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Pünkösd.
A multhét végén a  földkerek

ség katolikusainak világraszóló 
ünnepsége zajlott le M agyaror
szág fővárosában. A méreteiben 
és pom pájában is elkápráztató 
Euharisztikus Kongresszus egyházi 
és világi szónokai a  szeretet evan
géliumát hirdették s az elhangzott 
beszédekre feltette a koronát a 
katolikus egyház fejének Rómából 
közvetített, áldáslosztó rádiószózata

Hétfőn, az Euharisztikus Kon
gresszus utolsó napján pedig 
ugyancsak fényes ünnepségek kö
zölt nyitották meg a Szent István- 
jubileumi évet, amelyet az  első 
nagy király halálénak kilencszá- 
zados emlékére szentelnek, aki a 
magyar népet a  szeretet evan
géliumát valló keresztény hitre 
térítette s ezzel nemzetünk ezer
esztendős fennm aradásának pillé
reit lerakta. Még ennek a, kizáró
lag már magyar vonatkozású ün
nepi esztendőnek megnyitásán is 
jelenvolt az Euharisztikus Kon
gresszusra idesereglett rengeteg 
külföldi hitvalló és saját hazájuk
ban bizonyára tanúságot tesznek 
arról, hogy mi magyarok nemcsak 
a  világ katolikusainak egyetemes 
seregszemléjén, hanem a magunk 
életének kereten belül is nyíltan 
kifejezésre juttatjuk állam unk és 
nemzetünk keresztény irányát.

Hiszen, ami M agyarországot 
illeti, ez sohasem  tért cl ettől a 
a  szentislváni keresztény iránytól: 
s ha a háború után beállott alélt- 
ságunkban és védtelenségünkben 
rövid időre felül is kerekedhetett 
a veszedelmes romboló áramlat, 
keresztény hitünkből és ősi hagyo
m ányainkból táplálkozó nemzeti 
érzésünk — amit Kormányzó 
Urunk lobbantott újra lángra — 
ham arosan megszabadított tőle. 
Azóta pedig kormányaink a ke- j 
resztény emberszeretet igyekeznek , 
nemzeti, gazdasági és szociálpo- j 
litikájuk alapjául meglenni s kü
lönösen az utóbbi időben erősen 
érezhető ennek a  lendülete.

De vájjon azoknak a  nyugati 
„keresztény- állam oknak a  vezetői, 1 
amelyeknek képviselői most együtt 
voltak a bpesti Euharisztikus Kon
gresszuson, megszívlelik-e az itt 
elhangzott intelmeket s levonják-e 
azokból a következtetést ? Mert 
az  evangéliomi szeretetnek csak 
akkor van áldó hatása, ha az 
nem csupán az oltár elől hirdelte- 
tik, hanem  a  gyakoriéiban is meg
valósítani iparkodnak. És mégis 
vannak államok — mint a mi 
északi szomszédunk, sőt odább 
is —, amelyek jogtalanul szerzett 
anyagi előnyökért a  keresztény
ségnek azokkal az ádáz ellensé
geivel szövetkeznek, akiket a nagy 
francia forradalom után a  „Sátán 
szülötteidnek neveztek el.

Pedig evangéliomi szereletet i 
hirdetni és ugyanakkor Isten ellen
ségeivel cimborálni — ez nem fér j 
össze, s az ilyen egyéni vagy ál
lami tevékenység áldás helyett az 
átok magvát hordja magában. Az 
Evangéliom igéit csak Szentlélek- ; 
tői megihletett lélekkel lehet meg
érteni és értelmezni, aki — a j 
Megváltó szavai szerint — „min- ! 
denre megtanít". Legfőképen arra. I

hogy gyűlölettel, önző gonoszság
gal sem egyes ember, sem az em
berek összesége békét és boldog
ságot nem nyerhet, mert azt csu
pán a Krisztusban való mélységes 
hit s az abból fakadó jóság és 
áldozatos szeretet adhatja meg.

Pünkösd szent ünnepén azért 
imádkozzunk, hogy a  Szentlélek 
szálljon erre a világra és tanítsa 
meg a tiszta evangéliomi szeretetre.

Tóth Tihamér c. püspök és 
veszprémi segédpüspök.

Mint hivatalosan jelentik, a papa 
dr. Tóth Tihamér egyetemi nyilvá
nos rendes tanárt olbiai címzetes 
püspökké és utódlási joggal Rótt 
Nándor veszprémi püspök koadjuto- 
rává nevezte ki.

Tóth Tihamér 1889. január 14.-én 
Szolnokon született régi nemesi csa
ládból. A bpesti teológia elvégzése 
után az egri érsek a bécsi Augusti- 
neumba küldötte és a bécsi egyete
men avatták teol. doktorrá. Először 
Hevesen volt segédlelkész, de még 
ugyanabban az évben kinevezték 
Gyöngyösre hitoktatónak. Rövid idő 
múlva föpásztora kinevezte az ószö
vetségi szentírástudomány és a héber 
nyelv rendes tanárává az egri hit- 
tudományi főiskolán.

1914-ben és 1915-ben a világ
háborúban teljesített tábori lelkészi 
szolgálatot és ilyen minőségben két 
ízben részesítették kitüntetésben. 
1915 ben visszatért a frontról és há
rom éven keresztül ismét teológiai 
tanár volt Egerben. 1918-tól 1925-ig 
tanulmányi felügyelője a bpesti köz
ponti papnövelde intézetnek; 1924- 
ben a bpesti Pázmány Péter-tudo-

mányegyetem hittudományi szakán 
magántanárrá, 1925-ben pedig egye
temi nyilvános rendes tanárrá ne
vezték ki az egyházszónoklati tan
széken. Mint egyetemi tanár kezdi 
meg szónoklatait az egyetemi tem
plomban, amelyek rövid idő alatt | 
nagy népszerűségre tesznek szert és 
amikor a rádió révén hitszónoklatai 
az ország legtávolabbi zugáig is el- í 
jutnak, Tóth Tihamér lesz az ország 1 
egyik legnépszerűbb hitszónoka.

Pedagógiai művei közül a „Le- ; 
velek diákjaimhoz" c. nyolckötetes ; 
sorozat, a „Tiszta férfiúság", „A jel- j 
lemes ifjú“ és „A vallásos ifjú“ . 
több tízezer példányban jelent meg, | 
számos európai s más külföldi nyel- I 
ven is.

1927-ben beheli címzetes apát, 
1931-ben pedig a bpesti központi 
papnövelde-intézet kormányzója lett. , 
Amikor az egyetemen megszüntették 
az egyházi szónoklat tanszékét, az 
elhunyt Mihályfi Ákos villersi apát
nak megüresedett tanszékét vette át. | 
Az utóbbi években érte még egy j 
nagyobb pápai kitüntetés, amikor a ' 
pápa pápai prelátussá nevezte ki.

H ő sö k  ünnepe.
Méltó fénnyel ünnepelte meg va

sárnap délelőtt Veszprém város tár
sadalma a világháború hősi halottai
nak emlékét. Az ünnepség, amit ez 
évben is a helybeli Frontharcos Fő
csoport rendezett, a Veszprémi Ta
karékpénztár épülete előtt felállított 
oltárnál d. e. 10 órakor tábori mi
sével kezdődött, amelyet dr. Moss 
József prelátus-kanonok celebrált. 
Istentisztelet alatt a királydijas Vesz
prémi Dalegyesület, Gaal Sándor 
karnagy vezetésével, egyházi éneke
ket énekelt. A református és evan
gélikus templomokban d. e. 10 óra
kor, az izraelita templomban d. e. 
9 órakor volt istentisztelet, amelye
ken Boda József ref. lelkipászto- és 
Komjáthy Lajos enyingi ev. lelkész, 
illetve dr. Kán Lajos főrabbi hirdet
ték Isten igéjét és emlékeztek meg 
fenkölt szellemű egyházi szónokla
tokban a hősökről.

A hivatalos ünnepség, amely 
ugyancsak a Rákóczi-téren folyt le, 1 
11 órakor kezdődött és azon meg- í 
jelent a város egész polgári társa- ! 
dalma. De igen nagy számban kép- j 
viseltette magát a veszprémi, jutási i 
repülőtéri helyőrségek tiszti- és al- ! 
tiszti kai a is, ezenkívül kivonult egy 
teljes disz-század. Résztvettek disz- I 
ben az ünnepségen a rendőrök, ' 
csendőrök, pénzügyőrök, fronthar- : 
cosok, hadirokkantak és özvegyek, | 
árvák, cserkészek, leventék, tűzoltók, ! 
tanulóifjúság, egyesületek és testüle
tek, valamint igen nagyszámú kö- ; 
zönség.

Bevezetőül a királydijas Veszprémi 
Dalegycsület, a Polgári Dalegyesület 
és az Iparos Dalárda összkara Gaal 
Sándor vezénylete alatt a nemzeti i 
„Hiszekegy“-et énekelte, majd Boda 
József ref. lelkipásztor mondott ün
nepi beszédet.

Mint a háborúban felnőtt nem
zedék egyik tagja, a fiák nevében 
rótta le háláját a hős apák iránt, 
majd a hős fogalmát állapította meg 
gyönyörű gondolatfüzéssel.

— A magyar történelem — mon
dotta — át és át van szőve a hő
sök utjától. Sokan taposták, sokan 
festették meg az útjelzőket kicsor
duló vérükkel. S ez nem annak tud
ható be csupán, hogy a magyar 
harcias, rátarti, kemény-nyakú katona
nép, szeret veszekedni s könnyen 
megy a halálba. Nem! A hősiesség 
nem halált igényel mindig. Mert ki
csoda a hős ? Az, aki egy szent 
ügyre képes rátenni az életét, képes 
és tud érte küzdeni, nélkülözni, 
nagy, merész hittel hisz benne, 
mindent áldoz érette, magát az éle
tet is. A magyar sors bőven ter
melte a hősöket, mert követelte az 
áldozatos életet.

A továbbiakban arról beszélt, 
hogy a magyart legtöbbször cserben 
és magára hagyták bajában, küz
delmeiben azok. akiket védelmezett, 
azután a világháború hősei dicső
ségteljes önfeláldozásának hódolt, 
kiemelve a hozzátartozók frontmö
götti verejtékes munkáját is. Majd 
rátért a hősi halál kérdésére és ma
gas szárnyalásu volt beszédének ez 
a része is.

— ...A hősi halál hősi életet te
remt — úgymond. Ha a magyar 
tudott lenni — mint egy kiváló Írónk 
mondja — „a hősi halál népe", 
szükség, hogy a hősies élet népe is 
legyen. Az áldozat csak akkor hiába
való, ha az a feltámadás nélküli 
halál sürü feketeségébe zuhan alá. 
Az igazi áldozat azonban barázda, 
amelyből az elvetett magok kalász
tengerei hullámzanak elő. Isten a 
világ fundamentumába beleépítette 
az áldozat törvényét és azzal le keil 
számolni, hogy semmi nagy, üdvöt 
hozó és megváltó gondolat nem 
valósulhat meg ebben a világban 
áldozat hősiessége nélkül. Szent 
ügyek elvetett magjai kizsendülnek, 
uj, diadalmas életnek tavaszai szárny- 
rakclnek. És ha nagy életközösségek 
megújhodásáról van szó, ha nagy 
népközösségek és nemzetsorsok meg
elégedéséért kellett az egyéni áldo
zat, bármilyen nagy volt is az, nem 
lehet siratni, de imádságos várako
zással kell ápolni, melengetni, köny- 
nyeinkkel öntözni, hogy jöjjön az uj 
élet, mert a legjobbak, a legnagyob
bak véréből táplálkozik a nemzet 
reménysége.

