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Eljegyzési, esküvői híreket, gyászköszönetet, nyugtázást csak 
díjazás ellenében közlünk. - Kéziratokat nem adunk vissza

Új korszak.
Sim ábban, zökkenésm enteseb- 

ben elképzelni sem lehet kormány- 
ujjáaiakitást, mint ahogyan azt a 
Darányi-kabinet tette. Lényegében 
nincs is szó semmiféle változás
ról. a politikai vezetés irányvonala 
maradt a régi, a m agyar igazság 
győzelmének útegyengetó lendü
lete töretlen ívben halad tovább 
a  népi politikára, a szociális gon
doskodásra vetett különös hang
súllyal folytatódik a nemzeti és 
keresztény M agyarság újjáépítése-

Néhány személycsere történt 
csupán, de annak ellenére, hogy 
csak a  kabinet fölfrissitéséről van 
szó, nem pedig felfogásbeli vál
tozásról, mégis új korszak küszö
bére érkeztünk.

A személyi változásokat tulaj
donképen a győri bészéd tette 
időszerűvé. Ez a  beszéd foglalata 
volt m indannak, amit a kormány 
nemzetvédelmi, gazdasági és szo
ciális téren az ország és népének 
felemelése érdekében tenni kiván. 
Nem ötletszerű reformokról, apró 
újításokról esett itt szó, hanem  
átformálásáról az egész magyar 
gazdasági életnek, korszerű — és 
tervszerű — újjászervezéséről a 
mai szociális életberendezkedés
nek, egy egészséges és teherbíró 
alapnak a  megteremtéséről, am e
lyen majd fölm agasodhat az új 
M agyarország épülete.

Az ország egész közvélemé
nyében áltajános helyeslésre ta
lált az a fölismerés, hogy bizo
nyos — esetleg ideig-óráig ható — 
orvosszerek helyi alkalm azásával, 
tüneti kezeléssel ezt az országot 
a Trianon-ütölle sebekből és a 
gazdasági világválság okozta in- 
fekciózus betegségéből meggyó
gyítani nem lehet, hanem  gyöke
rükben kell a bajokat orvosolni. 
Az okozat mögött megkeresni az 
okot és egy nagy átfogó, minden 
lényeges részletre kiterjedő program 
keretében új és az eddiginél 
egészségesebb létalapot terem teni: 
ez az időszerű feladat, amelynek 
nagyszabású volta rendkívüli fel
készülést, új szakerők bekapcso
lódásét is igényli. Ebben leli m a
gyarázatét az új tárcanélküli 
miniszter kinevezése, és ezért te
hermentesítődön a  miniszterelnöki 
reszort a földművelésügyi tárcával 
való egybekapcsolástól.

Bizonyos, hogy a  személycse
réket részleges korm ányválság ke
retében is lehetett volna eszkö
zölni. Annak tehát, hogy mégis az 
egész kormány beadta a  lemon
dásét, a  személyi vonatkozásokon 
túlmenő, elvi jelentősége van. 
Ennek rugója az  alkotm ányos ér
zék és a parlam entarizm us tiszte
lete. A korm ányt kettős bizalom 
tartja h iv a ta láb an : az  államfő
bizalm a és a  nemzet bizalma. Ez

a  kettős bizalom adja meg az 
erkölcsi súlyát és alkotmányos 
jogosultságét minden kormányzati 
ténykedésnek.

Amikor a  kormány a győri 
beszédben vázolt munkaprogram
mal új korszak küszöbére érkezett, 
az alkotmánytisztelet parancsoló 
szükséggé tette a bizalmi kérdés 
újólag való fölvetését, annak el
lenére, hogy a kormányzó előze
tes hozzájárulását adta a Győrött 
publikussá vált nagyszabású új
jáépítő programhoz. A bizalmi 
kérdés ismételt fölvetése a kor
mány pozíciójának hatalm as meg
erősödését eredményezte. A rövid 
órák alatt a legsim ábban lefolyt

korményujjáalakitás bizonyítja, 
hogy itt politikai válság nem volt. 
Az új kormány programját a leg- 
pregnánsabban az új pénzügy- 
miniszter fejezte ki ebben az egy 
szóban G yőr! Azaz a győri be
szédben meghirdetett célkitűzés 
valóra váltása.

A feladat nem csekély, a terv 
véghezviteléhez az egész nemzet 
hősi erőfeszítésére, minden dol
gozó kéz támogatására van szük
ség. Ezzel a  vállvetett közös mun
kával kell megteremteni az új 
korszak új M agyarországát. Az út, 
az irány, az  erkölcsi támaszték 
adva van.

Márciusi ünnepségek.
Veszprémben már múlt vasárnap 

délután is voltak március 15.-i ün
nepségek. Kedden a Nemzeti Ün
nepen az ünnepségek sorrendje a 
különböző vallások templomaiban 
ünnepi istentiszteletekkel kezdődött 
s azokon megjelentek a hatóságok 
és testületek képviselői is.

A város hivatalos emlékünnepe, 
amit ezidén a dal- és zeneegyesü
letek rendeztek, este fél 9 órakor 
kezdődött a zsúfolt Petőfi-szinház- 
ban. A Szinfónikus Zenekar kísére
tével a veszprémi dalárdák összkara 
a „Hiszekegy“-et énekelte ifj. Farkas 
Ernő karnagy vezényletével. Majd 
ugyancsak a szinfónikusok Kéler 
B. : „Magyar vígjáték nyitány" c. 
müvét adták elő szépen. Ballia 
László V. o. gimn. tanuló Tóth K. 
„Előre" c. hazafias versét szavalta 
nagy készséggel. A felső keresk. 
iskola énekkara Petőfi- Beleznai : 
„Talpra magyar “-ját énekelte ifj. 
Farkas Ernő karnagy vezetésével. 
Az ünnepi szónok Dezsényi László 
gimn. tanár volt, akinek beszéde 
az ifjúság és a feltámadás gondo
lataiba kapcsolódott igen szépen. 
Bordeaux G .: „Induló“-ját a szin
fónikusok leánykara énekelte szép 
összetannltsággal, míg Szentgály Gy.: 
„Szabadságharci dalok" c. müvét a 
gimnázium ének- és zenekara adta 
elő Berkes József tanár vezetésével. 
Szatlmayer Terézia IV. o. tanitónő- 
kép. növendék Varga Gy.-né: „A 
nemzet uj dala" c. versét szavalta 
igazi tudással. Végül a „HimnuszM 
énekelték el a dalárdák.

*

A Jenizsálemhegyi Petőfi-kör va
sárnap este 8 órakor tartott haza
fias ünnepélyt nagyszámú közön
ség jelenlétében. Dr. Rácz Béla ju
tási tábori lelkész nagyhatású be
szédben 1848. március 15.-ről szólt 
és gyújtó szavaival lángralobban- 
totta a szabadság, egyenlőség, test
vériség tiszta eszméjét, amit a már-

! ciusi ifjúság lelkesedése élesztett.
! Horváth Ilonka és Kerpics Ferenc 

iparisk. tanulók szép szavalataikkal 
arattak sikert. Igen hatásosak vol
tak Lendvai Lajos zenekarának köz
beiktatott zeneszámai. Jósa Ernő 
igazgató, a kör elnöke meleg, szép 
szavakkal modott köszönetét az ün
nepély közreműködőinek és a hall
gatóságnak.

A Veszprémi Rákóczi Kör múlt 
vasárnap este fél 9 órai kezdettel 
rendezte hazafias ünnepségét. Be
vezető a „Hiszekegy" c. megható 
élőkép volt, amelyet Aradi János 
talpraesett szavalata követett. Steidl 
Antal izzó hazafiságtól fütött ünnepi 
beszédben emlékezett a márciusi 
ifjakról. Horváth Ilonka „Székely
ország álma" c. melodrámát szavalta 
nagy készséggel Pintér Magda zon
gora- és a kör énekkarának kísére
tével. Tatai Bözsi, Politzer Béla, 
Stefanek Ferenc, Pintér László, Sí
pos Ferenc, Molnár Gyula, Ruska 
László egy hazafias színművet ját
szottak meglepő ügyességgel. P. Jó
zsef gordonkán kurucnótákat játszott 
Politzer Béla zongora és V. Mihály 
hegedűkiséretével. Zimmerman Jó
zsika bájos szavalata után Hollósi 
Ilona énekelt szépen magyar dalokat 
Pintér Magda zongorakiséretével. 
Végül a „Himnusz" zárta be a szép 
ünnepséget, melynek ügyes rendezője 
Tarr József volt.

A veszprémi áll. fiú  felsőkereske
delmi iskola kedden d e. 11 órakor 
az iskola tornatermében rendezte 
meg ünnepélyét nagyszámú, előkelő 
közönség jelenlétében. Az ünnepély 
műsorán Farkas Ferenc IV. évf., 
Gyarmathy Jenő III. évf., Török 
Árpád II. évf. tanuló talpraesett sza
valatokkal, az iskola énnekkara több 
szép hazafias énekszámmal szerepelt. 
Az ünnepi beszédet Nyirö György
IV. évf tanuló mondotta, aki magas- 
szárnyalású gondolatokban méltatta 
a márciusi ifjúság tettének jelentő
ségét.

A VOGE Veszprémi Helyicso
portja kedden d. u. 6 órai kezdettel 
rendezett felemelő ünnepséget. A 
„Hiszekegyének a királydijas Vesz
prémi Dalegyesület kiskara által tör
tént eléneklése után Gulyás Károly 
mérnök, csoportelnök, mondott rö
vid megnyitót. Nagy Ármin hazafias 
költeményt szavalt nagy készséggel. 
Az ünnepi szónok dr. Priegl László 
ügyvéd volt, aki szárnyaló beszéd
ben vont párhuzamot a régi és a 
mai márciusi ifjúság között. Majd 
ismét a királydijasok kiskara kö
vetkezett és nagy trdással adták elő 
a „Csak magyarok legyünk" c. 
hazafias dalt. Jenőfi István „A mai 
ifjúság éneke" c. verset szavalta 
talpraesetten. A szép ünnepség a 
„Himnusz" eléneklésével ért veget.

A Nemzeti Munka Központ Vesz
prémi Csoportja kedden este 7 órai 
kezdettel rendezte meg ünnepélyét, 
amit a „Hiszekgy" elmondása és 
Halász János elnök szavai nyitottak 
meg. A műsorban Horváth Sándor, 
István Janika, Mórocz Juliska, Ju
hász Jolán, Kelemen Erzsébet és 
Pintér Antal szavaltak hazafias köl
teményeket és sok tapsot érdemeltek 
ki. A csoport új énekkara „Kraszna- 
horka...", „Nagy Bercsényi Miklós...", 
„Bús magyarok..." kezdetű dalokat 
énekelte igen szép fejlődést bizonyí- 
tóan. Az ünnepi beszédet Radács 
Tivadar mondotta s mélyenszántó 
gondolatokban méltatta 1848. márc. 
15.-ének nagy jelentőségét. Balogh 
Antal tárogató-szólóval, Juhász Jolán 
és Kardos Etel pedig szépen és 
ügyesen ellejtett magyar tánccal 
kedveskedett a közönségnek. István 
Jánosnénak a kör nőtagjaihoz buz
dító beszéde után a magasnivóju ün
nepség a „Himnusz“-szal fejező
dött be.

