
sége Balatonszárszón tartotta közgyűlését, amelyen 
többek között dr. Antal Gézát, a dunántúli ref. 
egyházkerület püspökét védnökéül választatta.

— A csendörkerü let uj parancsnoka. A 
czfehérvári csendőrkerülett parancsnokság élére a 
belügyminiszter a nyugalomba vonnlt Lózsa Jenő 
ezredes helyére Koszka Ákos csendőralezredest 
nevezte ki, aki eddig a szombathelyi kerület he
lyettes parancsnoka volt.

— IV. Károly k irály em léke Tihanyban. 
A „IV. Károly Tihanyi Emlékműbizottság* Nagy
boldogasszony napján, augusztus 15.-én Tihany
ban beldogemlékü apostoli királyunk emlékének 
kegyelettel óhajt hódolni. Az emlékünnepélyen fő
papi szentmisét mondanak, lesz egyházi és világi 
szentbeszéd és a Hármashalmon elhelyezett em
léktáblán s a templom falán elhelyezett tihanyi 
hősök emléktábláján koszorúkat helyeznek el.

— Antal István sajtófőnök lengyel k i
tün te tése . A lengyel köztársaság elnöke dr. Antal 
István min. tanácsost, a miniszterelnöki sajtóosztály 
főnökét a Polonia Restifuía-rend parancsnoki ke
resztjével tüntette ki. A kitüntetést a lengyel kö
vet szerdán nyújtotta át a sajtófőnöknek, azután 
ebédet adott a tiszteletére. — A magyar sajtófő
nököt a lovagias lengyel nemzet részéről ért ki
tüntetés őszinte örömet kelt a magyar sajtóban, 
amely Antal Istvánban a hazafias újságírás 
őszintén jóakaratu és megértő támogatóját is
merte meg.

— Kránitz Kálmán püspök rubin-m iséje.
Krdnitz Kálmán félsz, püspök, a veszprémi székes- 
káptalan nagyprépostja kedden ünnepelte pappá 
szentelésének 70. évfordulóját. Hogy minden ün- 
nepeltelést elkerüljön, dr. Kis György szemináriumi 
lelkiigazgató kíséretében Keszthelyre utazott, ahol 
a liziői kis Szent Teréz uj templomának oltá
ránál csendes visszavonultságban mutatta be hála
adó szentmiseáldozatát. Ám az a nagy és megér
demelt szeretet, ami a veszprémi katolikus egyház
megye mély szeretettől övezett pátriárkája iránt él 
a szivekben, tudomást szerzett a ritka papi jubi
leumról s az egész egyházmegye papsága buzgón 
imádkozott e napon az ősz főpapért, a távollevő 
dr. Rótt Nándor megyésnüspök pedig szentmiséjét 
ajánlotta föl az egyházmer-ye vezetésében példás 
kitartással segédkező munkatársáért. A helybeli 
Angolkisasszonyok szerzetesrendjének pedig nagy 
küldöttsége külön hajóval utazott Keszthelyre, hogy 
résztvegyenláldottlelkü pártfogójának a jubileumán. 
Ezenkívül a hivők és tisztelők sokasága könyör- 
gött a jó Istenhez, hogy abban a friss szellemben 
és testi erőben, amelyben hű szolgáját most elért 
91 éves korában megáldotta, továbbra is tartsa 
meg őt kegyelmesen.

— A Balaton kulturbiztosa. A Balatoni 
Intéző Bizottság értesitelte az alispánt, hogy Kandó 
László festőművész-tanár,a bizottság tagja, helyszíni 
képviselője és tanácsadója e feladata körében műkö
dését a Balaton mentén megkezdte. Személyes tapasz
talatai alapján a balatoni kultusz hathatós előmoz
dítása érdekében felmerülő kívánságokat és szük
ségleteket számbaveszi, a megoldási módozatokra 
vonatkozóan az érdekeltségeket meghallgatja s a 
célbaveendő elhatározásokat szervezési és pénz
ügyi szempontból előkészitve. azok kivitelére ja
vaslatokat tesz. Kandó tanár egyelőre a siófoki 
kikötőfelügyelőségnél nyert elhelyezést.

30. M. kir. O sz tá lyso rsjá ték .

F ő n y e rem én y :

Ötszázezer pengő
5. osztály.

H aris: augusztus 17.-tól szept. 18.-ig.
Szerezzen Szerencse Számokat Szűcsnél

Szűcs Ede Bankháza
m. k ir. osztálysorsjáték  főárusitó  helye 

Veszprém.

