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

A népszövetségi 
m egbízott jelentése

Szinte mér hozzátartozik az életünnkhöz 
ez a  Tyler-jelentés. Csak úgy, mint a  betegség
hez az orvosi jelentés, vagy az  őszhöz a kikirics. 
Sokan mosolyognak rajta s igen is hajlam osak 
azt am a orvosi rendeléshez hasonlitgatni, am e
lyik vérszegény és angolkóros gyermeknek oly 
buzgón ajánlgatja a  „vérdusabb, táplálóbb ét
kezést- . Mintha bizony valaki is akadna, aki 
jókedvből vonja el a  testének kívánatos és hasz
nos táplálkozást. Mintha bizony nem anyagi 
kérdés volna az egész, mint ahogy a Tyler- 
féle jelentéseknek is „m atéria- a tengelye. Az 
a  „matéria", amelynek egységét Trianonban 
bontották meg, elfeledkezvén a  nagy tudós, a 
francia Reclus megállapításáról, am elyben ez 
óva intett mindenkit, hogy Magyarországnak, 
„e páratlanul csodás egységnek" az  épségét 

kikezdje. '
De a  tudósok szavaira nem igen hallgat 

se a magas politika, se a  diplomácia. Ezért 
kellett Trianon. Ezért kellett a  Népszövetség. S 
ezért kell most pénzügyi szakértőknek jelentést 
küldözgetni félévenkint Genfbe. No, mert nagy 
szükség van arra, hogy a világ urainak a  lel
kiismerete egy kissé meg tudjon nyugodni s el- 
iudják hitetni önmagukkal, nogy Párizs környé
kén Európának olyan uj formát szabtak, amely
ben m inden tag jobban érzi magét, mint a  ré
giben. Hogy az uj Európa uj formájában hova 
jutott el s milyen utat tesz a boldogság mes- 
gyéjén, azt a londoni konferencia csúfos kudarca 
eléggé megvilágítja. Pedig ha valaha és valahol, 
hét akkor Londonban érvényesült a  görögbölcs
nek a megállapítása, akinek bölcsessége már év
ezredekkel előbb megmondta, hogy a világra ak
kor dereng a  boldogség’hajnala. ha nem az érő
szak, hanem  a  bölcsek tudománya lesz a 
vezetője. S Londonban nem kevesebb tudós 
jött össze, mint másfélezer, még pedig a vi
lág minden tája felől. Hatvan ország legkivá
lóbb szaktudósai. És az eredm ény? Az am e
rikai szenátor m ondta meg a  végén a legőszin
tébben a tiszta .igazságot: „A konferenciák csak 
úgy segíthetnek ha előbb minden állam segít 

önm agén."
Ezt m ár a  józan magyar ész régen kita

lálta. Csakhogy nálunk ezt úgy mondják : „segíts 
m agadon, a  jó Isten is megsegít *. Ezt, a  mai 
helyzetünkre áthangszerelve, úgy is m ondhat
n é k : kormány, tedd meg a magad kötelsségét, 
akkor majd Tyler is segit rajtad. Ha akkor 
ugyan egyáltalán szükség lesz idegen gazda
sági tanácsadókra, mert hogy őszinték legyünk, 
nem könnyű a  kormány helyzete, de még Tyleré 
sem. A kormány kezét is béklyózza az a nagy 
világnyomoruság, amely úgy fojtogatja az em
beriséget, akárcsak  a számum szele a szaha- 
rai utast. De a  Tylerét is megköti a széttagolt 
Kelet-Európa, kicsinyre lenyomoritott országai* 
val, zárt sorompóival. Hogy ezeknek a mester
ségesen támasztott nehézségeknek a barikád

jain egy olyan tudós elme is csak bukdácso
lásra van kárhoztatva, mint Tyler, azt tavalyi 
jelentései igazolják a legjobban. Mert amig ná
lunk tavaly ez a  tudós azt ajánlotta, hogy 
mindenáron piacokat kell szereznünk terménye
inknek, hogy saját zsírunkba ne fulladjunk, — 
addig viszont Ausztriában meg azt tanácsolta, 
hogy el kell zárkózni a  magyar termények be
hozatala elől, mert a  sok behozatal nagyon 
megrontja a gazdasági mérleget.

Mindez azonban nem Tyler hibája. Hibája 
és bűne igenis azoknak, akik divatos jelszavak 
hangoztatása mellett életképtelenné tették Euró
pának különben legegészségesebb o rszágát: 
Magyarországot. Hogy ez az ország még a mai 
csonkaságában is. fogyasztópiacaitól elzárva, 
nyersterményeitől megfosztva, megszállások és 
forradalmak vérveszteségeitől legyengítve, állni 
tud a  maga lábán dolgozni és alkotni tud. — ez 
maga olyan bizonyítvány a faj életrevalósága 
mellett, amelynél nem kell beszédesebb igazolás.

S hogy mindezek mellett az ilyen szak
értő szeme a jobb jövő sugarait látja felcsil* 
lanni a magyar élet egén, hogy a  növekvő 
termelésben, a munka folytonosságában, a  ki
bontakozás lehetőségeit pillantja meg, az nem
csak az ő tárgyilagosságának bizonyítéka, 'a de 
elismerése az egy nép szorgalmas életének is, 
amely akkor sem akar lemondani a  munka ve
rejtékéről. amikor annak értékét az esztelenül 
gyűlölködő vámpolitika teszi kockázatossá. De 
egyben elismerés ez annak a kormánynak is, 
amely minden akadályor keresztül fenn tudta 
tartani, sőt éleszteni tudta a  nemzet önmagá
ban való hitét s amely a gyűlölet sáncát ke
resztültörve, utat tudott nyitni a magyar föld

terményeinek és belevitte a magyar ügy igaz
ságos voltának meggyőződését a  világ ébre
dező tudatába.

A népszövetségi megbízott reménykedése 
és bizalma a  magyar jövő iránt, mindnyájunk
nak, minden dolgozó magyarnak serkentésére 
szolgálhat. Ebben az esetben hálásak is lehe
tünk bizakodó reménységéért, mert tudvalevő, 
hogy bizakodás nélkül nincs boldogulás. (s.)

Háromszáz Külföldi 
cserkész Veszprémben.

Nagy m elegséggel fogad ták  az idegen cser. 
készeket. — Ma szom baton ú jab b  csoport 
érkezik Veszprém be, hétfőn ped ig  cserkész- 

delegátusok.
Valóságos kis Unnspségszámba ment az a 

meleg, magyaros vendégszeretettel történt fogad
tatás, amiben Veszprém város Idegenforgalmi Bi- 
zotlsága s a város közönsége csütörtökön a gö
döllői világtáborozásról ide kirándult külföldi cser
készeket részesilelle. A külOnvonallal, négy magyar 
cserkészliszt vezeléie alatt jölt, 308 fflböl álló 
idegen cserkészcsoport a háromnegyed tizes vo
nallal érkezeti KülsOpályaudvarra, ahol az Idegen- 
forgalmi Bizottság részéről Bokrossy Jenó roűsz. 
tanácsos és dr. Ttkerts Lajos I. aljegyző, a bi
zottság elnöke és titkára várták és bekísérték ókét 
az ezalkalomra föllobogózott és szépen diszitett 
veszprémi állomásra. Amig a szerelvényt Külső- 
pályaudvaron átkapcsolok, nyolc magyarruhás, bá
jos kislány a vonaton tízóraival, a veszprémi nők

Cserkészeink a gödöllői 
„Jamboreén11.

Felsoroltuk a gödöllői világtáborozásra indult 
megyénkben cserkészcsapatokat. Kiküldött tudósí
tónk vasárnap látogatta meg ókét s tábori életükről a 
következő tudósításban számol b e :

A veszprémmegyei cserkészcsapatok az üz- 
lelvárostól északnyugatra fekvő négyszögben, a IV. 
altáborban nyertek elhelyezést. Körülöttük lüktet a 
„Jamboree“-éltt a leghatalmasabban, itt van a szín
ház, a cserkészmuzeum, a játszótér és a bemuta
tásokra is szolgáló sporttér.

Csapataink itt, a világ országulján vannak. 
Mellettük vonul el a látogatók legnagyobb része, s 
itt járnak-kelnek az üzletvárosban az idegenek, itt 
mindig akad valami látványosság. Viszont a tábo
rozás szempontjából ez a hely a legnagyobb ki
tartást igényli, mert fállan, napos térség. Fiaink 
azonban derekasan állják „port- . Ennek az altá- 
bornaklakói, a veszprémmegyeiekenkivül, a székesfe
hérvári és a győri cserkészek, — azonkívül jugosz
láv, lengyel s emigráns orosz cserkészek. „A cser
kész minden cserkészt testvérének tekint.* A IV. 
altábor jelszava a 4. cserkésztörvény, a testvériség 
törvénye, ami a táborkapu díszítésében s a tábor
tüzeknél, általában az egész tábori életben kifeje
zést nyer. .