A veszprémi fogház misszió szer
dán délután rendezte meg hazafias 
ünnepélyét a fogházban, amit a 
nemzeti „Hiszekegy" nyitott meg. 
Ünnepi beszédet Sweiczer József 
róm. kát. karkáplán mondott. Mint 
vendégszereplők vitéz Mészáros Ist
ván szépen csengő hangon énekelte 
„Rákóczi kesergőjé“-t és a „Bánk 
bán“-t, amit Mihalek Lajos zene
tanár kisért harmoniumon. A rabok 
énekszámai és szavalatai után a 
„HimnuszM énekelték el.

Szerdán este jólsikerült hazafias 
ünnepélyt rendezett a Veszprémi Le
vente Egyesület otthonában, Véniss 
Sándor föoktató vezetése alatt s azon 
megjelentek Feledy Jószef százados, 
városi testnev. vezető, Farkas főhad
nagy s mások. A zenekar a „Hi
szekegyben és „Himnusz“-on kivül 
indulókat adott elő Farkas Ernő 
karnagy vezetésével, majd igen nagy 
hatást keltő szóló-énokszámokat és 
szavalatokat adtak elő a leventék. 
Az ünnepi beszédet dr. Wéber Pál 
apátkanonok, egyes, elnök mondotta. 
Párhuzamot vont a 48-as esemé
nyek és a mai idők feladatai között.
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Westend Kávéház Ausztria sorsa.

Rámutatott egyúttal a legújabb ese
mények nagy tanulságaira, hangoz
tatta, vegyünk példát azoktól a nem
zetektől, amelyek egy-egy vezérüket 
fanatikus lelkesedéssel követik és mi 
is hűséggel kövessük a Gondvise
léstől nekünk küldött vezért, az or
szág kormányzóját, hogy levethessük 
a 48-as időknél is szomorúbb mos
tani rabságunkét. Végül dr. Szűcs 
Imre k. r. tanár, ügyv. alelnök kö
szönte meg a vendégek megjelené
sét és a szereplők közreműködését 
s kérte a leventéket, hogy a nagy 
nemzetek és szomszédaink példájára 
érezzék át az ifjúság hivatásának 
nagyszerűségét s mint a katonás 
magyar nemzet fiai szeressék a le
venteintézményt.

*

Pápáról jelentik : Pápa városban 
is méltóan ünnepelték meg a márci
usi nagy napok emlékét. Reggel a 
felekezetek templomaiban istentiszte
letek voltak, amelyek után a ref. 
kollégium ifjúsága a honvédszobor
hoz vonult s azt Sülé Jenő III. é. 
teológus gyújtó beszéde után meg
koszorúzták. Azután a Petőfi-emlék- 
táblához vonultak, amelyre Varga 
József III. é. teológus lelkes beszéde 
után szinték koszorút helyeztek. Este 
a színházban előadták „A ném aem -’ 
ber“ c. színművet. Nagyszerűen sike
rült táncmulatság fejezte be az ifjú
ság márciusi ünnepét, amelyen 
minden alkalommal óriási közönség 
vett részt.

Zircröl jelentik : Zírc nagyközség 
társadalma a Legénylet dísztermé
ben ülte meg március 15.-ét. Meg
előzőleg az apátsági templomban 
ünnepi szentmise volt. A „Himnusz" 
eléneklése után Borenich Kálmán 
tanító mondott lelkesítő, mélyen- 
szántó ünnepi beszédet, szavait in
kább a jövő nemzedékhez, az isko
lás és levente ifjúsághoz intézve. 
Az elemi iskolás fiúk és leányok 
két hazafias színdarabot adtak elő 
Erdély elnyomásáról s könnyekig 
megható volt az édes kis, magyar 
ruhákba, tündérkéknek öltözött csöp- 
ségek lelkes imája, tánca, játéka. 
Ezután az egybegyűltek a szebb, 
boldogabb jövő reményében lelke
sülten mondták el a magyar „Hi
szekegyed és énekelték el a „Szó
zatot".

M O ST  3ELENT M E G !

RAB GUSZTÁV

jV íentont
ajánlanám

Finom, színes, mély írás. 
Lebilincselően érdekes, 
forró szerelmi regény. 
Ára 4 50 pengő.

Megtekinthető minden könyves
boltban.

SINGER ÉS WOLFNER IRO- 
DALMI INTÉZET KIADÁSA.

Ausztria sorsa beteljesedett. Az 
| osztrák nép szabad elhatározásából 
j cselekedett, amikor egyesült a Né- 
i met Birodalom népével s ezzel be

fejeződött az a történelmi folyamat,
! ami már hosszú idők óta mint vágy 

élt az azonos származású két német 
nép lelkében, aminek megvalósulá- 

| sához azonban eddig csak az al- 
! kálóin hiányzott. Most ez is elkö

vetkezett a világháború s azt követő 
évek nagy megpróbáltatásaiban s ab
ban a hatalmas fellendülésben, amit 
Hitler vezér és kancellár nemzeti 

l szociálizmusa a német nép sorsának 
, biztosított. Természetszerű következ- 
i ménye volt tehát ezeknek Ausztria csat- 
, lakozása és a természeten akart 

volna erőszakot elkövetni az, aki a 
, német és osztrák nép egyesülését 
1 meghiúsítani próbálta volna.

Magyarország, hála a kormány
vezetés józan bölcsességének, ilyen 
jogtalan és oktalan beavatkozásnak 
még a gondolatától is mindenkor 
távol állott. Hivatalos tényezőink kö
vetkezetesen elhárítottak maguktól 
minden olyan könnyelmű elgondo
lást, amit a Német Birodalom a né
met és osztrák nép egybeolvadása 
ellen irányuló törekvésnek minősít
hetett volna; sőt inkább minden al
kalommal a német érdekeknek tisz- 
teletbentartását hangsúlyozták és 
nemcsak szóval, de tettel is kifeje
zést adtak a volt fegyvertárs iránt 
érzett őszinte megbecsülésünknek és 
barátságunknak.

Most is, hogy az osztrák prob
léma végleges megoldást nyert, a 
magyar kormány berlini követünk 
útján szerencsekivánatait fejezte ki 
Hitler vezérnek és kancellárnak, han
goztatva, mennyire méltányolni tud
ják Magyarországon, hogy az egye
sítés vérontás nélkül ment végbe. 
Tolmácsoltatta kormányunk ezenkívül 
azt az örömteljes reménységünket, 
hogy a két ország továbbra is jó 
baráti és szomszédi viszonyban ma- j 
rád.

A kormánynak ez az udvarias 
diplomáciai lépése helyeslő vissz
hangra talál minden magyar ember 
lelkében, mert senki nálunk jobban 
nem örülhet a Német Birodalom 
újabb megerősödésének. Németor
szág mellettünk a háborúban hűsé
gesen kitartott és velünk hősiesen 
küzdött, ezért pedig a gyűlölködő 
bosszúálás őt is éppúgy leigázta és 
megalázta Versaillesben, ahogyan 
velünk tették ezt Trianonban. Az 
igazság győzelmét látjuk tehát ab
ban, amikor a német nép fokozato
san töri széjjel a rárakott bilincseket.

És örülünk azért is, mert az 
Ausztriával egyesült harmadik Né
met Birodalomban látjuk az európai 
civilizáció egyik védelmezőjét a 
minden kultúra lerombolására elszánt 
bolsevizmussal szemben, aminek 
néhányhónapos, Isten segítségével 
szerencsésen lerázott magyarországi 
rémuralma döntötte romlásba orszá- 

, gunkat. Azóta fölnyilt a szemünk és 
az istentagadó, nemzetietlen áramlat
tal szemben mi a keresztény nem
zeti irányt követjük, ami képezte 
alapját Olaszországhoz, majd Német
országhoz való barátságos viszonyunk 
kifejlődésének is. És erről az alapról 
nem is vagyunk hajlandók letérni.

Magyarország semlegessége és 
érdektelensége tehát a német-osztrák 
ügy elrendeződésénél nemcsak kor
mányunk bölcs külpolitikai állás
pontja volt, hanem az egész nemzet 
őszinte óhajtása. Ahogyan abban is 
egy emberként áll a nemzet a kor
mány mögött, hogy a befejezett té
nyeket tudomásul vesszük, hisztéri
kus rémlátásainkkal nagy céljainkat

nem kockáztatjuk, önző elfogultsá
gunkat leszereljük, de éberen őrkö

dünk Magyarország nemzeti érdekei 
fölött.

Dr. Óvári Ferenc.L 3
Egy alkotó munkában és ered

ményekben gazdag élet végére tett 
pontot március 11.-én a halál. 
Hosszú szenvedés után, életének 81. 
évében elhunyt dr. Óvári Ferenc a 
veszprémi kórházban, ahova tüdő
gyulladással egy héttel előbb szállí
tották be Balatonalmádiból. A halál 
angyala most már a Mindenható 
kegyelmének küldötte volt számára, 
mert azóta, hogy néhány esztendő
vel ezelőtt Bpesten egy autóbusz 
elütötte, amitől agyrázkódást szen
vedett, — bár felgyógyult — szer
vezetében mindinkább leromlott s 
lassan önmagával tehetetlenné vált. 
Szenvedéseit pedig csak súlyosbí
totta az a nagy csapás, ami áldott- 
lelkü, önfeláldozó feleségének tavaly 
történt elvesztésével érte.

Óvári Ferenc halála Veszprém 
városon és Veszprém megyén kívül 
széles körökben váltott ki őszinte, 
nagy részvétet, mert a megboldogult 
fáradhatatlan munkássága nem állott 
meg ezek határainál, hanem orszá
gos vonatkozásban is értékes alko
tásokkal gazdagította a magyar köz
életet, ami viszont mindenütt ismertté 
és tiszteidé tette a nevét.

Óvári Ferenc 1857-ben született 
Veszprémben s a gimnáziumot itt a 
piaristáknál, majd Szfehérvárott a 
cisztercieknél, az egyetemet Bpesten 
végezte. Ügyvédi oklevelet szerezvén, 
Veszprémben nyitott irodát. Felesége 
Szilber Vilma, egy előkelő bpesti 
nagykereskedő leánya volt. Csak
hamar résztvesz szülővárosa köz- és 
közgazdasági életében s Veszprémet 
a kulturális és szociális alkotások 
sokaságával ajándékozza meg. A 
Veszprémi Takarékpénztárnak választ
mányi, igazgatósági tagja, majd 
ügyésze, ig. elnöke, 1932-től, a má
sik takarékpénztárral történt fúzió 
után, haláláig részvénytársasági el
nöke.

