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H iszek egy Istenben, h iszek  egy hazában, 
H iszek  egy Isteni ö rök  Igazságban,
H iszek  M agyarország  fe ltám adásában . Ámen.

A megcsufolt 
kenyér.

Az előkelő angol lapnak, az „Observer"- 
nek kitűnő m unkatársa : Sisley Hudleston leg
újabb cikkében ismét a magyar kérdéssel fog
lalkozik. E cikkben nagyon érdekes megállapí
tások vannak a dunavölgyi kérdésről, éppen- 
ugy, mint a magyarokról. Azzal az elfogulat
lan tárgyilagossággal, amely e kitűnő szerzőt 
jellemzi, megállapítja azt a ránk nézve egyál
talán nem közönbös igazságot, hogy a Duna- 
völgy kérdése nincs megoldva s uj és igazsá
gosabb megoldásra vár. Megállapítja továbbá 
a  kisantant belső szervi bajait is, amelyek 
előbb-utóbb a  m aga szomorú sorsára fogják 
juttatni ezt az uj erőcsoportosulást, amely, hely- 
zetsikerélől és látszatnagyságától megrésze- 
gülve, oly hajlam os magát a nagyhatalmakkal 
egyenrangú félnek érezni és feltüntetni. „A nagy
hatalm ak m ár unják ezt a játékot" — állapítja 
meg Sisley Hudleston, hozzáfűzvén, hogy ez
zel szemben a magyar kérdés egyre nagyobb 
érdeklődést támaszt s a magyar igazság egyre 
több hatalm as barátot szerez a Nyugat vezető 
népei között.

Hogy vájjon olvasta-e az angol köziró mind
azon tudományos könyveket és értekezéseket, 
am elyek a Duna-medencének a kérdésével, a 
m agyar s nemzetiségi kérdéssel foglalkoztak a 
m últban és foglalkoznak a jelenben, nem tud
juk. De aligha hisszük, hogya könyvtárt kitevő 
anyag áttanulm ányozására ereje és ideje lehetne.

Szererericsére, nem is szükséges. Minden 
könyv, minden betű helyett magából a  való
ságból, az élet tagadhatatlan igazságából le
szűrheti most a m aga igazságos és elfogulatlan 
ítéletét. Csak egyet kell tennie. Kezébe kell 
venni két kenyeret. Azt a kenyeret, amelyet ma 
Csehországban, m agában az anyaországban 
esznek az emberek. És azt a kenyeret, amelyet ma 
Ruszinszkóban, a  Kárpátok alján fogyasztanak. 
Ezzel aztán el is dőlt a kérdés, hogy vájjon 
méltó-e Csehország arra, hogy „felszabadított" 
nemzetiségei felett uralkodjék és azokat a „ma
gyar iga", a „magyar elnyomás" után a bol
dogság országa felé vezesse. Ez a két kenyér, 
ha egymás mellé tehetné egy igazságos kéz, — 
egym ás mellé, a hófehér ropogós és kívánatos 

cseh eledelt a fekete agyagos és szinte undort 
keltő ruszinszkói kenyérrel, amelyet az égvilág 
semmiféle állatja meg nem enne, de undorral 
fordulna el attól: — ez az  egymás mellé került 
két kenyér minden betűnél, minden szónoklat
nál megcáfolhatatlanabbul tenne tanúságot a 
hangzatos népboldogitás és felszabadítás hazug, 
hamis frázismivolta mellett. Ha ez a ruszinsz
kói „népeledel", ez a megcsufolt kenyér oda
kerülhetne a Népszövetség genfi asztalára I Meny
nyi szörnyű vádat m ondhatna el ez a romlott 
gyurma arról a társaságról, amely politikai és 
diplomáciai ígéretek és a szomorú valóság közölt 
tátonghat.

Ebből a ruszinszkói megcsufolt kenyérből 
egy lelkes m agyarbarát rutén, aki tizenhárom 
év utón sem tudta elfeledni azt a kapcsolatot, i 
amely Rákóczi hű népét oly elszakithatatlanul

Felelős szerkesztő: 
ifj. M atkovich László.

Vitéz Marion Béla gazd. főtanácsos, ország
gyűlési képviselő, a Nemzeti Egység országos fő
titkára, most országos szemleköruton van, hogy 
— mint mondotta — a Nemzeti Egység már ki- 
épitttt 3440 szervezetét felülvizsgálja és személyes 
érintkezése révén is szorosabbra csatolja azokat a 
kapcsokat, amelyek a Nemzeti Egység vidéki szer
veit az országos központhoz és ezen k resztül a 
Nemzeti Egység vezéréhez, Gömbös Gyula minisz
terelnökhöz fűzik. Az országos főtitkár a Dunán
túl meg'átogatása során felkereste vármegyénket 
is, amely az ő csa’ádjának is talaja volt, és itt 
Veszpiémben és Zircen kifejtette a nemzeti össze
fogás jelentősebb célkitűzéseit. De nemcsak ismer
tette, hanem olyan lángoló hittel s a meggyőző
dés megragadó erejével hirdette a Vezér nagyszerű 
elgondo'ásának: a Nemzeti Egység megvalósítá
sának szükségességét, amivel a már itt is szép 
eredményeket éléit szervezkedésnek újabb, erősebb 
lendületet adott.

V  eszprómben.
Vitéz Matton Béla, Zsindely Eerenc oiszággy- 

képviseli! és titkára kíséretében szerdán déleiéit 
BfOredröl sutával érkezett Veszprémbe, ahol leg
először is látogatást lett dr. Kenessey Pongrác al
ispánnál. Majd a főispánnal és Holitscher Károly 
gazd. főtanácsos, zirci képviselővel, mint Vesz- 
piémmegyének a Nemzeti Egység központja által 
megbizctl politikai felügyelőjével a Korona-szálló 
kistermébe ment, ahol az érkezO nolabilifásokat, a 
Nemzeli Egyíég helyi szervezetének ülésre egybe
hívott nagyvélasítmánya lelkes éljenzése közben, 
Kotompay Lajos bányaigazgató, veszprémi vá- 
laszlókerüleli elnOk fogadta Platsek Jenő várme
gyei, dr. Ptiegl László választókerületi titkárok, 
Stotl Ferenc veszprémi főtitkár, valamint a hely
beli körzeti titkárok társaságában. A nagyválaszl- 
mány ülését dr. Övári Ferenc fe Isöházi tag, a 
Nemzeti Egyeég veszprémvárosi elnöke nyitotta 
meg rövid, hazafias szavakkal, s miu'án az orszá
gos főtitkárt üdvOzOIte, fölkérte, hogy ismertesse 
jövetelének célját.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
V eszprém , Füredi-te lep  11. (Telefon 66) 

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

Vitéz Marton Béla hosszabb fölszólalásban 
felelt meg ennek a kérésnek.

M i a  N e m ze ti Egység c é lja ?
— A Vezér nagy mozgalmát — mondotta 

— sokan félreértik. Nem választás előtti politikai 
szervezkedésről van szó, ahogyan a múltakban leg
többször történt, hanem a nemzet öntudatlanul 
vagy tudatosan szétforgácsolt erőinek összefogá
sától. Agyonszervezték ezt a csonka országot, 
amelynek Nagy-Magyarország 1800 egyesületével 
szemben ma 18.700 egyesülete van. A Vezér egy 
nagy nemzeti szervezetet óhajt s állandó össze
köttetést az ország minden községével. Ó az első 
miniszterelnök, aki akkor keresi a néppel az érint
kezési, amikor hatalmon van. Ellenzéki oldalról 
sokszor kifogásolják ezt a „felülről-  jövő szervez
kedést, de kérdi: nem önzetlenebb-e az, aki a 
hatalom birtokában akar kezet fogni a néppel, 
mint azok, akik az „alulról" való szervezkedést 
azért csinálják, hogy a hatalomra jussanak ? Ezen
kívül a Nemzeti Egység szervezkedése személytelen 
is, mert nem az egyes képviselők, hanem a nem
zet érdekében történik. Az a cél, hogy teljes értékű 
polgárokat adjanak a hazának.

— Nagy hibája a magyar vidéki vezető in- 
teligenciának, hogy visszavonul a magyar nép, a 
nagy tömegek vezetésétől és nevelő munkájától. 
Ennek a következménye, hogy a nyugati kultúra 
káros kinövései fertőzik a lelkeket a legeldugot
tabb vidéki falvakban is. A Nemzeti Egység a 
vezetők nélkül álló vidéki magyar íársadalmat an
nak természetes vezetőivel kívánja az uj Magyar- 
ország felé vinni, hogy igy a nemzeti társadalom 
szellemi téren tevékenykedjék, kifehéredett kezű 
magyarjai kezet fogjanak az ekeszarvát, vagy ka
lapács nyelét fogó kérges kezű magyarokkal és 
együtt munkálják az eljövendő jobb jövőt. Ez a 
nemzet az eljövendő időben választ először titko
san. Ismerni kell tehát mindenkinek nemcsak a 
részére biztosított jogot, de a joggal járó köte
lességet is.