— W éber Pál kationok rádió  szen tbe
széde. A bpesti érsekhelynökség félkérésére aug.
13.-án, jövő vasárnap d. e. 11 órakor, a királyi 
udvari és várplébánia templomban, az istentiszte
leten a szentbeszédet dr. V/éber Pál , kanonok, 
püspöki irodaigazgató fogja mondani.

— Reform átus egyházkerületi közgyűlés.
; Pápáról jeleatik: A dunántúli reformá'us egyház

kerületi évi rendes közgyűlését szeptember 24-én 
és következő napjain Veszprémben tartja. Az elő
készületek folyamatban vannak.

— Tom bolaesték és tem plom i hangver
seny az  a lm ádi katolikus egyház jav á ra . A 
balatonalmádi róm. kát. egyházközség javára a 
Pannónia éttermeibeh julius 18-án rendezett tom- 
bolaastély 19614 P t tisztán eredményezett. Au
gusztus 8.-án és 15 én ugyancsak a Pannónia 
éttermeiben újabb tombolaestélyek lesznek az egy
ház javára. Augusztus 17.-én esti 6 órakor pedig 
a Szent Imre-templomban templomi hangverseny 
lesz, amelyen egyházi beszédet dr. Mátray Rudolf 
lelsőházi tag, tankerületi főigazgató fog mondani.

— A Nem zeti Muzeum fő igazgató ja  m ú
zeum unkban. A Veszprémvármegyei Múzeumot 
e héten dr. Bátky Zsigmond, a közgyűjtemények
nek országos felügyelője és a Nemzeti Muzeum 
főigazgatója megtekintette, s a muzeum kiváló 
munkásságáért elismerését fejezte ki.

— Ham upipőke pályázato t hirdetett a Ma
gyar Lányok a leányifjuság számára s a beérke
zett munkákat már közli is. Bibó Lajos történelmi 
regénye melleit sok kedves, vidám novella teszi vál
tozatossá a lapot. A mellékletben művészi kézimun
kák s fiatal lányos ruhák tűnnek szemünkbe. Ezen
kívül érdekes cikkek, kitűnő konyhareceptek stb. 
A Magyar Lányok kiadóhivatala Bpest, VI. And- 
rássy-ut 16. szívesen küld mutatványszámot. Elő- 
fizetés negyedévre 4 P.

— A BESZKÁRt Ö nképzőkör köszöneté  
Veszprém  városnak. A BESZKÁRt Önképzőkör 
meleghangú köszönetét, intézett dr. Berky Miklós 
polgármesterhez azért a rokonérzésü, baráti fogad
tatásért és magyar vendégszeretetért, amelyben 
ének és zenekara júliusi kirándu'ása alkalmából 
itt részesült. Kérték a polgármestert, hogy ezt 
hozza a város közönségének tudomására. Ezen
kívül dr. Márkus Jenő min. tanácsos, az önképző
kör elnöke külön levélben is kifejezte köszönetét 
a polgármesternek.

Lakást változtat?
Beköltözés e l ő t t

ciánoztasson
F is c h e r poloskairtóval, akinek
veszprémi m egbízottja:
síiiességböl Schlögl, R ohonczy-tér 1. sz.
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— Tanyai postaOgynOkségck. A posta-
vezérigazgatóság a Szegeden tartott tanyai kong
resszusból kifolyólag hajlandó ott, ahol a tanyai 
lakosság nagyobb tömörülésben él együtt, meg
felelő módozatok mellett, esetleg a tanyai tanító 
bevonásával, postaügynOkséget létesíteni. Eziránt 
azonban a községeknek kell kezdeményezd lépést 
fenni. A posta ezt e határozatát a belügyminisz
ter leküldte Veszprémmegyéhez is, ahol Szentgá- 
lon és az enyingi járásban szintén vannak tanyák.

— A Nyíl regényujság legújabb regénye ; 
Este tíztől hajnali háromig, Borbély Lászlótól. 
Ara 10 fillér.

AnyakOnyv.
Születés: Tímár Erzsébet napsz.-nő leánya Mária 

Éva ref. — Szalai József asztalos-s. és Göndört Margit 
leánya Mária Magdolna Anna r. k. -  Martinkovícs János 
napsz. és Simon Karolina leánya Mária Erzsébet ref. 
Varga Ferenc kéményseprősegéd és Holler Anna leánya 
Ilona r. k. — Csertán Erzsébet cseléd fia Lajos r. k.

Halálozás Muha János éjjeli ór 59 é., r. k. — Ozv. 
Orllts Alajosné Reisenhoffer Irén máv. pénztárosnö 48 e., 
r. k. — Hajagos Gyula 8 h., r. k. - Cziráki Mária 8 é., 
r. k. — Guti Istvánná Nagy Katalin 41 é., ref. Fehér
vári Andrásné Papp Mária 34 é., ref. — Varga Ilona 2 
n., r. k. Bauer Erzsébet 82 é.. r. k. . . .