1892-ben a nagyvázsonyi, 1906- 
tól a veszprémi kerületnek az össze
omlásig országgy. képviselője. Izzó 
hazafiságáért a proletárdiktatúra alatt 
túszul zárták be, de a forradalmak 
után annál melegebben nyilatkozott 
meg érdemeinek elismerése és Vesz
prém város és több környékbeli 
község díszpolgárává, Veszprém vár
megye pedig örökös, majd felsőházi 
tagjául, a királydijas Veszprémi Dal- 
egyesület tiszteletbeli elnökéül, szá
mos egyesület disztagjául válasz
totta. Veszprémben ő alapította a 
Szinpártoló Egyesületet, a Piarista 
Diákszövetséget, az áldásos Tiidő- 
vészellenes Egyesületet és a Tüdő
beteggondozó Intézetet, a hadiárvá
kat neveltető Gyermekvédő Liga
fiókot s ezeknek elnöke is volt. Ő 
létesítette a színházat, a mozit, neki 
köszönheti a város nagyobb szépé
szeti rendezéseit s a balatonparti 
vasutat. Elnöke volt az Egységes 
Párt, majd a Nemzeti Egység hely
beli szervezetének s ez utóbbi, agg 
kora miatt történt lemondása után, 
szintén tb. elnökévé választotta. A Ba
latonnál fürdővé lendíti Almádit, 
amelyet szobrokkal lát el, ott temp
lomot építtet, villamosítja a községet. 
Megteremti és vezeti a Balaton kul
tuszát kifejlesztő Balatoni Szövet
séget, megalakítja a Balatoni Villa
mosmüveket. megalapítja a Balatoni 
Szövetség Üdülőház Szövetkezetét. 
Érdemeiért a Balatoni Egyesületek

Szövetsége örökös tb. elnökéül vá
lasztotta. Bpesten résztvesz az Orsz. 
Tűzoltó Szövetség és a Dunántúli 
Közműv. Egyesület, valamint a ma 
is nemes célokat szolgáló Zsófia 
Gyermekszanatórium Egyesület meg
alapításában, amelyeknek alelnöke, 
illetőleg ügyv. elnöke volt. Nagy- 
vázsonyban, Herenden és Almádiban 
iskolát építtet és szinte lehetetlen 
elsorolni, hogy mi minden közhasznú 
alkotás jelzi hosszú, akadályt nem 
ismerő épitőmunkájat, hiszen azok 
méltatására hasábok is kevesek len
nének. Bizonyos, hogy azokkal maga 
emelte önmagának a legszebb s 
legmaradandóbb emléket, amit a 
kegyelet és hála fog megőrizni.

Óvári Ferencet Veszprém város 
saját halottjának tekintette és rava
talát a városház udvarában állították 
fel. Innen ment végbe 15.-én dél
után a temetése is óriási, gyászoló 
közönség részvételével, amelynek 
soraiban ott voltak dr. vitéz Jékey 
Ferenc, vármegyénk főispánja a fele
ségével, Kauzly Dezső nagyprépost
tal a székeskáptalan több tagja, dr. 
Berky Miklós alispánnal a vármegye, 
Rosos Károly polgármesterrel a vá
ros tisztikara, az Orsz. Tűzoltó 
Szövetség képviseletében dr. Mari- 
novich Imre ny. államtitkár, örökös 
társelnök, a várm. törvényhat. bi
zottság részéről Purgly Pál gazd. 
főtanácsos, felsőházi tag, Szabadhegy 
Elemér és dr. Jókay-Ihász Miklós 
gazd. főtanácsosok, Bogushich Gyula 
kormányfötanácsos, Schrikker Sándor 
földbirtokos, dr. Iklódy-Szabö János 
kincst. főtanácsos vezérigazgatóval 
az egész Veszprémi Takarékpénztár, 
Csajághy Károly kúriai biró, elnök
kel a királydijas Veszprémi Dalegye
sület, ezenkívül a vármegyei Tűzoltó 
Szövetség, Piarista Diákszövetség, a 
veszprémi Nemzeti Egység, a hadi
özvegyek,az iparosok, kereskedők,tár
saskörök nagyszámú küldöttségei stb. 
A gyászsszertartást dr. Simon György 
prelátus-kanonok, felsőházi tag vé
gezte, majd a város nevében Rosos 
Károly polgármester, a Takarék- 
pénztár és a Balatoni Egyesületek 
Szövetsége nevében, mint annak 
ügyv. elnöke s megboldogultnak a 
balatonkultusz továbbfejlesztésében 
hivatott utóda, dr. Iklódy-Szabó János 
kincst. főtanácsos mondott meg
ható búcsúbeszédet, kiemelvén a 
megboldogult hervadhatatlan érde
meit, amikért az elismerés, hála és 
szeretet emelkedett szavaival adóztak.

A díszes és hosszú temetési me
net a Horthy Miklós utcán ment 
végig az alsóvárosi temetőhöz, a 
négyfogatü gyászkocsi előtt egy má
sik kocsin a rengeteg koszorút vit
ték. A családi siboltba helyezték 
csendes nyugvóhelyére a nagy 
halottat s itt még a Balatoni Szö
vetség nevében dr. Schmidt Ferenc 
egészségügyi főtanácsos, egyet, tanár, 
a bfüredi szanatórium igazgató fő
orvosa mondott hálásszavu búcsúz
tatót. A halálesetről, mint legkö
zelebbi rokonok, bonyhádi Perczel 
Miklósné szül. Sági Vilma és férje, 
Sági Gyula és felesége szül. Kö- 
szeghy Szidónia a nagyszámú ro
konság nevében is, továbbá Vesz
prém város közönsége, a Veszprémi 
Takarékpénztár és a Veszprémi Pi
arista Diákszövetség adtak ki gyász- 
jelentést.



1938. március 20.

Mrnseé Pál beszá
molója Ajkán.

Ajkai Nirnseé Pál gazd. főtaná
csos, a nagyvázsonyi kerület or- 
szág’gy. képviselője márc. 20.-án, 
vasárnap d. u. 2 órakor Ajkán be
számolót tart. Értesülésünk szerint a 
beszámolón résztvesz dr. Tasnády- 
jsjagy András ny. államtitkár, a 
Nemzeti Egység Pártjának orsz. el
nöke, valamint dr. vitéz Jékey Ferenc 
főispán, a NE várm. elnöke s több 
megyebeli képviselő és előkelőség is.

A minőség-sörárpa 
jól fizet!

Amíg az elmúlt gazdasági vált- 
ság alatt majd minden termény ára 
erősen csökkent, addig két növény
nek mindig meg volt az á ra : a cu
korrépának és a sörárpának. De 
nem minden árpa sörárpa. Egy nö
vénynél sem kíván a kereskedő 
annyi mindenfélét, mint a sörárpá
nál. Megkívánják, hogy a hektoliter 
súlya 64 72 kg. között mozogjon, 
szükséges, hogy a szem egyenletes 
minőségű világos-sárgás szinü, fi
nom toklászú, hasas, de vékony- 
héjú, finoman ráncolt legyen. Min
dennél fontosabb még, hogy a sör
árpa csirázóképessége nagy legyen, 
a szemek ne legyenek üvegesek, ha
nem inkább lisztesek. Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy csak a minőség
árpa sörárpa, a kereskedő, a sör- I 
gyáros a minőséget fizeti meg. Sok 
csinyja-binja van annak, hogy az 
árpából sörárpa legyen. Csak ott ér
hetünk el eredményt, ahol vagy csa
padékosabb az éghajlat, vagy pedig 
ahol a talaj vizfoghatósága nagy, 
mert a sörárpának szomjuhoznia 
nem szabad. Legjobban megterem a 
jó középkötött cukorrépatalajokon. 
Magától értetődik, hogy jó talajmun
kára, jó vetőmagra, gondos, soros 
vetésre is szükség van. a gyomok 
irtását szintén nem szabad elhanya
golni.

Mivel a sörárpa nem élelmes 
növény, sok könnyen felvehető táp
lálékot kíván. Istállótrágyát nem ad
hatunk, attól eldurvulna; ezért a 
sörárpának műtrágyázására különös 
gondot kell fordítani. A m. kir. Er
jedésiem Intézet legutóbb négy éven 
át végzett számos kísérlete bizo
nyítja, hogy a káliműtrágya mellett 
a szuperfoszfát javítja legjobban a 
sörárpa minőségét. Minőség-sörárpa- 
termelésnél ezért sohase mulasszuk 
el, hogy kát. holdanként szórva mi
nél korábban 150—180 kg., sorban 
pedig 80—90 kg. szuperfoszfátot 
adjunk a sörárpa alá.

Mindez azonban még nem ele
gendő, a legnehezebb, legkényesebb 
munka a sörárpa betakarítása. Az 
aratással nem szabad a teljes érésig 
várni, nem szabad sokáig kereszt
ben hevertetni, s iparkodjunk a be- 
hordással, mert az eső a minőség 
erős romlását jelenti Viszont el
sietni sem szabad a hordást, mert 
asztagban könnyen megfülled, s a 
szem tarka lesz. Épp ezért sörárpát 
védőnövényül ne vessünk, a gyomot 
sem hagyjuk burjánozni, mindezek 
megfülledéshez vezetnek. A papkévét 
tegyük külön.

Ha mindezekre ügyelünk, s kis 
szerencsénk is van, a minőség-sör- 
árpáért többet kapunk, mint a bú
záért, de csak ha igazán jó a mi
nőség. 69
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MÁRCIUS IDUSÁN.
Irta Fejes Sándor.

A árciusi nagy nap ú jra itt van. 
Jöttére boldog himnusz áradoz,
Hgő szivek köszöntik szent örömmel 
Az uj tavaszt, mit M árcius ma hoz. 
Rügyek fakadnak, láncok porhahullnak. 
Megdobban földünk mély titok -szive:
A m indenség nagy éb redese uj dalt. 
Hozsannát zeng a  m élység felszíne.-.

A szent tavasz, az  élet uj reménye 
Szám unkra mindig, mindig benned él. 
Március, bar eltakarjon  tőlünk 
Ma meg egy rejtett titkú szemfedel ... 
Az izzó sejtés szabad álm odással 
Jövendőt sző, szent m agyar álmokat, 
Míg lelkünk lángja m agyar lángolással 
Körüllobogja, nagy nap, titkodat.

Látjuk m ár: itt is, ott is mint szakad  föl 
A titkok pántja, s  feltárod magad 
Száztitku élet. Március, Szabadság, 
Hogy megtagadd, ki teged megtagad! 
Az éjszakában csillag fényé gyűl ki. 
Bús szemfedőnk lehull a  fény előtt. 
Nehéz, gomolygó, füstölgő robajjal 
A porba omlik minden Gőg-erőd!

Szabaddá válik eszme, szív, reménység, 
Megújult elet szent v a rázsa  int. 
Felnyílik titka rejtett mélységeknek,
A porba sújtott bá trán  föltekint 
S im Isten-kéz. ekéje a rv a , csüggedt, 
Tarlott szivek fagyos m élyere szánt: 
Jövendő m agva hull a  leikeinkbe,
Uj term és hírét visszhangozz.a szánk.

Hittel hiszünk, m ert titkod megfejtése 
Feslő bimbó m ár: — értünk M árcius! 
Erőt ad boldog, bátor ébredésed  
Úgy kezdenünk, hogy győzelem re juss.

Bar meg a  felhők vészről álm odoznak, 
A büszke bércekén villám cikáz.
De nem feltjük m ár szárbaszökkenését: 
Az új vetésre égi szem vigyáz!

Örömkönny csordul felhők bús szeméből, 
Gyöngyharm at-csókra ébred  u vetés,
A rügy virág lesz, eszm e tetté é rik ;
Ez M árcius nagy titka: é b r e d é s !  
Ébredj magy a r  nép! Ebr* dj! Újra, s  újra 
Ezt prnfetálom, hirdetem  neked.
Az égig csapjon lelked lángolása.
Örök tavaszró l zengjen éneked!