— Az elkövetkező uj magyar életben nem a 
tornácon pipázó magyar inteligenciára lesz szük-

kapcsolta a magyar Alföld kenyerettermő búza
tábláihoz, most néma. nagy szenvedésében el
küldött egyet mutatóba Budapestre, a kenyér 
ott látható egyik kirakatban, mint valami szo
katlan és borzalmas „különlegesség." Az em
berek tétován és hihetetlenül állanak meg a 
„sütet" előtt, amelyről nem akarják, nem tud
ják elhinni, hogy emberek szám ára sütötték. 
Pedig valóban arra készült. Most az aratás után. 
amikor gondot okoz a buzafelesleg, s am ikora  
cseh hivatalos jelentés még a  maga fegyver
társait. a kisantantot is kizárja a buzaszóllitós 
lehetőségéből, jelentve, „hogy az idei bő ter
més biztosítja az önellátást, annyira, hogy Cseh
ország sehonnan sem hoz be gabonát."

A ruszinszkói kenyér minden jajszónál 
és panasznál jobban elmondja, hogyan értel
mezi a  cseh felfogás a  hatalm ába kerített ki
sebbségek ellátását. Mi magyarok eddig csak a  
békeszerződések pontjainak becsületes betartá
sát kértük. Népszavazást a nemzetiségi vidéke
ken, most még ennél is tovább mehetünk s ke
vesebbel is beérhetjük. Hasonlítsák össze azt a 
kenyeret, amit a csonka ország legszegényebb 
nemzetisége eszik, azzal, amit Ruszinszkó jobb- 
módú parasztjai ehetnek a győztes Csehország
ban. Ha a kenyér dönthetne ebben a kérdés
ben, Sisley Hudlestonnak nem sokáig kellene a  
magyar kérdéssel foglalkozni. (s.)

Marton Béla, a Nemzeti Egység országos 
főtitkára Veszprém megyében.

A Nemzeti Egység nem pártpolitikai szervezkedés, hanem teljes értékű m agyar 
polgárok összefogása. — A vidéki m agyar inteligenciának kötelessége kezet 
nyújtani a kérges tenyerű dolgozóknak. — Közjogi, felekezeti, szociális kérdések 
uem választhatnak el bennünket a nemzet jövőért folytatott küzdelmünkben.
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Jfosszú élet egyik titka:
S e  g y e n  j ó  é tvágya ,  

j{a  pedig ez hiányozna!
meghozza.Igm ándi

Síg, hanem olyanokra, akiknek minden szivdobba- 
ndsa azonos ennek a földnek a népéivel, akikben 
gyakorlatilag él a fajtestvirl szeretet. A nyugati 
demokrácia mérge ellen kell harcjlnunk. Nem a 
lelkűnktől idegen európai civilizáció az, ami u'án 
mi vágyakozunk, hanem a magyar kultúra, ame
lyet elsősorban a városoknak kell képviselni.

— A Nemzeti Egység, sőt a nemzet ellen 
nagyobb bűnt ma nem lehetne elkövetni, mint ha 
éket vernek egyes osztályok, egyes emberek közé, 
Nem szabad azokra hallgatni, akik b-álit ak a nyo
mor vámszedői közé. A legitimista kérdésben az 
a Nemzeti Egység vezetőinek az áMá^ponlja, hogy 
az alkotmányért mindent fel lehet áldozni, de ma
gát a nemzetet soha. Ma ez a kérdés nem lehet 
válaszfal közöttünk. De a királyság gondolatát 
sem szabad fiaskónak kitenni. Csodát a király 
sem tud tenni s ha a búza akkor is olcsó maradna, 
akkor a magyar nép nem a személyben, hanem 
a királyságban érezne csalódást. Ezért igaza van 
a Vezérnek abban, hogy várni kell, s abban is, 
hogy ha szent a korona, szentet illető tisztelettel 
vigyázzunk a fényére. Elitéli azokat is, akik a 
felekezeti szempontok háborgatásával igyekeznek 
a nemzeti társadalom sorait megbontani. Egyik 
felekezet sem a nemzet, a felekezetek együttvéve 
adják a nemzetei. Nem az a fontos, hogy milyen 
szertartás szerint imádkozunk a magyarok Istené
hez, hanem az, hogy alizatos lélekkel imádkozva 
dolgozzunk, mert ez jelenti a magyar feltámadást.

A továbbiak során az országos főtitkár rá 
mutatott azokra a szociális elgondolásokra, ame
lyeket a Nemzeti Egység meg kíván valósítani. 
Ebben a szociális fejlődésben a magyar inteligen- 
ciának úgy kell kezet nyújtani a kérges kezű mun
kásnak, hogy az a kézfogásból kiérezze a testvéri 
szeretet lüktetését.

Áttért azután a gazdasági ké désekre. Az or
szágnak 12 milió métermázsa a buzafeleslege. Elő
ször el kell helyezni ezt a f lesleget, azulán lehet 
szó az árak szabályozásáról. A Nemzeti Egység 
vezére egy hónap alatt 6 milió métermázsa búzát 
helyezett el a külföldön. Ausztriában 1 milió 2 
százezer métermázsa búzát és 700 ezer métermázsa

lisztet sikerült elhelyezni. Igaz, hogy a magyar 
ipari vámok csökkentésével, aminek lehet, hogy 
az lesz az eredménye, hogy egypár üvegházi gyár
iparunk belepusztul, de végtére fontosabb a gaz
dák megsegítése, mint a gyáripar dédelgetése. Ha 
a bogárhátu házikókba beköl ölik a jólét, ha mo
solyognak a muskátlis ablakos falusi házikók, ak
kor jobb dolga lesz az iparosnak, munkásnak és 
tisztviselőnek is, mindnyájunknak.

Az élénk helyesléstől kísért és nagy tetszés
sel fogadott beszéd u‘án Holitscher Károly 1 :lkes 
szavakkal hivő t föl mindenkit arra, hogy szere
tettel és odaadással a Vezér mellé állva, s min

den, a magyart magyartól elválasztó szempontot 
mellőzve, igyekezzenek sikerre vinni a Nemzeti 
Egységnek az országos főtitkár által is vázolt 
nagyjelentőségű, hazafias törekvéseit

Ezután Matton Bála a szervezkedés módo
zatairól tartott rövid megbeszéést a helyi vezető
céggel, aminek során Súly László választmányi 
tag és dr. Priegl László választókerületi titkár fej
tették ki nézeteiket. Végül dr. Kenessey Pongrác 
főispán, a Nemzeti Egység vármegyei elnökének 
emelkedett szellemű buzdító szavai zárták be a 
nagyválasztmány értekezletét.

Z irc e n .
Délben Marton Béla orsz főtitkár, dr. Ke

nessey Pongrác főispán, Holitscher Károly és Zsin
dely Ferenc képviselők s még többek társaságá
ban autóval Zircre utazott, ahol dr. Cseresznyés 
Jenő kir. közjegyző, zirci választókerületi elnök 
üdvözölte. Itt Zsindely Ferenc mondo t nagy tet
széssel kisért beszédet, Marton Béla pedig ugyan
csak a szervezkedés fontosságát fejtegette.

Zircről a Nemzeti Egység vezetőinek Cse- 
ténybe vitt az útja, ahol őket kastélyában Holitscher 
Károly Iá ta ebédre vendégül. Ebéd útin Dudar 
és Sur községek helyi szervezeteinek vezetői ke
resték föl az országos pántitkáit, aki velük meg
beszélést tartott, majd tovább utazott kőrútjára.

A  Balaton környéke Magyarország nemzeti parkja.
A Balatoni Szövetség fö lterjesz tése  a  korm ányhoz. — É rdekes m egoldás a  ba la tonkultusz  

céljait szolgáló összegek  e lő terem tésére .
A Balatoni Szövetség közgazdasági szakosz

tálya, dr. Iklódy Szabó János kincs'ári főtanácsos, 
a Veszprémi Takarékpénztár igazgatósági elnöké
nek elnöklése alatt Balatonfüreden rendkívül láto
gatott ülést tartott, amelyen úgyszólván az egész 
balatoni érdekeltség képviselve volt. Jel*n voltak 
többek között dr. Darányi Kálmán miniszterelnök
ségi államtitkár, báró Bottlik István felsőházi tag, 
Káli Nagy Dezső min. tanácsos, Totmay Béla a 
postátakarékpénztá' vezérigazgatója, dr. Lóczy La
jos egyet, tanár, Kandó László, a Balaton mi
niszteri biztosa, llovszky János és dr. Juhász 
Mihály kormányfőtanácsosoK és még igen sokan 
mások.