Az egyes csapattáborokat rend és tisztaság 
jellemzi; a táborkapuk és kerítések díszítését öt
letesség s az illető város és vidékének jellemző 
sálit*ágaiból veit motivumok alkotják. A siófoki 
cserkészek a Magyar Tengert itt a futóhomok tenge
rével cserélték fel, a zirciés pápai fiuk vágyódva néz-

| nek nyugatra, a Bakony hfis, lombos erdői felé. A 
I veszprémi fiuk táborkapuja elmondja a figyelmes 

szemlélőnek, hogy ez az ősi város a Bakony és 
Balaton vidékének ölelkező pontján áll, és fiai an
nak keménységét s ennek vidámságát egyesitik 

I magukban.
A csapatok megszokott napirendje itt, a gö

döllői világtáborban érdekes színezetet nyer. JAlig 
van fiú, aki a „csencselés“-ben hatalmas sikert.’ne 
ért volna el. A legtarkább csoportok tűnnek a lá
togató elé. Érdekes, amint a veszprémi fiuk a 
lengyeleket magyar nótára tanítják, vagy ők utá
nozzák élethűen azok csatakiáltását.

A nap kiemelkedő eseménye a tábori mise, 
amelyet maga Serédi Jusztinján esztergomi érsek- 
prímás pontifikáit, mig Tóth Tihamér az exhorfá- 
ciót tartotta francia, német és magyar nyelven. A 
protestáns fiuknak Raffay Sándor evangélikus 
püspök prédikált.

Sok szülő kereste fel délután a cserkésztábo
rokban cserkészfiát; a veszprémi 126. sz. Szent 
Imre és 475. sz. Assziszi Szent Ferenc cserkész- 
csapatokat dr. Berky Miklós polgármester is meg
látogatta. Az arénában hatalmas bemutató volt 
közel 50 ezer látogató előtt, melyből az angolok, 
lengyelek nagy bemutatója s a magyar vizicserké- 
szek és krinolin művészek mutatványai tűntek ki.

A nap nyugvóra szállt, mire az utolsó sport
repülő is kikötött a balmoha erdő mellett. A nap 
ezer fáradalma felolvad a tábortüzek szelíd derű
jében, mintha csak a fák s füvek is együtt zen
genének a cserkészfiuk nótás ajkával. Fél 11-kor 
már csak a hazafelé sietők ezrei járják kálváriá
jukat, hogy helyet kapjanak a Pest felé csilingelő 
villamos kocsikban. f. b
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Gyomrunkon át vezet 
Az egészség útja,
Ha néha elromlik

I c m á n d i
Javitja.

Igm ándi M isk a.

által korai reggeli órákban elkészített friss vajas
sonkás zsemlyével kínálta meg a fiukat. A belső 
állomásra a vonat a veszprémi leventezenekar által 
Farkas Ernő karnagy vezénylése alatt rázendített cser
készinduló éi az egybegyült sokaság lelkes éljen
zése közben futott be, majd a cserkészek vizet 
ittak, kettős rendekbe sorakoztak és zeneszóval, a 
Kossuth Lajos-utca végén fö!á litott diszkapun át, 
az utcát ellepett nagyszámú közönség sorfala kö
zött bevonultak a zászlódiszbe öltözött városba.

A hivatalos fogadtatás a Szent Imre-téren, a 
rendőrségi palota előtt ment végbe, ahova a Föl
des-gyógyszertár előtt kanyarodott be a tarka me
net, amelynek tagjai amerikai, svájci, britt, norvég, 
lengyel, osztrák, az exotikus öltözékü sziriai, sziámi 
és japáni cserkészek voltak, akik a tűzoltók által 
vont kordonon belül helyezkedtek el. A fogadáson 
megjelentek a vármegye és város tisztikarai, dr. 
Ktnessey Pongráz főispánnal és Rosos Károly h. 
polgármesterrel, a székeskáptalan több tagja, több 
polgári és katonai előkelőség, a nőegyesületek kép
viselői, élükön Kenessey Pongrácné főispánnéval, 
a MANSz elnökéire! és a közönségnek ugyancsak 
nagy tömege. Az idegen vendégeket, a város kö
zönsége nevében, a rendőrségi épület erkélyéről, 
dr. V/iber Pál kanonok, egyházmegyei irodaigaz
gató üdvözölte először magyarul, majd angol 
és francia nyelven:

— Semmivel sem szerezhettetek volna ne
künk nagyobb örömet — mondotta —, mint hogy 
az idén a mi szeretett drága magyar földünkön 
táboroztok és ez alkalommal a mi városunkat is 
felkerestétek nekünk kedves látogatástokkal. Ör
vendünk, hogy ebben a városban, amely törté
nelmi múltjára jogosan büszke, benneteket üdvö
zölhetünk. Kívánjuk és reméljük, hogy a mi váro
sunkban otthonra találtok! Őszinte szívből mond
juk : Isten hozott benneteket!

A lendületes, szép szavakra, amelyeket a 
közönség is viharosan megtapsolt, az idegen cser
készek, nemzetiségük szerint, a saját csatakiáltá
saikkal, majd a „hip, hip, hurrá" kiáltással vála
szoltak. Ezután a vendécserkészek, ötvenes cso
portokban, a velük jött magyar cserkésztolmácsok 
és a melléjük adott magyarruhás idegenvezetők 
kalauzolása mellett, megtekintették a város neve
zetességeit és elismerőleg nyilatkoztak azokról s a 
természeti szépségekről. Láthatólag nagyon meg
hatotta őket az a kedves figyelem, hogy a város
ban, több helyen is, az ő nemzeti zászlócskáik 
voltak az utcákon át kifeszitve. A körséta alatt 
üzletekbe is bementek és sok kedves epizód folyt 
le a dzsemborit már meglátogatott veszprémi is
merősökkel történt találkozásuk alkalmával.

Séta után a Legényegylet kerthelyiségében 
volt, az idegenek ízlése szerint, Radovics) Ferenc 
vendéglős által elkészített „füszertelen" három-

is magukon vi
selik valódisá
guk jelét: az 
ismert B a y e r -  
k e r e s z t e t .

M eghűlés első 
jeleinél és fájdalmaknál
ASPIR IN -TA B LE TTÁ K

fogásos ebéd, amelyet a helybeli nöegyesületek 
lelkes tagjai osztottak ki a cserkészek kOzOtt azok
kal az ajándékokkal együtt, amelyeket a Nacsády 
JózBef városi népm. titkár vezetése alatt működd 
háziipari tanfolyamon készítettek. Minden cserkész 
kapott egy fa meritSkupát és egy noteszt, aminek 
nagyon megörültek.

Ebédutáni piheni után a Veszprémi Takarék- 
pénztár elült gyülekeztek az idegen cserkészek, 
akikhez ugyancsak Wéber Pál kanonok intézel! 
szeretetteljes buciuszavakat. A külföldi fiuk meg
köszönték a szives fogadtatást, majd zenekarral az 
állomásra vonultak és elutaztak Balatonalmádiba. 
Itt szerzett kellemes emlékeiken kívül bizonyára 
magukkal vitték a lovaglás magyar nemzet ven
dégszeretetének s Veszprémnek jöhirét, amit az 
Idegenforg. Bizottság minden dicséretet megér
demli buzgólkodása és a város közönségének me
leg barátsága biztosított. Ez a legjobb idegenfor
galmi propaganda Veszprémnek.

*

Ma, szombaton déleiéit ismét 500 külföldi 
cserkész érkezik Veszprémbe és biztosra vesszük, 
hogy azok fogadása is hasonláan impozáns lesz. 
Hétfűn pedig mintegy 150—200 idegen cserkész
tiszt érkezik ide, akiket a város fog megvendégelni 
a Koronában.

A vasárnapi munkaszünet.
A kereskedelmi minisztérium elkészítette a 

vasárnapi munkaszünetre vonatkozó uj rendeletter
vezetet s megküldte a kereskedelmi és iparkama
ráknak véleményadás végett. A tervezet érdekes 
újításokat tartalmaz. Ilyen például, hogy amíg ed
dig csak vasárnapokon és Szent István napján 
kellett az iparosmunkál szüneteltetni, ezentúl Ka
rácsony elsű napján is. Kérdést intéz a miniszté
rium a kamarákhoz, hogy nem volna-e kívánatos 
a többi pirosbetüs ünnepekre (PünkOsd, Űrnapja 
slb ) is a munkaszünet elrendelése.