Dobogtasd új, szent, m unkás küzdelem re 
Rem énykedésed csüggedő szivét.
Őrizd meg vészben, balsorsban, viharban 
A m árciusi nagy napok hitét;
Akkor se félj, ha minden büszke bástyán 
Az összeom lás rettenese ül: - 
Nagy hősi munka vár ! Az Isten él meg, 
S megáld, csak légy hív rendületlenül !

LÉGOLTALOM.
Légvédelmi előadás 

Veszprémben.
Domián András honvéd ezredes, 

a szfehérvári 2. h. vegyesdandár 
légvédelmi parancsnoka tegnap, csü
törtökön este 6 órakor a Petöfi-szin- 
házban előadást tartott „A légvéde
lem fejlődése" címmel. Részletesen 
kifejtette, hogy a korszerű hadvise
lésnek ez az uj ága és ?z ellene 
való védekezés mikép fejlődött a vi
lágháború óta. Igen érdekes adató- \ 
kát ismertetett a háborúban Anglia 
ellen intézett légi támadásokról és 
arról a s z í v ó s  munkáról, amit az 
angol hadvezetöség azok sikeres el
hárításáért kifejtett. Előadó kitért az 
abesszin, spanyol és a japán-kinai 
hadjárat tapasztalataira, az angol, 
francia és olasz hadsereg légi had- j 
gyakorlatain kialakult véleményekre, 
valamint a légi elhárító tüzgépekre 
és repülőgép elhárító gépekre. Gya
korlati példákkal és táblázatokkal 
élénkített előadásából azt a következ
tetést vonta le, hogy bár a légi tá
madást a tehnika mai fejlettsége 
mellett teljesen megakadályozni nem ! 
lehet, annak eredményességét erő- 
sen csökkentheti, ha az államnak jó 
légvédelmi felszerelése és repülőgépei j 
vannak és ha a polgári légoltalom | 
a hazafias lakosság áldozatkészsége í 
folytán lelkiismeretesen, pontosan 
működik.

Az értékes előadást a színházat j 
zsúfolásig megtöltött, előkelő közön
ség és fiatalság lelkesen megtapsolta 1

s azért a város nevében Rosos 
Károly polgármester mondott köszö
netét.

EGYESÜLETI ÉLET.
A pápai m űkedvelők Vesz

prém ben. Telt nézőtér előtt játszot
ták vasárnap este a Petőfi-szinház- 
ban a szinlap szavai szerint „Pápa 
város legjobb műkedvelői" Dénes — 
Sally ismert bájos katonaoperettjét, 
a „Marika hadnagyá“-t. A szinlap 
szavai nem voltak túlzottak. Ahogy 
az ügyes pápaiak e hangulatos, fe
hér, finom zenéjü operettet előadták, 
becsületére vált volna bármely hi
vatásos színtársulatnak. Meg is kap
ták jutalmukat abban a meg-meg
újuló forró tapsviharban, amely úgy a 
nyiltszinü jeleneteknél, mint a fel
vonások végén kirobbant. A szerep
lők mindegyike kifogástalanul ját
szott, mégis ki kell emelnünk Papp 
Sándort és feleségét szül. Venczák 
Irént, Horváth Margitot, Winkler 
Istvánt, Bolla Jánost, Marossy Ró
zsit és Briglevich Gyulát. Alakításuk, 
rutinorozottságuk, énekszámaik első
rendű hanganyagról tettek tanúbi
zonyságot, táncaik szépek és ügye
sek voltak. Külön meg kell dicsér
nünk Winkler Istvánt, aki mint ren
dező tökéletes munkát végzett. A 
Veszprémi Szinfónikus Ének- és 
Zeneegyesület, amelynek zenekara 
szolgáltatta az operett kísérőzenéjét, 
ismét szép tudásról állította ki játé
kával önmagának a jeles bizonyít
ványt és szerezte meg kitűnő kar
nagyának, ifj. Farkas Ernőnek az el
ismerést. Csak dicsérni lehet, hogy 
mint rendező egyesület jó előadókat, 
szép darabot választott ki és ezzel 
egy igazán élvezetes estét szerzett 
a veszprémi közönségnek, —thj.—

Frontharcos közgyűlés. Az Or
szágos Frontharcos Szövetség Vesz
prémi Főcsoporta márc. 20.-án, va
sárnap d. e. 11 órakor tartja a vá
rosháza tanácstermében rendes évi 
közgyűlését, amelynek tárgysorozata 
a következő : 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Évi jelentés. 3. 1937. évi zárszáma
dás. 4. Számvizsáló bizottság jelen
tése. 5. Felmentvény megadása. 6. 
Költségelőirányzat az 1938. évre. 7. 
Részleges tisztujitás és fogadalom
tétel. 8 Országos elnökség képviselő
jének felszólalása. 9. Esetleges indít
ványok. 10. Elnöki zárószó.

Az Evangélikus KIÉ vallásos 
estéje. Amint már közöltük, a Vesz
prémi Ev. KIÉ márc. 20.-án, hol
nap vasárnap d. u. 5 órai kezdettel 
az ev. templomban vallásos estét 
tendez az Országos Luther Szövet
ség bpesti előadóinak közreműködé
sével. A műsor a következő: 1.) 
255. sz. közének. 2.) Bevezetőt 
mond dr. Vácz Elemér, az Orsz. 
Luther Szövetség sajtóelőadója. 3.) 
Szakály D. „A hetedik arany", sza
valja Zoltai Kató. 4. a.) L. Weiss: 
Graduale, b.) Kontár É:„Miatyánk“, 
énekli Posszert Jenő. 5.) Előadást 
tart dr. H. Gaúdy László, vallásta- 
nitási igazgató. 6. a.) Kozma M .: 
„Krisztus mindenütt", b.) Sajó S . : 
„Magyarnak lenni", c.) Sörös B .:

NEM VÉLETLEN
hogy ez a tető még a legnagyobb 
veszélyben is ellenáll, m ert a  

törv. védj.

éWrulC
azbesztcement pala tűzgátló

ETERNIT MÜVEK
Budapest, V, Béri ini tér 5.

Kossuth-nóta", szavalja Pálmay Kál
mán szfőv. polgári isk. igazgató. 7.) 
Hayden: Trió, előadják Uzonyi J., 
Metzger T. és Metzger E. 8.) Ima.
9.) 290. sz. közének. Utánna az 
egyesületi helyiségben az ev. ifjúság 
teával és büfével szeretetvendégséget 
rendez.

A reform átus ifjúság m űked
velő előadása. Amint már közöl
tük, a Veszprémi Ref. Ifjúsági Egye- 
kület márc. 20.-án, holnap vasárnap 
este 8 órai kezdettel a Petőfi-szin- 
házban színre hozza Bónyi Adorján 
„Az elcserélt ember" c. szinjátékát. 
Az előadás iránt igen nagy az ér
deklődés.

A Veszprémi Iparos D alárda
márc. 27.-én tartja rendes évi köz
gyűlését, melyre a pártolótagokat 
tisztelettel meghívja.

A Petőfi Kör tisztújító közgyű
lése. A Veszprémi Jeruzsálem hegyi 
Petöfi-kör márc. 27.-én, vasárnap 
d. u. 4 órakor tartja évi rendes 
közgyűlését a szokásos tárgysoro
zattal és általános tisztujitással, 
amelyre a kör minden tagját ezúton 
is meghívjuk. Ha a közgyűlés nem 
lenne határozatképes, az április 10.-én 
fog megtartani, a megjelentek szá
mára való tekintet nélkül. Elnökség.

Tüzoltógyülés. A Veszprémi 
Önkéntes Tűzoltó Testület ápr. 3.-án 
d. e. 10 órakor a városháza tanács
termében évi rendes közgyűlést tart, 
melyre a testület tagjait ezúton is 
tisztelettel meghívja az elnökség. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó.
2. Pénztári jelentés. 3. Parancsnok- 
sági jelentés. 4. Indítványok.

A Rákóczi Kör közgyűlése. A 
Veszprémi Rákóczi Kör ápr. 3.-án, 
vasárnap délután 3 órakor tartja évi 
rendes közgyűlését. Az elnökség ezúttal 
is meghívja a tagokat és pontos 
megjelenést kér. Határozatképtelenség 
esetén a közgyűlés ápr. 10.-én d. u. 
3 órakor mindenesetre meg lesz 
tartva.

Az Ajkai Iparos és Po lgári 
O lvasókör — mint Ajkáról jelentik 

I — legutóbb tartott közgyűlésén el
nökké Csongrádi Istvánt, jegyzővé

■  ■ M B A  M i  TERMÉSZETES

U b V L .  GYÓGYSZERE
#  J  VILÁG

HÓLYAG-
ÉS

E P E B A JO K
KÖNNYŰ — VASMENTES—JÓ IZÜ.
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F e je s v ö lg y -u . 3. s zá m ú

ház
f u t á n y o s a n

eladó.
M egtek in th e tő  ug  y a n o ll

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

H Í R E K .
— Mikecz Ödön igazságügy-

József" alapítványi óvodaépületet, 
amelynek tulajdonjogát az alapít
ványt kezelő veszprémi székeskápta
lantól s az egyházmegyei főhatóság
tól népoktatásügyi célokra az egy
házközség ajándékkép megkapta, a 
létesítendő uj elemi iskola céljára 
átépíti. A számvizsgáló bizottság 
eddigi tagjai újból megválasztattak 
az ülésen.

B ő v e b b e t :  59
ÉRDY J Ó Z S E F N É L
Balatonalm ádi, M ihalecz-ut 2. sz.

Bánkuti Ernőt, háznaggyá Ludvig 
Károlyt választották meg.

Köszönetnyilvánítás. A Vesz
prémi Iparoskor és Iparos Dalárda 
leghálásabb köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik a febr. 19.-én 
együttesen rendezett hangversenyük 
és táncmulatságuk erkölcsi és anyagi 
sikerét felülfizetésekkel vagy közre
működésükkel elősegítették. És kö
szönetét mond a vezetőség Metzger 
Emma zongoratanárnőnek az operett 
uj zenével való ellátásának nagy 
munkájáért.

A Keresztény Tisztviselőnők Vesz
prémi Egyesülete ezúton fejezi ki 
leghálásabb köszönetét mindazoknak, 
akik a márc. 6.-án, a barátok temp
loma javára rendezett teájukhoz és 
büféjükhöz hozzájárulni szívesek 
voltak. Külön köszönet Mihalek La
josnak a sorsolásra szánt ajándékok 
összegyűjtéséért és az Irgalmas Nő
vérek kis növendékeinek legkedve
sebb játékaik odaajándékozásáért.

A Foederatio  Em ericana ez év 
áprilisában, Husvétkor, Bécsbc és 
Rómába tagjai és azok hozzátartozói 
részére társasutazást rendez. Pros
pektussal és részletes felvilágosítás
sal szolgál az Emericana utazási 
osztálya: Bpest, IV., Bástya-utca 11., 
telefon : 189—586.