Az uj életet, az uj kötelessé
geket festette végül költöi szépségű 
szavakkal s a magyar jövőre a hit 
fenséges erejével adott biztatót, ami
kor mondotta:

— Tudjátok-e, hogy a hősies 
élet a hit élete és a hősök útja a 
hit útja? Vakmerő, napbanézö, ke
mény, dacos hit! Hit az örökkévaló 
Istenben, egyéni és nemzeti életünk 
teremtőjében. Hisszük-c azt, hogy 
nemzetünket Isten kézenhordozta, ha
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megpróbálta — edzette, tisztította, 
nemesítette ? Hisszük, hogy Isten 
rendeltetést adott ennek a nemzetnek I 
itt a Duna-völgyében s az, hogy | 
van, Istennek egyik legnagyobb cső- | 
dája.

A szónoki ékesszóiással elmon- I 
dott szép beszéd elhangzását villa- j 
ros taps fogadta. Ezután az egyesí
tett dalárdák a „HimnuszM éne- j 
kelték el.

Az ünneplő közönség innen — 1 
ahogyan a tábori misére vonuláskor 
is történt — a levente-zenekar in
dulójára az alsóvárosi temetőbe vo
nult, ahol a hősök emlékkövére j 
Rosos Károly polgármester letette a 
a város koszorúját, — majd még 
több más virágot tettek le. Majd az 
izraelita temetőben volt kegyeletes 
emlékünnepség, ahol Kim Lajos fő
rabbi mondott szép beszédet.

Devecserből jelentik: Szép és 
bensőséges ünnepély keretében em
lékezett meg Devecser község a vi
lágháborúban elesett és az ellenfor
radalom alatt vértanú halált halt öt 
derék fiáról. D. e. 10 órakor Nagy 
József r. k. káplán ünnepi szentmisét 
mondott a templomban. Majd a 
Templomtérről a hatóságok, egye
sületek, cserkész- és leventecsapatok 
s a nagyszámú lakosság, a levente
zenekar kíséretében kivonult a te
metőbe. A hősök sírjánál a magas
röptű ünnepi beszédet dr. Laczay 
Antal kórházi főorvos mondta, Luk- 
csics Imre segédjegyző, Fertői Vil
mos levente hazafias verseket sza
valtak, közben a dalárda énekszá
mokkal, majd a leventezenekar szép 
zeneszámokkal működött közre. In
nen az ünneplő közönség a vérta
nuk sírjához vonult, ahol Nagy Jó
zsef káplán gyönyörű szavakkal em
lékezett meg az 1919-es rémuralom 
áldozatairól. Itt a dalárda és zene
kar számai után a koszorúk elhelye
zése következett, majd a helybeli 
izr. temetőbe vonult a gyászoló kö
zönség, hogy ott is lerója kegyeletét 
a hősi halottak iránt.

Várpalotáról jelentik: Vasárnap 
áldozott Várpalota közönsége a vi
lágháborúban elesett katonák emlé
kének. Délelőtt a különböző feleke
zetek templomaiban emlékeztek meg 
a lelkészek a hősökről. Majd a Vár
téren gyülekeztek a társadalmi egye
sületek, a helyőrség csapatai. Vitéz 
Bodai Sándor ezredes intézett a ki
vonult katonasághoz szárnyaló be
szédet s méltatta a nap jelentősé
gét. Ezután az egyesületek és ka
tonaság a bányász- valamint a pét- 
fürdői levente-zenekar kíséretével a 
katolikus temetőbe vonult, ahol elő
ször a dalárda a „Hiszekegy“-ct 
énekelte, majd Gergyesy Ferenc r. k. 
káplán mondott szép ünnepi beszé
det. Az egyesületek képviselői, a 
helyőrség parancsnoka koszorút he
lyeztek a sírokra. Innen a közönség 
a protestáns temetőbe vonult, ahol 
a dalárda száma után dr. Bányay 
Béla cv. lelkész mondott hazafias 
lendületű beszédet, a zenekar pedig 
a „Himnusz“-t játszotta el. A kive

VESZPRÉMVÁRMEGYE

zényelt csapatok az ünnepély után 
I diszmenetben vonultak el a tisztikar, 

valamint a vezetöférfiak előtt.

Családvédelem.
A világsajtó is kiemeli annak a 

' klasszikusan szép beszédnek a fon- 
j tosságát, amit lnirédy Béla minisz- 
i terelnök mondott az Eucharisztikus I 
j Kongresszus alkalmával a családról.
1 A magyar kormányelnök a hivő lel

kesedésével hirdette, hogy a csalá- 1 
dót, amely a szeretet hajléka, a te- ! 
remtés és az utolsó vacsora isteni 1 
gondolatával kell újraépíteni.

És Imrédy Béla nem csak be- j 
szélni tud szépen, hanem amit mond, 
azt cselekszi is. Mély vallásosságá
ból folyik, hogy nemzetépitő prog
ramja megalkotásában is minden 
közösség alapjából, a családból in
dult ki. A pailamentban tartott be
mutatkozó beszédében már rámu
tatott, hogy a mai magyar család 
beteg. Ez a szomorú és fenyegető 
betegség a gyermekáldás vissza
esésére vezetett s ahoz, hogy nép
szaporodásunk aggasztóan csökkent. 
Csökkent nemcsak a műveltebb ré
tegekben, de az ország egyre több 
és több helyén megfigyelhető ez a 
sajnálatos jelenség, az egyszerűbb 
rétegek soraiban is. Az egész kép- 
viselöház helyeslése, de ezen túl
menőié^ az egész keresztény nem
zeti közvélemény megértése fogadta j 
azt a kijelentést, hogy ezzel az ön
gyilkos betegséggel szemben csak 
drasztikus eszközökkel lehet harcolni.

Imrédy Béla a bajmegállapitáson 
túl mindgyárt rámutatott a gyógy- ; 
szerekre is. Bejelentette mindenek
előtt, hogy foglalkozik az örökösö
déssel kapcsolatban felmerült kér
dések olyan szabályozásával, amely 
az „egyke" elleni küzdelemnek és a 
népszaporodásért való harc jegyé
ben áll és alkalmas arra, hogy el- [ 
tüntesse azokat a vélt előnyöket, 
amelyeket az „egyké“-vel vagy az 
„egysé“-vel elérni kívánnak. Hang- | 
súlyozta azonban azt, hogy amikor 
egyrészt mindent el keli követni a 
gyermekáldás növeléséért, ugyan- j 
akkor gondoskodni kell azokról a í 
hazájukat szerető lelkes magyarokról, | 
akik bátran vállaikra vették a gyer
meknevelés ezernyi gondját-baját és 
sokszor nélkülözve, nyomorogva tel
jesítik a nemzet fenntartása iránti 
nagy és szent kötelességüket. En
nek a gondoskodásnak meg kell 
nyilvánulni az adózás terén kife
jezésre jutott fokozott családvédelmi 
gondolatban, vagyis az adókulcso
kat a gyermekek számához kell ido
mítani és az eddiginél komolyabb, 
jelentősebb adókedvezményekben kell 
részesíteni a sokgyermekes csalá
dokat.

Számra nem nagy nemzet a ma
gyar, egyetemes nemzeti érdek tehát 
a nemzeti lélekszám szaporítása, 
de e vonatkozásban egyenrangúan 
fontos tényező az is, hogy vájjon 
egészséges-c a szaporodó uj nemze
dék. Nagy és hatalmas feladatok 
várnak e téren a kormányzatra s 
Imrédy Béla programjában ezirány- 
ban is kész és határozott utat 
mutatott. Folytatni fogja azokat 
a népegészségügyi intézkedéseket, 
amelyeket erőteljes tempóban még 
Gömbös Gyula indított cl s ame
lyeket a Darányi-kormány fej
lesztett; ám nem áll meg, hanem 
tovább halad s bejelentette, hogy be 
kívánja vezetni a házasság előtti 
orvosi tanácsadás intézményét. Hang
súlyozta, hogy távolról sem akarja 
korlátozni az élettárs kiválasztásá
nak szabadságát, mégis szükséges
nek tartja az orvosi tanácsadást, 
amit fokozatosan kötelezővé kíván 
tenni.

„Ep testben, ép lélek** — tartja 
az örök igazságot hirdető közmon
dás, s Imrédy kormánya e vonatko
zásban is alaposan átgondolt és 
gondosan kidolgozott programot kí
ván megvalósítani. Munkatervében 
minden egyes programpont szerve
sen kapcsolódik egymáshoz, egy
másból folyik, éppen ezért nem 
elégszik meg a propagandával, tény
kedése nem merül ki az „egyke" és 
az „egyse" ellen való negatív harcban, 
hanem pozitív intézkedésekkel jön 
segítségre. Ilyen cselekvő segítség a ; 
kormányprogramnak az a részlete is, 
amely földbérlöszüvetkezetek alakítá
sára vonatkozik. Imrédy Béla beje
lentette a Ház plénuma előtt, hogy 
földbirtokpolitikánk ütemét meg fogja 
gyorsítani és szövetkezetek alakításá
val juttatja földhöz a nincstelene
ket. Földhöz és otthonhoz juttatja a 
falu népét s a legmesszebbmenő 
rendszabályokat helyezte kilátásba, ! 
hogy lehetővé váljék azoknak a föld- ; 
területeknek házhelyek céljaira való j 
rendelkezésre bocsájtása, amely te
rületek erre a célra megfelelnek.

Isten segítségét kérte az uj kor
mányelnök munkájához, amiben a 
legfőbb hangsúlyt a családvédelem 
kapta. A magyar keresztény, nem
zeti közvélemény bizakodó és lelkes 
örömmel látja ezt a munkát és meg
értő, áldozatos készséggel áll a maga 
részéről is e munka napszámosai j 
közé.

EGYESÜLETI ÉLET.
T uru l-tö rzs a laku lt Z ircen.

Az országszerte egyre erősbödő, már 
tízezres tömegeket számláló Turul
mozgalom multhéten Zircen ültette j 
el eszméi magvát. A Veszprémi „Ba- 1 
kony" Bajtársi Egyesület kebelében 
alakult meg az uj törzs és — a Tu
rul hagyományaihoz híven — min- I 
den különösebb ünnepélyesség mel
lőzésével, mingyárt a komoly mun- ! 
kához látott. Az alakuló gyűlésen 
résztvettek dr. Priegl László tb. várni, 
főügyész, egyes, vezér, Walla Fe- j 
renc gazd. főtanácsos, szkv. vezérk. 
ezredes, vitéz Kolozsváry László I 
ny. ezredes, dr. Rimaszombathy | 
Imre tb. várni, főügyész, Becske j 
Zoltán tkpzt. igazgató, Kremó Alajos 
müsz. igazgató, Schönaigner-Krieger j 
Imre máv. osztálymérnök és Jakula 
Béla egyes, pátrónusok, illetve tb. 
dominusok, dr. Körmendy István tb. 
szolgabiró, mint hatósági biztos, a 
zirci bajtársak teljes számban és a 
veszprémi Turul tisztikara, Vörös 
László alvezér és Lontai László fő- 
lövészmester vezetésévél. A nemzeti 
„Hiszekegy" elmondása után dr. 
Priegl László ismertette a Turul 
eszmei es gyakorlati programját és 
célkitűzéseit. Nyomatékosan hangsú
lyozta, hogy a Turul nem áll sem
miféle pártpolitika szolgálatában és 
eszméi a tiszta keresztény erkölcs 
és a maradéktalan fajszeretet pillé
rein nyugszanak. Bejelentette, hogy 
a különböző bajtársi egyesületek 
(Turul, Emericana, Hungária stb.) 
közt nincs semmi ellentét, ilyene
ket csak a konkolyhintők szeretné
nek találni. A Turul első és legszen
tebb eszménye a szeretet, amely a 
bajtársakat mindenben összefűzi. 
Walla Ferenc mély hatást keltett 
szavaiban a törzs megalakításának 
szükségességét hangoztatta, majd 
dr. Rimaszombathy Imre nagyobb 
beszédben kiemelte a törzs munká
jának lehetőségeit és indítványozta, 
hogy a törzs magát Reguly Antalról, 
Zirc nagynevű szülöttéről nevezze 
el. Indítványát lelkesedéssel fogadták 
el és cnéven megalakult a veszprémi 
Turul ötödik törzse. Az egyhangúlag 
lefolyt választáson törzsfővé Rima-
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szombathy Imrét, lövészmesterré 
Bársony Józsefet, íródeákká dr. Nagy 
Ferencet, kincstárossá Fegyveres 
Ferencet választották meg. Rima
szombathy Imre lelkes szavakkal 
foglalta el törzsfői székét, az uj 
törzset pedig meleg gondolatokkal 
üdvözölték Kremó Alajos a hajmás
kéri II. Rákóczi Ferenc-, dr. Hor
váth Ferenc a Kossuth- és dr. Gaál 
Sándor a Széchenyi-törzs nevében, 
amiket a zirci törzs részéről Hajdú 
Zoltán köszönt meg. Rimaszom
bathy Imre zárószavaiban bejelentette, 
hogy Zirc és környékének bevoná
sával Reguly Antal-emlékünnepélyt 
fog az uj törsz tartani. Az a'akuló 
gyűlést bajtársi vacsora követte, 
kedélyes együttlétben. — Reméljük, 
hogy az uj zirci törzs a veszprémi 
törzsek kor- és társadalmi osztályok 
közötti megértést célzó működésének 
nyomdokain fog haladni.