Iklódy-Szabó János elnök, egyúttal a szak
osztály előadója is, hosszabb beszéd kíséretében 
ismertette az összejövetel célját, majd előterjesz
tette az alábbi határozati javaslatot, amelyet köz
érdekű voltánál fogva egérz terjedelmében ismer
etünk :

Határozati javaslat.
A Balatoni Szöveted4 a Balatont körül övező, 

a parttól 3 km ig terjedő területet Magyarország

Nemzeti Parkjának tekinti. Hálás kegyelet és el
ismerés azon férfiaknak, akik úttörő munkájukkal 
az ismeretlenség homályából kiemel’ék a Balatont. 
Az ö küzdelmük a pionír verejtékes munkája. Az 
alapok ma már készek, következik a kiépítés gyö- 

; nyörü munkája.
A Balatoni Szövetség Qömbös Gyula mi

niszterelnök urnák a Nemzeti Munkatervben fog
lalt célkitűzéseit magáévá téve, alapszabályainak 
korszerű átdolgozása, a rendelkezésre álló anyagi 
és erkölcsi erők felhasználása, továbbá a balatoni 
telek- és villatulajdonosok minél nagyobbarányu 
tömörülése utján hozzá kíván járulni ahhoz, hogy 
a magas kormány megajándékozhassa a nemzetet 
a kiépített Balatonnal.

E nagyszerű tó és környéke a természettől 
pazar kincsekkel megáldva, azonban tőke sze
génységünk, részben a nagyobb arányú tömörü
lés hánya miatt még sok tekintetben visszama
radt. Oda törekszünk, hogy ez a mi gyönyörűsé
ges Nemzeti Parkunk, közepén a drágakőként csil
logó Balatonnal, hazánk ifjúságának a jövő mun
kájához erőt adó, a dolgozó rétegeknek regeneráló, 
a munkában megőszült öregségnek felfrissítő fór-

A Komakút és vidéke.
Irta H orváth Cyrill. 2

Persze a kaszinólátogatók száma a kuliura 
fejlődésével egyre szaporodik. Egyszer csak kide
rül, hogy a nagy faveder és a kis bádogvödrök 
nem elégségesek már a fokozott igények kielégí
tésére. A városi tanács összedugja a fejét. A kút 
mellé sürgősen magas emelvényt állíttatnak; lán
cos vizemelő kereket szeret etnek rá, amely egy 
hosszú vascsövön bőven ontja az isteni nedvet, 
de egyúttal remek csörömpölést is ad hozzá, hogy 
a muzsikában messze vidékek gyönyörködhetnek. 
Való, a kút körül immár a saját hangját se hallja 
az emberfia, de ezen igazán nem nehéz segíteni. 
Nem kell hozzá egyéb, csak az hogy a „szavát" 
kiki kellőképen megeressze. Hát ordít, kiabál 
mindenki. Kár, hogy Szent Gellért püspök rég meg
halt, különben ugyancsak összecsapná a szent kezeit, 
hogy milyen furcsa, hangos is a veszprémi magyarok 
„szimfóniája". Kiváltképen az alkonyati óákban. 
Ilyenkor az is kiderül, hogy a nagy vörös 
ház elődében nemcsak püspökségi urak lakoznak, 
mint az idegen gondolná. A széles kapualjon át 
méltóságos ostordurrogás és épületes bőgősek kö
zött ünnepélyesen vonul ki a püspöki tehéncsorda 
a maga bikájával. Idilli és drámai jelenetek. Csön
des és szortyogó vedelés a nagy vályúból; illem, 
leien viselkedés a bika részéről, a női közönség 
harsogó örömére; illendő káromkodások a bére
sek ajkairól; egy-egy sikoltás, ha valami gyerek
félét a bika meg talál kergetni....

Pénteken még jobban fokozódik az „élet". 
A tér tele van kocsival. Itatni kell a lovakat. Ha 
a ló iszik, a gazdája se maradhat szomjas, kivált 
ha vámosi. Vámosi ember dehogy követhetné el 
azt az illetlenséget, hogy kihajtson a városból és a 
vásárból anélkül, hogy a „Bajcos"-t meg ne tisztelné 
látogatásával. Az ösztövé', apró „macskák", a kis 
tatárlovak busán lógatják fejőket kinn a rúd mel
lett; nemes uramék benn hangversenyeznek a 
korcsmában.

„Ha eglialok, eghalok,
Elvisznek a bialok... a bialok... a bialok..."

Furcsa nóts. Mindenki más hangon fújja és 
sehol sincs benne pauza. Szerencsére jön Rózner 
bácsi, a rókaábrázatu kis jebuzeus, aki télen-nyá
ron egy vedlett róka muffot hord a hasán, zöld 
madzagra akasztva, és mindenkinek bátran meg
szokta mondani, hogy: „ösmerlek kivagy, becsü
letes ember vagy, keveset veszel, sokat lopsz". Róz
ner bátya bekiá t a kocsma ajtaján:

— Hej, vámosiak, mind itt vagytok ?
Mintha késsel vágnák el a „bialok“-at.
— Mind itt vagyunk I
— Na hátha mind itt vagytok, akkor semmi 

se vész el — odakünn.
Hanem már fogja is a kilincset és viszi a 

rókabőrt tovább egy házzal. El a „Nap"-ba. Ott 
már lehet üzletet csinálni. Úri kocsma. A „Nap"- 
ban egész cigánybanda muzsikál, akár csak a 
„Koronádban. Egyszer az öreg Kis Jancsi, más
kor Darázs Miska. A Jancsi többet tud, a Miskát 
„malacbandá"-nak csúfolják, de azért Ő is legény

a talpán.; Hanem hát nem ez a fontos. A fő az, 
hogy a „Nap"-nak nagy szállója van, bálokra, 
nagy ebédekre, vacsorákra alkalmatos és itt tart
ják a színházi előadásokat. Veszprém városára a 
„Nap"-ból áradnak a Thália világító és melegítő 
sugarai. A „Nap“ a veszprémi kultúra egyik 
gócpontja.

Persze, a derék piarista professzorok bölcs 
emberek, a diákgyereket nem szabadítják rá a 
komédiára. Csak akkor, ha valami nekivaló becsü
letes darabot játszanak. Ezért a műsorról nagyon 
bajos volna beszámolni. Egy bizonyos : a gyerekek itt 
látják először d „Vén bakancsos és fia, a huszár"-!, 
a Violát, Falu rosszát, Lear királyt, a Cornevillei 
harangokat, a Peleskei nótáriust, a Molnár és 
gyermekét Néhanapján műkedvelők lépnek a szín
padra. Szegény Polgár Gyula a tűzoltóság zsenge 
napjaiban egy „Tűzoltók" cimü darabbal kedves
kedik a n. é. közönségnek. Nagyon ügyesen ját
szották és görögtüz is volt benne. Más alkalom
mal egy operett, a „Pajkos diákok" kerül színre. 
A „Pajkos diákok" a veszprémi polgári dalárda 
derék tagjai, az orkeszter a Kis Jancsi bandája. A 
fösvény: Matuschek—Mátrai László ur, székes- 
egyházi zenész és a dalárda karmestere. Minden 
pompásán m ent; a n. é. publikum hasát fogta 
neveltében. A hórihorgas Matuschek frenetikus 
hatást gerjesztett a drasztikusan megjátszott kutyás 
jelenettel. Az újságok orrukat fintorgatták; de a 
nemes gimnáziumi ifjúság még hónapok múlva is 
nagyban „derült" a tükörre formált és egy képen 
megszánkáitatott pincsi esetén, ahogy azt M. ur 
„megcselekedte". (Folyt, kövj

Ó d o n  t a n k ö n y v e k  f e l e á r b a n  k a p h a t ó k  Fodor könyvkereskedésében.
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rása, az ország idegenforgalmának pedig minél 
hatalmasabb vonzó erflvel bíró területe legyen.

Programunk felöleli a fürdöcélokat is szol- 
gáló minél higiénikusabb partrendeséit, minél több 
motorost, vitorlást, evezőst és hidroplánl a Bala
tonon. Meg akarjuk oldani az utcák, utak építését, 
tertiletszabályozást, a körzet egész területén a vil
lany bevezetését, a vízvezetéki és csatornázási 
munkálatokat. Alá akarjuk támasztani az építke
zési tevékenységet ízléses és gyakorlati tervekkel 
és olcsó épitö anyaggal. További tervünk az igé. 
nyekkez alkalmazkodóan turista és nagyszállók 
építése. Meg akarjuk oldani a fásítást, gyümölcsös 
kertek létesítését, csemegeszőlővel beültetett terű 
lelek szaporítását, nagyszerű fajborainknak, mint 
típusos boroknak piacra hozását. Meg akarjuk 
szüntetni azt az anomáliái, hogy boraink a má 
sodlagos kulturnépek termékeihez hasonlóan ne 
saját nevükön kerüljenek forgalomba, hanem az 
idegen, de nálunknál életrevalóbb nemzetek gyen
gébb bormárkáinak feljavítására szolgáljanak. Ter
veink megvalósítására szükségünk van egy, a Bala
ton idegenforgalmára minden tekintetben felkészült, 
továbbá a vidék speciális termelésében szakértő, 
munkás, dolgos generációra, amely a maga em
beranyagát elsősorban az itl lakó őslakosságból, 
de ezenfelül mindazokból is menthetné, akik az 
ország minden részéből itt letelepedtek, vagy lega
lább is itl Kikel vásároltak. Ebben a beállításban 
azonnal feltűnik annak a gondol rínak a helyessége, 
amely a megszüntetésre Ítélt balaíonarácsi szere 
te'ház helyén egy gyümölcs-, szőlő- és kertészeti 
iskola felállítását tartaná szükségesnek.