Felhívás a felvidékiekhez. 
A Felvidéki Egyesületek Szövetségé
nek elnöksége felkéri mindazokat, 
akik a Felvidékről származnak, il
letve családi kapcsolataik folytán oda 
tartoznak, — valamint azokat, akik 
iskolai tanulmányaikat a Felvidéken 
végezték, vagy hivatali állásuk, il
letve foglalkozásuk folytán ott lak
tak, szíveskedjenek nevüket, foglal
kozásukat és pontos lakcímüket Fel
vidéki Egyesületek Szövetsége főtit
kárához (Bpest, VII.. Rákóczi-ut 36. 
I. em. 4.) mielőbb bejelenteni. Rö
viden jelöljék meg azt is, hogy a 
Felvidéken mikor, meddig és melyik 
vármegye, város vagy község terü
letén tartózkodtak, családi kapcso
lataik mely községhez fűződnek vagy 
honnan származnak.

M O ST JELENT MEG!

Boross Elemér

jQ z éneklő 
fűrész
Egy szülői és egy gyer
meki generáció izgalma
san mai tükörképe.
Ára 4 pengő.

Megtekinthető minden könyves
boltban.

78

SINGER ÉS WOLFNER IRO- 
DALMI INTÉZET KIADÁSA.

m iniszter V eszprém ben. A Da-
, rányi-kormány a multhéten ujjáala- 
| kult s a kormány négy uj tagja kö- 
j zött van, mint igazságügyminiszter, 
j dr. Mikecz Ödön volt igazságügyi 

államtitkár, aki az uj választójogi 
I törvényjavaslatot igen nagy szaktu- 
i dással előkészítette s a képviselőház 
! bizottságaiban már eddig is képvi- 

selte. Mikecz Ödön kiváló képessé- 
I geiröl és jótulajdonságairól már 

részletesen megemlékeztünk akkor, 
amikor a miniszterelnöki sajtóosz
tály vezetői tisztéből az igazságügyi 
államtitkárságba hívták el. De mint új
ságírók őszinte örömünknek akarunk 
kifejezést adni, hogy az igazságügy
miniszteri bársonyszékbe most egy 

! olyan széles látókörű s amellett 
meleg jóakaratu, tetőtől talpig igazi 

! úriember került, akit az egész ma
gyar sajtó, ez a rendkívül érzékeny 
lelkű szeizmográf, a szivébe zárt. 
És kettős az örömünk, hogy ez a 
dsentlmén igazságügyminiszter a mi 
hasonlóan előkelő gondolkozásu, köz- 

j szeretetben álló főispánunknak, dr. 
vitéz Jékey Ferencnek a sógora, akit 
kineveztetése után múlt vasárnap, 
feleségével és kislányával együtt, 

j mingyárt meg is látogatott. Mikecz 
Ödön családjával még vasárnap este 

! visszautazott Bpcstre.
— B ornem isza Géza ip a r

ügyi m iniszter ad ja  á t a ju ta l
m akat a  m egjutalm azott iparos 
és kereskedösegédeknek. A keres
kedelem és iparügyi miniszter a 
munkásjutalmu pályázatok kapcsán 
Veszprén megyéből 100 P jutalom
mal és elismerő oklevéllel tüntette 
ki Raáb Róza, Szél István, Boldi
zsár Elek és Schneller Ferenc pápai, 
valamint Völgyi József várpalotai 
lakosokat. A jutalmakat Bpesten, az 
iparügyi minisztérium tanácstermé
ben személyesen osztja ki Bornem
isza Géza keresk. s iparügyi minisz
ter márc. 21.-én, hétfőn.

— Alispánok értekezlete. Pén
teken Bpesten, a vármegyeházán al- 
ispáni értekezlet volt, amelyen részt- 
vett dr. Berky Miklós, vármegyénk 
alispánja is.

— N yugdíjazás a já rásb író 
ságon. Az igazságügyminiszter Móni 
Gyula enyingi kir. járásbirót saját 
kérelmére végleges nyugalomba he
lyezte.

— Katolikus egyházközségi 
képviselőtestületi ülés. A vesz
prémi róni. kát. egyházközség kép
viselőtestülete múlt szombaton ülést 
tartott Serák József prépost-kano
nok, plébános, az egyházközség 
egyházi elnökének vezetésével. A ki
tűzött tárgysorozat értelmében is
mertette az egyházközség tanácsá 
nak az elmúlt esztendőre vonatkozó 
kimerítő jelentését az egyházközség 
munkásságáról s az egyházközségi 
élet kimagaslóbb eseményeiről. En
nek tudomásulvétele után az 1937. 
évi egyházközségi és iskolai záró- 
számadást tárgyalta le és fogadta el 
a képviselőtestület a tanács, illetőleg 
a számvizsgálóbizottsag jelentése 
alapján. Ezután elvben elhatározta, 
hogy a Szent István-utcai „Fejérvári

— Tüzoltóparancsnoki felm en
tés és  kinevezés. A vármegye al
ispánja Kántás István kádártai tűz
oltóparancsnokot tisztétől felmentette 
és helyébe Arany Jenő kádártai la-

j kost nevezte ki.
— Áthelyezés a MÁV-nál. A 

MÁV szombathelyi üzletvezetősége
| Ujj Károly főtisztet Körmendről 

Várpalotára helyezte át.
— Evangélikus presbiteri ülés.

1 A veszprémi ev. egyház tanácsa 
i  múlt vasárnap Hering János lelkész 
j és dr. Zoltai Róbert pü. főtanácsos,

felügyelő elnöklésével ülést tartott, 
aminek legfontosabb tárgya a Luther- 
szoborra való gyűjtés volt. A gyűj
tést megindították, máris biztató 
eredménnyel.

— A M űemlékek O rszágos 
B izottságának kiküldöttei m eg
tekintették a  veszprém i á sa tá so 
kat. Lux Kálmán, a M. O. B. mű
szaki ügyeinek vezetője és Csányi 
Károly müegyet. tanár kedden meg
tekintette Veszprém műemlékeit: a 
jelenleg feltárás, illetőleg rendezés 
alatt álló veszprémvölgyi apáca-zárda, 
a Katalin-zárda (Margit-rom) és a 
Szent Miklós egyház romjait. Az il
lusztris kiküldötteket Bokrossy Jenő 
városi müsz. tanácsnok és dr. Nagy 
László, a vármegyei Múzeum és az 
ásatások vezetője kalauzolta. A ki
küldöttek elismeréssel nyilatkoztak a 
legutóbbi ásatások eredményeiről. 
Részletesen letárgyalták és jóváhagy
ták azokat a terveket is, amelyeket

i dr. Gutheil Jenő kanonok indítvá
nyára a városi idegenforgalmi bi
zottság megbízásából a műszaki 
nácsnok és a múzeum vezetője a 
műemlék jelegű romok konzerválása 
és környékének rendezése érdekében 
a Szent István-évi ünnepi program 
keretében kidolgoztak.

— „M agdát k icsapják", ma
gyar vígjáték szombat, vasárnap és 
kétfön a moziban. — Szerdán, csü
törtökön A három sárkány, szintén 
magyar vígjáték reprizben. Pénteken 
Pola Negri-film : Bovaryné.

— A tan ító ság  köréből. A 
vallás- és közokt. miniszter Jakab 
Imre pápateszéri r. k., Balogh Fe
renc homokbödögei ref., Kiss József 
nyárádi ref. és Békefi Imre bakony- 
pölöskei r. k. tanító választását, va
lamint Ács József ősi r. k., Soly- 
mosi Sándor súri r. k. és Erdélyi 
Sándor gecsei ev. tanító véglegesí
tését jóváhagyta. — A miniszter a 
devecseri járás I. körzetiskola fel
ügyelőjévé a lemondott Werner Imre 
kertai r. k. tanító helyére Bálint Pé
ter veszprémi r. k. ig.-tanitót ne
vezte ki.

— Egészségügyi viszonyok a  
várm egyében. Dr. Bélák Imre 
várm. kir. tiszti főorvos közigazga
tási bizottsági jelentése szerint a 
vármegye közegészségügyi viszonyai 
februárban is kedvezőtlenek voltak, 
mert tömegesen fordultak elő influ
enza-szerű megbetegedések; azok 
azonban általában könnyű lefolyá- 
súak voltak, szövődmény nélkül. A 
fertőzőbetegségek közül járványosán 
lépett fel a hökhurut Bakonybánkon, 
ahol az ev. iskolát be kellett záratni. 
Tömeges volt a fültőmirigylob Vesz
prém városban, de különleges intéz
kedésekre szükség nem volt. Február 
második felében szűnt meg a nagy
vázsonyi diftéria-járvány, melynek

folyamán összesen 43 megbetegedés 
fordult elő, enyhe lefolyással. Emel
kedtek a fertőzőbetegségek szórvá
nyos esetei is (81 — 131), kimenete
lük azonban a januáriénál kedve
zőbb volt (8.6% — 3.8°/c-ig). Emel
kedett a diftéria (12—20), a mor- 
billi (3—9), a pertusszisz (13—40), 
az influenza kompi. (0—7), a feb- 
risz puerperálisz (1—5), a tbc. 
(10 — 18), a trahoma (1 — 10) és a 
meningitisz (0—2); csökkent a skar
látina ( 16—8), a tífusz abdominálisz 
(10 — 5) és a varicella (14—6). A 
trahománál mutatkozó emelkedést az 
Urkuton előfordult megbetegedések 
okozták, ahol is két család tagjai 
betegedtek meg.

— Vidéki Sajtó  cimmel a Ma
gyarországi Vidéki Lapok Orsz. 
Egyesületének hivatalos értesítője je
lenik meg ezentúl minden hónapban. 
A lap kiadója és főszerkesztője 
Lékay-Lingauer Albin orsz. képviselő, 
a MVLOE elnöke, aki beköszön
tőben rámutat az uj lap céljaira, 
ami nem más, mint a vidéki újság
írók és lapkiadók érdekeinek foko
zottabb védelme. A lap felelős szer-

i kesztöje Lékay László, a „Vasvár- 
megye" fel. szerkesztője.

— Az eu harisz tikus  kongresz- 
szus eszperan tó  a lb izo ttsága  
közli, hogy az általa megindított 
eszperantó levéltanfolyamra jelentke
zéseket továbbra is elfogad a követ-

| kező cimen : Jézus Szive Szövetség 
Eszperantó Szakosztálya Bpest, VIII., 
Mária-u. 23.

— Az álunokaöccs kifoszto tt 
egy ak ara tty a i villát. Keresztény 
Béla bpesti gyógyszerész balaton- 
akarattyai villáját ismeretlen tettes 
teljesen kifosztotta. A tulajdonos 
unokaöccsének adta ki magát, min
den elmozdithatót összecsomagolta- 
tott, a nehezebb bútorokat pedig a 
helyszinen olcsón, készpénzért el
adta. Az álrokont körözik.

— Kedvezményes u tazás a  
m ezőgazdasági k iállításra. A keres
kedelemügyi miniszter a márc. 23—
28. napjain Bpesten lezajló Orsz. 
Mezög. Kiállítás és Tenyészállatvá
sárra utazó közönség részére 50  %  -os 
kedvezményt engedélyezett a MÁV és 
az ennek kezeléseben lévő h. é. va
sutakon. Az igazolvány ára 150 P, 
s azt ez összeg beküldése ellenében a 
a Veszprénivárm. Gazd. Egyesülettől

i is lehet kérni. Az igazolvány a 
Bpestreutazásnái márc. 17.-től—28.- 
án déli 12 óráig, visszautazásnál 
márc. 23.-án d. u 4 órától ápr.
3.-ig érvényes és bármelyik kocsi- 
osztályra feljogosít.