Házasság: Kiss Imre m. kir. pénzügyőri szemlészés 
Csiger Etelka r. k. __________ _

— O aál Mózes „Az Én Ú jságom - szer
kesz tő je  hetven éves. Róla szól az ünnepi szám, 
amelyet meglepetésnek szántak neki a munkatársak. 
A melegszívű, izig-vérig magyar ifjúsági iró szive 
lüktet ennek a gyermeklapnak minden sorában. Az 
Én Újságom kiadóhivatala: Bpest, VI. Andrássy-ut 
16 bárkinek küld díjtalan mutatványszámot. Ne
gyedévi előfizetés 2 P.

— Vidéki olvasóinkhoz. Tisztelettel kérjük
kedves vidéki olvasóinkat, hogy az uj negyedkor 
esedékessé vált előfizetésüket, illetőleg régebbi 
hátralékaikat mielőbb beküldeni szíveskedjenek, 
mert nekünk is nagy kiadásaink vannak és a be
vételeket nem nélkülOzhetjünk. Ez a felszólításunk 
nem érinti azokat az előfizetőket, akik a gond. 
terhes napokban is jóakarattal igyekeznek köteles
ségüknek eleget tenni, megértve azt, hogy a súlyos 
viszonyok reánk is fokozot'abb mértékben nehe
zednek s akiknek ezt a jóakaratát és hűségét 
köszönjük. A kiadóhivatal.

— Á thelyezés a  MÁV-nál. A MÁV igazgató
sága Varga János műszaki segédtisztet a pápai 
osztálymérnökségtől a celldömölki osztálymérnök
séghez helyezte át.

— Nincsen párja sehol az Igmándi víznek,
Két hűséges őre jókedv 8 egészségnek.
— A VOOE nyári táncm ulatsága. A Va- 

suiasok Orsz. Gazdasági Egyesületének veszprémi 
csoportja augusztus 5.-én, ma szombaton este a 
Zuschmann-vendégiő uj kerlhelyiségében zártkörű 
nyári táncmulatságot rendez. Ha rossz idő lenne, 
a mulatságot 15.-éré halasztják. Itt említjük meg, 
hogy a VOGE julius 30.-ától, értékes ezüst dijak
kal, igen jól sikerült tekeversenyt is rendezett, 
amely a táncmulatság előtt nyer befejezést.

—  Legújabb kotlák , iro d a lm i kAnyvujdon- 
•ágok m á r a  m agjelenéa napján besze rezh e 
tek  FODOR FERENC könyvkereskedésében.

— „Égi hadsereg" című olasz film fog ha
talmas sikert aratni a moziban szombat-vasárnap. 
Óriási repülőgéprajok, izgalmas repüli mutatványok, 
megható mese. — Szerdán-csülőriőkön filléres elő
adásokban, a Császári udvar, 12 felvonásos film- 
operett. Főszereplői: Lillán Harvey, Conrad Veidt. 
Bájos történet, gyönyörű Offenbach-muzsika.

— Ax am atőr rádió, fehnika, toló, augusz
tusi száma megjelent. A rádiórész első cikke a 
készülődő szezon nagy meglepetéséről, az uj csö
vekről szól. Egy másik cikk kimerítően dolgozza 
fői mindazt, amit modern készülik építésénél az 
amatőrnek ludni kell. .Milyen legyen a jó földe
lés* c. cikk főleg a vidéket fogja érdekelni. A vá
rosiak részére viszont a közös antenna leírásban 
és képben. A fotörész e hónapban a terjedelem felét 
teszi ki. A turista pályázat fényes eredményei mu
tatják, hogy kellő vezetés melleit mennyi uj te
hetségei lehet e téren kifejleszteni és milyen érté
kes dijakat lehet nyerni.

— Életm entés a  Balatonon. Lajtos Mihály 
és Gonda László bpeslí műszerészek vasárnap 
reggel Balatonkenesére utazlak, majd a magukkal 
vitt kis kajakkal csónakázni mentek a Balatonra. 
Már körülbelül három kilométerre voltak a partiéi, 
amikor kitöri a vihar és a hullámok fölborították 
és elsodorták alóluk a kis kajakot. Ekkor az iz
mosabb, 23 éves Qonda nekivágott a Balatonnak 
és harmadfélórai úszás után sikerült elérnie a ke
nései partot, ahol segítségei kéri a magái vízben 
egyensúlyozó, 17 éves Lajtos részére. Többen csó
nakba is szálltak, de a nagy hullámverésben nem 
találták a bút. Végre Kovács Károly és Dudás 
Ferenc bpesti miv. műszaki lakatosok életük koc
káztatásával motoroson mentek a háborgó Balatonra 
és sikerült is kimenteni Lajtost, aki ctónakbaeme- 
léae után az izgalomtól eszméletét vesztette. A két 
bátor életmenlőt, valamint a társáért nagy erőfe
szítést letl Gondét a közönség lelkesen megéljenezte.