A tervezet szerint a munkaszünet a nappal 
dolgozó üzemekben legkésőbb a munkaszüneti 
napot megeiózó nap esti 10 órakor kezdődik és 
legalább a munkaszüneti napot kOvetó nap reggel 
6 óráig tart. Az éjjel dolgozó üzemeknél legalább 
a munkaszüneti nap reggel 6 órakor kezdődik és 
a kOvelkezO nap reggel 6 óráig tart. A hétvégi 
szünettel kapcsolatos mozgalomban megnyilvánult 
kívánságok kielégítésére a miniszter azokra a ke
reskedelmi üzletekre, amelyek kizárólag viszont
eladók részére árusítanak, továbbá bank- és pénz
váltó, UgynOki és bizományi iparokra, az érdekel
tek meghallgatása után, a munkaszünet kezdetét 
a munkaszüneti napot megeiózó napnak délután 
2 órájában állapítja meg. Vidéki városokban a 
munkaszüneti napon a nyílt árusítású üzletek, az 
árusított cikkekre való tekintet nélkül, legfeljebb 
két órán át tarthatók nyitva, eltéróen az eddigi 
7— 10-ig való nyitvatartástól.

A munkaszüneti napokon égetett szeszes ita
lok árusítása tilos. Kivételt csak azok az üzletek 
képeznek, amelyek ezt a cikket gyógycikk gyanánt 
árusítják. Kizárólagos pálinkaméréseket egész napon 
át zárva kell tartani. A korcsmákat délelőtt 10—11 
óráig zárva kell tartani. Ez a rendelkezés nem 
vonatkozik a kávéházakra, vendéglőkre, cukrász
dákra. A 10000-nél kisebb lakosú helyeken a ven
déglók és korcsmák zárórája este 11. Országos 
vagy hetivásárok a jövOben munkaszüneti napo- 
kon nem tarthatók.

A tervezet szerint a munkaadó annak az al
kalmazottnak, akit nyílt árusítású üzletben, vagy a

hozzátartozó irodahelyiségben vasárnap három ó rá
nál hosszahb idón át foglalkoztat, minden második 
vasárnap, vagy e helyett minden második héten a 
vasárnapot követő hétnek valamelyik kOznapján 
legalább 24 órai, vagy két kóznapon legalább 
ti—6 órai pihenflt köteles adni.

H Í R E K .
— Személyi hir. Dr. Antal Géza ref. püspök, 

aki most Városlfld mellett nyaral, kedden vissza
utazik székhelyére, Pápára.

— M egnyílt a N em zeti E gység Pártjá
nak irodája. A Nemzeti Egység Pártjának vesz
prémi irodája megnyílt Rákóczi.utca 6. sz. alatt a 
földszinten. Hivatalos órák d. e. 10-101 12.-ig és 
d. u. 4 tói 6 ig.

— Orvosi hír. Dr. Rosenberg Jenő egéBz- 
ségügyi főtanácsos, Veszprém város főorvosa meg
kezdte néhány hetes szabadságát. Távolléte alatt 
helyettese dr. Szommer Imre tb. várm. fOorvos.

— Tem plom i hangverseny . A balatonal
mádi róm. kát. egyháztanacs és képviselőtestülete 
rendkívül érdekes programot állított össze a Szent 
Imre, templomában aug. 17.-én d. u. 6 órakor 
rendezendő templomi hangversenyére. 1. A beve
zetőt Ákom Lajos orgonaművész orgonálja. 2. 
.Éter. dicsflsége” Befhoventól, énekli Hajagos 
Imre a királydijas dalárda tenorislája, kíséri Raák 
Endre. 3. „Ave Maria” Marchesitfll, énekli Óváry 
Jánosné énekművésznő, kiséri Mudrony Ferencné 
zongoraművésznő. 4 Szónoklatát tart dr. Mátray 
Rudolf tank. főigazgató, felsőházi tag. 5. Kvartett.
6. Kisfaludi—Kapossy : .Bűnös ember imája, énekli 
Hajagos Imre, kíséri Raák Endre.

— Volt 31-esek b a jtá rs i összejövetele . 
Bajtársak! A volt m. kir. 31. honvéd gyalogezred 
bajtársi szövetség veszprémi csoportja augusztus
17.-én, csütörtökön, a Hungária-sörcsarnok emeleti 
helyiségében, este 8 óra 30 perces kezdettel, baj- 
lársias összejövetel! tart. Felkérem a Veszprémben 
és a környéken lakó összes 31-es bajtársakat, hogy 
ezen összejövetelen okvetlenül jelenjenek meg, 
mivel ezen összejövetelen lesz tárgyalva az ezred- 
nap megtartásának ideje és programja, a Vesz
prémben felállítandó hflsi emlékmű, valamint a 
Veszprémben lakó, de még az egyesületbe be nem 
lépett bajtársak felvétele. Bajtársak, aki csak teheti, 
mindenki olt legyen I A veszprémi csoport elnöksége.

— K atolikus népünnepély Ajkán. Ajkáról 
jelentik: A Katona Lajos admiuisztrátor buzgólko
dása folytán szeptemberben épülni kezdő ajkai 
katolikus templom javára nagy népünnepélyt ren
deztek, ajkai Nirnseé Ferencné és primócl Szent- 
mlklóssy Pálné védnöksége alatt. A helybeli és 
szomszédos községek lakossága gyönyörű magyar 
lakodalmat mutatott be, majd a Nirnseé uradalom 
nagykeltjében sok finom enni és innivalót árusí
tottak a szép magyar ruhás lányok. Különösen a 
Nirnseé Mincike, Schlichler Gili és Szentmiklóssy 
Rózsika által kínált finom fánkok és pogácsák 
voltak nagyon kapósak. Reggelig tartó tánc fejezte 
be a kitűnő kertimulatságot

— Déli harangszó . Miller örökszép Angelu- 
ára emlékeztet a Magyar Lányok címlapján levő 
fénykép. A fiatal leányok szivét bizonyára megkapja 
majd az édesapa-hétről szóló kis vezércikk. Babay 
József és Innocent Ernfl elbeszélései, Dietl Fedor 
Anna Pavlováról szóló emlékezése s a népszetü 
Hamupüpflke-pályázat tarkítják a lap hasábjait. 
Meleg megemlékezést találunk benne Gaál Mózes
ról, stb. A Magyar Lányok kiadósivatala: Bpest, 
VI., Andrássy-ut 16, szivesen küld mutatványszá
mot. Előfizetése negyedévre 4 P.

— Állatorvosi é rtekezlet. Az állatorvosok 
Országos Egyesületének dunántúli fiókja szeptember
2.-án és.3.-án vándorértekezletet tart Zalaegerszegen, 
amelyen mintegy 70—80 dunántúli állatorvos fog 
résztvennl.

— Fölvétel a pécsi egyetem re. A pécsi 
Erzsébst-ludományegyeiem jogi-, orvosi- és böl
csészettudományi karán az 1933—34. tanév 1. fe
lére szóló beírások szeptember 1 .-töl 12.-ig lesz
nek. Az egyetem ideiglenesen Sopronban működő 
evangélikus hilludományi karán pedig a beírás, a 
jelzett időben, Sopronban történik. Az illetékes 
kar tanártestületéhez címzett felvételi kérvényeket 
augusztus 31.-ig kell benyújtani. Félévi tandíj 102 
P. Utólagosan beiratkozni szeptember 25.-ig dé
káni, szept. 30.-ig rektori enged éllyel .lehet. BIvebb 
fOlvílágositást a dékáni hivatalok adnak.
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— OyógytzertárBgyek ■ megyei kls- 
gyflléscn. Veszprémvármegye tBrvényhatósága szer
dán df. K a i m é t  Pongrác főispán el nőiéivel kis- 
győlist U toll •  azon több városi és községi ha
tározatot lelűlbiráll. A kisgyőlésnek érdekesebb 
lám a volt a pápai MOdik gyógyszertár kérdése, 
m ii a vároa képviselőtestülete, a városi fóorvos 
meghallgatása után, nem véleményezett s amiért a 
kérelmező KBvér Tihamér gyógyszerész fellebbe- 
sést adott be. Dr. K ie s  Ernő tb. lőszolgabiró, az 
ügy előadója azt az alispáni javaslatot terjesztette 
elő, hogy Pápa város határozatit, a fellebbezés 
elutasításával,hagyják jóvá, mert azalispán 1929-ben 
egy hasonló kérelmet már elutasított s egy bel
ügyminiszteri rendelet értelmében az elutasítástól 
számított Btéven belül csak bizonyos feltételekkel 
lehet hasonló kérelmet véleményezni, amely felté
telek azonban nem állanak fenn. S z ű c s  Dezső 
eszel szemben a miniszteri rendelet más értelmezé
sét fejtegette és a tókerti lakosok érdeke, az uj gyógy
szertár szükségessége s a kérelmezd megbízható, 
sága mellett érvelt, mig dr. K en d e  Ádám jogi, 
szociális, egészségügyi és a város autonómiájának 
szempontjából a javaslat helyességét fejtegette. A 
kisgyfllés végül is szótöbbséggel az alispáni ja
vaslat mellett, vagyis az ötödik pipái gyógyszer- 
tár fölállítása ellen döntött. — Viszont egyhangú
lag elfogadta azt a javaslatot, hogy Béres János 
ét Keserű József gyógyszerészeknek Fűzfőn kérel
mezett személyjogu gyógyszertára érdekében pár
toló véleményt,lerjesszenek föl a belügyminiszterhez.