— Ö tszáz pengő a  m ikrofon 
előtt. Szombaton, március 19.-én 
este 7 órakor rendezi uj rejtvény
estjét a Rádióélet. A pályázaton min
den rádióhallgató egyforma esély- 
lyel vesz részt és a helyes megfej
tők között 500 P készpénzjutalmat 
oszt ki a szerkesztőség. A pályázati 
feltételeket a Rádióélet uj száma 
közli. Gazdag sport, konyha, rejt
vényrovat. Egyes szám ára 14 fillér.

E lcsíptek egy veszprém i 
rab lóbandát. Szakács József vesz
prémi pék lakására három ismeret
len fiatalember behatolt és a lakás
ban levő Szakács Józsefnéra egy 
dunyhát borítottak, majd össze
kötözték és a nála talált 12 P-t el
rabolták. A veszprémi rendőrség ki
nyomozta a tetteseket Morovitz Fe
renc, Kántás Gábor és Skultéti Jó
zsef személyében, akik közül Moro- 
vitzot, Kántást elfogták és letartóz
tatták, míg a szökésben levő Skul- 
tétit országosan körözik. A nyomo
zás során kiderült, hogy az elfogot- 
tak több betörést követtek el a fen- 
tin kivül, többek között özv. Krepsz 
Tivadarnénál is.
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__ Petőfi az első b e tű t írja...
ezt a kedves jelenetet örökítette 
meg versben Szigethy Ferenc Az Én 
Újságom- Tündérvásár kis olvasói 
számára. A változatos gyermek- 
ujságból mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal: Bpest, VI. Andrássy-út 
16. Előfizetés negyedévre ajándék- 
könyvvel 2 P.

-  Kiesett a  vonatból. A sár- 
szentmihályi állomás közelében Weisz 
Imre várpalotai kereskedő, eddig is
meretlen okból, kiesett a vonatból. 
Súlyos koponyaalapi töréssel a 
szfehérvári kórházba szállították.

_ Erdőtűz. Múlt hétfőn dél
után 3 veszprémi Alsóerdőn tűz ütött 
ki és mintegy 8 kát. hold erdő égett 
el. A gyorsan kivonult tűzoltóság a 
tűz továbbterjedését megakadályozta. 
A kár mintegy 100 P. A tüzet alig
hanem gondatlanság okozta.

— Ráesett a  zsák a  lábára
A papai-majorban egy zsák gabona 
ráesett Pátkai Imre 13 éves fiú lá
bára s azt eltörte. Kórházba szállí
tották.

— D alszöveg pályázatot hir
detett a Magyar Lányok, Tutsek 
Anna népszerű ifjúsági hetilapja. A 
szebbnél-szebb hazafias dalszöve
gek közül néhányat közöl a most 
megjelent számában. A gazdagtar
talmú lapból mutatványszámot küld 
a kiadóhivatal : Budapest, VI.,
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre 4 P.

—- Véres verekedés. Pápai fu
varosok útközben betértek Merétey 
Ferenc adászteveli korcsmájába, s 
mikor jól beszeszeltek, Mógor Sán
dor fuvaros összeveszett a korcsmá- 
rossal. A veszekedés hevében Mógor 
bicskájával Meréteyt alaposan össze
szurkálta. Az eljárást megindították.

— M alomtűz. Pápáról jelentik: 
Hétfőn délelőtt Pápán ismét malom- 
tüz volt. Ezúttal az u. n. „Külü-ma 
lom“-nál ütött ki, amelynek Puchin- 
ger István a bérlője. Leégett a pajta 
sok takarmánnyal, de a malmot a 
tűzoltóságnak sikerült megmentenie. 
A kár mintegy 600 P.

— Uj foglalkozás vakok szá
m ára. Párizsban rendkívül érdekes 
tanfolyamon orvosok és ápolónők 
tanítják a vakokat a masszírozás 
mesterségére. Erről közöl illusztrált 
tudósítást Tolnai Világlapja uj száma. 
A népszerű képeslap ára 20 fillér.

— Elütö tte a  kocsirúd. Zirc- 
röl jelentik : Ostorát pattogtatta a 
lovak előtt R u ff Márton bakony- 
csernyei 19 éves legény. A lovak 
megijedtek, a kocsit elragadták és a 
megfékezésükre eléjük álló Andrejka 
Istvánt a kocsirúd elütötte. Köny- 
nycbb sérülésekkel úszta meg a 
balesetet.

— A mozi m űsora. Ma szom
baton, vasárnap és hétfőn (19., 20., 
21.) Magdát kicsapták, magyar víg
játék. Több véletlen okozza, hogy 
az alapjábanvéve élénk, csintalan 
diáklány komoly sorsok intézésébe 
sodródik, de a végső fejlemény el
ismerés és dicséret az önálló, ne
mesen gondolkozó ifjúságnak. A fő
szereplők a magyar színjátszás ko
moly értékei: Turay Ida, Tolnay 
Klári, Páger, Góth Sándor, Mály, 
Peéry Piri, Gózon, Pethes, Nagy, 
Szász Lili, Lendvay Márta, Simon 
Zsuzsa, Raáb Veronika, Kováts Te- 
rus, Sittkey Irén, Justh. Az értékes 
műsort a bpesti két bemutatóval 
egyidőben hozza a városi Hungária- 
mozgószinház. Kisérő m űsor: Drezda 
c. ismeretterjesztő film és a Magyar 
Világhiradó, amely többek között 
az Euharisztikus Kongresszus elő
készületeiről és Schuschnig kancel
lár történelmi beszédéről mutat be 
képeket. — Szerdán és csütörtökön 
(23., 24.), filléres helyárakkal a Há-

Néhény tudós nyilatkozata a sok közül : — ,, ...Sxív, cukor és a legkll- 
lönböxöbb sscervt és Idegbafosokon végzett gyógyító kísérleteim  
a  rádios/.cillátor segítségével m essze felülmúlták legvérmesebb reményeimet.” 
(G. Puppins. New Medical Rewiew.) — „ - Számtalan a  legkülönbözőbb fajtájú, 
de közöttük is e lsősorban mlomás, prostata, gyomorfekélyes és 
SÚJyos rákos  betegeket sikerült minden műtéti beavatkozás nélkül az 
oszcillátor segítségével meggyógyítanom". (Kivonat SERDELLO ATT1L1JNAK. a 
római egyetemi rádiumkórház igazgató tanárának a Kir. Tud. Akadémián tartott 
előadásából 1937 május 28) — „ A legkülönbözőbb stádium ban levő f f ld / - ,  
e p e -  é s  vesebafnsokon végzett ellenőrző kísérleteim  folyamán a telje
sen gyógyultak szám a 83%. változatlan ll°/o és  csak 6*/«-ban nem sikerült ja 
vulást észlelnem. És ugyanekkor nem egy már operatív stádiumon túl 
levő rákos beteget sikerült a lánc segítségével meggyógyítanom vagy 
legalább is fájdalmait enyhítenem ”. (Dr. Ch. Perincu. a párisi klinika igazgató 
tanara.

^  „R á ű i o s s c i l l á t o r "
egy ródiumos telítettségű vékony lánc, amelyet állandóan a nyakon kell viselni- 
ÁRA 18 PENGŐ Kapható a legtöbb orvosi müszertárban.
Főlerakat Vadásx Miklós orvosi műszertára Budapest. Vilmos császár-ut 28.

Telefon: 120 070. 77

Nyilttér.*)

rom sárkány, Hunyady Sándor ma
gyar levegőjű nagysikerű darabja 
reprizben. A főszereplők: Lázár Má
ria, Rajnai, Gózon, Berky Lili, 
Kabos, Rózsahegyi, ’v'aszary Piri, 
Juhász stb. Uj kisérő műsor és a 
Fox Világhiradó. — A pénteki (25.) 
ünnepen pedig a bpesti Uránia film
színházban most bemutatott Idei 
egyetlen Pola Negri-filmmel, G. 
Flaubert örökbecsű regényéből ké
szült Bovaryné (A vágyak asszonya)

\ örvendezteti meg a közönségét a 
i mozgószinház. - -  Az előadások va

sárnap, szerdán és pénteken 4, fél 7 
: és 9, hétfőn, csütörtökön és szom- 
; haton fél 7 és 9 órakor kezdöd- 
i nek. Pénztárnyitás kétórával az elő- 
; adások előtt, telefon 363.

— Nagy tűz Vilonyán. Nagy 
tűz pusztított múlt szombaton dél- 

j után Viionya községben. A község 
közepén eddig ismeretlen okból ki
gyulladt egy földműves háza, melyet 

! hamarosan még három ház és a 
tanító-lakás követett. Segélykérésre 
percek alatt a helyszínen termett 
Fűzfő- és Peremarton-gyártelepi tűz
oltóság egy-egy Niagara-fecskendő- 
vel, amelyek aztán megfékezték a

tüzet. Ezek beavatkozása nélkül a 
nagy szélben a pusztítás óriási lett 
volna. így is teljesen elégett öt ház, 
sok melléképület, takarmány, szalma 
és kisebb háziállatok. A kár igen 
nagy.

— Felakasztotta m agát. Özv. 
Boldizsár Jánosné ugodi asszony há
zának padlásán telakasztotta magát 
és meghalt. Tettének oka ismeretlen.

Nyilatkozat.
Igen tisztelt vevőimnek és kedves 

üzletbarátaimnak ezúton hozom tu
domására, hogy külföldi üzleti utáni
ról visszatérve, tudomásomra jutott, 
hogy távollétem alatt személyemet 
kompromittálni akaró, aljas intriká
val a legképtelenebb sibolási manő
verrel hoztak kapcsolatba. Ezért 
ismeretlen tettesek ellen feljelentést 

; tettem és kérem jóbarátaimat, hogy 
I ha ők valakitől ilyet hallanak, legye- 
! nek szívesek azt velem közölni,

1225 kilométeres körutazás kerék
párral Ausztriában.

(1937. m ájus 20.—június 1.)
Közli Mesterházy Béla.