A felsorolt feladatok elvégzése egy nagy
arányú népmozgalmat, az uj, de hivatásuknál fogva 
állandóan nem itt lakó leleklulajdonosok gya 
kori balatoni utazását, a Balaton mellett lakóház- 
és telektulajdonosoknak pedig, az idegenforgalmat 
szolgáló szükségleteik beszerzésére, elsősorban 
Budapestre és egyéb városokba, Veszprém, Ta 
polca, Keszthely, Nagykanizsa, Kaposvár és Szé
kesfehérvárra való gyakori utazását tenné szüksé
gessé. Ezenkivül szükség volna egy nyugodl, nem 
türelmetlen tőkére, amely a maga jövedelmezősé 
gét nem a minél magasabb kamatozásban, hanem 
az általános gazdasági fellendülés révén előálló 
közvetett haszonban látná.

Mindezen feladatok megoldhatók volnának 
a magas kormánynak a Balaton hazai és nemzet
közi értékét átérző gesztusával. Az eszme Baross 
Gábor elgondolásához hasonló, amely annak ide
jén a maga zóna dijszabá-ával világvárossá tette 
Budapestet. Tisztelettel kérjük a magas kormányt, 
méllóztassék a Balatoni Szövetség által tagokként 
igazolt, a fenti körzetben villa- vagy telektulajdon 
nal bitók és családtagjaik tészére általában 50Va- 
os, a tisztviselőkedvezménnyel bitók és családtag
jaik részére pedig SO"/«■ os menetdíj kedvezményt adni.

Érdekes körülmény, hogy területi szempont
ból nézve a kért kedvezmény túl nagynak nem 
mondható és azt csak a Balatonvidék közigazga
tási széttagoltsága mutatja látszólagosan nagyter- 
jedelmünek. Az egyetlen Debrecen vagy Szeged 
város halárának úgy hossza, mint szélessége a Ba
latonnál lényegesen nagyobb. E kedvezmény meg
adása azonban ennek dacára szövetségünknél egy 
oly nagyarányú tagdijszaporulatot idézne elő, hogy, 
egy aránylag mérsékeli tagsági dij esetén is, éven- 
kint sok százezer pengő és a további évek folya
mán előreláthatólag folyton emelkedő összeg, ille
tőleg ennek tőkésitzll átszámítása esetén sok sok 
milió pengő állana az előadott nagyfontosságu 
feladatok végrehajtására, rendelkezésére. Az összeg 
hováforditása tekinetében természetszerűleg hajlan
dók vagyunk a Balatoni Intéző Bizottság legszigo
rúbb ellenőrzésének magunkat alávelni.

A mi elgondolásunk szerint elsősorban a már 
meglevő, nagyobbszabásufürdőhelyeinknek a nyugati 
igényeknek megfelelő színvonalra való emeléséről 
lenne szó és mellette fokozatosan fejleszthetők 
volnának azok a helyek is, amelyeket az egyszerűbb 
igényű közönség látogat. Viszont helytelenítjük azt 
a felfogást, amely minden fejlődést kizárólag né 
hány kiválasztott helyre kíván tömöríteni. Minden 
olyan telekvásárlás, amely a Balaton bármely pont
ján egy kukoricás vagy krumplis földből gyü
mölcsös, vagy zöldséges kertet varázsol egy kis 
weekendházzal, már hódított terület a balaton- 
kultusz szempontjából. De ezeket a vásárlásokat 
és telepü’éseket is bizonyos rendszerbe kell önteni, 
ez a célunk a villa- és relektulajdonosok tömörí
tésével és a terület szabályozásához szükséges tő
kék előteremtésére irányuló törekvésünkkel.

A balatoni forgalom céljaira jellenleg beállí
tod vonatok előreláthatólag képesek volnának a

menetdijkedvezmény révén előálló nagyobb forgal
mat is lebonyolítani. Hiszen a mai vonatok egy 
jövőbeni nagyobb forgalom fejlesztése reményében 
állíttattak be a mai sűrűségben és azok ma egyál
talában nincsenek kihasználva. így az állam, a Ba
latont övező Nemzeti Parknak csodálatos felpezs- 
düléséből származó közveteti előnyökön kívül, már 
most rentábilissá lehetné azokat a vonatokat, vagy 
legalább is enyhíthetné azok mai deficitjét, amelyek 
a jelen pillanatban alig előrelátható időn belül vél 
nának egyébként jövedelmezőkké.

Mi ismerjük Gömbös Gyula miniszterelnök 
urunk és kiváló szakminiszter munkatársainak, el
sősorban Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi mi
niszter ur nagyvonalúságát, akinek reszortjához 
kérelmünk tartozik, miért is teljes bizalommal vár
juk ez Ugybeni döntésüket.

A határozati javaslat fölöt! é énk vita indu t 
meg, valamennyi felszólaló, elsősorban Darányi 
Kálmán államtitkár, elismerték a javaslat nagy 
gyakorlati értékét és a gyűlés egyhangúlag kimon- 
dotla, hogy azt a kormányhoz sürgősen felterjesz- 
szék, A gyűlés emelkedett hangulatban azzal az 
álialános meggyőződéssel oszlóit szét, hogy a ha
tározati javaslat propozicióinak megvalósu ása az 
eddig lehetetlennek látszó prob'émákat rövidesen 
megvalósítaná és a Balatont s az őt övező Nem- 
zrti Parkot a fejlődés eddig nem is sejtett útjára 
segítené.

H Í R E K .
— Személyi h írek . Dr. Rótt Nándor me

gyéspüspök, mint a római német-római kollé
gium volt növendéke, szerdán résztveti a kollé
giumban végzett papok szegedi találkozóján. A 
főpásztor kíséretében voltak a veszprémi egyház
megyéből dr. Pfeiffer János püspöki levél'áros és 
dr. Iker István vaszari plébános, akik színién Ró
mában tanultak. — Dr. Kenessey Pongrác, várme
gyénk főispánja, hétfőn é j kedden családi ügyben 
Sopronban tartózkodott.

— Áthelyezett és  kirendelt segéd lelké
szek. A dunántúli reformá'us püspök M akit János 
veszprémi é i Kiss Lajos esztergomi segédlelkésze
ket kölcsönösen áthelyezte. — Ugyancsak a ref. 
püspök szept. 1. ével Vdrady Ferenc oki. lelkész- 
tanítót Pápakovácsira segédlelkésztanitói minőség, 
ben kirendelte.

— Kalazanti Szent József ünnepély a 
piáristAknál. A veszprémi kegyes tanilórendi gim 
názium vasárnap ünnepelte meg Kalazanti Szent 
Józsefnek, a rend alapítójának emlékét Reggel a 
piarista templomban ünnepélyes szentmise volt, 
amelyet Gombos Antal háztőnök, a gimnázium 
igazgatója mondott a rendtagok segédletével.

— Szent Bern át ünnepe Zircen. Zircről 
jelentik: A zirci ciszterci monostor szerdán ünne
pelte meg a rend alapítójának, a 780 évvel ezelőtt 
elhunyt Szent Bemátnak emléknapját. Az ünne
pélyes nagymisét dr. Werner Adolf apát celebrálta, 
az ünnepi szentbeszédet pedig dr. László Vince 
ciszterci tanár mondotta. Istentisztelet után a rend
tagok az apáti parkban felállított Szent Bernát 
szoborhoz vonultak körmenetben, ahol a Minden- 
szertek-litániajárás elmondása után visszatértek a 
templomba, áldásra. Az egyházi ünnepségen a 
hatóságok, nagyszámú hivő, a cserkészek, a szív- 
gárdista leánykák és a Mária-kongregáció tagjai 
zászlók alatt jelentek meg.

— K isgazdák lá togatása  Veszprém ben. 
Amint már jelentettük, szeptember 2 án. ma szom
baton 26 törökszentmiklósi kisgazda látogat el 
Veszprémbe 8 ide d. e.háromnegyed 11 órakor ér
keznek meg. A kisgazda kirándulókat Brandt 
Vilmos ny. főispán, országgyül képviselő, a Nem
zeti Egység országos háznagya vezeti s együtt 
jönnek velük dr. földeáki Ndvay Imre, a tiszai 
középjárás szolgabiiája, Orosz András főjegyző, 
Török Rezső esperesplébános, Gadl István ref. 
lelkész, Gulyás Mátyás gazd. tanácsos, hitelszö
vetkezeti igazgató stb. Az ünnepélyes fogadtatá
sukról, amely a városháza előtt lesz, a városi 
Idegenforgalmi Bizottság gondoskodik, de meg
győződésünk, hogy a város közönsége, amely a 
külföldi cserkészek ideé kezésénél is kimutatta ma
gyar vendégszeretetét, alföldi magyar testvéreinket 
is hasonló szeretettel fogja fogadni. A kiránduló 
kisgazdák megtekintik a várost, majd fél 1-kor 
ebédelnek a Koronában s azután tovább utaznak.