A Nemzeti M unka Központ 
m űkedvelő e lőadása. A NMK 
Veszprémi Csoportja junius 5.-én, 
Pünkösd vasárnap este 8 órai kez
dettel saját körhelyiségében műked
velő szinelöadást rendez.

Iparosbál. Amint már közöltük, 
a Veszprémi Iparos Dalárda és Ön
képzőkör jun. 5.-én, Pünkösdvasár
nap este 9 órai kezdettel a Balaton 
Károly szálloda (Zuschmann) kert
helyiségében a szfehérvári dalosver
seny utialapja javára táncmulatságot 
rendez, melyre ezúton is meghívja a 
magyar dal pártolóit a rendezőség. 
A bál napján délelőtt a fentemlitett 
helyen nagy tekeverseny lesz igen 
értékes dijakkal, az első díj egy élő 
bárány; nevezéseket szívesen fogad 
az egyesület titkársága.

F inn-m agyar em lékünnep. A 
finn nemzet hősi époszának: a „Ka
levaládnak évszázados ünnepségei 
most vannak Finnországban és ez- 
alkalomból a La Fontaine Irodalmi 
Társaság díszes kiadásban, Vikár 
Béla műfordításában magyar nyelven 
közzétette a Kalevalát. Kallio Kjös- 
til, a finn köztársaság elnöke, hogy 
a finn-magyar testvérkapcsolatokat 
még szorosabbá fűzze, a Kalevala 
magyar kiadásából 200 példányt 
ajándékozott a magyar iskoláknak. 
A veszprémi iskolák 6 példányt kap
tak, amelyeket Rosos Károly polgár- 
mester az Isk. Kiv. Népmüv. Bizott
ság városi albizottsága által rende
zendő finn-magyar emlékünnep ke
retében június 6.-án, Pünkösdhétfőn 
d. e. 11 órakor a Petőfi-szinházban 
fog átadni az iskoláknak. — Dicsé
retes az IKN albizottság gondolata, 
hogy a testvér finn néppel való kul
turális kapcsolat ápolására ezt az 
ünnepélyt megrendezi, amely egyút
tal a finn köztársasági elnök kedves, 
megtisztelő gesztusának is méltó 
viszonzása, megköszönése. Az ünnep
ségre belépődíj nincs, érdeklődőket 
szívesen lát és ezúton hiv az IKN 
Bizottság. A műsor a következő: 1. 
Finn himnusz, játssza a gimn. fuvós- 
zenekara. 2. M adai: „A finn testvé
rekhez", szavalja Heltay Imre gimn.
IV. o. tanuló. 3. Pacius: a) Finn 
nemzeti dal, b) Finn dal, énekli az 
angolkisasszonyok tanitónöképzőjé- 
nck énekkara. 4. Az ünnepség jelen
tőségét méltatja Buda János kegyesr. 
tanár. 5. Selim—Palmgren: „Tenge
rész a szénégetők között", énekli a 
királydíjas Veszprémi Dalegyesület.
6. Sajó: „Magyarnak lenni", szavalja 
Werner József gimn. VII. o. t. 7. 
Rosos Károly polgármester kiosztja 
az intézeteknek a Kalevala ajándék
példányait. 8. „Himnusz", játssza a 
gimn. fúvós-zenekara.

A Rózsafüzér T em etkezési 
Egyesület közli tagjaival, hogy a 
junius havi járulékokat junius 6.-án, 
Pünkösdhétfőn kell a szokott helyen 
s idő alatt befizetni.
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A gim názista  cserkészek  kerti 
ünnepélye és szin ielőadása. A
veszprémi kegyesrendi gimnázium 
126. sz. Szent Imre cserkeszcsapata, 
amint már közöltük, junius 6.-án, 
Pünkösdhétfőn d. u. 4 órai kezdettel 
hangversennyel egybekötött kerti
ünnepélyt rendez a Betekints-kertben. 
Az ünnepély műsora a következő: 
1. Bach : „Tavasz ébredése", előadja 
a fuvós-zenekár. 2. Tanya : „Magyar 
hitvallás a szent királyhoz", előadja 
a szavalókórus. 3. Ascher: „Katoná
san", előadja a zenekar. 4. Beszá
molót mond Réczey Gusztáv csapat- 
vezető. 5. Rosas: „Hullámok fölött", 
előadja a zenekar. 6. A siófoki cser
készek táncbemutatója. 7. Strauss: 
Keringő, előadja a zenekar. 8. Be
mutató jelenet a „Garaboncok" II. 
felvonásából. 9. Versenydijak kiosz
tása. 10. Lincke: „Szentjános bo
gárka", játssza a zenekar. 11. Cser
készmunkák. 12. Kéler: „Katonaélet", 
előadja a zenekar. Az ünnepélyen 
büfé és tombola is lesz. Rossz idő 
esetén az ünnepély a gimnázium 
dísztermében és cserkészotthonában 
lesz. — Június 12.-én, jövő vasár
nap d. u. fél 6 órakor a Petőfi- 
szinházban előadásra kerül a „Ga- 
raboncok" c. cserkészbohózat.

A MANSz közgyűlése. A Ma
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetsé
gének Veszprémi Csoportja junius 
7.-én, keden d. u. 5 órakor saját 
székházban közgyűlését tart, amelyre 
a tárgysorozat fontosságára való te
kintettel, ezúton is a tagok minél 
nagyobb számú és pontos megjele
nését kéri az elnökség.

A Bethlen G ábor Szövetség 
veszprém i kulturestélye iránt vá
rakozáson felüli az érdeklődés. Jó 
lesz a jegyeket előre biztosítani! Még 
kevés számmal előjegyeztethetők a 
ref. lelkészi hivatalban. Az estély 
junius 11.-én, szombaton lesz a szín
házban.

A Szent Vince T ársu la t köz
gyűlése. A Pauli Szent Vince kon
ferenciája junius 12.-én d. e. 11 
órakor a Szent Vince-házban tartja 
XV. évi rendes közgyűlését a követ
kező tárgysorozattal: 1. Megnyitó 
ima. 2. Múlt évi jegyzőkönyv felol
vasása és hitelesítése. 3. Számvizs
gáló bizottság jelentése. 4. A téli 
működésről jelentés. 5. Felszólamlá
sok és indítványok. 6. Befejező 
ima. Ha a közgyűlés határozatképes 
nem lenne, úgy a közgyűlést junius 
19.-én d. e. 11 órakor a fenti helyen 
tartják meg, tekintet nélkül a meg
jelentek számára.

LÉGOLTALOM.
Mi a Légoltalmi Liga célja ?

A világháborút átélt magyar test
véreink elbeszéléseiből, a spanyol és 
kínai harcterekről szóló újsághírek
ből és a filmekről ismerjük a repülő
bombák hatásának borzalmait. Ezek 
ellen csak okszerűen megszervezett 
légoltalommal védekezhetünk. Ezt a 
szervezést végzi és a polgárokat 
magatartásukra kioktatja: a Légol
talmi Liga.

Veszprémben is megalakul a 
közeljövőben a helyi csoport, amely
nek feladata az egész város területén 
a polgári légvédelem megszervezése, 
hogy a város minden egyes lakója 
tudja teendőit légitámadás esetén.

Természetes, hogy ez a szerve
zés és az alkalmi eszközök beszer
zése sok költséggel jár. Ez a pol
gári társadalmat terheli. A város 
minden egyes lakosa igyekezzék mi
előbb a Liga tagjai sorába lépni és 
anyagi tehetségéhez mért tagdíjjal 
kivenni részét az áldozatból. A leg
kisebb tagdíj évi 2 P, mely 20 fil-

C e á n y K é r é s .
( S ió n  C tippikónck, Ilii m*nyo»n*ny*mnok.)

Fényes jövőt én nem Ígérhetek. 
Kopott palást, lenézett Biblia,
Pár költemény, szegény pár ászt família 
Nem nagy Ígéretek;
Miért szeretsz ?
El kell hagynod az otthonodat értem. 
Magyar papnéknak mártír sorsa vár. 
Fehér galamb lélek, kis pihegö madár, 
Gyenge kezed enyémbefogva, kérdem: 
Hová követsz ?
Hallgatsz. De kezed forrón megremeg, 
Szemedben könnyek: áldott felelet. 
Csendben lehajtva fáradt fejemet, 
Halk imádságban köszönöm Neked, 
Hogy mégis szeretsz.

Fáber-Kovács Gyula.

léres havi részletekben is fizethető. 
Részletes felvilágosításokat a propa
gandaelőadásokon és a junius kö
zepén megnyíló irodában adunk.

Ne feledd magyar testvér, hogy 
csak a megszervezett magyar önvé
delem, a katonai és polgári légolta
lom odaadó közös munkáján törik 
meg az ellenséges repülöflották min
dent megsemmisítő bombatámadása.

A szervezés rövidesen megkez
dődik ! Az elnökség a taggyüjtő ive
ket már kiadta.

Jelentkezz a Liga tagjai közé!
A Légoltalm i Liga veszprém i 
cso p o rtján ak  elnöksége.

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

Ámen.

H Í R E K .

| 1920. Junius 4.

Tizennyolc hosszú éve annak, 
hogy az elvakult gyűlölet bilincsbe 
verte a magyart. A trianoni béke- 
szerződés e szomorú évfordulójára 
minden évben fájó szívvel gondo
lunk. Ajkunkon e napon feltör a 
kiáltás: „Nem, nem, soha!" Mig 
magyar ember e földön él, nem fe
lejtheti el e szörnyű igazságtalansá
got. Bosszúszomjtól lihegő ellensé
geinknek sikerült e napon az igaz
ságot hazugságaikkal elhomályosí
tani. De nem eltemetni, mert igaz
ságunk napvilágra jön ismét. Észak 
felől már világosodik. A komor fe
kete felhők oszlóban vannak. És 
mélységes hitünk az, hogy a ragyogó 
napsütés nincsen már messze és 
beteljesülnek végre minden magyar 
imájának, a nemzeti „Hitvallásának 
biztató, bátorító szavai: „Hiszek
Magyarország feltámadásában".