Lassan folytattam utamat és köz
ben 25-30 cédulát szórtam el utón 
a következő felírással : „Gyula, én 
Bad-Ausseba megyek, ott várlak a 
város szélén!“ Gondolmam arra, 
hogy barátom is nyugtalankodik és 
azért szórtam el a cédulákat. Hét 
óra felé értem Bad-Ausséba. Itt 
azonnal körülnéztam a városban, de 
öt sehol nem találva, hamarosan 
visszamentem a város szélére, ahon
nan ő jöhetett. Az utmentén leteler 
pedtem és jól meghánytam-vetettem 
magamban, hogy mit is fogok tenni 
akkor, ha nem jön Gyula barátom. 
Ennivalóm volt két napra való, de 
a legkellemetlenebb az volt, hogy 
egy grossen sem volt nálam. Még 
az ut elején ugyanis úgy beszéltük 
meg, hogy Gyula kezeli a pénzt, én 
meg jegyzem a kiadásokat és a nap
lót fogom vezetni. El lehet képzelni, 
hogy milyen kellemetlen érzés volt 
minden fillér nálkül lenni, az otthon
tól 450 kilométerre idegenben. Azon
ban nem estem kétségbe, mert tud
tam, hogy ez úgy sem segít a dol
gon. Mit is fogok tenni, ha nem 
jön barátom ? Gondoltam, hogy 
másnap bemegyek Salzburgba, mert 
ez volt a legközelebbi célunk és ott 

I felkeresem a Hotel Salzburger ma
gyar tulajdonosát, Pínke József urat,

! kinek hazulról viszek üdvözletét és 
üzenetet. Előadom neki, hogy hogy 
és mint jártam, igazolom magam és 
mivel magyar emberről van szó, 
gondoltam, hogy majd csak kisegít 
és ad egy két napig szállást és ott 
bevárom társamat. Ha azonban az
alatt a pár nap alatt sem találkoz
tam volna Gyulával, kértem volna 
kölcsön 30-40 schilinget és folytat
tam volna utamat. Erre azonban 

I hála Isten nem került sor.
Közben lassan besötétedett, az 

idő is egész hűvös lett, olyannyira, 
hogy számítva a szabadban való 
alvásra, kénytelen voltam jól felöl
tözködni. Magamra vettem 3 inget, 
pullóveremet, kis kabátot és a vihar
kabátot. Bad-Ausse amúgy is elég 
magasan fekszik, minden oldalról 
magas hegyekkel van körülvéve, 
tehát előreláthatólag hűvös lesz az 
éjszaka. Már egy jó helyet is kisze
meltem magamnak az úttól nem 
messze, hogyha esetleg valaki arra

8

talál jönni, meghalljam, mikor úgy 
! 9 óra felé berobogott ám Gyula 

barátom. Elképzelhető, hogy meny
nyire megörültünk egymásnak. Ha- ; 
marosan szállodába mentünk, ahol | 
aztán társam elmesélte, hogy vele 
mi is történt azóta, hogy elszakad
tunk egymástól: ő, mint gondoltam, 
nem nézte az iránymutató táblát és 
a rossz utón ment. Egy kilométerre 
az útkereszteződés után leállt egy 
fa alá, hogy engem megvárjon. Várt 
már majdnem egy félórát, de csak 
nem mentem, ez gyanús volt neki, 
s közben eszébe jutott, hogy egy 
útkereszteződésen haladt át és nem 
nézte a táblát. Azonnal visszaindult 
s mikor megnézte az iránymutató 
táblát, látta, hogy bizony ö 
rossz útra tért. Még visszanézett 
arra az útra, ahonnan nemrég még 
együtt jöttünk, mivel azonban nem 
látott, úgy gondolta, hogy én a jó 
utón mentem tovább, utánnam jött. 
Közben, hogy az eső elállt, ő is 
kérdezősködött minden faluban, hogy 
nem láttak-e engem, de bizony senki 
sem emlékezett rám. Ez nem is 
csoda, mert mikor én ezeken a falu
kon jöttem keresztül, akkor még ja
vában zuhogott az eső és kevesen 
voltak kint az utcán. Mikor aztán 
Miterndorfba ért. ott is kérdezőskö
dött utánnam a rendőröktől, azonban 
ők sem láttak engem. Lehetséges, 
hogy időközben leváltották őket és 
így nem azok voltak, akiktől én ér
deklődtem Gyula után. A rendőrök 
azt a tanácsot adták neki, hogy 
csak jöjjön be Bad-Ausséba — mint 
eredetileg megbeszéltük — és ha 
nem lennék ott, akkor táviratozzon 
vissza nekik, ők majd rádióköröz- 
vényt fognak leadni. Ilyen bizonyta
lanul jött aztán utánnam egész Bad- 
Ausseig, s mint mondja, útközben 
látott az országúton elszórt cédulá
kat, de sajnos nem vett fel belőlük 
egyet sem, mert sietett, hogy még 
a sötétség beállta előtt beérjen. Te- í 
hát neki is nem kevesebb izgalom
ban volt része, mint nekem. Mikor 
végre 10 óra felé lefeküdtünk, meg
állapítottuk, hogy ez a mai nap volt 
egdigi utunk egyik legszebb és egy
ben legizgalmasabb napja.

A mai nap teljesítménye 111 km.
(Folyt, köv.)

hogy az illetőt is törvényes felelős- 
i ségre vonhassam.

Tisztelettel 
Szigetvári Imre

Kossuth Ruhaház tulajdonosa.

•) E rovatban közlöttekért nem vállal 
felelősséget sem a szerkesztőség, sem a 
kiadóhivatal. 81

S Z I N H A Z.
Márc. 22.-én, kezdi meg Károlyi 

János igazgató jónevü színtársulata 
a tavaszi sziniévadot Veszprémben. 
A társulat több uj erővel szaporo
dott. A primadonna most Vértes 
Nelli, a társulat jeles komikusának 
leánya, szubrett pedig Károlyi Judit, 
az igazgató leánya. A férfiak között 
is több uj név szerepel, de a régi 
kedvencek sem hiányoznak: Sass, A. 
Kováts és Szabó. Reméljük, hogy 
a veszprémi közönség méltányolja 
az igazgató fáradozásait és a társu
lat nemcsak erkölcsi, de jó anyagi 
sikerrel is zárja majd a sziniévadot.

A szinház m űsora. Kedden este 
megnyitóul színre kerül Lakatos 
László „LázM c. színműve. Szerdán 
és csütörtökön este és pénteken d. u. 
„Sárgapitykes közlegény" c. újdon
ságban az operettegyüttes bemutat
kozása. Pénteken este „Mágnás 
Miska", operett. Szombaton, vasár
nap délután és este ismét egy ope- 
rettujdonság: „Éva a paradicsom
ban. — Az előadások d. u. 4, este 
8 órakor pontosan kezdődnek.

H ird e tm é n y .

Ösktt nagyközségben 
az országos

állat- és kirakodó vásár
1938. m á r c iu s  so 

2 8 .-á n  le s z.
Vészmentes helyről, szabályszerű 

járlatlevéllel mindennemű állat fel
hajtható. — Vasútállomás, Posta- 
Távirda és Telefon helyben. — Vasúti- 
rakodó állomások : Hajmáskér 5 km. 
Várpalota 7 km. Az e lö ljá róság .
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E ladó
Győr legforgalmasabb helyén (piac) egy

biztos m egélhetést nyújtó
modernül berendezett 79

éle lm iszerü zlet,
elköltözés miatt. Megkeresés: 
Győr, S. A. Szt. Imre hg-u. 21.

IRODALOM.
(W ilhelm W eldin : „Arthur fut 

az  élet után"). Nem is egy, hanem 
két Arthur versenyfutása ez a regény. 
Az egyik könnyelmű kalandok után 
fut, a másik a küzdelmes élet ver
senyfutója és mint ilyen, tizennégy 
napra hasonmása, a fiatal miliomos 
életét vállalta. Ez lehetetlen kalan
dos veszedelmekbe keveri s körü
lötte minden a feje tetejére áll. Az 
izgalom alatt azonban pompás hu
morral még egy nagy sze
relmi csatát is megvív. A Palladis 
félpengős regénye, kapható minde
nütt.

(M agyar Nyelvvédő Könyv.)
Amikor átolvastuk a 144 oldalas, 
ízléses kiállítású sárga füzetet, szé
gyenkezve állapítottuk meg, hogy a 
mai magyar bizony nagyon hibásan 
beszél és ír magyarul. Nemcsak az 
a baj, hogy sok idegen szót hasz
nálunk, hanem — ami még nagyobb 
baj —, sok szóról, amelyet haszná
lunk, idegen nyelvtudásunk hiánya 
folytán nem is sejtjük, hogy idegen 
származású. Ilymódon aztán akara
tunk ellenére is hozzájárulunk szép 
magyar nyelvünk megrontásához, 
őszinte örömmel üdvözöljük tehát 
Pintér Jenő bpesti kir. tanker. fő
igazgatónak azt a nemes törekvését, 
hogy huszonnégy munkatársa közre
működésével szerkesztett Magyar 
Nyelvvédő Köny vé-ben a magyar 
beszéd és fogalmazás magyartalan
ságait akarja kiküszöbölni. Több, 
mint kétezer idegen szó helyett 
ajánl jó magyar kifejezést, mégpedig 
nem valami erőszakkal csinált új 
szót, hanem régi, jó magyar szava
kat, amiket — sajnos — engedtünk 
kimenni a divatból. Pedig ezek 
százszor helyénvalóbbak és szebben 
zengők, mint az a sok idegenből 
nyelvünkbe került kifejezés, amit 
most általában használunk. A sza
vak helyes használatának felsorolá
sából arról is meggyőződhetünk, 
hogy milyen gazdag a mi nyelvünk 
kifejezésekben, mert — ime — az 
idegenből átvett szavak mindegyikét 
több jó magyar szóval is helyettesít
hetjük. A könyv ismerteti a helyes 
stílust, rámutat a magyar nyelv saját
ságaira, megjelöli a hibás kifejezé
seket, végül közli azokat az idegen 
szavakat, amelyek helyett a magyar

___ L e g jo b b  m á r k á i .

IR O G E P E K
R h eln m ela ll 
Continental 
H u n g á ria
Mercedes 
R o y a l 
Erika
KAPHATÓK:

F O D O R  F E R E N C
kAvtyv- é s  p a p ír -

V E S Z P R É M .

használatát ajánlja. És mindezt olyan 
egyszerű tanácsokkal, példákkal meg
világítva teszi, hogy bármilyen kis
diák is könnyen eligazodhatik rajta. 

| Ajánljuk, hogy ezt a könyvet min- 
I denki vegye meg, aki büszke a 
i magyarságára és értékelni tudja nyel- 
| vünk tisztaságát, mert akár maga 
' forgatja, akár gyermekei kezébe adja, 

abból csak haszon származik. Ara 1 
I pengő.

(A pesti árvíz.) Most száz esz
tendeje egyetlen éjszakán elpusztult 

! a régi város. Ennek a tragikus nap- 
i nak a történetét irta meg izgalmas,
I  történelmi zamatu riportban Pásztor 

Mihály az Uj Idők-ben, amit a lap 
több korabeli rajzzal illusztál. Herczeg 
Ferenc szépirodalmi hetilapjának 
gazdag tartalmából kiemeljük még 
vitéz Somogyváry Gyula márciusi 
ódáját, Csathó Kálmán humoros el
beszélését. Zilahy Lajos és Fóthy 
János regényeinek folytatása, Kosá- 
ryné Réz Lola es Török Sándor el
beszélései, Hámos György színházi 
kritikái, kottamelléklet, szép versek 
mulatságos Ceruzajegyzetek és a 
népszerű rovatok gazdagítják még 
az Uj Idők-et. Mellékelve van az 
„Uj Idők Tavaszi Divatlapja" is, 
amely képben és írásban ismerteti 
a tavaszi divatot. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre 6 40 P, egyes szám 50 fillér.

(T. Arthur P lum m er: „Árnyak 
a ködben"). A rohanó cselekmé- 
áyek és váratlan fordulatok kápráza
tos regénye. A miliomosfiú megre
kedt autójára felvesz egy lihegő 
lányt, aki most szökött meg a fegy- 
házból. Bűnös vagy ártatlan ?- nem 
tudni, de nagyon szép és most már 
együtt száguldanak száz kalandon 
át, harcolva a rendőrséggel és egy 
bűnszövetkezettel. A Palladis félpen- 
gös regénye, kapható mindenütt.