A M. Kir. 31. Osztály sorsjátékra 
so rs jeg ye it

már most 
beszerezheti

Szűcs Ede Bankházánál
a m. kir. osztálysorsjatók föárusitó helyén 

Veszprém.

— Kedvezm ényes tan d íja t fizetnek a  
hadigondozo ttak  gyerm ekei. A HONSz orszá
gos elnökségének közbenjárására a kultuszminisz
ter elrendelte, hogy a hadirokkantak gyermekei 
vagy hadiárvák az állami és róm kát. középisko
lákban, felső kereskedelmi és polgári iskolákban 
kedvezményes tandijat fizethessenek. A kedvez
ményre való jogosultságukat a tanulók ez évben 
még az „egyéni lap* pal, „hadiárva gondozási 
igazolvány- -nyal vagy ezek másolatával igazolhat
ják, mig a jövő tanévtől kezdve csak a „hadigon
dozási igazolvány- , vagy ennek másolata szolgál
hat igazo'ásul. Ezzel a rendelettel megszűnt az 
iskoláknál az igazolás tekintetében eddig fennállott 
bizonytalanság. A tanulók fizetési kedvezményeiről 
a kultuszminiszter által kiadott 1759., 1760. és 
1761 — 1933, sz. eln. rendeletek intézkednek.

— K irendelt betétszerkesztők . Az igaz
ságügyminiszter Csongár János enyingi és Blum 
József veszprémi telekkönyvvezető betétszerkesztőt 
Kaposvárra a kataszteri lap időszaki változásainak 
kiigazítására kirendelte.

— Áthelyezett OTI főorvosok. Az OTI 
vezérigazgatósága dr. Inczt Ferenc veszprémi OTI 
főorvo.t Győrre hasonló minőségben, dr. Magassy 
Gábor visegrádi szanatóriumi főorvost Balaton
kenesére hasonló minőségben áthelyezte.

— A fiatal lányok legkedvesebb lapja, a 
Magyar Lányok érdekes pillanatfelvételeket közöl a 
cserkészvilágtáborozásról. Folytatódnak Bibó Lajos 
és Pálosy Éva regényei. Ego, Geöcze Anna, S. Bo
kor Malvin, Koeáryné Réz Lola Írtak szép elbeszé
léseket, szindbrabokat é i cikkeket. Tarka rovatok 
és az „Otthonunk- c. melléklet gazdagilják még a fő
lapot A magyar leányifjuság népszerű hetilapjából 
szívesen küld mutatványszámot a kidóhivatal: Bpest 
V I, Andrássyut 16. Előfizetése negyedévre 4 P.

— Az alispán  nem megy nyugdíjba. 
Megmutatták nekünk a Szfehérvárott megjelenő, de 
Veszprémbe is küldött Dunántúli Hétfői Újság 
legutóbbi számát, amely hangzatos címek ala t 
foglalkozik dr. Horváth Lajosnak, vármegyénk al
ispánjának nyugdíjazási ügyével. „Autentikus for
rásból- nyert, de mégis „fönntartással- közölt 
értesülése szerint a minisztertanács legutóbb úgy 
döntött, hogy a szolgálatban visszatartott főtiszt- 
viselők határidejét tovább nem hosszabbítja meg 
s ezokból az „alispán szeptember elején beadja a 
nyugdíjaztatása iránti kérését és ezt a szeptem
berben megtartandó rendes vármegyei közgyűlés 
tudomásul véve intézkedni fog, hogy az uj alis
pán megválasztása a decemberben tartandó ren
des közgyfi'éaen megejthető legyen- . És már közli 
is — a várm. főjegyző nevének alapos elferdíté
sével — a három alispánjelölt nevét. Ezzel szem
ben meg kell állapítanunk, hogy a minisztertanács 
a lap szerint jelzett álláspontra nem helyezkedett, 
Horváh Lajos alispán nyugdíjaztatása iránt a kér
vényét nem adja be és igy a szeptemberi megye- 
gyűlés ezt a kérdést egyáltalán nem is fogja  
tárgyalni.
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— Csak készpénzért lehet iskolakOny-
ve t vásárolni. A kultuszminisztérium, a nehéz 
gazdasági viszonyokra való tekintettel, az iskola- 
könyvek árait a könyvkiadókkal lényegesen le- 
87á littatta s most a könyvkereskedők az eddigi 
bruttó 2 5%  helyett csak 15 %-ot kapnak a köny
vekből és viselik a portóköltséget is. Minthogy a 
kiadók iskolakönyveket kizárólag utánvétellel szái- 
litanak s abból egyetlenegy példányt sem vesznek 
vissza, a Magyar Könyvkereskedők Orsz. Egyesü
lete utasította tagjait, hogy tankönyvet hitelre, rész
letfizetésre eladni tilos.

— Adományok Laczkó Dezső szobrára. 
A Veszprémi Diákázövetség utján az emlékmű 
bizottsághoz csütörtökig a következő adományok 
érkeztek: Erhardt Gyula Bpest 3, Mátrai Ferenc 
Pilisszentkereszt 3, Erdélyi István Bábonymegyer 
2, Vüághy Károly Magyaróvár 5 P.

— A robbanó  cukor. Külföldön nagy fel- i 
tűnést kelteit egy fiatal tudós kísérlete. Olyan au- 
tót akar feltalálni, amit benzin helyett cukor hajt. í 
A cukorpor ugyanis éppen úgy robban, mint a 
benzin és emellett hamu nélkül ég el. A fiatal tu
dós magyar s mielőtt külföldre került volna, Tol
nai Világlapja munkatársa volt.

— H arm adrendiek  zarándolata . A Szent 
Ferenc veszprémi harmadrendje szeptember 12.-én 
zarándoklatra indul Bodajkra Útirány Zirc, ahol 
az apátsági templomban szentmisét hallgatnak s 
megnézik a monostor nevezetességeit. Bodajkon 
ájtatosság. Visszatérőben Szfehérvárott Prohászka 
püsrök sírját is felkeresik. Bővebbet a ferences 
zárdában, ahol előjegyzéseket elfogad a vezetőt ég.

— Uj zeneiskola Veszprém ben. Minthogy 
lapnyomás közben kaptuk az értesítést, igy csak 
röviden közölhetjük, hogy az idei tanévvel uj zene
iskola nyílik meg Veszprémben. A hegedütansza 
kot és kamarazenét dr. Rdczné Havass Annus 
oki. hegedüművésznő vállalta, akinek neve nem
csak Magyarországon, hanem a külföldön is első 
márkájú. De nemcsak mint művész, hanem mint 
hegedűtanár is kiváló, tanítványai közül többen a 
Zeneakadémián vizsgáztak. A magánének és zene
elmélet tanítása Kecskés Lajos székesegyházi fő
kántor, oki. énektanár, az Árpádházi Boldog Mar
git Vegyeskar karnagyának szakavatott kezében 
lesz, s azok a kiváló sikerek, amiket zenei térfn 
eddig elért, minden szónál szebben tanúskodnak

mellette. A csellót Baranyai László, eiidőszerint 
szombathelyi tanár tanítja, a zongoratanszak még 
tárgyalás alatt áll. Az uj zeneiskolába minden 
zenei tanszakra szept. 3.-ától naponkint lehet be
iratkozni d. u. 2-től 5 óráig R. Havass Annusnál 
(Szabadság tér 7., I.) és déli 12 tői d. u. 3 óráig 
Kecskés Lajosnál (Vár 7.) A beiratás dija 2 P, 
tandíj 10 P, de szegénysorsu diákok kedvezmény
ben, s ha tehetségesek, tandíjmentességben része
sülnek.

— M eghosszabbíto tták  a  balatoni ha jó 
zást. A Balatoni Hajózási R. t., tekintettel az isko
lai szünidő meghosszabbítására, nyári menetrend
jét szintén meghosszabbította. Eszerint a jun. 26.- 
tól szept. 3.-ig érvényes menetrendben feltüntetett 
összes hajójáratok, valamint a Földvár és Szemes 
között beállított különjáratok bezárólag szeptember 
10.-ig közlekednek. A szántód-tihanyi révhajó aug. 
10.-től szept. 3.-ig hirdetett sűrített járatait ugyan 
csak bezárólag szept. 10.-ig tartják fenn.

— Eljegyzés. Steidl József áll. felső kér. isk. 
tanár leányát, Mancikát eljegyezte ifj. Incze Antal 
oki. gyógyszerész, id. Incze Antal ny. polgármes
ter fia. (Minden külön értesítés helyett.)

— T anitói áthelyezés. A kultuszminiszter 
Fülöp László csékuti tanítót Sárvárra helyezte át.