— Az Én Újságom címlapját cserkészkép 
dissiti a Tábori Pál dr. üdvözli a dzsembori cser
készeit. Két regény a a nyári Ali-basa pályázat a 
legérdekesebb, Szegedi István versén Farkas Imre 
meséjén és a sok egyében kívül. Az É n  Ú jsá g o m  
kiadóhivatala: Bpest VI., Andrássy-ut 16, bárkinek 
küld mutatványszámot. Előfizetési dij negyedévre
2 pengő.

— Bányászvizsga Várpalotán. V á rp a lo tá 
t ó l  jelentik : A pécsi bányaiskola 26 hallgatója az 
elmúlt hét folyamán meglátogatta a várpalotai bá
nyát. A négyévfolyamu bányaiskola ezévben vég
zett hallgatói ezalkalommal a várpalotai bányában 
tettek vizsgát a gyakorlati részből s itt is kapták 
ki végbizonyítványukat.

— Magyar hét ■ moziban. Kedden (15 )
3 előadásban, minden előadáson mérsékelt hely
árakkal A  v in  g a z e m b e r , —  Szerdán-csütörtökön, 
filléres helyárakkal a filmek legjobbja: H y p p o lll.
— Jövő szombat-vasárnap P ir i  m in d en t tu d . Mind
három film végig magyar beszéddel, neves sze
replőkkel, ötletes és szórakoztató mesével. Érde- 
demes megnézni I

— Olcsó esti utazás Almádiba. Minden 
szombaton és ünnepnap, sőt naponkint is, ha 24 
jelentkező van, külön autóbusz megy Balatonal
mádiba. Utazási dij oda és vissza 1'50 P. Az 
autóbusz Veszprémből indul este 9 órakor, Almádi
ból vissza reggel 3 órakor. Jegyek kaphatók a 
Városi Menetjegyirodában.

— Éleslövészet. A veszprémi áltomáspa- 
rancsnokság alakulatai augusztus 10. és 14 -én a 
rátóti nagymezőn éleslövészetet rendeznek. Ezidő- 
ben a közelben tartózkodni tilos és életveszélyes.
— A 2/1. pápai magyar kir. huszárosztály és 
az 1. lovasdandár augusztus 25., 30. és 31. 
napjain a Bikonyban, az u. n. Tevelhegyen harc- 
szert éles lőgyakorlatokal rendeznek. A jelzett te
rület közelében tartózkodni tilos és életveszélyes.

— A Balatoni Szövetség a balatoni für- 
döévad meghosszabbításáért. B fttre d rS l jelen
tik: A Balaioni Szövetség fürdőügyi szakosztálya 
ar. S c h m ld t Ferenc egyetemi m. tanár elnökléié- 
*el Bfüreden értekezletet tartolt s azt tárgyalta, 
miként lehetni az ezévi fürdőévad meghosszabbí
tását elérni. Az értekezletből a szövetség felterjesz
tést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, 
hogy az iskolákban az oktatást szeptember 10.-e 
előtt ne kezdjék meg és a beteg, vagy üdülésre 
szorult gyermekeknek az intézet igazgatója enge
délyt adhasson a Balaton melleit való további tar
tóskodásra. Hosszabb megbeszélésre adott alkal
mat a forgalmi kérdések ügye. A szakosztály el- 
határ ózta, hogy felir a kereskedelmi miniszterhez 
á gyors és olcsó vonatok naponkinti indítása, a 
podgyászdij leszállítása a a kedvezőbb összeköt
tetések kérdésében. Kéri továbbá, hogy a Balaton 
három olyan népszerű zónába osztassák be, amely
nél az elad zónában 4, a másodikban 5, a har
madikban 6 P-be kerüljenek a menettérti III. osz- 
tályu jegyek. A szakosztály részletesen megvitatta 
ezután a szőlögyógymód orvosi rendelésre való
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bevezetésének eshetőségeit, s erről dr. Schmidt 
Ferenc augusztus 25.-én rád iáelőadást is főt tar
tani. A szakosztály végül elhatározta, hogy á meg
felelő előterjesztéseket megteszi azirántT h o n a  
felmerült bajok és nehézségek orvosoltasaanak ás 
a Balaton őszi fűrdőévadja meghosszabbítható le
gyen. Tartani lehet ugyanis attól, hogy a Balaton 

• n»gy iüzemei az elmaradt forgalom miatt ______
mennek tönkre, épp e s t i t  a szövetség minden le
hetőt el fog követni, hogy az őszi balatoni forgat- 
galmat a lehetőség szerint megszervezze.

— Hadirokkantait dohányánasltáaa. A ke
reskedelmi miniszter megengedte, hogy a hadigon-

I vasáraa- 
órától éj-

. --------- _—  követ el az,
aki üzletét éjjel 1 óra után is nyitva tartja.

— A közigazgatási bizottság Almádinál 
kéri a gyér—balatoni ut betorkolását. A vár
megyei közigazgatási bizottság szerdán délelőtt 
tartotta ülését dr. K e n e sse y  Pongrác főispán elnök- 
lésével. Az ülésen dr. Ik ló d y S z a b ó  János klncst. 
főtanácsos elismeiéssel szállott a kereskedelmi mi
niszternek azért a megártó jóindulatáért, hogy a 
győr—balatoni nagyfontosságu műutat mielőbb 
kiépittetni kívánja. Majd azt az indítványt tette, 
intézzen a bizottság föliratot hozzá és kérelmez
zék, hogy az ut belorkolása ne Balatonfürednél, 
hanem Balatonalmádinál történjék. Az indítványt 
egyhangúlag elfogadták.

— Pályázná poslnaltlsztl állásra. A posta
vezérigazgatóság nyugdíjigénnyel járó II. osztályú 
postaaltiszti állásokra pályázatot hirdet Javadal
mazás 81 50 P havi fizetés, lakáspénz és termé
szetbeni egyenruházat. Pályázati határidő augusztus 
16. Bővebb információ a poslafőnökségeknél.

— Uj névvel kell megismerkedniök a M illió k  
K ön yve olvasóinak I Mollie Donovan-nal, aki érté
kes állandó szerzője lesz a sorozatnak. Első kötete 
London mai, színházi kulisszái mögé vezet, ahol 
egy tiszta, jóságos leány viv küzdelmet a maga 
és húga boldogságáért és győz. A M iU H k K ön yve  
ára 20 fillér, kapható mindenütt.

— 80 éves múltam, mert Jgmándi'-t ittam.
Minden héten egyszer fél pohárral reggel.
— A Nyíl legújabb száma F. B a lt a  Böske 

regénye .Kaland az Istenhegyen*. Ara 10 fillér.
— Életmentő angol cserkészek. Vasárnap 

délelőtt Balatonaligán, vilorláscsónakon, annak a 
tulajdonosa, S a lm  Egon gróf vezetésével, D o b o csk y  
Géza földbirtokos és Orete K lls lle r  bécsi színésznő 
három-négy kilómétemyire kirándultak a Bala
tonra. Itt lehorgonyoztak, majd fürödni kezdtek. 
A föikerekedett szélroham ét hullámverés miatt 
azonban nem tudták a csónakot a partra vinni és 
segítségért kezdtek kiabálni. Egy, angol cserkészek 
által vezetett motorcsónak közeledett feléjük, amely
nek utasai kiránduláson voltak és meghallották a 
segéykiáltásokat. Az angol cserkészek kimentették 
norult helyzetükből a sülyedő vitorlás utasait.

— Nem ismerte Jól a  lovát. S z a b ó  János 
és P a p p  Lajos szentgáli gazdák Papp kocsiján 
Szentgálra igyekeztek. Papp el akarta adni a lo
vát Szabónak és váltig bizonyította, hogy nem ru
gós. A nagyobb hatás kedvéért csipkedni kezdte 
a lovat, amely a végén kirúgott és állón találta 
Pappot, úgy, hogy korházba kellett szállítani.