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

Fűzfőn a DAC 2:1 (0:1) arány
ban vereséget szenvedett. Végig*ki
fogástalan halfsorával döntötte el a 
mérkőzést Fűzfő, pedig a nagy szél 
is akadályozta csatárait. Gólszerzői : 
Lengyel és Szita. Játékvezető : Palkó.

Várpalotán az Unió győzött 4:3 
(3:0) arányban a TSC ellen. A szép 
és élénkiramu mérkőzésen különö
sen elsöfélidei játéka volt lendületes 
és eredményes. Gólszerzői: Szönyi 
(2), Prém és Mofflár. Játékvezető: 
Perl inger.

Harmadik I. o. csapatunk, a 
Perutzgyár Pápán szintén győzött 
3:0 (2:0) arányban a győri II. kér. 
SC fölött. A hazai csapat most sem 
játszotta ki rendes formáját, de 
tehnikája és állóképessége még így 
is elegendő volt a győzelemre. Gól
szerzői: Antalesku, Ács és Vámos II. 
Játékvezető : Feldmann.

Veszprémben a VTC 7:0 (3:0) 
arányban győzte le a Móri Leventét.
A nagy gólarányú győzelem ellenére 
a VTC nem elégített ki. Összjáték 
és állóképesség tekintetében még 
fejlődniök kell, hogy esélyesei le
hessenek az elsőosztálynak. Gólszer
ző i: Pintér II. (4), Pintér I , Adonyi 
és Barka. Játékvezető: Horváth.

Az Unió II. Móron szép mér
kőzés keretében 3:1 (2:0) arányban 
aratott győzelmet a bányászok fö- 

1 lőtt. Az összeszokottabb és képzet
tebb csapat gól lövői Nagy, Szabó 

| és Tóth voltak. Játékvezető: Montskó.
Ajkán az Üveggyár a Szikla el

len megerőltetés nélkül győzött 4:1 
(2:0) arányban. Az Üveggyár irányí
totta végig a mérkőzést. A székes- ! 
fehérváriaknak jó volt a védelmük.

^Nyom atott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

Gólszerzők: Takács (2), Baranyai, 
Zerkovics. Játékvezető: Regős.

Fűzfő II. Siófokon 5:1 (3:0) 
arányú vereséget szenvedett. A ki
tűnő siófoki csatársornak nem volt 
komoly ellenfele a gyenge formát 
kijátszó fűzfői csapat. Gólszerzők: 
Hegedűs (2), Vént, Schukk, Kardos, 
illetve Horváth. Játékvezető: Hor
váth.

Hajináskéren a helyi csapat 4:3 
(0:2) arányban vett győzelmet az 
ARAK-on. Erősiramu, váltakozó küz
delemben nagyobb akarásával har
colta ki győzelmét a professzionista 
tartalékcsapattól. Gólszerzői: Gu
lyás (3) és Tóth. Játékvezető: Ba
logh.

Enyingen a hazai tartalékcsapat 
| 6:1 (2:1) arányban vereséget szen

vedett a bajnokjelölt Elörétől. Míg 
erejéből futotta, egyenrangú ellen
fél tudott lenni, de később vissza
esett. Enying tiszteletgólját Horváth 
szerezte. Játékvezető: Weimper. (t.l.)

o Vasárnapi labdarugó so r
rend. SVSE—Perutzgyár, Unió— 
SFAC, FÁK II.—Móri BE, Móri 
PLE—Siófok, Hajmáskér—VTC, Pét 
—Ajka játszanak bajnoki mérkőzést. 
A másodosztály szombathelyi alosz
tályában a pápai Kinizsi a bajnok
ság további mérkőzéseitől visszalé
pett, igy megyebeli csapataink száma 
megfogyatkozott.

KÖZGAZDASÁG
Téli gazdaság i tanfolyam ok 

záróvizsgája .
Szép ünnepély keretében, dr. 

Schandl Károly titkos tanácsos, or
szággyűlési képviselő, dr. Schöpflin- 
Pogúny Béla min. titkár, a főldmüv. 

I miniszter képviseiője, dr. Jókay-Ihász 
! Miklós, gazd. főtanácsos, Wagner 
j János várm. gazd. vezető felügyelő, 

Bellik Endre devecseri főszolgabíró 
és sok más előkelőség, valamint a 
nagyszámban érdeklődő gazdakö
zönség jelenlétében folyt le Deve- 
cserben a vitéz Nováky Lajos plébá
nos által dicséretreméltó buzgóság- 

; gal szervezett téli gazdasági tanfo- 
! lyam záróvizsgája. A közönséggel 
! teljesen megtelt Gazda-kör nagyter- 
i méhen 36 gazdaifjú vizsgázott le 
j fényes sikerrel és Kemendy József 
; járási gazd. felügyelő, a tanfolyam 

lelkes, fáradságot nem ismerő veze- 
I tője által feltett kérdésekre gyors, 

okos és pontos feleleteket adtak. A 
vizsgát bizonyitványkiosztás követte, 
melynek során a hallgatók kereset
len szavakkal mondottak köszönetét 
az ezüstkalász jelvényért, a szép 
ajándékokért, melyeket Schandl Ká
roly, a Szövetkezeti Központok, az 
Esterházy- és Erdődy grófi uradal
mak, az Ajkai Üveggyár, valamint 
a helyi intézmények adtak össze. A 
vizsgaünnepélyt, amely a plébános és 
az oktató gazd. felügyelő kiváló ér
deme, száz terítékes közebéd zárta be.

Ugyancsak gazdasági tanfolyami 
záróvizsgát rendeztek Vaszaron. A 
vizsgán a főldmüv. minisztert kép
viselő Mcuser Béla gazd. főtanácsos 
elnökölt és azon megjelent Koloss- 
vdry László, az ugodi kerület or- 
szággy. képviselője, dr. Jerffy József 
pápai főszolgabíró, valamint a gaz
dasági érdekeltségek és helybeli 
hatóságok képviselői, de ott voltak 
a gazdák is szép számban. A 41 
hallgató szép feleletei, a pápai gazd. 
szakiskola tanári karának, a tanfo
lyam oktatóinak buzgó és szakértő 
tudását dicsérik. Az ujjonan felava
tott ezüstkalászos gazdák ezután 
gazdaköri ülést rendeztek. Az ünne
pélyt bankett követte, amelyen az

első pohárköszöntőt Meuser Béla 
gazd. főtanácsos mondotta a kor
mányzóra. Felszólaltak még Koloss- 
váry László képviselő, dr. iker 
István plébános, Tóth Lajos gazda
kamarai titkár és Szekeres József 
közs. főjegyző.

O rszágos vásárok  a  Dunántúlon.
Márc. 2 1 .-én Csákvár (Fehér m.) 

Dunaföldvár (Tolna m.), Kapuvár 
(Sopron m.), Martonvásár (Fehér m.), 
Nemesvid (Somogy m.), Ősi (Vesz
prém m.), Rum (Vas m.), Somlóvá- 
sárhely (Veszprém m.), Szöllősgyö- 
rök (Somogy m.), Tatabánya (Ko
márom m.), Zalaapáti (Zala m.)- 
22.-én Csákvár (Fehér m.), Duna
földvár (Tolna m.), Kálmáncsa (So
mogy m.), Martonvásár (Fehér m.), 
Mikosszéplak (Vas ni.), Simontornya 
(Tolna m.); 23.-án Patca (Somogy 
m.), Simontornya (Toina m.), So- 
mogyszob (Somogy m.) ; 24.-én 
Kercseliget (Somogy m.), Sajtoskál 
(Sopron ni.); 25.-én Bükkösd (Ba
ranya m.), Németboly (Baranya m.);
26. -án Kehida (Zala m.), Marcali 
(Somogy m.), Rédics (Zala m.);
27. -én Ádánd (Somogy m.), Velence 
(Fehér m.), Véménd (Baranya ni.).

* É rtekezlet a  siófoki vasúti 
állom ás kibővítése ügyében. Dr.
Berky Miklós, vármegyénk alispánja 
március 28.-ára Siófokra értekezletet 
hivott össze. Az értekezleten az ot
tani állomás kibővítéséről fognak 
tanácskozni, illetőleg a MÁV és a 
község között a polg. iskola értekez
letére vonatkozólag igyekeznek meg
egyezést létrehozni.

* Husvizsgáló tanfolyam  záró 
vizsgája. Veszprémben múlt pénte
ken volt a háromhetes huzsvizsgáló 
tanfolyam záróvizsgája. A főldmüv. 
minisztériumot Kertész Lajos áe. fő
tanácsos, kér. felügyelő és Havas 
Jakab ny. áe. főfelügyelő képviselték. 
Mind a 32 hallgató igen szép ered
ménnyel vizsgázott, ami a vizsgán 
is elnökölt Havas József h. trvh. 
állatorvos és Tóth Jenő városi állat
orvos, előadó lelkes fáradozásának 
az érdeme. Ezeknek, valamint a 
vizsgabizottságnak és a város kö
zönségének hálás köszönetét tolmá
csoljuk a távozott hallgatóknak.

* A kajszibarackfa gu taü tése  
ellen sikeresen védekezhetünk. Erről, 
az árterek gyümölcstermesztéséről, a 
tavaszi permetezésekről, a szőlő-, 
zöldség-, virágtermesztés, a méh- és 
baromfitenyésztés aktuális problé
máiról ír A Magyar Gyümölcs leg
újabb száma, melyből, lapunkra való 
hivatkozással, ingyen mutatványszá
mot küld a kiadóhivatal: Bpest, IV., 
Gerlóczy-u. 11.

Anyakönyvi kivonat.
Születés: Nagy István gépészkovács és 

Gáspár Mária fia halvaszületett. Már
vány Dezső rézöntő és Rados Mária fia 
Dezső, Tibor, rk. — Praczkó István ács-s. 
és Jákói Mária leánya Éva, Mária. ref. 
Novák Ferenc m kir. honv. főhgy. és Mol
nár Mária, Magdolna fia Ferenc, János, rk. j  - Dávid Mária cseléd fia György, rk. — 

j Kiszlinger Antal npsz. és Odor Vilma fia 
Ferenc, ev. Koronczai István npsz. és 
Amrein Terézia fia József, István, rk. 
Sárközi István máv. fházi munkás és Ko
vács Piroska leánya Piroska, rk.

Halálozá: özv. Nyirö Istvánné, szül- 
Nagyvári Anna 78 é., rk. özv. Papp 
lózsefné, szül. Vajda Róza 80 é., rk. — 
Regőczi József 6 h., ref. — Dr. Zsidi Já
nos k.r. gimn. tanár, 26 é., rk. — Jámbor 
Ferenc 7 é., rk. — Dr. óvári Ferenc föld- 
birt., 79 é., rk. -  Hauser Mihály ny. tanító, 
71 é., rk. — özv. Simon Lajosné, szül. 
Somodi Mária 96 é , ref. — Supka Mi- 
hályné, szül. Frank Rózsa 32 é., rk. — 
Tóth Gyula napsz. 79 é., rk.

Házasság: Pár Nándor pü-őri fővigyázó 
és Matola Róza, rk. — Csornai János 
kőmüves-s. és Zimmermann Terézia, rk.

Kiadásért felelés ifj. Matkovich László.