— Ami természetes, abban lehet bízni,
Ki „lgmándit“ használ, nem fog csalatkozni.
— Az Én Ú jságom . Szebbnél szebb mesék, 

versek mulattatják a szünidőben Az Én Újságom 
kis olvasóit. Folytatódik két regény, Kis Hírek, 
vezércikk, a Szerkesztő bácsi üzenetei, Ali basa 
és a Kacsa stb. vannak a lapban. Az Én Újságom 
kiadóhivatala szívesen küld mutatványszámot: 
Bpest, VI. Andrássy-ut 16. Előfizetési dij negyed
évre 2 P.

— M ag án  ze n e is ko lá m b an  a
beiratások megkezdődtek. T anítás 
úgy zongora-, mint énekszakból a leg
m agasabb kiművelésig, a  Zeneművé
szeti Főiskola m ódszere szerint. Be
iratkozni lehet naponta: H e rin g  Já- 
nosné zenetanárnő, Kossuth Lajos-u. 
10. sz. 235

— B eiratások V eszprém ben. A kegyes- 
rendi gimnáziumban szeptember 5. én é3 6. án a 
magántanulók irárbeli vizsgája, 7.-én a magántanu
lók szóbeli vizsgája, 9.-én pedig a javító vizsgá
latok lesznek. A pótbeiratások 12.-én és 13.-án 
naponta 9— 12 óráig. Behatási dij 24 P, mely 
azonnal készpénzben lefizetendő. Szept. 14 -én fél 
9 kor ünnepélyes „Veni Sancte", 15.-én osztály
rendezés lesz, mig az előadások 16.-án reggel fél 
8 kor kezdődnek. — Az áll. fiú  felsőkereskedelmi 
iskolában a javító vizsgálatok szept. 11.-én és 
12.-én, a behatások 13.-án és 14.-én, a tanév
megnyitó istentiszteletek 15. én lesznek. — Az áll. 
polg. fiúiskolában szept. 11.-én 12.-én tartják a 
pótló és különbözeti vizsgálatokat, mig a pótbe-

Poloskát
ciángázzal irt
Fischerés Társa, Székesfehérvár, Kossoth n. 6,

Veszprémi megbízott szívességből: 
Schlögi, Rohonczy-tór 1, 
O lcsó ! G a ra n tá lt I  74 D is k ró t!

Íratások 13.-án és 14.-én lesznek. A tanévet 15.-én 
reggel 8-kor nyitják meg ünnepéllyel. — A társu
lati kereskedő tanonciskolában a beiratások 11.-én 
és 12.-én délután 3—5 ig lesznek a felsőkereske
delmi iskola épületében. A beiratkozáskor 2 P  be
hatási és 3 P negyedévi tandíj fizetendő le. A 
munkaadók tanoncaikat, illetőleg kifutóikat ponto
san beíratni kötelesek. — A városi fiú- és ledny- 
iparostanonciskolában a behatások szept. 3—6. -ig 
lesznek, a tanévmegnyitás pedig 18.-án. Minden 
szerződtetett és próbaidős fiú- és leánytanonc kö
teles beiratkozni, de a nagykorúak beiratkozás után 
felmentést kérhetnek.

— A „Nyil" legújabb száma „Az ember
bábu* Biiky Györgytől, ára 10 fillér.

— G erm ánsirm ezö t ta lá ltak  V árpalo ta  h a 
tá ráb an . RhéGyula, a vármegyeimuzeum nagytudo- 
mányu igazgatója értékes régészeti emlékeket tárt fel 
Várpalota határában, a csákányhidi dűlőben fekvő 
homokbányában. A lelet egy vegyes népvándor
lás korából származó, valószínűleg germán sirmező. 
Az ásatások, amelyek Faller Jenő bányafelügyelő 
régebbi leletei és útmutatásai alapján folytak, bő
séges és nagyértékü anyaggal gyarapították ismét 
a Veszprémvárm. Múzeumot és megbecsülhetetlen 
adatokat szolgáltatnak vármegyénk őstörténetéhez.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (2 ) éj 
vasárnap (3 ) Brigttte Helm felejthetetlen filmje: 
„Monté Christo grófnője.* A címszerepben Brigitta 
Helm, a kedveit és tehetséges német filmszinésznő 
ismét uj oldaláról mutatkozik be. Változatos, ka
landos szüzéé keretében a Semmering szép tájait 
hozza elénk. A női főszereplő partnerei Lucie 
Englisch és Rudolf Forster. Ezenkívül kisérő mű
sor és Magyar Híradó. — Szerdán (szept. 6.) csak 
egy nap, kivételesen három előadásban, filléres 
helyárakkal, reprizben : „Paprika kisasszony“ (Pesti 
leány Berlinben), Gaál Franciska nagysikerű filmje 
9 felvonásban. A többi szereplők: Paul Hörbiger 
és Paul Heidemann. Kedves mese, élvezetes mu
zsika. — Csütörtökön (7 ), pénteken (8 ), Kisbol- 
dogasszony ünnepén, minden előadáson mérsékelt 
helyárakkal: 9Schönbrunni álom" c. gyönyörű 
filmalkotás. Ezen előadások jegyeiből a filléres 
előadásoknak megfelelő helyár a szombat-vasár- 
napi jegyváltásnál visszatérittetik. Az előadások 
kezdete szombaton, csütörtökön fél 7 és 9, szer
dán, pénteken, vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor.
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— H irtelen h e li l .  Dr. Kenyeres Elemér 

egyelemi magántanár családjával Siófokon nyaralt 
a hétfőn este elhatározta, hogy Bpestre utazik dolgai 
ellntézéie végett. Családjával ment a siófoki vasúti 
állomásra. Amint a pénz'á'hoz lépetl, hogy jegyet 
váltson, elsápadt, megtántorodott és végigzuhant 
az állomásépület padozatán. Hozzátartozói ijedten 
rohantak hozzá, csakhamar orvost is kerítettek, aki 
megállapította, hogy segítség nincs, Kenyeres 
professzor szivszélhfidés következtében hirtelen 
meghall.

— F e lak asz to tta  m agát. Pdpiróí jelentik: 
Kúp községben Szalui Károly 54 éves fOldmives 
éjjel pajtájában felakasztotta magát s mire észre
vették meghajt. Végzetes elhstározáiának okát 
nem tudják.

— H alálra  tip o rta  a  tehén . Gaschier Já
nos németbányái fOldmives 11 eves /ózsi nevű 
siketnéma fia a teheneket akarta kikajtani a mezére. 
Útközben az egyik tehén kötelét vesztére a dere
kára csavarta, a tehén valamitél megijedt, a gyer
meket elrántotta és fu'ás közben a fejére lépett 
Oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy még a 
helyszínen meghall.

— A gyerm ekjá ték  vége. Pordin Ilona 
somhegyi 10 éves leány ugrándozva játszadozott, 
miközben elesett és jobb karja eltörött. — Jezer- 
nltzky Sándor nevű fiú játékból elgáncsolta Cseter 
Mária 8 éves pápai leánykát, aki egyensúlyt vesztve 
elesett és az üvegcserepek bal tenyerét annyira 
összevagdostik, hogy kórházba kellett szállítani.

— E lkap ta  a  k a rjá t a  cséplőgép szija. 
Mikalics Lajos pápateszéri gépészkovácsnak csép- 
lés közben a szíj elkapta balkarját és azon nyilt 
törést okozott. Beszállították a pápai Irgalmasok 
kórházába, ahol megoperálták.

— O ilbert M oreit francia tengerésztisztnek 
egy tengerparti kastélyban két leány akad az út
jába és hétpróbás szerelem kell hozzá, hogy a 
kegyetlen játékon át megtalálja az igazit. Errél j 
szól Gaslon Soissons kitűnő regénye. Megjelent
a Milliók Könyve legújabb számaként, ára 20 fill., 
kapható mindenütt.

— E lü tö tte  az autó. Bódog Etel 13 éves 
siófoki leány egy autó előtt át akart futni az utón, 
ugyanakkor azonban egy másik autó, amely szembe 
jött vele, elütötte. Könnyebb sérüléseket szen
vedett.

— B elefulladt a  B alatonba. Horváth János 
14 éves nagvberényi fiú a siófoki strandon für
dőit. A fiú i  figyelmeztetések ellenére, a tilos táb
lán túl, a mély vízbe ugrott, s minthogy úszni nem 
tudott, belefulladt.

— K annával beverte  a  fe jé t. Szabó JánoBné 
veszprémi asszony az utcán összeveszett Jdnosik 
József kőműves segéddel, aki az asszony kezéből 
a vizes kannát kicsavarta s azzal koponyáját több 
helyen bezúzta. A sérültet a mentők a helybeli 
kórházba szállították.

— K im ent m eghaln i az  erdőbe . Rechner 
József 70 éves zirci napszámos elkeseredésében 
kiment a Pintér-hegyi erdőrészbe s ott meg is halt. 
Mire néhány napra rátaláltak, hullája már osz
lásnak indult.

— T űz. Pipáról jelentik: Szombatról va
sárnapra virradóra Mezőlak községben nagy tűz 
pusztított. Kdlnilzky Gusztáv nagybérlő aszlagokba 
rakott, 2500 kereszt gabonája kigyulladt és 20.000 
P  értékben elégeti. A kár biztosítás révén részben 
megtérül. A csendőrség megállapította, hogy a tűz 
öngyulladás folytán keletkezett.