Kosárfonó segédet keresünk
a k k o rd  m u nká ra . Állandó alkalmazás. 
213 P é ti n itro g é n g y á r , P é tfü rd ő .

Veszprém megyei város kOzkórháza.__

914— 1933. sz.

Árlejtési hirdetmény.
A vezetésem alatt álló kórház 1933 — 

34. év fűtési idényére szükséges, mintegy 
4000 métermázsa

hazai szén
szállítására ezennel árlejtést hirdetek.

Az árajánlatok a közkórházhoz f. hó 
22.-én  déli 12 óráig adandók be.

Szállítási feltételek a kórház gondnoki 
irodájában díjmentesen beszerezhetők. 

Veszprém, 1933. augusztus 1.
Dr. W allner s. k.

214 igazgató főorvos.

Veszprém megyei város közkórháza. 

915— 1933. sz.
Arlejtési hirdetmény.

A vezetésem alatt álló közkórház 1933 
— 34. év fűtési idényére szükséges 200 
ürméter

tűzifa
szállítására ezennel árlejtést hirdetek.

Az ajánlatok f. hó 22.-én  déli 
12 A ráig  adandók be a közkórházhoz 

Szállítási feltételek a kórház gondnoki 
irodájában díjmentesen beszerezhetők. 

Veszprém, 1933. augusztus 1.
Dr. W allner s. k.

215 igazgató főorvos.

37— 1933 szám. 6352—1933. Pk. sz.
Á rverési h irdetm ény .

Dr. Horváth Béla ügyvéd által képviseli Vesz
prém Egyhizmegyei Alapítványi Pénztár javára 
1500 P  követelés éa járulékai erejéig a veszprémi 
kir. járásbiróság 1932. évi 3593. számú végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőknél 1933. évi január hó 25.-én lefoglalt, 
2243’50 P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. 
járásbiróság fenti számú végzése alapján az árve
rést elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. t.-c. 
20. §-a alapján még kővetkezőkben megnevezett, 
valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára 
is, végrehajtást szenvedő lakásán, Peremartonban, 
az Osi-ut melletti első malomban leendő megtar
tására határidőül 1933. ávi augusztus há 19. nap
jának dálután 5 éráját lüzöm ki, amikor a biró- 
ilag lefoglalt bútorok, állatok, kocsi, malomeszkö- 
zök s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, 
esetleg a becsár Vjáért is el fogom adni. 1000 
Pengőt meghaladó becsértékü ingónál a becsérlék 
lOVs-át bánatpénzül kezeimhez az árverés meg
kezdésekor le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból végrehajlaló követeléséi megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajlási jegyzőkőnyből ki nem lünik, 
igénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam 
írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1933. julius 16.
212 Pádár kir. bír. végrehajtó.

— Párizsi és Földközi tengeri tanul
mányút. A MEFHOSz Utazási Osztálya augusz
tus 17.-én és szeptember 1.-én rendezi két, rend
kívül kedvezményes, 15 napos tanulmányúját Pá
rizsba. Részvételi dij 300, diákoknak 260 P. Az 
aug. 20. án induló albánja—görög—törökországi 
Földközi- lengeri tanulmányút jelentkezési határideje 
ang. 8 ,  részvételi dija turista szít ással 268 P. 
Jelentkezni és érdeklődni lehet a MEFHOSz Uta. 
zási és Idegenforgalmi irodájában (levélben is) 
Bpest, IX,. Ferenc körút 38. tsz. 2.

— Elszakította a gép a lábát. Zircről je
lentik: Vogl Ferenc pénzeskuli kisbirtokos udva
rán fehérlőheremagot csépellek. Fazekas Sándor
9 éves fiúcska a gépetetöhöz ment a valahogyan 
a cséplőgép sebesen forgó dobja jobb lábát el
kapta, azt leszabta s darabokra tépte. A szeren
csétlen gyermekei azonnal a zirci Erzsébet-kórházba 
szállították, meg is operálták, de a sok vérveszte
ség következtében meghalt.