— Személyi hírek. Dr. Rótt
Nándor megyéspüspök Bpestről csü
törtökön hazaérkezett. — Dr. Balogh 
Jenő b. t. tanácsos, ny. igazságügy
miniszter, dunántúli ref. egyházke
rületi főgondnok és Györy Elemér 
egyházkerületi egyházi főjegyző, győri 
lelkész hétfőn iskolai ügyek megbe
szélése céljából Pápán tartózkodtak.

— P ünkösdi isten tiszteletek  
V eszprém ben. A róm. kát. székes- 
egyházban Pünkösd mindkét napján 
d. e. 9 órakor, a református temp
lomban d. e. 10-kor és d. u. 5-kor, 
az evangélikus templomban d. e. 
10-kor és d. u. 3-kor lesznek ün
nepi istentiszteletek. A protestáns 
templomokban a délelőtti istentisz
teletek alkalmával úrvacsora osztás 
is lesz.

— B érm álás a  zirci já rásban .
Zircről jelentik: Kedden délután fo
gadta Zirc község a veszprémi me
gyéspüspök felkérésére tavaszi bér
málást végző Uzdróczy-Zadravecz 
István ny. tábori püspököt a zirci 
apátság bejáratánál. Az apátság hin
táján érkezett püspököt a diszkapu 
előtt Ligety Lajos zirci adóügyi 
jegyző üdvözölte Zirc község nevé
ben, amire a főpásztor meleg sza
vakkal válaszolt, majd szivgárdista 
leányok virágcsokorral kedveskedtek 
neki. Az egész község harsány él
jenzése, a kivonult cserkészek, le
venték, iskolásgyermekek sorfala közt 
vonult be Uzdróczy-Zadravecz István 
a ciszterci rend székházába, ahol 
mint vendég szállt meg. — Szerdán 
Porva községben szolgáltatta ki a 
püspök a katolikus híveknek a bér
málás szentségét. A bérmálás junius
10.-ig tart a zirci járásban.

— Kapi Béla evangélikus 
püspök konferenciája a  lelkészek
kel és tanítókkal. Győrről jelentik:
D. Kapi Béla titkos tanácsos, dunán
túli ev. püspök kedden és szerdán 
Győrött konferenciát tartott a győri 
és veszprémi egyházmegyék lelké
szeivel és tanítóival. Mintegy 200 
lelkész és tanító vett részt a konferen
ciákon, amelyeken Veszprém megyé
ből megjelent Takács Elek kormány
főtanácsos, esperes és más vendégek 
is, köztük Györy Elemér lelkész, 
egyházker. főjegyző, a dunántúli ref. 
egyházkerület képviseletében. Kapi 
Béla püspök bevezető imái* és bib
liamagyarázata után magas szellemű, 
nagyszerű előadásokat tartott. Ezen
kívül értékes előadásokat tartottak 
még a lelkészek és tanítók közül is 
tübben, a veszprémi egyházmegyéből 
dr. Mohácsy Lajos marcalgergelyi és 
Hering János veszprémi lelkészek, 
valamint Gálos Gyula veszprémi ig.- 
tanitó. Az urvacsoraosztással végző
dött konferencianapok hangulatát 
templomi hangverseny is emelte.

— V árm egyénk küldöttsége a 
fehérvári Szent Jobb  és P ro - 
hászka-ünnepélyeken. Szerdán vit
ték Szfehérvárra a Szent Jobbot és 
ugyanakkor történt meg a Prohászka 
Ottokár püspök hamvainak átszállí
tása. A kettős ünnepségeken Vesz
prém megyét dr. Berky Miklós alis
pán vezetésével id. Békeffy István, 
Bogisich Gyula, Hankó Ernő, Kari 
József, dr. Péter Sándor. Serák József 
és dr. Wéber Pál th. bizottsági ta
gok képviselték.

— Esperesi egyházlátogatás.
Takács Elek kormányfőtanácsos, a 
veszprémi evangélikus egyházmegye 
esperese a multhét végén Pusztamis- 
kén, Bélák Endre főszolgabíró, gyü
lekezeti felügyelővel együtt egyház
látogatást tartott s a tapasztaltak fe
lett a legteljesebb elismerését fejezte 
ki jákfai Gömbös Sándor levita és 
ig.-tanitónak.

— Szent István és Gizella ki
rályné veszprém i szobrai. Annak 
a tervpályázatnak határideje, amelyet 
a Szent István király és Gizella ki
rályné együttes veszprémi szobrára 
irt ki a kultuszkormány, lejárt s a 
kultuszminiszter meghívására dr. 
Mesterházy Ferenc, vármegyénk főis
pánja, dr. Iklódy-Szabó János kincst. 
főtanácsos, a veszprémi Szent István- 
bizottság fáradhatatlan elnöke, Rosos 
Károly polgármester és Bokrossy Jenő 
müsz. tanácsos a multhétcn Bpesten 
a gipsz modeleket megtekintették. 
Az öt pályamű közül egyhangúlag 
Ispánky József szobrászművészét ta
lálták legjobbnak, mivel a papne
velde és a szélső kanonoki ház kö
zötti bástyafal stilszerü és szép ki
képzése mellett pénzügyi szempont
ból is legkedvezőbb a városra, amely 
a szoboralapzat költségeit magára 
vállalta. A szobrok elhelyezését a

toOETKERffe
„BAC K IN ' SÜTŐPORRAL

csütörtökön délelőtt, fentemlitett 
előkelőségek s a szobrászművész és 
Brets Gyula gépészmérnök részvéte
lével megtartott szemlén véglegesen 
megállapították s ahoz dr. Rótt Nán
dor megyéspüspök is, akinek a mű
vészeket Iklódy-Szabó János délután 
bemutatta, örömest hozzájárult. A 
szobrok felállítását tehát most már 
rövidesen megkezdhetik.

— Segédlelkész-áthelyezések . 
Pápáról jelentik: A dunántúli ev. 
püspök Káldy Lajos pápai segéd
lelkészt Nagytarcsára, Kiss Dezső 
celldömölki segédlelkészt pedig Pá
pára helyezte át.

— Bírói kinevezések. A kor
mányzó dr. Kollányi József vesz
prémi kir. törvényszéki jegyzőt a 
szentesi járásbírósághoz, dr. Keveházi 
József törvényszéki jegyzőt pedig az 
enyingi járásbírósághoz járásbiróvá 
kinevezte.

— A Klinikák és K órházak O r
szágos Szövetségének lá to g a tása  
V eszprém ben. A Magyar Klinikák 
és Kórházak Orsz. Szövetsége há
romnapos kongresszust tart Szom
bathelyen s ezt a Felső Dunántúl 
kórházainak meglátogatásával kap
csolja össze. A kirándulás alatt 
Győr, Csorna, Kapuvár, Sopron, 
Szombathely, Sárvár, Veszprém és 
Szfehérvár városok kórházait fogják 
meglátogatni. Veszprémbe junius 
6.-án, Pünkösd hétfőn délelőtt autó
karral érkeznek s itt a Vass József- 
Szeretetháznál Rosos Károly polgár- 
mester, dr. Tekeres Lajos h. polgár- 
mester és dr. Wallner Emil kórház
igazgató-főorvos fogadják őket. Meg
érkezésük után megtekintik a város 
nevezetességeit, maid a városi kór
házat látogatják meg. Ezt követőleg 
társasebéd lesz a Betekintsben, ami 
után a kirándáló orvosok d. u. 4 
órakor Szfehérvárra utaznak. Amint 
értesülünk, a mintegy 80 főnyi ki- 
rándulóközöttlesznekdr.Ddvn/Mihály 
belügymin. min. tanácsos, Jakabfy 
Zoltán ny. min. osztályfőnök, a vesz
prémi közkórház uj épületeinek ter
vezője, dr. Salamon Géza szfővárosi 
tanácsnok, dr. Barla-Szabó József 
OTI-aligazgató, dr. W olff Károly, a 
szfővárosi kórházak közp. igazgatója 
és több egyetemi tanár.

Azonnal kiadó!
A város legexponál
tabb helyén, a volt 
SzDcs-féle bankház

űzlathelysóg
H o r g o a -u . I . u .  a la tt

a Szabadság-téri ol
dalon. Érdeklődni le
het BREUER ANTAL- i»  

nénál, Horgos-u. 1. sz. alatt
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Nyugdíjasok
könnyű g

akvizíciós munkára
napi 3-4 P kereseti le
hetőséggel jelentkez
hetnek minden nap 

reggel 9 óráig i
Jókai Mór-y-u. 32.

— Halálozás. Özv. Huszár Isi- 
vénné szül. Bdtsy Zsófia junius 1.-én, 
életének 65. évében, hosszas szenve
dés után Pápán elhunyt. Temetése
3.-án ment végbe nagy részvét mel
lett. Az evangélikus templom udva
rán felállított ravatalánál Rónay Zol- j 
tán mondott búcsúztatót. Az elhunyt
ban dr. Huszár István pápai ügy
véd édesanyját gyászolja.

Major Gyula, a Magyar Leszá
mítoló és Pénzváltó Bank ny. fő
ellenőre junius 2.-án, rövid szen
vedés után, Bpesten elhunyt. Teme
tése 3.-án ment végbe nagy részvét 
mellett a Farkasréti-temetőben, a re
formátus egyház szertartása szerint. 
Halálát özvegye: dr. Gázon Ibolya, 
f ia : Major Ferkó, testvérei, köztük 
lapunk szerkesztőjének felesége és a 
kiterjedt rokonság gyászolják.

Dr. Weisz Samu ni. kir. egész
ségügyi tanácsos, Győr város tiszti 
orvosa és tb. főorvosa, hosszas szen
vedés után Bpesten elhunyt. Teme
tése Győrött ment végbe nagy rész
vét mellett. Az elhunytban özv. Vogl 
Józscfné litéri földbirtokosnö testvér
bátyját gyászolja.

— Felvétel a  szarvasi evan
gélikus leányliceum ba. A szarvasi 
ev. tanitónőképzővel kapcsolatos le- 
ányliceum I. osztályába, valamint az 
internátusába jun. 15.-ig kell kérni 
a fölvételt. A dr. Raffay Sándor 
püspökhöz címzett kérvényt az igaz
gatósághoz kell benyújtani. Mellék
lendő : születési anyakönyvi kivonat, 
legutolsó tanévi bizonyítvány és 
hatósági bizonyítvány a családfő 
foglalkozásáról és lakásáról.