— Egészségügyi viszonyok a vármegyé
ben. Dr. S zo m m er Imre tb. várm. főorvos a köz- 
igazgatási bizottság szerdai ülésén jelentést tett z 
vármegye közegészségügyi viszonyairól, amelyek 
júliusban kielégilőek voltak. Semmi olyan káros 
befolyás, amely a betegségek számát lényegesen 
emelte volna, észlelhető nem volt. A fertőző be
tegségek csökkentek, igy az enyingi és devecseri 
járásban múlt hóban tömegesen föllépett kanyaró 
is, és járvány sehol sem fordult elő. Leginkább 
az emésztőszervek hurutos bántál,nai és mandula
gyulladások kerültek kezelés alá és elszórtan szö
vődmény nélküli influenzaesetek is voltak. A fér. 
tőző betegségek júliusi statisztikája a következő: 
csö k k en t-, a roncsoló toroklob 14 eset ( 3), a 
kanyaró 33 (—58), a tuberkulózis 3 (—1), a hasi- 
hagymát 8 (—5), a vörheny 15 (—1); e m e lk e d e tt: 
a hókhurut 22-re (plusz 18). Újabb trahoma-meg- 
belegedés nem fordult elő. Egy beteg vörhenyben 
és egy maláriában elhalt. A díftéria-védőoltások, 
a meleg időjárásra és a lakosság nagy elfoglalt
ságára való tekintettel, júliusban szüneteltek, de 
szeptemberben újra folytatódni fognak. Ebmarás 
Veszprémben ét Pápán 2, Enyingen, Kertán, Apáca
tornán, Zircen, Kardosréten, Bakonyszombathelyen 
I, Halimbán 3 esetben fordult elő.

(XXXV. LVIII.—33. Mám ) 3.
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Veszprém.

—  A megfékezett fenevad. Bedford angol 
városban egy vándorcirkuszból egy oroszlán kisza
badult és sétára indult. Mindenki menekült előle, 
csak egy leketeha|u fiú nem, aki erős kötélből 
villámgyorsan hurkot csinál és az oroszlán nya
kába dobta s igy visszahúzták az oroszlánt ketre
cébe. A hős fiúról kiderült, hogy Buday Imre magyar 
diák, akit Tolnai Világlapja küldött ki tanulmányútra 
Angliába.

— Halálos szerencsétlenség egy sírkő 
felállításánál. Ajkáról jelenük: Az ajka csinger- 
völgyi köszénbánya temetőjében augusztus 5.-én 
egy körülbelül 400 kg.-mos sirkövet akartik fel
állítani. A munkálatok elvégzésével Kiss Sándor 
bányatisztviselőt bízták meg. A sírkőnek a kocsi
ról való levétele alkalmával Kiss megcsúszott és 
oly szerencsétlenül eseti el, hogy a siikö a fejére 
zuhant és agyonütötte. Óriási részvét mellett te
mették el.

— Lesodorta a  szél a  cséplőgépről. Ko
vács József 12 éves peremartoni fiú Bors János 
berhidai gazda cséplőgépénél foglalatoskodott. Egy 
heves szélroham a fiút a 4 m. magas cséplőszek
rényről lesodorta s álkapocstörést szenvedett. A 
mentők beszállítottak a veszprémi kórházba.

—  á M a tS rá h  ffgyvlm ábv I F á nykép vvS gé- 
a v h , film e k , lem e ze k, ve g ysze re k  és p zg lre k  
a legjebk g yá rtm á n yn a k  á riá é i eálaezZákbaa  
k a p k a tá k  FODOR FER ER C fe te -e zzk ázle táb en  
V e e zp rá m , S z a b a d s á g -tá r S.

— Lugköoldatot Ivott. F e r iig  Franciska 
veszprémi leány öngyilkos szándékból lugkóold it
tál megmérgezte magát. Mentőink a kórházba szál
lították. Tettének oka ismeretien.

— Leesett az asztagró! s meghalt. Z trc -  
röl jelentik: Szénái István 63 éves, dudari kis
gazda rozsot rakott atzlagba. Azasstag oldalához 
egy szilva fa ága hajolt, azt akarta letörni, de 
megcsúszott, leesett és koponyatörést szenvedett. 
Sérüléseibe rövidesen bele is halt.

— Legurult a  kocsi a  szőlőhegyről. B itó  
Pál ny. veszprémi csendörörmester kétlovas ko
csijával a csopaki szőlőhegyről igyekezeti lefelé. 
A meredek utón a kocsi felfordult s a bentülők 
lovastól együtt legurultak a mélybe. Biró agyráz
kódást és kulcsonttörést szenvedeti.
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Szülők figyelmébe!!!
j Rendkívül jutányos A r i

É R Z S É B E T  L E Á N Y O T T H O N
(Studentinnenheim) 2,6 

G y ő r ,  A n d r á s s y - u t  4 2 . s z .
Ideális otthon, gondos, val ásos nevelés, abszolút 
felügyelet, napi rendszeres korrepetálás, idegen 
pyelvü társalgás. Havi ellátási díj 60*— P, mosás 
nélkül 50 — P. R1TTER ERZSÉBET.
í ' . - ------- ----

— KI nyerte  m eg az  e legánciaverseny t ?
Deauvilleben, az előkelő francia fürdőhelyen több
száz széditöen elegáns szépasszony részvételével 
tlegáncia-versenyt rendeztek, amelyen a háromezer 
frankos első dijat egy bpesti hölgy, dr. Sebők 
Kálmánná nyerte meg. Dr. Sebőkné elmondta, 
hogy toalettjét nem Párizsban, hanem Budapesten 
csináltatta, mégpedig a Párizsi Divat cimü ma
gyar divatlap szabásmintája után.

—  ő s z i és téli d ivatlap  ú jdonságok nagy 
vá la szté k b a n  kaphatók FODOR FER EN C  kftnyv-

— Álion rú g ta  a  lova. Mocses kíván ajkai 
gazda a zalaapáti hegyen lovának szerszámát 
akarta megigazitani, a ló azonban kirúgott és 
állón találta gazdáját.

— Tűz. Pápáról jelentik: Múlt vasárnap 
Mihályháza községben Vajda Istváu szérüskertjé- 
ben az asztagokba rakott búza és árpa kigyulladt 
és 960 P  kárértékben elégett. A kár biztositás ré
vén részben megtérül. A tűz valószínűleg a csép- 
légépből kipattanó szikrától keletkezett.

— V ásári zsebtolvajlás. A hétfői várpa
lotai vásárban Mekota Andrásné ösküi, Rotter La- 
josné tési, ózv. Mórocz Ferencné és Kovács Lajosné 
várpalotai asszonyok pénztárcáját ismeretlen tettes 
elemelte. A gyanú Dudás Albert lócsiszár cigány 
feleségére irányult, aki azonban váltig tagadott, 
bár nagyobb csomag topott holmit találtak ná'a. 
Az esetnek az az érdekessége, hogy a furfangos 
cigányasszony minden lopás u*án bűvészhez illő 
illő ügyességgel átöltözködött és a csendőrök is csak 
hosszú hajsza után tudták felismerni é3 elcsípni.

— Elcsíptek egy tolvaj cigányasszonyt. 
Kolompár Dánielné cigányasszony még a múlt 
hónapban, három társával együtt, Bárdos Miklós 
veszp émi rőföskereskedő üzletéből 10 m. árut el
lopott. A tolvajt a rendőrségnek most sikerült el
csípni.

—  Legújabb botfák, iro d a lm i k ó n yvu jd o n - 
oágok m á r  a m egjelenés napján b e sze re zh e 
tő k  FODOR FER EN C  könyvkeresk edésében.

— K ocsibaleset. Pápáról jelentik: Béb és 
Naggyimót községek közötti útvonalon Balázs Já 
nos pápai huszár kocsiba fogott lovai megbokro
sodtak s a huszár a kocsiról leesett. A vezetés 
nélkül maradt lovak tovább száguldva Mehringer 
Flórián bébi lakost elütötték, aminek következtében 
súlyos testi sérülést szenvedett

— A mozi m űsora. Ma szombaton (12) és 
vasárnap (13 ) a Metró-filmgyár merész témájú 
filmje: A vöröshaju asszony c. dráma. A címsze
repet a fiatal s érdekes Jean Harlow játssza. Part
nerei : Lewis Stone, Shester Morris és Leila Hyams. 
Erő, igazság és őszinteség jellemzi a film minden 
mozzanatát. Csak 16 éven jelűiteknek engedélyezve t 
Kisérő műsor: .M ii úszók paradicsoma* c. han
gos sportfilm, magyar beszéddel és Magyar Vi- 
lághiradó. — Kedden, Nagyboldogasszony ünne
pén (15 ) — csak egy nap — a minden előadáson 
mérsékelt helyárakkal, reprizben A vén gazember, 
Mikszáth Kálmán örökbecsű regénye nyomán ké
szült filmváltozat. A dalszöveget ir ta : Mariancsics 
Máriás Imre. Végig magyar beszéd. Szereplők: 
Sugár Károly, Bársony Rózsi, Halmay Tibor, Kun 
Magda, Táray Ferenc, Cs Acél Ilona, Vándory 
Qusztáv, llosvai Gusztáv, Vencell Béla, Gyöngyössy 
Erzsi, R. Étsi Emília és Harsányi Rezső. Szép ki
sérő műsor. — Szerdán és csütörtökön (16. és 
17.) ismét magyar film: a nagy tetszést aratott 
Hyppolit, reprizben, filléres helyárakkal, magyar 
szereplőkkel. Eszerint a mozi hét „Magyar hét* 
lesz, mert jövő szombat-vasárnap ismét magyar 
f ilm : Piri mindent tud van műsoron. — Az elő
adások kezdete vasár- és ünnepnapon 4, fél 7 és 
9, hétköznapokon fél 7 és 9 órakor.

KÖZGAZDASÁG.
-Javult a  gabonaterm és. A vármegyei közig, 

bizottság ölélén Haiml Nándor, a Várra. kir. gazd. 
felügyelőiig vezetője beterjesztette júliusi jelenté* 
tét, amely szerint a búza, rozs és árpa aratását 
befejezték, cséplésök folyamatban van. Az újabb- 
bán beérkezett becslések szerint a terméskilátások 
javultak, úgy, hogy búzából 8 8 mm., rozsból 7 9 
mm., árpából pedig 7 9 nim. termés várható kát. 
holdankint. A zab aratása is legnagyobbrészt be
fejezést nyert, kivéve a zitci járás egyes helyeit. 
A terméskilátások itt is javultak s a legújabb 
becslés szerint 7'5 mm. zabtermés várható kát. 
holdankint. A gabonanemüek szemre igen jó mi
nőségűek, a busa több helyen megdőlt ugyan, 
de ez nem ártott aminőségnek és a szem sem szo
rult meg. A kapásnövények közül legjobban fej- 
lődtek a takarmány- és cukorrépa, a burgonya 
elég jól áll, a tengeri növekedése azonban az eső 
hiánya miatt sok helyen megállt. A kapásoknál 
á'talában igen nagy szükség volna az esőre. A 
szálastakarmánytermés az egész megyében jónak 
mondható. Úgy a széna, mint a mesterséges ta
karmányok tömeges termést adtak s a minőség is 
jó, kivéve a lucerna első kaszálását, amely sok 
helyen renden ázott. A többi kaszálás azonban jó 
minőségben volt betakarilható.

* A G yüm ölcsterm elő E gyesület ülései. 
A Gyümölcstermelők Országos Egyesülete Vesz- 
prémvármegyei Fiókégyesülete augusztus 14.-én, 
hétfőn d. e. 9 órakor a vármegyeháza kistermében 
igazgatórági ülést, majd 10 órakor tagértekezletet 
tart, dr. Horváth Lajos alispán, ügyv. elnök elnök
lése alatt. Az U'ésnek egyik lényeges tárgya a 
GYOE őszi gyttmölcskiállitása lesz.

* Iparosokhoz I A Veszprémi Ipartestület 
kebelében alakullt Kisipari Szövetkezet ezúton ér
tesíti a tagtársakat és az iparoslestvéreket, hogy 
az igazgatóság elnökévé Serdk József kanonok
plébános urat, az iparosság igaz barátját válasz
totta, Egyúttal felhívja azokat, akik ezideig a szö
vetkezetbe nem léptek be, hogy Szaudcr Kálmán 
pénztáros urnái, annak Sziklay-János-utcai üzlet
helyiségében jegyezzenek üzletrészeket, ugyanott 
az alapszabályokat is megtekinthetik és teljesíthe
tik az előirt befizetéseket. Kérjük tagtársainkat is, 
hogy az elválla l befizetéseket kezdjék meg, hogy 
a szövetkezetei a cégbíróságnál minél előbb be
jegyezte thessük és megindulhasson a komoly 
munka. Vczetösig.

* A balatonfüred i k lá llitts  veszprém - 
m egyei védnökei. Amint már megírtuk, a Falu
szövetség, a Balatoni Szövetséggel karöltve, szep
tember 8 —10. napjain Bfüreden kiáili'ást ób bor
vásárt rendez. A kiállítás s a balatonvidéki borok 
jobb értékesítését célzó megmozdulás jelentőségéi 
kellőképen kidomborítja és a sikert máris bizto
sítja az, hogy a felkért előkelőségek teljes kész
séggel felkarolták a kiállítás ügyét és odadó tá
mogatásukról biztosították a rendezőséget. A ki
állítás és borsásár fővédnökségét, ahogyan már 
közöltük, dr. Darányi Kálmán államtitkár vá lalla. 
A védnökök sorában vármegyénkből a következők 
neveit olvashatjuk: dr. Rótt Nándor megvés- 
püspök, dr. Antal Géza ref. püspök, dr. Óvári 
Ferenc felsőházi tag, dr. ikiódy-Szabi János kincsl. 
főtanácsos és gróf Jankovich-Bísán Endre ország
gyűlési képviselő. A kiállítás szakcsoportjai a kö
vetkezők : növény- és gyümölcstermelés, kertészet, 
méhészei, szőlészet és borászat, erdészet és vadá
szat, halászat, ipar és kereskedelem, háziipar, női 
kézimunka és népművészet, egészségügy és cse
csemővédelem.

* O rszágos gyüm ülcsklállitás. A Gyü
mölcstermelők Országos Egyesülete szeptember 
25. és október lO.-e között Bpeslen (a Városliget
ben), a volt Kolegerszky-kioszkban, az Orsz. Ma
gyar Kert. Egyesülettel karölfve, országos gyü- 
mölcskiállitást rendez. A rendezésben résztvesz

L a k á s t vá lto zta t?
Beköltözés e l ő t t

ciánoztasson
F is c h e r  poloskairtóval, akinek
veszprémi m egbízottja:
Hiiességböl Schlögl, Rohonczy-tér 1. sz.

Waggonba rakva keresek
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” t ű z i f á t ,
lehetóleg bükkhasábot.

Legolcsóbb árajánlatot minőség és mennyi
ség feltüntetésével kérek.

B ru c k e r  H e n rik , S zeg ed  B e rcsé n yi utca  15. s z .

az Országos Pomológiai bizottság is. A legfonto
sabb része lesz a Gyümölcstermelő Egyesület fiók- 
egyesületei termelőinek együttes kiállítása, amelyen 
való részvételi szándékot — annak bejelentésével, 
hogy mily fajtájú és milyen mennyiségű gyümölcs
csel óhajtanak a kiállításon résztvenni, — a vesz
prémi fiókegyesület utján legkésőbb augusztus 
20.-ig kell bejelenteni.

* B alatoni B or- és  Szőlöhét. A Magyar 
Szőlőbirtokosok Orsz. Egyesülete kezdeményezé
sére, a balatoni bor propagálására augusztus 27.- 
től szeptember 3.-ig bor- és szőlőhetet rendeznek. 
A borhét alatt a Balaton főbb pontjain sátorban 
fogják árusítani a Balatonvidék borait, a szállodák 
és penziók pedig ingyen szőlővel kedveskednek 
vendégeiknek, hogy a nagyszerű borok mellett az 
egyre jobban tért hóditó szőlőkúrára is felhívják 
a nagyközönség figyelmét. A nagyarányúnak Ígér
kező borvásárt etnográfiai érdekességü mutatvá
nyok, szüreti felvonulások, szabadtéri játékok, ha
lászléesték fogják tarkítani úgy a zalai, mint a sió
foki parton. Földvár és Siófok kaszinói pedig ma
gas művészi produkcióju estélyekkel várják a ba
latoni bor- és szőlőhét vendégeit. A Balatoni 
Bor- és Szőlőhét fővédnökségeit többek között a 
földművelési és kereskegelmi miniszterek is elvál
lalták, egyik fővédnöke pedig dr. Kenessey Pong
rác, Veszprémmegye főispánja lesz. A rendező
bizottság élén Lázár Miklós országgy. képviselő, 
a Szőlőbirtokosok Szövetségének elnöke áll.

IRODALOM.
(A „híres v á ro s i ró l )  Kecskemétről irt cik

ket Szitnyay Zoltán az Uj Idők be, amely meg
kezdte érdekes, színes közlemények sorozatában is
mertetni azokat a magyar városokat, amelyeket a 
mindig külföld felé néző magyar észre sem vesz, 
holott érdekesség, egyéni karakter, mozgalmasság 
tekintetében könnyen felveszik a versenyt a sokat 
emlegetett, külföldi, vidéki városokkal. Az Uj Idők 
gazdag szépirodalmi taitalmábói kiemeljük Har
sány i Zsolt és Bokor Malvin regényeinek folyta
tásait, Babay József és Falu Tamás elbeszéléseit, 
Kelemen Viktor, Csanádi János szép verseit. Lyka 
Károly Sába királynőjének palotáiról irt tanulmányt, 
dr. Hegyaljai Kiss Géza Bányai Júlia 48-as hon
védszázadosról életleirást. Székely Tibor pedig 
Dénes Gizella uj regényéről ismertetést. Képek stb. 
8 a népszerű rovatokon kívül az Uj Idők közli 
5000 P-ős bajnoki rejtvényverseny feltételeit és 
dijait. A kiadóhivatal; Bpest VI., Andrássy-ut 16. 
szívesen k 1 mutatványszámot. Előfizetés negyed
évre 6 40 P, egyes szám 50 fillér.

(A „N apkelet" e lbeszélés p ily áza ta .)  A
Napkelet pályázatot irt ki elbeszélésre. Ez a nagy- 
multu műfaj mintha veszíteni kezdene súlyából, 
jelentőségéből, formájának tömörségéből. Á ko
moly irodalmi folyóiratok feladata, hogy helyet 
biztosítsanak az írók nem tiszavirág-életre szánt 
írásainak, a magasabb célkitűzésű, irodalmi becs
vággyal alkotott szépprózai műveknek. Ezt tette 
eddig is a Napkelet s most tovább megy e téren 
és íróink becsvágyát óhajtja sarkalni, amidőn min
den megkötöttség nélkül, csupán a terjedelmet kor
látozva, 4—20 gépírásos oldalra terjedő elbeszé
lésekre pályadijakat tűz ki. Az I. dij 300 P, a “ • 
200 P, a III. dij 100 P  s ezenkívül fenntartja ma
gának a jogot, hogy egyes elbeszéléseket, dicsé
rettel kitüntetve, a szokásos honorárium ellenében 
közlésre elfogadjon. A gépírásos elbeszélések, jel
igés levél kíséretében, ez év szeptember 30.-tg 
küldendők be a kiadóhivatalhoz (Bpest, VII., Rózsa
utca 23.) A pályaműveket a folyóirat szerkesztő- 
bizottsága és a meghívott kritikusok bírálják felül 
s az eredményt a szerkesztőség a lap 1934. ja
nuár 1.-én megjelenő számában közli.

Szeptemberi tankönyvszükségleteit már most beszerezheti FODOR FERENC könyv- és papirkereskedésében. Ódon tankönyvek féláron
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Anyakönyv.
S tíle lé t: Förköli István tetíledö-s. és Hindler Má

ria eánya Mária r k. -  Jédy József szabó és Rózsa Mar- 
? "  <'» i í 1' ' 1 Sándor Dénes rel. -  Keó Ferene aszlalos-s. 
és Mihály Erzsébet leánya Erzsébet Mária r. k — Sza
kos Ferenc gyári munkás és Élő Ilona leánya Ilona r k. 
T  i í? vlÍ ? , Q ' ze' ,í  «• Gyula r. k. -  Csatári István napsz. 
és Némethi Rozália leánya Ida r. k. -  Pilisi |ános aszta
los és Tóth Gizella leánya Etelka rel. -  Csécs Laios 
sportpálya gondozó és Hock Terézia leánya Anna Rozália 
r. k. — Tóth Lajos posta műszaki s.-tiszt és Oláh Ilona 
Izabella leánya Éva Ilona Angéla ev. — Répásy István 
cipész-s. és Hók Anna leánya Rozália r. k.

Halálozás: Tímár Károly Gyula gépkocsivezető 32 
é., ref. -  Ozv. Fekete lózsefné Horváth Magdolna 70 é , 
r. k. Kárpáti Antalné Bérczy Margit 32 é., r. k. — Sze
pesi Károly 2 h., r. k.

Házasság: Neugebauer Sándor kereskedő-s.és Cser
mák Gizella r. k. — Götz Gyula Józseí gépl.-s. és Kiss 
Hona Julianna női szabó-s. r. k.

T E S T E D Z É S .
o Uszóverseny. A Veszprémi Királykuti 

Üsző Egyesület vasárnap rendezte első propaganda 
uszóversenyét a közönség és a versenyzők nagy 
érdeklődése mellett. Részletes eredmények a kő
vetkezők: 100 m. szenior gyors: I. Velekey I p 
15 mp., 2 Deák 1 p. 23 mp. 100 m. junior gyors:
1 Tanlos 1 p. 30 mp., 2 Deák I p. 32 mp 33 ‘/, 
m. gyermek mellúszás (6—10 évig): 1. Rédey 36 
mp. 33 7 , m. gyermek mellúszás (10—14 évig) : 
I. Klein Gy. 30 mp., 2. Marosán 31 mp. 33 V3 
leány mellúszás (10—14 évig): 1. Csányi Lea 31 
mp., 2. Rédey 31 3 mp. 100 m. szenior mell. 
úszás: 1. Lengey 1 p. 33 mp., 2. Kolonits 1 p. 
45 mp. 6 6 * ,  junior gyors: 1 .Tanlos 59 mp., II. 
Berta 1 p. 05 mp. 3 3 '/ ,  m. gyermek gyors : I. 
Szirkovics 27 mp., 2. Schwartz 28 mp. 66 * , m. 
junior háluszás: 1. Hevesy I p. 13 mp., 2. Klein 
1 p. 15 mp. 66 V, junior mellúszás: I. Bokrossy 
1 p., 2. Fejérdy 1 p. 10 mp. 3 X  66 ’ ,  m. junior 
gyorsstaféts: 1. MOVE 2 p. 34 mp. (Tantos, Deák, 
Velekey), 2. KISOK (Tantos II., Laurum II., Dob- 
ler.) 66*/, m. leány mellúszás : 1. Csányi Lea 1 
p. 12 mp., 2. Rédey 1 p. 15 mp. 3 X  33 */s m. 
mell, hát, gyoruszás bemutató: 1. Klausz, az 
egyesület trénere egyedül 1 p. 25 mp. alatt. A jól 
sikerült uszóversenyl tréfás számokkal ( ányérke- 
resés, lassúság! verseny, kacsaverseny) fejezték be. 
A győzteseket és helyezetteket szép érmekkel 
díjazták. (t. I.)

o P ostások  lövőversenye. Az Országos 
Postás Lövészegyesülel veszprémi csoportja vasár
nap délu'án házi céllövőversenyt rendezeti. A tesl- 
helyzetenkénti 5—5 lövésből legtöbb egyfégtalá- 
latlal 1. Pados József 120, 2. Erdősi István 108,
3. Fersli Ferenc 108 egységgel. A győzteseket tisz- 
teleldijjal és éremmel jutalmazták. (I. I.)

o  M OVE-atléták sikere. A Move VSE al 
lélái vasárnap Győrött a MASz északnyugati ver
senyén szerepeltek jó eredményekkel. Győr, Sop
ron, Zalaegerszeg, Szombathely, Szfehérvár, Tata
bánya legjobb atlétáival szemben is megállták he
lyüket és a munkaegység kimutdáson elért 8000 
munkaegységükkel a nyugaton elég jó helyezést is 
biztosítottak. A MOVE felhívja atlétáinak figyelmét 
arra, hogy aug. 20.-ótól kezdve hivatásos tréner 
fogja az edzéseket vezetni, miért is a szakosztály- 
vezető a tagok teljes számban való mcgjelené 
sét kéri.

o Labdarúgás. A Move VSE első tréning
mérkőzésén, Várpalolán az Uniótól 4 : 2 ( 1 :2) ará
nyú vereséget szenvedett. Egyik csapat sem ját
szotta ki rendes formáját s ha a bajnokságban jó 
helyezést kívánnak elérni, nagyobb gondot kell for- 
ditaniok a rendszeres edzésre. — A MOVE vasár
nap a most alakult Péti SE-vel Pétfürdőn játszik 
barátságos mérkőzést. (A >•)

o Vizlpóló. Várpalotáról jelentik: Nagyban 
folynak a Várpalotai Úszó Egyesület alapítási mun
kálatai. Gróf Zichy Imre fáradhatatlan buzgalom
mal végzi a szervezői munkát. A póló csapat va
sárnap déleiéit itthon rendezi bemutató mérkőzését 
a péti csapattal, a következő felállításban : Vass, — 
Zichy gróf, Hülbcr,—Magyar,—Molnár, Korompay, 
Móczik. Remélhetőleg siker fogja koronázni mun
kájukat.

o Turista kirándulás a Mátra és Bükk- 
hegységekbe. A Magyarországi Kárpát Egyesü
let Tapolcán megalakult Balatoni Osztálya Vesz
prémben is megkezdte működését és már eddig 
is több szép túrát vezetett s Bakony különböző 
vidékeire. Most, az őszi luraszezon megindullával, 
hogy tagjaival az ország más hegyvidékeit is meg

ismertesse, szeptember 7—15-e között egy nyolc 
napos túrát vezet a Mátra és Bükk hegységbe. 
Részletes felvilágosilással készséggel szolgál az 
egyesniet veszprémi képviselője: Árokszállásy Sán
dor, Örsi-ut 3. Telefon : 138.