— Gyilkos após. Ifj. GyBpBs Pál szilas- 
balhási gazdasági munkás összeveszett apósa, 
Molnár János csősszel és a feldühödött őregvejét 
előbb a fejszéjével fejbevágta, majd késsel több
szőr hasbaszurta úgy, hogy a mája is kifordult. 
A súlyosan sérült embert a szfehérváti kőrházba 
szállították, ahol két nap múlva kiszenvedelt A 
gyilkos apóst a csendőrök behozták a veszprémi 
ügyészség fogházába.

— Eltörte a karját a cséplőgép traktora.
Sillga János Ősi községben egy cséplőgépet hajtó 
traktort akart megindilani, a kurbli azonban vissza- 
rugódotl s a jobb karját eltörte. A veszprémi 
mentők behozták a kórházba.

— Templomrablás. A mull héten egyik 
éjszaka ismeretlen tettes behatolt a balalonvilágosi 
kápolnába s a perselyt feltörte. A templomrablő
10 P aprópénzt vitt el. A csendőrség nyomozza.

— Rádióhullámokkal konzervált élelmi
szerek. Egy londoni laboratóriumban fontos kí
sérletek folynak, amelynek célja az élelmiszerek
nek rádióhullámokkal való konzerválása, mert ezek 
megakadályozzák az élelmiszerek romlását. A ki. 
Bérleteket egy fiatal magyar tudós: dr. Szathmáry 
Zsigmond vezeti, aki évekkel ezelőtt Tolnai Vi
láglapja munkatársa volt.

— T aláltak  Veszprémben julius 27.- én, ez 
utcán, egy kerékpáral. Igazolt tulajdonosa a rendőr
kapitányságon átveheti.

—  fiszl ás téli d ivatlap  ú jd on ságok nagy 
választé kba n  ka ph a tó k FODOR FER EH C  könyv- 
k a raskadéséban.

— Annié zsugori, zsarnok nagynéniénél ti 
egy kis eldugott városban s már azl hiszi, elment 
metlelte a boldogzág, amikor váratlanul szerelemre, 
boldog napsütésre talál. Oert Rolhberg Annié férj
hez megy c. regénye megjelent a Milliók Könyve 
legújabb számaként, ára 20 fül., kapható mindenütt.

— Szemébe pattant a tüzet vasszilánk. 
Koroknál Antal kazánkovács a veszprémi külső
pályaudvari állomáson lévő kohóban egy tüzeső 
ósszeeresztésén dolgozott s miközben az izzó csö
vei kalapálta, egy tüzes szilánk a jobb szemébe 
ugrott s annak szaruhártyáját megsértette. A men
tők a veszprémi kórházba szállították.

— A vonat elé feküdt. Horváth Ferenc 
fiatal balatonfüredi cseléd Csopak állomás köze
lében a Bfüred felől jövő vonal elé vetette magit, 
amely mintegy 40 méternyire magával vonszolta. 
A súlyosan serült legényt a veszprémi kőrházba 
szállilotlák, ahol kihallgatták. Vallomásában el
mondta. hogy özv. Balogh Károlynénál szolgált, 
de otthagyta állását, mert a szomszédasszony reá
fogta, hogy megverte a lovakat, amiből veszeke
dés, majd verekedés támadt. Ö azonban később 
kérte munkaadóját, hogy vegye vissza, de az erre 
nem volt hajlandó. Efőlőtl való elkeseredésében 
akart megválni az élettől.

— A mozi m űsora. Ma szombaton és va
sárnap (aug. 5. és 6.) a modern olasz filmgyártás 
reprezentatív alkotása, az Égi hadsereg (Arrnoxa 
azzurta). A sok német és amerikai filmtőmegbcn 
mint a fehér holló |elent meg ez a hatalmas olasz 
filmremekmű. Meghaló éa romantikus szerelmi tör
ténet melleit lenyűgöző a beláthatatlan tömegű 
repülögépraj katonai gyakorlata s izgalmas szép- 
aégü látvány. A rcpülőgyakorlalokat Liberali őr
nagy rendezte, aki annakidején Mussolini nemes 
ajándékát, az uj „Oiuzticia per 1’ Ungheria'-j 
hozta el Magyarországnak. A film hatalmas sikert 
tog aratni 1 Ezenkívül szép kisért műsor és Han
gos Magyar Világhiradó. — Szerdán-csütörtökön, 
(9. és 10.) filléres helyárakkal, Lilian Harvey es

Szeptem beri tankönjTSzttkségleteit már most beszerezheti FODOR FERENC könyv* és p&pirkereskedésében. Ódon tankönyvek féláron



1933. augusztus 6. ESZPREMVARMEGYE
Conrad Veidl főszereplésével, a Császári udvar 
filmoperett 12 felvonásban. Zenéiéi Offenbach mü- 
veibíl Összeállította Frani Waachmann. Meséje a 
francia császári udvarban játszódik le, tele van 
bájos jelenetekkel, daliamoi, tüzes zenével. Kitűnőek 
a két ismert főszereplőn kívül, a tóbbiek is ■ Mady 
Chriatians, Hans Junkermann és Heinz Rühmann 
Ez a film is osztatlan tetszést fog aratni. — Az 
elóadások kezdete változatlanul hétkSznapokon fél 
7 és 9, vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor.