— Veszprém  m egyéből fel
av a to tt vitézek. A kormányzó úr 
őfőméltósága által május hó 26-án 
Székesfehérvárott végzett vitézi ava
táson vármegyénkből a következők 
kerültek felavatásra: Tiszti vitézek: 
Szalay János alezr. Hajmáskér, Ma
gyar Ödön szds. Jutás, dr. Moldo- 
ványi Jenő ügyv. Veszprém, Czabafy 
Dezső tisztv. B-almádi, Csiki Alá- i 
dár tisztv. Bakonycsernye. Tiszti vá- j 
rományosok: Török István tisztv. j 
Pétfürdő, továbbá a következő tanú- i 
lók : Bohus László Siófok, Kovács 
Atilla Pápa, Sismándy György Vesz
prém, ifj. Legény Béla Veszprém, 
Debrődy György Veszprém, ifj. Gyi- 
móthy Lajos Pápa, Durkó Etele 
Bpest. Legénységi vitézek: Dohai 
János fim. Nagyláng, Nagymányoki 
Ádám furómester Csillaghegy, Sza-| 
lóki Lajos fim. Nagyacsád. Legény
ségi várományosok: Dörögdi András 
fim. Berend, Ángyán János fim. Sió
fok, Bánhidi Lajos fim. Enying, 
Berta János fim. Mezőszentgyörgy, 
Bátor József tanonc Veszprém, Be- 
leznay Ferenc kereskedő-s. Veszprém, 
Cseh Gyula fim. Bcsernye, Galam
bos Ferenc fim. Vaszar, Gacs László 
fim. Vaszar, Horváth Ferenc fim. 
Takácsi, Komári István fim. Aka, 
Kaposvári Károly pü. vigyázó Enying, 
Konyi László bányász Várpalota, 
Mátyás Ferenc fim. Pétfürdő, Ónodi 
István gyári m. Ajka, Rés Mihály 
fim. Bársonyos, Somogyi János fim. 
Bakonyoszlop, Szabó László fim. 
Siófok, Szente Pál fim. Bcsernye,

Tárnái József tan. Veszprém, Tósoki 
Gábor fim. Nemesvámos, Vanyolai 
Sándor fim. Vének, Vánkos Gyula 
fim. Nagygyimót, Vértes Jenő gk. ve- | 
zető Noszlop, ifj. Fekete János mé
száros Bszabadi, ifj. Gubay György 
tan. Szfehérvár, Balogh István tan. 
Pápa, ifj. Józsa Lajos fim. Nagy
gyimót, Szalai Béla és ifj. Németh 
Károly tanulók Pápa, ifj. Tóth Sán- 

I dór tan. Ihászpuszta, Tóth Zoltán 
tan. Emilháza, Kárpáthy Ferenc tan. 
Szeged, Sass Lajos fim. Szentgál, 
Sanda János fim. Ősi, ifj. Kovács 

| Lajos szerelő Peremarton, ifj. Ma- 
j gyarpolyáni József fim. Veszprém, 

ifj. Kovács Zsigmond pincér Vesz
prém, Révhelyi Jenő tan. Veszprém,

I ifj. Németh József tan. Veazprém- 
I varsány, Szalai József fim. Sikátor,
! ifj. Kovács József fim. Sur, Hétházy 

Lajos fim. Béb, Széles Károly ki
futó Bpest.

tanuló, 5 tan á r; 24.-én gimnázium 
Szombathely 49 tanuló, 5 tanár. To
vább utaztak az euharisztikus kon
gresszusra május 22.-én a genovai 
utasok 90 főnyi és 25.-én a páduai 
utasok 58 főnyi csoportjai ; 28.-án ; 
olasz kongresszusi átutazók Udiné- | 
bői, 33 személy; 29.-én Szent Antal- j 
kollégium Esztergom 40 tanuló, 3 i 
tanár; 30.-án reálgimnázium Sop- ; 
ron 48 személy, 5 tanár és kőszegi j 
tanítóképző 29 tanuló, 2 tanár, j 
Ugyanezen nap holland kirándulók | 
50 tagból álló csoportja utazott át. 
Junius 1.-én polg. leányiskola Keszt
hely 30 tanuló, 3 tanár. Összesen 
2337 személy.

— „Fekete gyém ántok44, Jókai 
Mór pompás regénye filmen, ma
gyar művészekkel, szombat, vasár
nap és hétfőn a moziban. — Szer
dán és csütörtökön Eszményi férj, 
kalandortörténet.

— Hat kilós gyerm ek szü lete tt
Moravska Ostravában a szülészeti 
klinikán és 58 cm. hosszú. A kis 
óriásról közöl képpel illusztrált cik
ket Tolnai Világlapja uj száma, 
amelyben közel száz pompás képet 
is talál az olvasó. Egy szám 20 fillér.

— A rátó ti Nagymezőn egy 
fel nem robban t g rán á to t k e res
nek. Veszprém város polgármestere 
közli, hogy a veszprémi állomáspa
rancsnokság értesítése szerint a má
jus 5.-én tartott gyakorlat alkalmával 
egy aknagránát nem robbant fel és 
feltalálható nem volt. A fel nem 
robbant gránát körülbelüli helye az 
Esztergáli-völgyhöz vezető régi dü- 
löut és a Cserepes-akolhoz vezető 
dülöut, valamint a Papod alatti er
dőnél és a repülőtértől északra fekvő 
három beerdösitett domb közötti te
rület. A gránát valószínűleg a földbe 
fúródott. Mivel érintése életveszélyes, 
feltalálása esetén helyéről az állomás- j 
parancsnokság vagy a polgármesteri i 
hivatal értesítendő.

— H áziasszonyok! Nem kerül 
pénzbe, mégis a legjobb tésztare
cepteket megkapja, ha még ma kéri 
a Dr. Oetker-féle világhírű Fényké
pes Receptkönyvet, melyet bárkinek 
ingyen megküld a gyár: Dr. Octker 
A. Budapest, VIII., Conti-u. 25. 139

— A Párisi Divat júniusi száma 
a sikkes nyári ruhák és strandtoa- 
lettok tömegeivel kedveskedik a höl
gyeknek. A kézimunkaoldalakon pe
dig az elegáns horgolt térítőktől 
kezdve a szekrénycsikig és a remek- 
tervezésű himzéses párnáktól az egy
szerű keresztöltéses munkáig min
denki megtalálja a kedvére valót. Az 
irodalmi oldalak is szórakoztatók. 
Novellák, cikkek, regény, konyharo
vat, stb. egészítik ki a Párisi Divat 
uj számát, melynek ára az ingyen 
kézimunkaiv-melléklettel együtt 60

, fillér.
— Veszprém  idegenforgalm a.

Veszprém városban a tavasz beállta 
óta a következő idegenforgalom bo
nyolult le : Április 25.-én ref. kol
légium Debrecen 36 tanuló, 4 tanár;
28. -án Corvin Mátyás gimnázium 
Mátyásföld 2 nap, 50 tanuló, 3 tanár;
29. -én székesfővárosi iskolák 160
tanuló, 8 tanár. Május 1.-én buda
pesti filléres-gyors 1050 személy; 
4.-én polg. fiúiskola Tapolca 130 
tanuló, 4 tanár; 4.-én felsőkeresk. 
fiúiskola Szfehérvár 30 tanuló, 2 
tan á r; 6.-án szfővárosi iskolák
160 tanuló, 8 tanár; 7.-én püspöki 
gimnázium Szombathely 28 tanuló
1 tanár; 8.-án polg. leányiskolák 
Szombathely 38 tanuló, 3 tan á r; 
10.-én polg. leányiskola Siófok 43 
tanuló, 2 tanár; 11.-én tanítóképző 
Kalocsa 24 tanuló, 1 tanár; 20.-án 
polg. fiúiskola Szombathely 28 ta
nuló 2 tanár; 20.-án M. Kir. Teh- 
nológia Bpest 28 tanuló, 3 tan á r; 
22.-én polg. fiúiskola Csorna 43

— Ünnepi já tékok  Pécsett.
Pécsett az egyház, a társadalom, a j 
katonaság és ifjúság vállvetve dolgo- I 
zik az idei „Missa Solemnis" erkölcsi 
és művészi sikerén. A 120 tagú szin- j 
fónikus zenekar és 200 tagú ének
kar méltó tökéletességgel szólaltatja | 
meg Liszt örökéletü miséjét. A 300 I 
főnyi statisztéria Pécs legszebb úri
leányaiból, az egyetemi ifjúság so
raiból és a katonaságból kerül ki. A 
szereplők ruháit a pécsi székesegy
ház kincstára kölcsönzi, amelyek a 
reflektorok fényözönében csodálatos 
szinpompában csillognak majd. A 
játékot megtekintik József, József 
Ferenc és Albreht kir. hercegek, Se- 
rédi Jusztinján biboros-hercegprimás, 
Hlond varsói érsek, Imrédy Béla 
miniszterelnök és még sok közéleti 
kitűnőség.

— Nyári egyetem  D ebrecen
ben. A debreceni Nyári Egyetem 
ma Európa egyik legnépesebb szün
idei tanfolyama. Tavaly 22 nemzet 
fiai közül 733 hallgatója volt. Ez- 
idén a tanfolyamot aug. 1.— 18. ren
dezik a debreceni Tisza István-tu- 
dományegyetemen s annak program
ján a legkiválóbb magyar és kül
földi tudósok szerepelnek a modern 
magyar és idegen szépirodalmak, 
történet, filozófia, pedagógia és ter
mészettudományok problémáit fel
ölelő angol, francia, lengyel, magyar, 
német és olasz nyelvű előadások
kal. A részvétel nincs előképzettség
hez kötve. A programot ezenkívül 
hangversenyek, táncbemutatók, kirán
dulások teszik változatossá. Min
dennemű felvilágosítást megad a 
Nyári Egyetem titkársága, Debrecen
10. Közp. Egyetem.

— R ázuhant a  föld. Pápáról 
jelentik: Lovas Mátyás 19 éves ba- 
konypölöskei fiatal földműves a köz
ség kavicsbányájában dolgozott, mi
közben a földtömeg mellette várat
lanul lezuhant és Lovast maga alá 
temette. Veszedelmes helyzetéből tár
sai mentették ki. Súlyos zuzódáso- 
kat szenvedett. Beszállították a pápai 
kórházba.

— ELADÓ VASÁGY. Egy 
sodronybetétes összecsukható  
vaságy három  m atraccal e ladó. 
Bővebbet F O D O R  F E R E N C  
könyvkereskedésében.

— Iskolaszanatórium ok Szent- 
go tthárdon  és a  Svábhegyen. 
Szakorvosaink megállapítása szerint 
évről-évre emelkedik a gyenge, vér
szegény, megerősítésre szoruló gyer
mekek száma, akiket a zártlevegőjü 
iskola helyett iskolaszanatóriumok
ban kellene elhelyezni. Hazánkban a 
Magyar Iskolaszanatórium Egyesület 
állított fel eddig két iskolaszanató
riumot Szentgotthárdon és Bpesten, 
a Svábhegyen, amelyekben elemi- 
és középiskolai leány- és fiunöven- 
dékek vétetnek fel. A felvételnél a 
legszigorúbb előzetes orvosi vizsgá

lat kötelező. A kultuszminisztérium 
rendelete értelmében a növendékek 
vagy teljes évben ott maradnak az 
iskolaszanatóriumban és ott vizs
gáznak, vagy pedig néhány hónapi 
ott tartózkodás után visszatérnek 
régi tanitézetükbe. Úgy a jövő tan
évre, mint a most bekövetkező nyári 
hónapokra a felvételek és előjegyzé
sek megkezdődtek. Részletes tájékoz
tatást ad az egyesület központi iro
dája : Bpest, Vili., Sándor-utca 26.

— A T urul „Bakony44 B ajtársi 
Egyesületének nyári m enetrend je  
ezévben is megjelent.

— Ö röm et okozni a legnagyobb 
boldogság. Rendelje meg a Magyar 
Uriasszonyok LapjáA, mert ezzel a 
pompásan szerkesztett folyóirattal 
egész családjának örömet szerez. A 
lap szépirodalmi része a legtökéle
tesebb, gyermeklapja a kicsinyek 
boldogsága. Színes divatmelléklete, 
kézimunkarajzaialegkényesebb igényt 
kielégítik. Tessék mutatványszámot 
kérni a kiadóhivataltól: Bpest, VI., 
Jókai-u. 37.