o A labdarugó  ba jnokság  sorso lása . A 
Nyugati Labdarugó Szövetség az 1933—1934. év 
őszi fordulójára a sorsolást megejtette 8 az a me- 
gvénkbeli csapatokat illetőleg a következő: Aug. 
27-én:  DAC-Kinizsi, ARAK—VTC, SzAK-V. 
Unió, Péti KSE-BSC, Fűzfői AC—Siófok, V. 
MOVE—PLTE, Perutz—SzTE, TIAC—P. Vasutas. 
Szept. 3 -á n : Kinizsi—TSC, V. Unió—ARAK, 
VTC-SzAK, BSC-V . MOVE, Siófok—P/t. Keszt
hely—Perutz. Szept. 10 én: Kinizsi—MÁV Előre, 
PLTE—Fűzfő, MÁV Előre II.—V. Unió, V. MOVE 
—Siófok, Pét-SZAK Szept. 17-én: TAC—Ki
nizsi, VTC—Pét, V. Unió—PLTE, Füzfö-V . 
MOVE, Kőszeg—Perutz, P. Vasutas—Keszthely. 
Szept 24. én : Kinizsi—SVSE, Siófok—PLTE, V. 
MOVE—ARAK, Pét—Fűzfő. V. Unió—VTC. Okt. 
1 -én : SFAC—Kinizsi, MÁV Előre II —Siófok, 
VTC-BSC, Füzf*—V. Unió, Pét—V. MOVE, 
Perutz—Sárvár, ZSE—P. Vasutas. Október 8. án : 
Kinizsi—Sz. Vasutas, Siófok—ARAK, V. MOVE— 
VTC, V. Unió—Pét, Füzfö-MÁV Előre II. Okt. 
15.-én : SzSC—Kinizsi, ARAK—Fűzfő, SzAK-V. 
MOVE, VTC—MÁV Előre II., ZTE—Perutz, P. 
Vasutas—Kőszeg. Okt. 22 én: Kinizsi—GYAC, 
ARAK—Pél, Fűzfő—SzAK, Siófok-BSC, V. MOVE 
—V. Unió, Sárvár--P. Vasutas Okt. 29.-én: ETO 
-K inizsi, P L T E -P /t, MÁV Előre I I - V .  MOVE, 
V Unió—Siófok, BSC—Fűzfő, Perutz—TIAC. Nov. 
5 -én :  Kinizsi—II. kér. SC, Siófok—VTC, BSC— 
V. Unió, S rF C -P . Vasutas. Nov 12. én : SzA K - 
Siófok, Pét—MÁV Előre II., VTC-Füzfő. P. Vas
utas—ZTE. Nov. 19-én: Perutz—ZSE. Nov.
26 -án: PLTE—VTC, P. Vasutas—Perutz. — Az 
egyes kisorsolt mérkőzéseknél mindig az előlállók 
a pályaválasztók.

3190—1933. sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Spitzer József veszprémi ügyvéd által 
képviselt Magyar Általános Takarékpénztár R. T. 

i javára 839 P követelés és járulékai erejéig a vesz
prémi kir. járásbíróság 1933. évi 804. számú vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőnél 1933. évi április hó 1 L én 
lefoglalt, 2555 P-re becsült ingóságokra a vesz
prémi kir. járásbíróság fenti számú végzése alapján 
az árverést elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. 
t. c. 20. §-a alapján még következőkben megneve
zet. valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók 
javára is, végrehajtást szenvedő lakásán, Veszprém
ben, Szent Imre-tér 8 szám alatt lsendő megtar
tására határidőül 1933. évi augusztus hó 16. 
nap jának  délu tán  hat ó rá já t tűzöm ki, amikor 
a bíródig lefoglalt bútorok, szervizek, festmé
nyek, herendi porcellánok s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet Ígérőnek, eseilíg a becsár ’ , áért is el 
fogom adni. 1000 pengőt meghaladó becsértikü in
gónál a becsérlék 10"/o ál bánatpénzül kezeimhez 
az árverés megkezdésekor le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vételár
ból végrehajtató követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam 
írásban vagy szóval jelentsék be.

Kelt Veszprém, 1933. julius 10.-én.
218 Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

1123—1931. sz. 1932—6526 Pk. szám.
Árverési hirdetmény.

Dr. Beck István ügyvéd állal képviselt A. E. 
G Unió M. Villamossági Rt. javára 38 P 73 fillér 
követelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. já
rásbíróság 1930. évi 2615. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve
dőnél 1931. évi november hó 10.-én lefoglalt, 1750 
P-re becsült ingóságokra az árverést elrendelem, 
s annak végrehaj'ást szenvedő lakásán : Veszprém, 
Szent István-utca 15. sz. a. leendő megtartására 
határidőül 1933. évi augusztus hó 14. napjának 
délelőtt 9 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag 
lefoglalt bútorok, cserépkályhák s egyéb ingósá
gokat el logom adni.

Veszprém, 1933. julius hó 22.
217 Pádár, s. k. kir. bir. végrehajtó.

Veszprém megyei város polgármesterétől 

8530— 1933. szám.

Hirdetés.
Veszprém megyei város közönsége tu

lajdonát képező, 32 vendégszobából álló

Korona-szálló,
éttermek, sörözők, kávéház, a szállóbérlő 
3 szobás magánlakása és ezek mellékhelyi
ségei folyó évi november hó 1 .-tői kezdődő 
és 1943. évi október hó 31.-én végződő 
10 évre, a polgármesteri hivatal 4. sz. szo
bájában, f. évi augusztus hó 22.-én 
délelőtt 10 ó ra k o r tartandó nyilvános 
árverésen bérbeadatnak.

Közelebbi felvilágosítás ugyanott a hi
vatalos órák alatt.

Veszprém, 1933. augusztus 7.
Rosos Károly s k.

220 helyettes polgármester.

3471 — 1932. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Mezey Slndor budapesti ügyvéd által 

képviselt Kálmán és László javára 624 P követe
lés és járulékai erejéig a bpesti közp. kir. járás
bíróság 1932. évi 424.923. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő
nél 1932. évi május hó 24.-én lefoglalt, 1528 P re 
becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság 
fenti számú végzése alapján az árverést elrendelem, 
s annak az 1908. évi XLI. te. 20. §-a alapján még 
kővetkezőkben megnevezett, valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatók javára is, végrehajtást 
szenvedő lakásán, Veszprémben, Sziklay János- 
utca 13. szám alatt leendő megtartására határidőül 
1933. évi augusztus hó 16. nap jának  délután 
3 ó rá já t tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bú
torok, szőnyeg, rádió, festmény, ékszerek s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, esetleg a becsár 
2 3-ért is, el fogom adni. 1000 P-őt meghaladó becs- 
értékű ingónál a becsérték 10%*át bánatpénzül 
kezeimhez, az árverés megkezdésekor, le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vételár, 
ból végrehajtató követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálog
joguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam 
írásban vagy szóval jelentsék be.

Keit Veszprém, 1933. julius 3.
219 Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

3260— 1933. szám.
Árverési hirdetmény.

Dr. Huber Elemér budapesli ügyvéd állal 
képviselt Hermes Magyar Vállóüzlet Rt. javára 900 
P követelés és járulékai erejéig a bpesti központi 
kir. járásbíróság 1933. évi 417 766 sz. végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőnél 1933. évi május hó 18.-án lefoglalt, 
1145 P 73 fili.-re becsült ingóságokra a veszprémi 
kir. járásbíróság lenti számú végzése alapján az 
árverést elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. t.-c. 
20. §-a alapján még következőkben megnevezett, 
valamint zálogjogot szerzet! más foglaltatók javára 
is, végrehajtást szenvedő lakásán, Veszprémben, 
Szent Imre-tér 16 szám alait leendő megtartásra 
határidőül 1933. évi augusztus hó 16. napjanak 
délután 4  óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le
foglalt kerékpár- és gépalkatrészek s egyéb ingó
ságokat a legtöbbe! ígérőnek, esetleg a becsár 
•/,-áért is,elfogom adni. 1000 pengőt meghaladó 
becsérlékü ingónál a becsérték lO’/o-ál bánatpénzül 
kezeimhez az árverés megkezdésekor le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból végrehajtató követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyből ki nem tűnik, 
igénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam 
Írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1933. julius 3.
221 Stekker, kir. bir. végrehajtó.

Ódon tankönyvek féláron Fodornál



6. (XXXV. LV1II.—33. szám.) VESZPREMVARMEGYE 1933. augusztus 13.

Tanuló ifjúság figyelmébe!

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

szerezze be!
Ódon tankönyvek félárban!
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdono* a .Veszprémvárraegye* Lapkiadóvállalta1