KÖZGAZDASÁG.
A  k o rm á n y  a z  idén nem ad in -  

■égaegélyt a városoknak.
A jó  te rm és m iatt a városoknak m aguknak 
kell gondoskodniok Ínségeseikről. — Csakis 

m unka  ellenében  ad h ató  inségsegély.
A Magyar Híradó jelenti: A belügyminisz

ter, tekintettel arra, hogy az idén a terméi sokkal 
jobb, mint tavaly volt és ez lényegesen több mun
kás alkalmazását teszi szükségessé, értesítette a 
varosok polgármestereit, hogy a téli Ínség enyhí
tésére ebben az évben a kormány segítséget nem 
nyújthat. A miniszter egyben utasította a polgár- 
mestereket, hogy dolgoztassák ki átéli insegakció 
programját és irányelvül tartsák szem elét!, hogy 
csakis munka ellenében adhatnak segélyt az Ín
ségeseknek.

* DrágáljAk a  gazdák a  veszprém i hely- 
pénzd ijszabást. A múlt pénteken a veszprémi 
járási mezőgazdasági bizottság, Vértesy Károly pap 
keszi fOldbiitokos elnöklesével, a Gazdasági Egye
sület hivatalos helyiségében közgyűlést tartott, 
amelynek legfontosabb tárgya Veszprém város hely- 
pénzdijszabása leszállításának kérdése volt. Ebben 
az ügyben a bizottság legutóbbi közgyűlése alkal 
mával már küldőitaégiieg tisztelgett dr. Kenessey 
Pongrác főispánnál, aki ki'á ásba is helyezte a 
kedvező intézKedéat. Az uj, leszá látott helypénz- 
díjszabás már csakugyan a kereskedelmi minisz
ter jóváhagyására var, minthogy azonban az a 
mezőg. b ízó t'ág  mostani értekezletéig még nem 
nyeit elintízéit, a légi, érvényben levő helypénz- 
díjszabás pedig a gazdák érdekeit súlyosan érinti, 
most újra megkérték a főrspánt a jóakarafu köz 
benjárásra, amit meg is igéit. A bizottság ugyan
csak küldött? égileg kereste föl Rosos Károly h 
polgármestta, akinek meg azt kérésüket fejezték 
ki, hogy a Szent Imte-téren hetivásár alkalmával 
hagyják nyitva a közkutakat, hogy a gazdák, ha 
mrgpzomjarnak, ne kényszerüljenek korcsmába 
menni. A küldöttséget vezető elnök jelezte, hogy 
ennek a kérelemnek a teljesítését egyizben már 
meg is igő.íe a p jlgárme:ter. A mezőg. bízotté ág 
nagy elismeréssel és köszönettel vette tudomásul 
elnökének, Véilesy Károlynak azt az ajárla'át, 
hogy a gzzdáknak 10%  fölár mellett hajlandó 
cserébe nemesitett búzavetőmagot adni.

* A Veszprém i Kisipari Szövetkezet a la 
kuló közgyűlése. A Veszprémi Ipari, stület ke
belében alakul: Kisipari Szövetkezet vasárnap dél
előtt tartót a í-iakulá közgyűlésé az Ipartestület uj 
helyiségében. A közgyűlést Próder Károly ipaites 
tületi elnök nyitotta meg és röviden ismertette az 
alakulő küzgyülé* feladatát. Eru’án következtt az 
igazgatóság és felügyelő bizottság megválasztása 
és az alapszabályok részletes ismertetése. Az alap
szabályokat a közg>ülÚ3 egyhangúlag elfogadta és 
kimondotta a megalakulást Az iparosság ezzel a 
megmozdulásai élni akarásának és é'ttrevalóságá 
nak adta tanujelét s reméljük, hogy az újonnan 
alakult szövetkezet c 'kitűzései számára megfogja 
nyerni az illetékesek iónkaratu támogatását. A sző 
ve'kczct vezetőségének névsorát c^ak legközelebbi 
számunkban hozhatjuk, amikoira a vezetőség saját 
kebelében is végleg megalakul.