— A ngol é s  z o n g o ra  ta n á r n ő ,
a newyorki egyetem volt hallgatója, 
nagy gyakorlattal és speciális mód
szerrel, lakás és ellátás, valamint dí
jazás fejében tanítást vállal. Bővebb 
felvilágosítást ad dr. Kun Lajos 
főrabbi. 232

— Z o n g o r a ta n i tá s  Több ol
dalról történt szives érdeklődés folytán 
értesítem a t. szülőket, hogy z o n g o ra  
ta n ítv á n y o k  előkészítését készséggel 
vállalom a délutáni órákban. Czim: 
Dr. Rácz Gyula, Szegfü-utca 5. 237

— Z o n g o r a ta n i tá s r a  tanítvá
nyokat elvállal V S rő s  R ó zsi zene- 
akadémiát végzett zongoratanárnő, 
Veszprém, Kökép-utca 7. Jelentkezni 
lehet egész nap. 233
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VESZPRÉM.
Szabadság-tér 3. Telefon 54.

Tegyen próbarendelést!

— Szerető unokatestvérek . Zircröl jelen
tik : Tenk Menyhért é j unokatestvérei, Tenk Meny
hért és András egy udvarban laknak Lókuton. 
Örökség miatt a két család között állandó a per
patvar. Múlt vasárnap a korcsmában iddogáltak. 
Záróra u'án hazatértek, de nem nyugvóra, hanem 
az udvarban összevesztek és családi ügyüket, egy
mást agyba főben verve, össze-visaza azurkálva 
intézték el é j — re bene geata — csak azután 
mentek nyugovóra. Másnap azonban nemcsak a 
körorvos, hanem még a csendőraég is beleavat
kozott a családi ügybe.

— ő s z i  é s  t é l i  d iv a tla p  u jd o n a é g o k  n a g y  
v á la s z té k b a n  k a p h a tó k  FODOR FERENC k S n yv-  
kar a a k a d é a é b a n .

f
Forrón szeretett, felejthetetlen jó férjem 

elvesztése alkalmával kifejezett jól eső részvét- 
nyilvánításáért, mellyel mélységes fájdalmunkat 
enyhíteni óhajtották és a megboldogulttól — 
utolsó üdvözletül — virággal is búcsúztak, fogad
ják úgy a magam, mint családom minden egyes 
tagjának soha el nem múló hálás köszönetét.

Veszprém, 1933. augusztus 23.
m a z e r ic z i

MEZRICZKY KAROLYNÉ 
233 é a  c s a lá d ja .

Anyakönyv.
Születés : Mustos József napsz. és Hauser Margit fia 

József r. k. — Török Albert és Weszely Gizella leánya Lenke 
Gizella r. k. — Kaptay Antal m. kir. honv. százados és 
Vénis Vilma leánya Veronika r. k. Vitéz Horváth János 
városi kocsis és András Katalin fia János r. k. — Hoffmann 
István napsz. és Istenes Vilma leánya Terézia r. k. Mol
nár István kőműves s. és Huiber Mária leánya Mária r. k. 
— Antal Mária házt. alk. fia Sándor r. k.

Halálozás: Papp Ilona 2 h., r. k. — Geiger Tibor 8 
h., r. k. — Krausz Jozefin 67 é., izr. — Durecz Edit 6. h., 
r. k. Józsa István főldm. 46 é., ref. - Horváth Károly 
5 é., r. k. — Kék Mária oki. óvónő 52 é., r. k.

Házasság: az elmúlt héten nem köttetett.

KÖZGAZDASÁG.
A G azdaság i E gyesület a  gabona

á r a k  zu h a n á sa  allén .
A Veszprémvármegyei Gazdasági Egyesület 

j vasárnap Holitscher Károly gazd. főtanácsos, or- 
srszággyülési képviselő, nagybirtokos, majd dr. 
Jókal-\hász Miklós nagybirtokos elnöklése alatt 
igagatóaválasztmányi ülést tartott. A tanácskozás 
legfontosabb tárgyát a gabonaárak katasztrófáiig 
csökkenésének kérdése képezte. Az egyesület nem 
nézheti téllenül a gabonaárak nagymétrékü zuha
nását amely az idei jó termés ellenére a gazdák hely
zetét még súlyosabbá tette. Ezért a választmány 
elhatározta, hogy szeptember 10 én, vasárnap d. e. 
10 órakor Veszprémben, a vármegyeháza kistermé
ben értekezletet tart, amelynek tárgyát a gabona ár
alakulása fogja képezni, az értékesítés lehetősége 
és annak megvitatása, hogy milyen intézkedésekkel 
lehetne elfogadható árnivót biztosítani. Az értekez- 

: lefre az egyesület az alább is közölt meghívóval meg- 
■ hívja a termelő gazdákat, a malomtulajdonosokat és 
1 gabonakereskedőket, felkérik továbbá a községeket,
! hogy magukat az értekezleten képviseltessék.

A burgonya árának szabályozása céljából 
szükségesnek tartja a választmány a belső piaci 
értékesítés megszervezését, egy burgonyaértékesitő 
gazdakartel létesítését s ennek elérése céljából pár
tolja a Felsődunántuli Mezőg. Kamarának a föld
művelési kormányhoz intézett azt a felterjesztését, 
amelyben a burgonyaértékesitési konferencia össze
hívását kéri. A fővárosnak burgonya-ellá'ása ügyé
ben pedig a kötöttforgalom mellett foglalt állást 
a választmány. A gazdaadósságok végleges rende
zése, megfelelő terményárak biztosítása, karlelek 
megrendszabályozása, a földbirtokot terhelő adók 
egységesítése és a terményárakhoz való arányosí
tása ügyében a választmány a Nógrád és Hont k. 
e. e. vármegyék Oazd. Egyesületének egy országos 
gazdagyülés összehívása iránt tett indítványát tette 
magáévá. A Magyar Földbérlők Ssövetségének a 
nyíregyházai bérlőnagygyülésen hozott és a kor. 
mány elé terjesztett határozatát hasonló felterjesz- 
iéssel támogatja. Biztosítási ügyekben az egyesület 
az OMGE biztosítási tanácsadó irodájával szoros 
kapcsolatba lép, úgy, hogy módjában van az egye
sület titkári hivatalához forduld gazdáknak szak
szerű tanácsot adni s egyes ügyek szakszerű meg
vizsgálását vállalni.
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Meghívó. A Vesz prém vár megyei Gazdasági 
Egyesület szeptember 10.-én, vasárnap d. e. 10 
órakor Veszprémben, a vármegyeháza kistermé
ben a gabonaárak alakulása, értékesítési lehetősége 
és az ezzel kapcsolatos kérdések megvitatása cél
jából értekezletet tart, amelyre az érdeklődő gaz
dákat, malomtulajdonosokat, gabonakereskedőket 
tisztelettel meghívja a Veszprémvdrmegyei Gazda
sági Egyesület elnöksége.

* A Faluszővetség k iállítása. A kormány 
balatoni propagandájába szerves egészként illeszke
dik bele a .Faluszővetség" balatonfüredi kiállítása, 
amelyet Darányi Kálmán miniszterelnökségi állam
titkár, a kerület országgyűlési képvselője nyit meg 
szeptember 8.-án d. e. 11 órakor a füredi gyógy
terem épülete elölt. A kiállítás 14 szakcsoportban 
mindazt bemutatja, amit a járás gazdasági és kul
turális élete produkál. Különösen érdekes és ta
nulságos lesz a fürdőügyi oszláty, amelyen az Or
szágos Társadalomegészségügyi Muzeum is be
mutatja szakszerű és gazdag fürdőügyi és egész
ségügyi anyagát. Úgyszólván valamennyi nevesebb 
bortermelő résztvesz a kiállításon saját termésű 
boraival és a balatonmenti híres borok versenye 
a borászati csopoit keretében kerül eldöntésre. 8 - 
án délután a járás műkedvelői vérsenyeznek a 
Faluszövetség ezüstserlegéért, ugyancsak délután 
tartja a Balatoni Szövetség éves közgyűlését. 10.-én, 
vasárnap az ország különböző részeiből filléres 
gyorsvonatok indulnak Bfüredre. Délután szüreti 
felvonulás lesz táncmulatsággal és a Faluszövetrég 
gyermek és csecsemők egészségügyi és szépség- 
versenye. Első dij egy arany nyaklánc érmecskével, ! 
tíz gyermek ezüst nyakláncot kap, az anyákat pe
dig elismerő oklevéllel tüntetik ki. A Faluszöveiség 
kieszközölte, hogy 6 —11.-ig a Veszprém-Alsóörs— 
Balatonfiired álomásairól is 50%>-os kedvezmény
nyel utazhatnak a kiállítók és látogatók Bfüredre 
és vissza. Mindennemű felvilágosításéit a Falnsző- 
vetséghez: Bpest, V. Báthory-u. 24. kell fordulni.