— F ejbelö tte  m agát. Farkas 
Nándor vcszprémpinkóci földműves 
kedden délelőtt lakásán fejbelőtte 
magát és meghalt. Tettének oka is
meretlen.
V andyke, Luxor, Castell és üveg 

tö ltő to llaka t nagy vá
lasz tékban  F O D O R  
F E R E N C  könyv- és 

pap írkereskedésében  vásáro ljunk
— Árja szá rm azásá t ham is 

okm ányokkal a k a rta  bizonyítani. 
Polnauer Antal rádiótehnikus, aki 
Németországban, Stettinben élt és 
1922-ben áttért az izraelita vallás
ból az evangélikusra, a nemzeti szo- 
ciálizmus uralomrajutása után meg
próbálta árja származását bebizonyí
tani. Ecélból először a volt lovász- 
patonai jegyzővel próbálkozott, majd 
amikor ez nem volt elég, barátja, 
Glück Rezső kereskedő segítségével 
Bpesten, az Abonyi-kávéházban 200 
márkáért hamis bizonyítványokat szer
zett szülei árja származásának iga
zolására. Bessenyei István dégi ma
gántisztviselő azonban leleplezte őket 
és Németországból történt kiutasítá
suk után a lovászpatonai csendőr
ség mindkettőt elfogta, a veszprémi 
ügyészség pedig beismerő vallomá
suk után letartóztatta őket.

— „T ücsök44 a címe Altay Mar
git ifjúsági regényének, amelyet 
Benedek Rózsi „Pisti pénzt keres44 
c. elbeszélésével együtt folytatások
ban közöl Az Én Ujságom-Tündér- 
vásár. Mutatványszámot küld a ki- 
adóhivatal : Bpest, VI., Andrássy-ut 
16. Előfizetés negyedévre ajándék- 
könyvvel 2 P.

O rszágos v á sá ro k  a  Dunántúlon.
Jun. 6.-án Árpás (Sopron m.), 

Felsőrönök (Vas m.), Gamás (So
mogy m.), Sopron (Sopron m.), 
Szigetvár (Somogy m.), Tüskevár 
(Veszprém m .); 7.-én Csurgó (So
mogy m.), Fertőszentmiklós (Sop
ron m.), Istvándi (Somogy m.), 
Nagykanizsa (Zala m.), Pécs (Ba
ranya m.), Rajka (Moson m.), Répce- 
szentgyörgy (Vas m.), Sóskút (Fe
hér m.), Szigetvár (Somogy m.), Ta
mási (Tolna m.), Tata (Komárom 
m.), Tolna (Tolna m.), Zalaszántó 
(Zala m .): 8.-án Büssü (Somogy
m.), Hegyfalu (Vas m.), Lesencetomaj 
(Zala m.), Nagycsákány (Vas m.), 
Ólad (Vas m.), Szentgyörgyvölgy 
(Zala m.), Tata (Komárom m .);
10.-én Inke (Somogy m.), Szent- 
lőrinc (Baranya m.); 11.-én Enying 
(Veszprém m.), Győr (Győr m .); 
12.-én Dunapentele (Fehér m.), Győr 
(Győr m.).
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Gyümölcskertészet.
Az almafa tulajdonosok 

figyelmébe.
Rovatvezető Demjén M árton

gyüm. termelési intéző.

Az almamoly rajzás megkezdődött. 
Ha naplemente idején a hőmérséklet 
4- 15 C fok felett marad, a lepkék 
a petelerakást is megkezdik, melyek
ből azután 5—6 napon belül a ku
kacok kikelnek. Ezért egy héten be
lül foganatosítani kell az első mész- 
arzenátos permetezést. A mészarze- 
nát port (Arzóla, Hercynia-B vagy 
V'inarzit) vagy V í ' V c - o s  bordói lével, 
vagy ha lisztharmatosak is az alma
fák. nyárihigitásu mészkénlével ke- 
keverten kell a fára permetezni, 
ügyelve arra, hogy minden kis alma 
hártyavékony Ságban bevonódjon a 
méreggel. Ezt a permetezést cca 10, 
majd 24 nap múlva (a mostani per
metezéstől számítva) meg kell ismé
telni. A harmadik permetezésnél a 
bordéi lé 1 °/o-os lehet.

— Jelentkezzenek légoltalm i 
szolgálati orvosi vizsgálatra az 
1880-1887. évbeli születésű fér
fiak. Rosos Károly polgármester ren
deleté értelmében a fenti években 
született férfiak kötelesek légoltalmi 
orvosi vizsgálatra jelentkezni és pe
dig az A—K betűvel kezdődő nevíiek 
jun. 8.-án este 7-kor, az L—Z betű
vel kezdődő nevüek jun. 9.-én este 
7 órakor az izraelita iskolában. Aki 
nem jelentkezik szigorúan megbün
tetik.

— A M agyar Lányok, Tutsek 
Anna népszerű ifjú: ági hetilapja, 
most küldte szét olvasóinak az „Ott- 
honunk“-mellékletet, mely sok gyö
nyörű kézimunkájával, ruhaterveivel, 
pompás háztartási tanácsaival az 
anyáknak is sokszor segítségére van. 
Mutatványszámot küld a kiadóhiva
tal : Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Elő
fizetés negyedévre 4 P.

— Elveszett május 29.-én este 
az Ujlaktanyától, Kórház-utca, Vass 
Józscf-utea, Komakut-tér, Kinizsi-ut
cáig egy félpár szürke bőrkesztyű. 
Kérem a megtalálót Horthy Miklós-u. 
40. alatt leadni szíveskedjen.

— Felborult a kerékpárral. 
Gerebics Gábor peremartoni gyári- 
munkás Pétgyártelepröl hazafelé me
net kerékpárjával felbukott s jobb 
felső lábszár fedett törést szenvedett. 
Mentőink a veszprémi kórházba 
szállították.

— A mozi m űsora. A pünkösdi 
ünnepi műsorban Jókai Mór halha
tatlan regényéből készült magyar 
filmet, a Fekete gyémántok-at mu
tatja be a mozgószinház. A film 
Vajda László rendezésében gyakor
lott, komoly művészi értéket jelentő 
szereplőkkel készült és alkalmas 
arra, hogy a magyar nemzet égő 
fáklyájaként járja be az országot. Já
vor Pál Berend Ivánja, Törzs Jenő 
Kaulmann Félixe, Szelenczky Zita 
Évája, Mály Gerő Spitzhaseja, Ró
zsahegyi Kálmán mint Pál munka
vezető, Grcgus Zoltán mint Szafrán 
Péter élethűen alakítanak. Csortos 
Gyula kis szerepében, Köpeczi-Boócz 
Lajos és Berend István is kitűnő. 
Az idei évad nagy fimje, amely he
tek óta a bpesti bemutató színházak 
műsora, három napon keresztül: 
szombat, vasárnap és hétfőn (4., 5., 6.) 
a Brazilia óriáskígyói és Az uj világ 
édenkertje c. ismeretterjesztőkkel, 
Viiághiradóval kerül bemutatásra. — 
Szerdán és csütörtökön (8. és 9.) 
filléres helyárakkal az Eszményi férj 
c. érdekes, sőt helyenként izgalmas,

1225 kilométeres körutazás kerék
párral Ausztriában.

(1937. m ájus 20.—június 1.)

Közli Mesterházy Béla. 15
Május 29. Szombat. Ma nagyon 

meleg napra ébredtünk, ŝ már kora 
reggel éreztük a nagy hőséget. Fel- 
öltözködés után barátommal azonnal 
lementünk a póstára, hol ő meg
kapta a hazulról először Salzburgba 
küldött, majd onnan ideirányított le
velet. Ezután még egy darabig né
zelődtünk a városban, majd reggelit 
vettünk és visszatértünk a szállo
dánkba.

Reggelink elfogyasztása után 
csakhamar felpakkoltunk és elindul
tunk Klagenfurt felé. Ugylátszik 
azonban, hogy a szél csak nem akar 
bennünket elhagyni. Az igaz, hogy 
most jól is esik egy kissé, legalább 
csökkenti a nagy meleget, de leg
alább ne szembe fújna.

Villachtól elsőrendű aszfalt ut 
vezet egész Klagenfuitig, sőt még 
azon is túl, így aztán rövid idő 
múlva Veldenbe értünk, mely a 
Wörthi-tó nyugati végénél fekszik. 
Ide érve, lementünk a tó partjára, 
hol felvételeket készítettünk Szép 
kilátás nyílik innen az egész tóra. 
Gyönyörű, kristály .iszta vize van a 
tónak, partjain mindkét oldalon hí
res fürdőhelyekkel. Itt Veldennél ren
dezik nyáron, illetve a májustól egész 
szeptemberig tai»ó nyári spor (ün
nepélyeket, vitorlás, motorcsónak, 
stb. versenyeket. A fürdőhelyen még 
lapokat, plaketteket, emléktárgyakat 
vásároltunk, majd folytattuk utunkat 
tovább.

Mi a tó északi partján megyünk, 
s fele utón értünk Pörtsachba, hol 
nemzetközi tenniszversenyeket szok
tak rendezni minden nyáron. Innen 
nemsokára Krumpenfeldbe értünk, 
hol, mivel már 12 óra elmúlt, a fa
luban élelmiszert vettünk, majd le
mentünk a strandra, ahol először 
megebédeltünk, majd megfiirödtiink. 
Fürdés közben azonban sürü vihar
felhők kezdtek gyülekezni az égen 
és mi csakhamar fölpakkolva, az eső 
elöl Klagenfurt felé menekültünk.

Klagenfurt, mely a Karinthiai tar
tomány székvárosa, a Wörthi-tó

igen ügyesen rendezett kalandor izü 
fii, melyben két ismert filmnagysá
got látunk viszont: Kari Ludvig
Diel-t és Brigitte Helm-et. Értékes 
kisérő ezenkívül és a Fox Világhi- 
radó. — Az előadások kezdete csü
törtökön és szombaton fél 7 és 9, 
vasárnap, hétfőn és szerdán 4, fél 7 
és 9 órakor. Pénztár két órával az 
első előadás előtt nyitva. Telefon: 
363.

— Elfogtak Győrött egy vesz- 
rémi betörő t. Veszprémben Hajós 
ándor lakásába betört Bukovszki 

Mária 26 éves bpesti lány és mint
egy 200 P értékű női ruhát lopott 
és megszökött. A veszprémi rendőr
ség körözése alapján Bukovszki Má
riát a győri rendőrség elfogta.

KÖZGAZDASÁG
Régi recept a száj- és kö

römfájás ellen.
Ezzel a címmel egy földbirto

kosnő a következőket irta a Győri 
Hírlap- n ak :

— Faluszerető, az állatokat rendkí
vül becsülő és gondozó paraszti nő 
vagyok, aki évtizedeken át többet 
tartózkodtam az istállókban, mint 
közismerten ragyogó szép hajlékom-

nyugati sarkán fekszik. Közvetlen a 
parton egy hatalmas magyar zászlót 
lengetett a szél. Itt magyarok után 
érdeklődtünk, de kérdezösködésünkre 
elmondták, hogy egy nagyobb ma
gyar kiránduló csoportot várnak a 
napokban és azért tették ki a zászlót.

Első utunk a postára vezetett, 
ahol én kaptam hazulról levelet, 
majd ezt megkapva, szétnéztünk a 
városban.

Nagy kiterjedésű város. Sok szép 
tere és szobra van. Egyik leghíre
sebb szobra a Sárkányszobor, mely 
egyúttal a város szimbolikus szobra 
is. E mögött látható Mária Terézia i 
királynőnk szobra. Itt a szoborról 
fényképfelvételt készítettünk, majd 
plakettet, lapokat vásároltunk, mely | 
után egy tejivóban meguzsonnáztunk, j

Pár órai késlekedés után folytat- ! 
tűk csak utunkat a Pach felé. Ezen 
útszakasz egyik érdekessége, hogy 
Klagenfurt után közvetlen az ország
úinak mintegy 20 kilométeres sza- 1 
kasza fenyőfából készült.

Ezen elsőrendű országúton meg- 
tett 28 kilométer után értünk Völ- 
kermarkba, majd nemsokkal utána ! 
Griffent értük. Griffen egy hatalmas i 
várkastély aljában épült kis falu, 
mely mindössze egy utcasorból áll. j 
Ma szombaton az egész utat tele- J  
tűzdelték nyírfákkal, — amint azt t 
már St. Johann faluban láttuk — a 
másnapi vasárnapi processióra ké- i 
szültek. Innen nagy emelkedőn kel- j 
let tovább mennünk St. Andrá felé. 
Mire a hegy tetejére értünk, már 
kezdett besötétedni és mivel nagyon | 
kellemes meleg volt az idő, elhatá
roztuk, hogy itt a hegy tetején az j 
utmenti erdőben fogunk lefeküdni, i 
Ez lesz az első alkalom, hogy utunk 
ausztriai szakaszán szabadban töltjük 
az éjszakát. Rövid idő múlva talál- ; 
tünk is megfelelő helyet, hol lepak- ; 
kolva, a kellő óvintézkedéseket meg- j 
téve, hamarosan lefeküdtünk.

A niai nap teljesítménye: 89 ki- j 
lométer. (Folyt, köv.) i

bán. Naponta reggel 3 órakor kel
tem. Egy alkalommal, amikor száj- 
és körömfájás uralkodott, mi ezt 
csináltuk: az állatok körmeit lyso- 
formos langyos vízben napota meg
mostuk s utánna letöröltük. A nyí
lásokba denaturált spirituszba már
tott kendert (kócot) húztam. Az álla
tok hátgerincét denaturált spirituszba 
mártott kenderkóccal vagy ronggyal 
bedörzsöltem. A kócot, rongyot el 
kell égetni vagy lysoformos vízben 
jól kimosni. Aztán főztem foghagy
más ecetet és ezzel az állat száját 
naponta 2 —3-szor kimostuk, egy 
tiszta rongy segítségével, bőven 
csepegtetve szájába a foghagymás 
ecetet. Az almot bespricceltem na
ponta 2—3-szor szappanos lugol- 
dattal. A járdákat nyeles kefékkel 
jól fölsuroltuk. Embereink egyike 
sem jöhetett saját ruhájában az is
tállókba, hanem kimosott csalán
zsákokból készítettünk számukra vé
dőruhát. EnélkUl a majorban sem 
foglalatoskodhattak. Mondhatom, hogy 
sokan csodálkoztak a nagysikerű 
eredményen. Nálunk igen enyhe, alig 
észrevehető lefolyása volt a vesze
delmes járványos betegségnek. Meg
boldogult férjem a receptet és az el
járást közölte is a „Köztelek* cimü 
gazdasági lapban, hogy „mások se
gítségére legyen.* Nagyon sokan al
kalmazták, — hála Istennek — sok

HARKÁNY G Y Ó G Y F Ü R D Ő !
62 C ° ra d io a k tív , k é n e s  th e rm a lfo r- 
r á s a i  fe lü lm ú lh a ta tlan  R yógyhatá- 
s u a k  m ind en n em ű  rh e u m á s  e s  m oz

g á ssz e rv i  b e tegségnél.
M odern  g y ó g y szá lló d é , k ö zp o n tilag  fű

tö tt rh eu m a-g y ó g y in téze t a  h áz b an . 
K o rsz e rű  nagy th e rm a l s tra n d fü rd ő .
50 h o ld as  p a rk  — ze n e  — sp o r t  — 
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helyen erdménnyel. A foghagymás 
ecettel való száimosásra úgy. jöttem 
rá, hogy volt akkor egy beteg tehe
nem. Nem evett napokig semmit.
Két tojást bemártottam ecetbe és 
másnap délután betettem, az ecetet 
pedig egy sörösüvegből beöntöttem 
a szájába. Néhány óra múlva már 
takarniányozott. Másnap este meg
ismételtem a kúrát s az állat már 
gusztussal evett. Rövidesen meggyó
gyult teljesen és a faluban 8 — 10 
nap múlva föllépett ragályos száj- 
és körömfájással szemben az én te
henem immunis maradt.

Laptársunk a levéllel kapcsolat
ban még megemlíti, hogy a Debre
cen c. lap híradása szerint B. Buj
dosó József egy olyan folyadékot 
szabadalmazott, mellyel ha megke
nik a ragadós száj- és körömfájás
ban megbetegedett, hasított körmü 
állat száját és körmét, ahol a kór 
kiüt, akkor két nap alatt az állat meg- 
gyógyul. Ez a szer még a vész ter
jedését is megakadályozza. Most 
márciusban Lajosmizsén járványsze- 
rüleg föllépett a ragadós száj- és 
körömfájás és B. Bujdosó József 
gyógyszerétől két nap alatt a fertőzött 
állatok meggyógyultak.

* A G azdasági Egyesület igaz
gatóválasztm ányi ülése. 980938. 
sz. Meghívó. A Veszprémvármegyei 
Gazdasági Egyesület 1938. évi június 
hó 11.-én, szombaton d. e. 9 órakor 
hivatalos helyiségében igazgatóvá
lasztmányi ülést tart, melyre a vá
lasztmány t. tagjait meghívom és 
szives megjelenésüket kérem. Vesz
prém, 1938. június 4. Holitscher 
Károly s. k., m. kir. gazd. főtanácsos, 
országgyül. képviselő, elnök. Tárgy- 
sorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tag
sági-, belkezelési- és folyó ügyek.
3. A Hódmezővásárhelyi Gazd. Egye
sület felirata a földművelésügyi kor
mányhoz a gazdaérdekképviseleti 
szervek kiépítése tárgyában és a 

■ Csongrádvárm. Gazd Egyesület ha
sonló tárgyú felirata. 4. Téli gazda
sági tanfolyamok szervezése 1938— 
39. évben. 5. A Csongrádvárm. 
Gazd. Egyesület átirata malomipari 
cseretelepek létesítése, illetve fenn
tartása tárgyában. 6. A Veszprém- 
várm. Szarvasmarhatenyésztö Egye
sület átirata a Tolnamegyei Tejszö
vetkezetek Szövetkezete munkájának 
ismertetése és ilyen alakulás célsze
rűsége tárgyában. 7. A Szabolcsvárm. 
Gazd. Egyesület átirata a valutáris 
adósságoknak e fizetés teljesítésekor 
jegyzett árfolyamon rendezése iránt.
8. A Csongrádvárm. Gazd. Egyesü- 

I let felirata a kir. kormányhoz a 100 
I k. holdig terjedő gazdák adósságai

nak rendezése tárgyában. 9. Jelentés 
az 1938. év tavaszán megtartott já- 

j rási tenyészállatdijazásokról. 10. In
dítványok.

* A Szarvasm arhatenyésztő  
Egyesület választm ányi és köz
gyűlése. A Veszprémvármegyei 
Szarvasmarhatenyésztő Egyesület ju- 

I nius 11.-én, szombaton d. e. fél 11 
| órakor tartja igazgatóválasztmányi 

és közgyűlését a vármegyeházán, a 
Gazd. Egyesület helyiségében (II. 
emelet.) Az 1936—37. évi zárószám
adások a közgyűlés előtt nyolc nap
pal az egyesület hivatalos helyisé
gében (Veszprém, Rákóczi-tér 9.
II. cm.) megtekinthetők. Az igaz
gatóválasztmányi illés tárgysorozata %
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1. Elnöki megnyitó, határozatképe 
ség megállapítása, jegyzőkönyv h 
telesitök felkérése. 2. Beszámoló az 
1936—37. üzemi évi működéséről. 
(Vándordíj megítélése.) 3. Alel
nöki tisztség betöltése. 4. Az 
egyesület kamarai tagsága. 5. 
Költségvetés és számadás. 6. Illet
mény- és kérvényügyek. 7. Folyó 
ügyek. 8. Javaslatok, indítványok.
9. Elnöki zárszó. A közgyűlés tárgy
sorozata: 1—8. Ugyanaz, mint az 
ig.-vál. üléséé. 9. A számvizsgáló bi
zottság jelentése. 10. A számvizsgáló 
bizottsági tagok megválasztása. 11. 
Elnöki zárszó.

* Felvétel a székesfehérvári 
m ezőgazdasági szakiskolába. A
Szfehérvári M. Kir. Szent István Kö
zépfokú Gazdasági Tanintézet és 
Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állo
más szeptember havában megnyílik. 
A tanintézet első évfolyamára felve
hető az, aki valamely középiskola
IV. osztályát sikerrel elvégezte. Ta
nulmányi idő négy év. A végzett 
tanulók mint képesített gazdák bo
csáttatnak ki. Bővebb felvilágosítást 
az intézet igazgatósága ad.

* P á lyázat kereskedelm i fő
iskolai ösztöndíjas helyekre. A 
kereskedelmi miniszter pályázatot 
hirdet a bécsi, a lipcsei, a st. gal- 
leni, a párizsi és a londoni keres
kedelmi főiskolákon egyenkint 3000 
P-ös állami ösztöndíjas helyre. Olyan 
ifjak pályázhatnak, akik a József- 
nádor egyetem közgazdasági és ke
reskedelmi osztályán végbizonyítványt 
nyertek, vagy az egyéves kereske
delmi szaktanfolyamok valamelyikét, 
vagy a bpesti Kereskedelmi Akadé
mia kereskedelmi szaktanfolyamát 
jeles eredménnyel elvégezték. A pá
lyázati kérvényeket aug. 31.-éig a 
kereskedelmi minisztérium segédhi
vatalában (Bpest, II.,Lánchid-u. 1—3.) 
kell benyújtani.

* E rdőégések  m egelőzése. Az
erdőégések megelőzése tárgyában a 
földművelésügyi miniszter rendelete 
értelmében a vármegyei közigazga
tási bizottság gazdasági albizottsága 
a következőket rendelte e l : 1. Tilos 
az erdőben, erdőhöz tartozó egyéb 
termékeny területen és az erdő szé
létől számított 100 méteren belül 
bárkinek — még a szomszédos in
gatlanok tulajdonosainak is — nyilt 
tüzet rakni, tüzet gerjeszteni; ez alól 
kivételt képeznek az erdőőrző sze
mélyzet és a közbiztonsági személy
zet tagjai, az erdőőrző személyzet 
felügyelete alatt működő erdei niun- 
káscsoportok és a tűzzel dolgozó 
erdei üzemek (szénégetők, mészége
tők). 2. Tilos az erdőben a dohány
zás és a közutakon kívüli közleke
dés ; az ez ellen vétők erdei kihágást 
követnek el s a csendőrség, rendőr
ség és az erdööri személyzet által 
az erdőből kiutasíthatók. 3. A turista
utakon kizárólag igazolt turista
egyesületek igazolvánnyal ellátott 
tagjai és oly személyek közlekedhet, 
nek, akiknek kellő személyi igazol
ványa (arcképes vasúti, vagy ehhez 
hasonló hatósági más, esetleg ható
sági) vagy az erdőbirtokos, illetve 
annak megbizottja által külön e célra

kiállított igazolványa van; az igazol- 
ványt a csendőrség, rendőrség, illetve 
az erdőőrző személyzet tagjainak fel- j 
hívására fel kell mutatni, aki a fel- I 
szólitásra igazolványát nem mutatja 1 

! fel, erdei kihágást követ el és a 
í közbiztonsági, illetve erdőőrző sze- | 
| mélyzet tagjai által az erdő elhagyá- j 

sára kötelezendő. A külföldi kirán- 
; dulókat, személyigazolványaik bete- I 

kintése, után a fennálló tüzbizton- J 
I sági és jelen határozatban foglalt 
í rendelkezésekről fel kell világosítani 

és azok betartására figyelmeztetni.

IRODALOM, HOVÉSZET.
(A m agyar irodalom  tö rté - I 

; nete.) Benedek Marcell, a kiváló 
esztétikus, teljesen uj felfogásban, 
uj adatok föltárásával irta meg a 
magyar irodalom történetét. Ez a 

I könyv az idei Könyvnap eseménye, j 
| Egyik önmagában is egész, értékes j 
| tanulmányát a kötetnek közli az Uj j 
; Idők. Herczeg Ferenc szépirodalmi 

hetilapjának gazdag tartalmából ki- j 
! emeljük még vitéz Suhay Imre erő- 
j teljes vezércikkét, Zsigray Julianna 
I elbeszélését, Barabás Gyula finom 
! Írását. Zilahy Lajos regényfolytatása 
! mellett Terescsényi György elbeszé- 
I lése, Kelen István beszámolója a vi- 
I lág leghosszabb repülővonaláról, 
j  Ebeczky György és Hámos György 
! színházi kritikái, Gáspár Miklós mu

latságos regénye, időszerű közlemé- 
! nyék és versek, érdekes képek, az 

ötletes Ceruzajegyzetek s a hasznos 
I rovatok teszik változatossá az Uj 
! Idők-et. Mutatványszámot küld a 

kiadóhivatal: Bpest, VI. Andrássy-ut 
16. előfizetés negyedévre 6 40 P, 

j egyes szám 50 fillér.
(Bibó L ajos: „A gyerm ek4'.) 

Bibő Lajos, az őserejü magyar iró 
legújabb regényében egy hatalmas 
élet halálos küzdelmét festi. Egy ér
zékeny lélek, emelkedett szellem, 
erényeiben és hibáiban rendkívüli 
egyéniség összeütközését írja meg a 
törvény, az igazság, az emberi tár
sadalom összefogó erőivel. A mind
végig lélegzetelállítóan izgalmas cse- 
lekményü műben azt mondja el, mi
lyen rombolást vihet végre az em
ber lelkében és életében a betű 
szerint alkalmazott törvény, mekkora 
szenvedést és szerencsétlenséget in
díthat el egy felelőtlenül tett kije
lentés, sőt a tiszta szándék és he
lyes Ítélet is, ha az emberi cselek
vésből hiányzik a szeretet és az is
teni szellem. A regény jelentőségé
hez és a kiváló iró eddigi működé
séhez méltó, díszes kiállításban ke
rül a közönség elé a Magyar Könyv
napon.

(Henry Oyen : „Arany !“) A
hatalmat adó aranyért folyik a küz
delem ebben a regényben. Kanada 
vad vidékén száz veszedelemmel 
szállnak szembe, mert a kincs azé, 
aki erősebb, bátrabb és ravasszabb 
a többinél. Beleszól a küzdelembe 
a szerelem is. Palladis kiadás, ára 
fél pengő.

(Szeged országos irodalm i 
pályázata.) Érdekes pályázatot irt 
ki dr. Pálfy József, Szeged sz. kir. 
város polgármestere az összes ma
gyar középiskolák diákjai részére. A 
pálytétel cime a következő: „A Sze
gedi Szabadtéri Játékok nemzeti és 
művészi jelentősége a magyar kul
túra szolgálatában és Szeged város 
szerepe a magyar ünnepi játékok 
megteremtésével.44 A két oldal ter
jedelmű dolgozatokat jul. 1.-ig Sze
ged város polgármesteri hivatalához 
kell beküldeni. A pályadijak a leg
jobb dolgozatok részére: Szeged 
város vendégül látja a pályadíjnyer
tes tanulókat és az útiköltséget fizeti.

^  Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben

I. d ij : három-, II. két-, III. egynapos 
tartózkodás Szegeden julius 23.-a és 
aug. 15.-e között.

(L. Arand : „Süllyed a  hajó!")
Ez a regény olyan, mint egy roman
tikus rapszódia. Tengeri vihar dúl 
és a luxushajó léket kap. Az utasok 
menekülnek, de mi lesz azokkal, 
akik a süllyedő hajón rekedtek ? 
Szinte álom a hajótörötteknek a 
sorsa. Palladis kiadás, ára fél pengő.

(E lm ennek P ápáró l a  szí
nészek.) Pápáról Írják : Károlyi Já
nos színtársulata, amely öt héten át 
szép pártfogás mellett játszott Pápán, 
junius 9.-én fejezi be előadásait. 
Pápáról Esztergomba megy a tár
sulat.

T E S T E D Z É S .
Labdarúgás.

V asárnapi eredm ények.
Fűzfőn a hazai csapat 1:0 (1:0) 

arányban vereséget szenvedett a 
Soproni Vasutastól. Balszerencse ki
sérte Fűzfőt most is, állandó fölény
ben volt, szinte kapujához szögezte 
ellenfelét, de csatársorának semmi
sem sikerült. Játékvezető: Czeczely.

Ajkán az Üveggyár 3:1 (0:1) 
arányban győzött ez ARAK ellen. 
Az erösiramu, szép mérkőzés alatt 
Ajka minden csapatrészében jobb 
volt, mint nagynevű ellenfele. Gól
szerzői : Baranyai, Takács és Ko
vács. Játékvezető: Grossmann.

A FÁK II. Hajmáskéren szenve
dett 3:1 (2:0) arányú vereséget. A 
hazai csapat szünet előtti lelkes já
tékával győzött. Fordulás után már 
kiegyensúlyozottabb volt a játék, de 
a vereséget Fűzfő nem tudta meg
akadályozni. Gólszerzők: Molnár (2), 
Kautzky, illetve Kukla. Játékvezető : 
Horváth.

Á ldozócsütörtöki eredm ények.
Szombathelyen a Várpalotai Unió 

8:1 (3:0) arányban vereséget szenve
dett az SzFC-től. A bányászcsapat 
utazástól fáradt közvetlen védelme 
és halfsora az erösiramu játék kö
vetkeztében idöelött kifáradt. Egyet
len góljukat Eiler szerezte. Játékve
zető : Koch.

Hajmáskér Móron játszott a le
venték ellen 2:0 (0:0) arányban. A 
lelkes Leventét csak teljes erejének 
kifejtésével, az utolsó félidőben tudta 
megadásra késztetni. Gólszerzője: 
Szedlák és Kautzky. Játékvezető: 
Freund.

Várpalotán az Unió II. kapott ki 
7:1 (5:0) arányban Siófoktól, amely 
nagyszerű formában lévő csatársora 
révén már szünet előtt biztosította 
győzelmét. Később az Unió lelkes 
támadásai közben is csak az ered
mény megtartására törekedett. Gól
szerzők : Kardos (2), Biró (2), Zsér 
(2), Hegedűs, illetve Csonka. Játék
vezető : Horváth. (t. I.)

o Pünkösdvasárnapi lab d a
rugó sorrend . SzSE—FÁK, Hu
bertus—Perutz, KFC—Unió, P. Vas
utas-K apuvár, Siófok—Pét, FÁK II. 
— Szikla játszanak bajnoki mérkő
zést.

o MOVE—Turul labdarugó
m érkőzés. Áldozócsütörtökön igen 
kedélyes „old boy" futbalniérkőzést 
rendezett Veszprémben a MOVE és 
a Turul csapata. Az előbbiben jól 
esett viszontlátni a régi rutint meg
csillogtató, ma már többnyire ko
moly családapákat, akik a Turul 
Bajtársi Egyesületnek ezúttal először 
szereplő és fiatalosabb lendületű 
csapatát „az öreg rókák" tudásával, 
kemény küzdelem után 6:2-re ver
ték meg. A vereségben vigasztaló, 
hogy az „a családban" maradt. A

teljesen sima és szép mérkőzést 
igen nagy és jóindulatú közönség 
nézte végig, amely régi kedvenceit 
szeretettel biztatta. Horváth biró tel
jes sikerrel érdemelte ki a közönség 
elismerését.

o Tenniszverseny. A Veszprémi 
Korcsolyázó és Tennisz Egyesület 
jun. 16.-án, Űrnapján a székesfehér
vári Motor és Autó Clubbal, amely 
egyesíti az összes fehérvári játékoso
kat, válogatott városközi versenyt 
rendez az Erzsébet-ligeti pályáin. 
Reggel 9 órától ifjúsági válogatott 
lesz a két város között, a VKTE 
által alapított vándorserlegért, csapat- 
verseny formájában. Este díjkiosztás. 
A verseny iránt érdeklődő úri társa
dalmat ez utón hívja meg a verseny 
megtekintésére a VKTE.

Anyakönyv.
Születés: Homoki József ács-s. é s  Bodő 

Terézia leánya M ária Terézia, rk. — V ass 
István pénzügyi titkár é s  M oenich E rzsé
bet fia László István, rk . — Károlyi Ist
ván népzenész és Árvái G izella leánya 
M ária Julianna, rk . — Farkas Béla gvári-m . 
és  H alász Irén fia Béla, g. kát. — B ónyai 
S ándor ni. kir. tüzérszázados és S alam on 
Ilona fia S ándor Béla, rk. — Róna Béla 
kereskedő és  S tern Emma leánya Ildikó, 
izr. — József István ím. npsz. é s  Löczi 
Katalin fia Béla, ref. — Szlovák János fm . 
npsz. és H ocheszter Julianna leánya M ária, 
rk . — Kürti Béla villanyszerelő és  B arcza 
Ilona fia Béla Sándor, rk. — G árdos Fe
renc m ár. föintéző és ü ru b e r  Ilona M ária 
fia Sándor, rk. S peer Terézia liázt. alk . 
fia M ihály G éza, rk. -  Farkas M ihály 
szobafestö-s. és P ető  Katalin fia László, 
rk.

Halálozás: S ikátori G ellért 12 h., rk . — 
G abrel E rzsébet 12 h., rk.

Házasság: E sküdt Imre d rogéria-tu laj
donos és  Sim on T eréz , rk. — Sári A ndrás 
(ö z v ) ny. várm. utkaparó, ref. és L im pek 
Rozália (elvált), rk.

Hirdefmény.
A Herendi Porcellángyár Rész

vénytársaság 1938. évi május hó
18.-án megtartott rendes közgyűlése 
a 7000-1925. P. M. sz. rendelet
12. és 13. §-ai alapján elhatározta a 
társaság még forgalomban levő, ed
dig be nem váltott részvényeinek, 
illetve részvényelismervényeinek és 
hányadrészvényeinek új részvé
nyekre való becserélését.

Ehhez képest felhívja a hányad
részvény birtokosokat és az össze
vonás alá eső régi részvények, 
illetve részvényelismervények birto
kosait, hogy hányadrészvényeiket 
legkésőbb 1838. évi julius hó 15. 
nap jáig  bezárólag uj részvényekre 
leendő becserélés céljából a társa
ság pénztáránál (Budapest, IV., Váci
utca 37. félemelet) az irodai órák
ban nyújtsák be. — Egy uj 10 
pengő névértékű részvény ;kiadása 
2 drb 25/50 hányadrészvény, vagy 
50 drb régi részvény, illetve rész- 
vényelismervény beszolgáltatása el
lenében történik.

Fenti határidőig be nem nyújtott, 
úgyszintén a szükségesnél kevesebb 
számban benyújtott hányadrészvé
nyeknek és régi részvényeknek, illetve 
reszvényelismervényeknek megfelelő, 
egyenkint 10 (tiz) pengő névértékű 
uj részvényeket az igazgatóság a 
fenti határidő után hiteles személy 
közbenjöttével nyilvános árverés utján 
el fogja adni és a befolyt vételár 
aránylagos részét a költségek levo
nása mellett a hányadrészvény, illetve 
régi részvények, részvényelismervé
nyek beszolgáltatása ellenében ki 
fogja fizetni. Egyébként a határidő 
elteltével úgy a hányadrészvények, 
mint a régi részvények hatályukat 
vesztik, a befolyt pénzre vonatkozó 
igény tekintetében pedig az elévülés 
szabályai irányadók.

Budapest, 1938. május 18-án.
155 Az igazgatóság .

Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.