* H usvizsgáló tanfolyam  V eszprém ben. 
A földművelési miniszter rendeletet intézett a vár
megyék alispánjaihoz a husvizsgáló 'tanfolyamok 
ügyében. Eszei int minden évben ősszel Miskolcon, 
tavasszal p .dig Veszprémben, az ottani közvágó
hídon, kellöszému jelentkezés esetén, egy egy 
husvizsgáló tanfolyamot rendeznek. A tan- és 
vizsgadij 8 P.

* K iállítás é s  b o rv ásár B alatonfüreden.
Darányi Kálmán miniszterelnökségi államtitkárnak, 
a füredi választókerület országgyűlési képviselőjé
nek fővédnöksége alatt, szeptember 8.-án Balaton
füreden kulturális, mezőgazdasági és ipari kiállí
tás nyílik meg, mely a balatonfüredi járás 26 köz
ségének magasszinvonalu fejlett-égét lesz hivatva 
bemutatni. A kiállítása hírneves balatonvidéki bo
tok propagandáját is kívánja szolgálni, díjazásul

(XXXV. LVII1.—32. szám.) 5.

Fogakat 
pénzért 
kaphat
-de so h a  a  

sajátjait !
F o g a i  l á t s z ó l a g  e g é s z s é g e s e k  • • .

de vájjon azok-e tényleg? Mert a fogkő —  sok 
súlyos fogbántalom okozója a fogak belső 
felületén, láthatatlanul húzódik meg. A helyes fog
ápolás szabálya: 2-szer évente fogorvosi ellen
őrzés —  2-szer naponta fogápolás Kalodont-tal!

egybekötött borkiállítás és borvásár keretében. A 
kiá litással kapcsolatos ünnepségek során járási 
leventeversenyre és gyermekszépségversenyre is 
sor kerül. A háromnapos kiállítást, a Balatoni Szö
vetséggel és a helyi hatóságokkal karöltve, a Falu
szövetség rendezi.

IRO D A LO M  és H O T É S Z E T .
(Borsos m ester.) Augusztus 19.-én lesz 

öt éve, hogy eltemették „A szép Juhásznéhoz" 
cimzett budai bormérés vendéglősét. A vendéglős 
egykor a legjelesebb magyar festők egyike volt r 
Bécsben ünnepelték. Érdekes, kalandos éleiét 
az Uj Idők-b.*n ismerteti és immár klasszikus mű
vészetét méltányolja mélyenjáró tanulmányban Lvka 
Károly. Htrcztg Ferenc népszerű hetilapjának szép- 
irodalmi részét különösen gazdaggá teszik Harsá 
nyi Zsolt és Bokor Malvin regényeinek folytatásai, 
S ász Géza drámai erejű elbeszélése, Ölbey Irén 
üde verse, Kosaras István művészi fordítisa, Lő- 
rinczy Oyörgy, Telekes Béla, Valyi Nagy Géza, 
Farkas Imre é tékes Írásai, Szederkényi Anna és 
Komlós György külföldi levelei stb. Művészi ké
pek, öt etes fejlécek, ismeretterjesztő közlemények 
él a népszerű rovatok gazdagítják az Uj Idők-ti 
amelynek kiadóhivatala: Bpest, VI, Andrássy-ut
16. sz. bárkinek küld mutatványszámot. Előfizetés 
negyedévre 6 40 P, egyes szám 50 fillér,

(M egjelent a  M agyar Asszony augusz
tusi szám a.) A Mogyat Asszony augusztusi szá
mában Tormay Cecile itti a vezető cikket. Szent 
mihályiné Szabó Máúa novellát, Móricz Ilona ver
set, Conrálhné Szemere Klára, gróf Goltenbergné 
H. Teréz, Szalachy Bíláné báró Dániel Anna, 
Ámon Vilmosné, dr. Szemere Erzsébet, Gerle Al
bert cikkeket Írtak. A rovatok gazdag t utalniuk- 
kai, rejtvénnyel, jutalmakkal teszik változatossá a 
lapot, amelynek 4 P az előfizetési ára. Megren
delhető: Bpe6t, VI., Rózsa utca 23.

(A m agyar nótaolim plász veszprém i 
győztese.) Az országos Fráter Lóránt Társaság 
aital rendezett magyar nóta olimpiász zsűrije most 
kü'dte szél döntésének eredményét, amely szerint 
a III. díjazottak között kitüntette Hajagos Imrét, 
a királydijas Veszprémi Dalegyesület kiváló teno
ristáját is. Az első díj arany koszorú, a második 
díj ezüst koszorú volt.

(M agyar festőm űvészek ba la ton i kép- 
k lá llltisa i.) Vasárnap nyílt meg a Balatoni Sző 
vétség kebelében alakult .művész szakosztály" ki
állítása Bfüreden, amelyen megjelent Ugrón Gábor 
volt miniszter, a képzőművészeti tanács elnöke is. 
A kiállítás impozáns annyagot nyújtott a szemlé
lőnek. Ott voltak Maróthy Major Jenő, Szász Ist
ván, Kacziány Zs., Hadzsy Olga, Nagy Vilmos, 
Kiss Kálmán, Lovast Piroska, Sz. C upó  Márton, 
Csalányi Béla, Klammer Piroska stb. képeikkel, 
művészi alkotásaikkal s nagy gyönyörűséget okoz
tak a nagyszámú látogatónak. A képkiállilás au
gusztus 15.-ig lesz nyitva s akkor a kiállítással 
kapcsolatosan mfltárgysorijátékot rendeznek, amely
re sorsjegyek kaphatók a Balatoni Szövetség iro

dájában, a kiállítás helyiségében és a fürdőpénz
táraknál, darabonkint 1 P ért. A kiállítás látoga
tása díjtalan.

A Balatoni Társaság augusztus 6 -tói 15.-ig, 
Bilatonfőldvárott, gróf Andrássy Géza, Á'dor János 
László, Baransky E Lárzló, Csók István, Edvi 
Illés Aladár, Glati Oszkár, Halasi Horváth István, 
Hermann Lipőt, Horvay János, Iványi-Grünwald 
B:la, Kézdi Kovács László, R. Reismann Gizella, 
vitéz Pataky Ferenc, Szlányi Lajos, Wágner Géza, 
stb. stb. festőművészek müveiből balatoni képki- 
állitást rendez a Kupavezér éi a Kaszinó díszter
meiben s azt holnap, vasárnap délután 6 órakor 
József Ferenc kir. herceg, a Balatoni Társaság or
szágos elnöke nyitja meg. Este 10 órakor a Ka
szinó dísztermében ünnepi hangverseny lesz fő
városi irók és művészek közreműködésével.

T E S T E D Z É S .
o A Move VSE első edző mérkőzése. A

Move VSE holnap, vasárnap rendezi első, barát
ságos edző mérkőzését a Várpalotai Unió val.

o Postások  lövészversenye. Az Orsz. 
Postás Lövészegyesület veszprémi csoportja hol
nap, vasárnap délután házi céllövő-versenyt ren
dez a helybeli MOVE-pá yán.

o T urista  üdülőtelep-szálló . Zircröl 
jelentik : A zirci pintérhegyi erdő gyönyörű kilá
tású részében, az apátsápi erdei faiskola nyugati 
része mellett, turista üdülő telepet-szállót építenek. 
A helyei a zirci apátság adományozta s annyagi- 
lag is hozzájárul az ép:tke<é;hez. Az idén még 
tető alá akarják hozni. Báró Szalay Gábor posta- 
vezérigazgató már többször járt ez ügyben Zircen.

o Lovaspóló-m érkőzés. Pápáról jelentik: 
A pápai huszárok rendezésében múlt szerdán, 
pénteken és vasárnap országos lovaspoló mérkő
zések folytak le az Esterházy-várkert nagy tisztá
sán. A versenyeket minden egyes alkalommal nagy 
közönség rézle végig, amely kitaitóan a helyéi 
maradt a varárnapi döntőmérkőzés alkalmából is, 
amelyet hirtelen kerekeded cső zavart meg. A ki
tűzött dijakat, a kupákat úgyszólván teljesen pápai 
huszárok nyerték meg, akiket tréfásan a program 
„bakonyi betyárok" névvel ill-tett. A versenyen 
aktív részt vett B. Mecklenburgi herceg és gróf 
\beinkhelm józsef is, aki saját repülőgépén érke
zett meg a versenyre. A nézőközönség soraiban 
több országos nevű notabilitás volt jelen.

Waggonba rakva keresek
k é s z p é n z é rt

" t ű z i f á t ,
lehetAleg bOkkhasábot.

Legolcsóbb árajánlatot minőség át mennyi
ség feltüntetésével kérek.

■ r u s k .r  H .n r ik , S . . . . d  B .r e .é a y i  utca IS. . . .



6 (XXXV. LVili.- 3 2 .  szám.) VESZHREMVARMEüYE 1933. augusztus 6.

Tanuló ifjúság figyelmébe!

FODOR FERENC
könyv, papír, zenemű, író-, rajz- és 
festőszer, fotócikkek kereskedésében

szerezze be!
Ódon tankönyvek félárban
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvál|lll,,