* A MOVE Sport Rt. közgyűlése. Meghívó. 
A MOVE Sport Részvény'ársaság értesíti i. t. rész
vényeseit, hogy szeptember 11.-én, hétfőn d. u.
4 órakor a veszprémi Nemzeti Casino helyiségé
ben (Korona-szálló 1. em.) évi rendes közgyű 
lést tart, a következő tá gysorozattal: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Jelentés az 1932. évi működésről. 3. 
Az 1932. évi mérleg, nyereség- és vesztes'g  ki
mutatás előterjesztése. 4. Az igazgatóság és a 
felügyelőbizottság jelentése. 6. Indítványok. 7. Zár
szó. A részvénytársaság számadásai, mérleg, nyere
ség és veszteség kimutatások az ügyvezető elnök- j 
nél betekinthetők. Veszprém, 1933 szeptember
2.-án. Dr. Karsay s. k. ügyv. elnök.

IRODALOM  és M ŰVÉSZET.
(Régi századok em lékei a  m agyar nép 

zenében ) Erről irt az Uj Jdök-ben érdekes tanul
mányt dr. Szabolcsi Bence, amely a magyar nép
zene emlékeinek egész sorát ismerteti meg. Még 
Krónikás humoros „Kis Tárcájá"-bán, Farkas Imre 
elmés írásában és Fodor Gyula magvas könyvis
mertetésében gyönyörködhetünk. Harsányi Zsolt és 
Bokor Malvin nagysikerű regényeinek folytatásai, 
Babay József költői szépségű kis regénye, Székely 
Tibor mélyszántásu elbeszélése, Lovászy Károly, ifj. 
Hegedűs Sándor és Barsy K. Irma novellái gazda-

Í;itják Herczeg Ferenc hetilapját, amelyet Varságh 
ános és Temesváry Krisztina szép versei tesznek 

változatossá. Elmés fejlécek, művészi fényképek, 
ismeretterjesztő közlemények és a népszerű rovatok 
sem maradlak ki. Az Uj Idők kiadóhivatala: Bpest, 
VI. Andrássy-ut 16., bárkinek küld mutatványszámot. 
Előfizetés negyedévre 6 40 P, egyes szám 50 fillér.

(M agyar Játékszín K am araszínház Veszp
rém ben.) A Magyar Játékszín Kamaraszínház szep
tember 15.-től 23.-ig vendégszerepei Veszprémben 
s a színház titkára szept. 2.-án kezdi meg az elő
készítő munkákat. — A Magyar Játékszín, amely a 
múlt évben alakult, sorozatos sikerei miatt csak az 
idén jut el a Dunántúl városaiba. Mint az előze
tes jelentésen is olvashatjuk, Debrecen, Miskolc, 
Szeged s a többi város közönsége már kitüntette 
az igazán művészetet nyújtó színházat látogatásá
val. Mint a debreceni * Független Újság" Írja, a 
Magyar Játékszín valorizált előadásokat produkál. 
Kiváló rendező, elsőrendű színészek, tökéletes sze
reptudás, nagyszerű érzékkel kiválasztott darabok, 
a legapróbb részletekig kidolgozott alakítások, stb. 
jellemzik a Magyar Játékszint. Hisszük, hogy itt, a 
Dunántúl városaiban is lelkesen fölkarolják a fia
tal, törekvő színészeket, hiszen a Dunántúl városai
nak ősrégi színházi kultúrája van és reméljük, hogy 
Veszprém kulturigénnyel oiró közönsége is megérti

Itt  még- soha nem létezett a lka lom !
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Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt vásárló közönséget, 
hogy 20 év óta fennálló veszprémi fióküzletemet, az
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a Magyar Játékszín törekvését, mellyel igaz művé
szetet akar nyújtani. S ha a Magyar Játékszín meg
nyerte a csatát, a jövőben már „haza" jön Vesz
prémbe, mert fémjelezve lesznek előadásai.

T E S T E D Z É S .
Megkezdődtek a  labdarugó bajnokságok.

Vasárnap megkezdődtek az őszi labdarugó- 
bajnokságok, amelyekben nyolc megyebeli csapa
tunk vett részt. A bajnoki mérkőzésekről alább 
számolunk be.

A Kinizsi Győrött a DAC-tól szenvedte el 
a bajnoki szezon első vereségét 4 : 2 ( 4 :  1)arány 
bán. A mérkőzés első félidejében a Kinizsi fiatal 
játékosai, lámpalázzal küzdve, nem tudták meg
akadályozni a helyi csapat gólszerzési kísérleteit, 
második félidőben magukra talá'tak ugyan, ekkor 
meg a szerencse pártolt el tőlük. Gólszerzői: Tarr 
és Kovács III. Jók: Vörös, Király, Lmperger, Tarr 
Kelemen és Bősze. Biró: Spiegel.

A Move VSE itthon a szfehérvári PLTE ellen 
szerepet és 4 :1 (3 :0 ) arányban győzött. A 4 gól- 
arányos győzelme a MOVE-nak ugyan megérde
melt, azonban az egyes csapatrészekben még hiá
nyosságok mutatkoznak, amit rövidesen ki kell 
küszöbölnie, ha eredményes működére! biztosítani 
akarja a nagy konkurenciában. Gólszerzői: Kólin- 
ger (2), Próder és Fedor. Jók : Sütő, Sulák és 
Próder a MOVE-ból. B iró: Gránássy.

A VTC csapata Szfehérvárott az ARAK-től 
szenvedett 5 :2  (2 :0 )  arányú vereséget. A régi 
VTC gárda több tagjának kiválása nagy veszte
séget jelent az együites részére és az ifjúsági sor
ból felkerült játékosok még nem tudják pótolni a 
nagy vérveszteséget. Gólszerzői: Molnár és Novák 
I. A VTC bői a régi gárda tagjai játszottak jól. 
B iró: Kövér.

Fűzfőn a FAC erős küzdelem után 4 : 2 (2: 1) 
arányban győzött a Siófoki SE fölött. A mérkőzés 
még nagyon szezoneleji játékot hozott. Fűzfő mi
nimális gólarányu győzelme lett volna az igazsá
gos eredmény, mert Siófok is kivette a támadá
sokból részét, azonban a szerencse elpártolt tőlük 
is. Gólszerzők : Serfőző (2), Preyer, Schreier (Fűzfő), 
Hegedűs és Winkler (Siófok). B iró: Feldmann.

Várpalotán az Unió megérdemelten bár, de 
nehéz küzdelem árán 2 : 0  (0 :0 )  arányban vett 
győzelmet a szfehérvári SzAK on. A nagyszerűen 
védekező SzAK ellen csak a második félidőben 
sikerült az Uniónak eredményessé válni Eiler és 
Szabó góljaival. B író: dr. Ősz.

Meglepetésszerü, értékes győzelemmel indult 
a Perutzgyár a bajnoki szezonban, amennyiben

Tapolcán a TIAC-ot 2 : 1 (1 :0 ) arányban legyőzte. A 
nagyszerű védelemmel rendelkező lelkes pápai csa. 
patgyőzelme megérdemelt. Gólszerzői: Rozsnyai és 
Steigl. B iró : Horváth.

Pét fiatal csapata Bfüreden szenvedett súlyos, 
5 :2  (4 :1 ) arányú vereséget. B iró: Ka mart II. (/ /.)

o V asárnapi labd aru g ó  prog ram . A Ki
nizsi a tatabányai SC vtl Papán, az Unió a szfe
hérvári ARAK-kal Várpalotán, a VTC a szfehér
vári SzAK-kal Veszprémben, a Move VSEaBSC- 
vel Bfüreden, az SE a Péti KSE vei Siófokon, a 
Perutzgyár a helyi csapattal Keszthelyen játszik 
bajnoki mérkőzést.

o Asztali ten iszverseny a  „Balaton b a j
nokság"-ért. A TIAC ping-pong szakosztályának 
rendezésében szeptember 8 —10. napjain kerül el
döntésre Tapolcán a „Balaton bajnokság". Neve
zések személyenkint és számonkint 1 P, illetve 50 
fillér. Csapatversenyben 3 P.

Meghívó
a Z irc i V illa m o ssá g i Részvénytársaság

fe ls z á m o lá s  a la t t  
1933. szep t. 16.-án d. u. I ó ra k o r
Zircen, dr. Kunlzl Ernő ügyvédi irodájában 

tartandó rendkivüli

közgyűlésére,
melyre a részvényeseket az alapszabályok 6. 

§-a értelmében meghívjuk. 
Számadások és a felszámolási kimutatás s a 

felszámolók jelentése dr. Kuntzl Ernő zirci ügyvéd 
irodájában délután 2—3 óra között megtekinthetők.

A közgyűlés tá rg y so ro za ta :
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére egy részvé

nyes megválasztása.
2. A felszámolók jelentése.
3. A felszámolási kimutatás jóváhagyása, a 

tisztavagyon felosztása, felszámolók részére a fel
mentvény megadása.

4. Esetleges indítványok.
Zirc, 1933. augusztus 30. napján.

Zirci Villamossági Részvénytársaság 
felszámolás alatt:

234 felszámolói.
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvállaltat


