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A magyar ipar 
jövője.

A költségvetési vita lárgvaló- 
sánának  során Bornemisza Géza 
iparügyi miniszter hatalm as be
szédben foglalkozott az ipaiügyi 
tárca nagy problémáival. Rám uta
tott. hogy az iparpolitikának leg
első feladata azoknak a  magas 
céloknak a  szolgálatába állni, 
amelyeket a győri program foglalt 
m agában. Hogy a  nemzet szem 
pontjából e mérhetetlen fontos
ságú kérdésben feladata magas
latán állhasson, feltétlen szüksé
gesség, hogy a  termelési poli
tika és a  szociálpolitika terén ed
dig elért és valóban le nem ki
csinyelhető eredményeket tovább
fejlessze.

Érintette a nyersanyagellátás 
nehéz és fontos kérdését, rám u
tatott a  módokra, amelyekkel eze
ket a  problém ákat a komoly ered
mény reményében lehet megol
dani s utalt arra a  nagyvonalú 
munkatervre, am ely a  magyar 
községek villamosítására vonat
kozik. E tekintetben a  jelenlegi 
helyzet éppen nem kielégítő, mert 
hiszen a magyar községeknek 
m indössze 33% -a rendelkezik a 
m odern és alkolóélet e szinte nél
külözhetetlen eszközével. Az ipar
ügyi tárca költségvetésének kere
tében — egyetértésben a  pénz
ügyminisztériummal cs a  belügy
minisztériummal — m egállapodás 
történt a közvilágítási díjak mér
téke és fedezése tekintetében és 
az  ekként biztosított alapon rész
letes villamosítási programot dol
goztak ki. Ez a program, amely 
egyelőre 173 községbe viszi be a 
villanyáramot, már ebben az év
ben négymilió pengős beruházást 
jelent.

Bornemisza Géza részletesen 
vázolta ezután az iparfejlődés 
irányait, hangoztatta a hitelellátás 
fontosságát, felsorakoztatva az e 
téren eddig elért eredményeket. 
Szakértelemmel és megértéssel fog
lalkozott a  kisipar és a  nagyipar 
kérdéseivel, hangsúlyozottan emel
ve ki ezekután az  utóbbi évek 
szociális intézkedéseinek jelentős 
és  nagy haladást mutató sorát. 
Foglalkozott a  keresztény nemzeti 
gondolat határozottságával, a  cél
tudatos politika bölcs mérsékleté
vel, a  szakszervezetek ügyével is, 
világos és félreérthetetlen irányt 
mutatva a tekintetben, hogy a 
szakszervezeteknek nemzeti és 
önm aguk iránti kötelessége ha la 
déktalanul és teljes mértékben 
rátérni a  nemzeti alapra.

Bizonyos, hogy m esszehangzó, 
megnyugtató és iránytmutaló ha
tása lesz az  ipaiügyi miniszter 
beszéde am a részének, amely a 
keresztény, magyar ifjúság elhe

lyezkedésével foglalkozik. Első
sorban is leszögezte az iparügyi 
miniszter, hogy a keresztény, m a
gyar ifjúság éppen úgy meg tud 
felelni a gazdasági pályákon, mint 
minden más pályán. A magyar 
ifjúnak érvényesülnie kell gazda
sági téren is és a kormány ezt a 
célt teljes megértésével és rokon- 
szenvével kívánja elősegíteni. Én, 
mint iparügyi miniszter — m on
dotta ezután — a legnagyobb fi
gyelemmel fogom kisérni ennek a 
kérdésnek a  fejlődését és nem 
fogom engedni, hogy a kérdés 
elaludjék, vagy mellékvágányra 
terelődjék.

Az egész nemzeti közvélemény 
szivéből beszélt Bernemisza Géza, 
amikor hirdette, hogy e vonatko
zásban nem állhatunk meg a  fél
m egoldásoknál. azoknál, amelyek 
a  keresztény ifjúságot olyan á l
lásokba juttatják, ahol a vállalat

vezetésébe nem kap betekintést. 
Itt bizony vannak hibák. A fiatal 
generáció csak elenyésző szám 
ban található gazdasági életünk 
vezetópozicióiban. Ezen változ
tatni kell, de a fiatalság is kell. 
hogy a legnagyobb komolysággal 
és megértéssel dolgozzék. Necsak 
azt nézzék, hogy elhelyezkedést, 
kereseti lehetőséget kapjanak, ha
nem nézzék elsősorban azt, — 
nemcsak a maguk, hanem  az 
egyetemes magyarság érdekében 
is, — hogy keresztény magyar 
népünk a mai ifjúságon keresztül 
fog a gazdasági életben helyet- 
foglalni s ennek a generációnak 
a kitartásán, munkaképességén, 
alkotásain fog megmutatkozni, 
amiben nem szabad és nem le
het kételkedni: hogy a keresztény 
magyar ifjú is tud és akar a gaz
dasági pályákon dolgozni és ér
vényesülni. (s.)

A kisgyűlés üdvözölte Imrédy 
Bélát és kormányát.

„Aki a kormány politikáját túllicitálni akarja 
s a rendet veszélyezteti, szembetalálja ma
gát a kormánnyal*4 — 

Ferenc főispán
Veszprém vármegye kisgyülése 

szerdán délelőtt tartotta havi tanács
kozását. Az elnöklő dr. Mesterházy 
Ferenc főispán, a gyűlés megnyitása 
után megemlékezett a kormányválto
zásról s a következő nagyfonfosságu 
kijelentéseket tette:

— Legutolsó ülésünk után pár 
nappal az ország kormányzását Im
rédy Béla miniszterelnök ur vette át. 
E kormányváltozás nem jelent elté
rést az előző kormány által képvi
selt politika irányától. A miniszter- 
elnök ur a parlamentban elmondott 
beszédében — amint az mindnyá
junk előtt ismeretes — ismételten 
leszögezte, hogy keresztény erköl
csökön nyugvó, nemzeti, jobboldali 
politikát kíván folytatni. Annak 
tengelyébe a családvédelmet és a 
szociális feladatok megoldását állí
totta, különös tekintettel a falusi 
lakosság megsegítésére.

— A kormány bejelentett gazda
sági és szociális politikájában elment 
az ésszerűség végső határáig. Tűl- 
licitálásnak helye nincs és nem le
het, mert az oly nagymérvű gazda
sági kiesést vonna maga után, ami 
a gazdasági rend és biztonság fel
bomlását jelentené. Aki ezt mégis 
megkísérli, az az egyéni érvényesü
lést a közérdek elé helyezve, be 
nem váltható Ígéretekkel a lakosság 
tudatos megtévesztésére törekszik és 
ezért mindenkor a kormányzattal 
fogja magát szemben találni.

mondotta Mesterházy 
megnyitójában.

— Ezeket kívántam ezalkalommal 
itt elmondani, mert szükséges, hogy 
a vármegye lakossága előtt minden 
tekintetben tiszta helyzetet teremt
sünk.

A főispánnak általános megnyug
vást keltett szavait lelkesen meg
éljenezték a kisgyűlés tagjai.

Ezután dr. Simon György prelá- 
tuskanonok, felsőházi tag kért szót.

— Mindnyájunkat őszinte sajná- 1 
lattal töltött el — mondotta — Da- I 
rányi Kálmán miniszterelnök lemon
dása és visszavonulása. Az ö bátor 
és bölcs működése mindenkinek 
megnyerte a tiszteletét és bizalmát. 
De megnyugtató, hogy éppen ö aján
lotta utódául Imrédy Bélát, akinek 
értékes személye biztosíték arra, 
hogy meg tudja valósítani Darányi j 
Kálmán programját. Imrédy Béla ki
váló pénzügyi képességeit már ré
gebben ismertük. A parlamentban 
elhangzott beszédeiből pedig arról 
is meggyőződtünk, hogy az egész 
ország lakosságának helyzetét ismeri 
és erős szociális érzésével minden 
társadalmi osztálynak, az egyetemes 
magyarságnak érdekeit kívánja előbb
revinni.

— Egy államférfiút az tesz kü
lönösen igazi emberré, ha mélyen 
vallásos is. Imrédy Béla nem papi
ros-keresztény, hanem olyan, aki a 
hitéből és hitéért él. Ez pedig ga
rancia arra, hogy az ország ügyeit 
jól fogja intézni. Ezokból indítvá

nyozza, a kisgyűlés üdvözölje s tisz
teletéről és ragaszkodásáról biztosítsa 
Imrédy Bélát és kormányát. A fő
ispánt pedig kéri, hogy a kisgyűlés 
eme határozatát hozza megfelelő for
mában a miniszterelnök tudomására.

Az indítványt egyhangú, nagy 
lelkesedéssel elfogadták.

Ezután a 257 pontból álló tárgy- 
és póttárgysorozatot tárgyalták le az 
előadói javaslatok alapján.

Ezek között, a legnagyobb ér
deklődéstől kisért ügy Veszprém vá
rosnak a feszület kifüggesztését ki
mondó határozata és Csajághy Ká
roly kúriai biró, képv. test. tagnak 
ez ellen beadott felebbezése volt. 
Az ügyet dr. Vadnay László másod- 
főjegyző ismertette s rámutatott, 
hogy közben megjelent a kormány 
rendelete, amely megengedi, hogy 
az egyszerű testnélküli kereszt a hi
vatalos helyiségekben kifüggeszthető, 
amivel a kormány nemcsak meg
könnyítette ennek a kérdésnek az 
elintézését, hanem az elintézés mód
jának a határozott formáját is meg
adta. Ezért előterjesztette az alispán 
javaslatát, amely szerint a fellebbe
zést utasítsák el, mert a kereszt ki
függesztésének elhatározása a város 
képviselőtestületének belső ügye. 
amihez autónóm joga van. Viszont 
változtassák meg a képviselőtestület 
határozatát is, utalással a jelzett mi
niszteri rendeletre, mivel az egy
szerű kereszt kifüggesztése a felleb
bező szerint sem sérti a reformátu
sok vallási érzékenységét s igy a 
keresztény felekezetek egyenjogúsá
gát sem. Az alispáni javaslatot egy
hangúlag elfogadták.

Dabrony község hatósági tejak
ciója anyagi segélyezésének kérdé
sénél dr. Berky Miklós alispán álta
lános helyeslés közben bejelentette, 
hogy az egész devecseri járás köz
ségeinek tejakciója ügyében Schandl 
Károllyal eljárt a minisztériumban s 
legutóbb Antall József belügyminisz
tériumi osztályvezetővel is részlete
sen tanácskozott, aminek eredmé- 
nyekép állami támogatással a sze
gény községek is részesülni fognak 
tejakcióban.

Kerta községnek ahoz a határo
zathoz, hogy a fogyasztási adó 10 
°/o-át a közs. bírónak és a behajtás
ban segédkező elöljárónak átenged
jék, Bognár Vince ottani jegyző 
pártoló hozzászólása után az alispán 
hozzájárult, de csakis a folyó esz
tendőre. Ezt az utóbbi két ügyet dr. 
Súly Endre várm. aljegyző reterálta.

Sok vevője lesz, 
ha h i r d e t é s é t  

a
VESZPRÉMVÁRMEGYÉ ben 

t e s z i  k ö z z é !
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Sszáj~ és Körömfájás 
vármegyénkben.

'Panaszok a köxigazzgatási biszott&ágban

Szerdán délelőtt, a kisgyülés 
után tartotta rendes havi ülését a 
vármegye közigazgatási bizottsága 
dr. Mesterházy Ferenc főispán el
nöklésével.

A főispán az ülés elején beje
lentette, hogy a multhavi biz. ülé
sén hozzáintézett kérések folytán el
járt az említett ügyekben az illeté
kes tényezőknél. így a földművelés- 
ügyi minisztériumban a Hangya in
tervenciós állatvásárlásainak ügyében 
s azt a megnyugtató választ kapta, 
hogy a Hangya a gazdaközönségre 
kedvező árért fog vásárolni. Ugyan
csak eljárt a várni. gazd. felügyelő
ségnek nagy munkája miatt szükséges 
megerősítése végett és julius l.-töl 
két gazd. gyakornokot fognak Vesz
prémbe beosztani. Végül eljárt a 
keresk. minisztériumban abban az 
ügyben is, hogy a gráci müút györ 
—balatoni szakasza Veszprémet el 
ne kerülje s azt a megnyugtató vá
laszt kapta, hogy az állam ezt az 
útszakaszt is kiépítteti s már a jö
vőre meg is kezdik az építését.

A bizottság tagjai hálás köszö
netük nyilvánítása mellett lelkesen 
megéljenezték a közszeretetben álló 
főispánt, aki ezzel is bebizonyította, 
hogy milyen megértő jóakarattal ka
rolja fel uj vármegyéjének érdekeit.

Dr. Mohdcsy Lajos ev. lelkész 
az annakidején Sopronszilben alakult 
Vizi Erőt Hasznosító Szövetkezet 
csödbejutása folytán egyes veszprém- 
megyei községeket, mint szövetkezeti 
tagokat ért károsodásra figyelmez
tetve, a szövetkezetnek tudomása 
szerint újra elkezdett működése foly
tán szükséges óvintézkedésekre kérte 
az alispánt, amire dr. Berky Miklós 
alispán megnyugtató választ adott.

Szabadhegyi Elemér gazd. főta
nácsos a Veszprémmegyében is fel
lépett s már Pápán is megállapított 
ragadós száj- és körömfájás ellen 
szükséges intézkedésekre hívta fel a

A tótvázsonyi Nem
zeti Egység nagyvá

lasztmányi ülése.
Nagy érdeklődés mellett tartotta 

meg a tótvázsonyi Nemzeti Egység 
szervezete tavaszi választmányi ülé
sét. Leicthold József vezetötitkár be
számolt a szervezet eddigi működé
séről, taglétszámáról, amiből meg
állapítható, hogy Tótvázsony község 
megértette a kormánynak a falu ér
dekében végrehajtott intézkedéseit, 
s ezért egységbe tömörülve áll mö
götte.

Jakula Béla szervezőtitkár felszó
lalásában rámutatott, hogy mily nagy
jelentőségű Tótvázsony község lakó

ism eretlen m ódon eltűnt Fixl 
Károly zenésznek ezüstözött 
és aranyozott „Es alto  Dol- 
nett" francia gyártm ányú

saxofonja,
lapos fekete, kb. 65—70 
cm. hosszú tokkal.
Ezúton nagyon kéri kedves isme
rőseit, barátait és a lap olvasóit, 
hogy legyenek segítségére a hang
szer megtalálásában. 
Nyomravezető, avagy megtaláló 
illő jutalomban részesül.
Cím: a kiadóban. 165

figyelmet, mert ha a betegség terje
dése folytán a kiviteli zárlat bekö
vetkeznék, az nemcsak a pápa; ba
con-gyárnak, hanem külkereskedel- j 
műnknek is nagy kárára lenne.

Az alispán válaszában részletesen 
ismertette a járvány elterjedését, j 
amely Tüskeváron kezdődött és ed- i 
dig 24 községet kellett miatta le- j 
zárni. Pápán is felfedezték egy istái- ; 
lóban. Majd a baj megfékezésére j 
munkába lépett állatorvosok szak- j 
véleményéről és a további intézke
désekről szólott.

Dr. Jókay-Ihász Miklós hálásan 
megköszönte az alispánnak a felvi
lágosítást és a gyors, erélyes intéz, j 
kedést, de a baj további terjedésé- ; 
nek megakadályozására a vásárok 
korlátozását, sőt egyes helyeken be
tiltását tartaná szükségesnek. To- j 
vábbra is kéri az alispán jóakaratu 
intézkedéseit a gazdaközönség érde
kében.

Mohácsy Lajos szintén a száj- és 
körömfájás lefolyásának enyhítésére 
vonatkozó tennivalókkal foglalkozott, 
majd az alispán mindkettőjüknek 
élénk helyesléssel tudomásul vett, 
megnyugtató választ adott.

Az ülés folyamán felszólalt még 
dr. Kenessey Pongrác ny. főispán is ’ 
és arra kért felvilágosítást, hogy a 
szigorú miniszteri utasítás alapján 
Veszprém megyében is történtek-e 
intézkedések az iskolákban való 
politizálás és szélsőséges irányzat 
propagálása ellen.

Dr. Piacsek Rezső tanfelügyelő I 
válaszában hangoztatta, hogy már 
megtörténtek a szükséges intézkedé
sek s az ö egyesztendős megfigye
lése szerint vármegyénk iskoláit 
illetőleg sem a bal-, sem a jobb
oldali szélsőség tekintetében nincs 
ok komolyabb aggodalomra.

A bizottság az előadók javasla- . 
tait egyhangúlag tudomásul vette, ! 
majd az albizottságok ülése követ- j 
kezett.

saira nézve a kormánynak a telepí
tésre vonatkozó törvénye Egyben 
felhívta a község lakosságának fi- ; 
gyeimét arra, hogy a kormány a 
a törvényben azt is szabályozta, i 
hogy kik lesznek a telepítési törvény 
végrehajtó-tényezői. Rossz szolgála
tot tesz a községnek az, — mon- ! 
dotta — aki egyéni ambíciótól fütve. 
magát úgy tünteti fel, mint aki egy 
telepítéssel kapcsolatos akciót lebo
nyolíthat. Az ilyen egyéni akciók 
csak arra alkalmasak, hogy egyesek 
vágyait felcsigázzák s mivel azok 
ezen utón kielégítést nem nyernek, 
az elégedetlenség magvát vessék el.

Utánna Szabó Géza ref. lelkész 
szólalt fel s visszautasította azt a 
vádat, hogy ö Tótvázsony lakósai- 
nak kárára idegenből akarna letele
pülőket hozni. A község lakóssága 
előtt kijelentette, hogy ö csak az 
esetben kéri a hatóságok támogatá
sát abban a törekvésében, hogy né
hány református család letelepítésé
vel tegyék lehetővé a református 
iskola fenntartását, ha a tótvázso- 
nyiak a telepitési igényeiket tel
jesen kielégítették.

A választmány tagjai nagy meg
értéssel fogadták Szabó Géza szavait, 
aki ismételten hangoztatta, hogy az 
ő részéről semmi egyéni akció nem 
indul meg, hanem megvárja, mig az 
arra kiküldött hatóságok ezt a leg
igazságosabb utón elintézik.

Ezután a választmány megálla
pította a Mezőgazdasági Kamarába

megválasztandó csoportok tagjainak 
névsorát s a titkár felhívta a nagyvá
lasztmány figyelmét, hogy csak fe
gyelmezetten, a választmány hatá- 
rozmányainak magukat alávetve, tud
ják ezt a listát bejuttatni. A más
napi választások teljes egészében 
igazolták a választmány állásfogla
lását, mert az ott megállapított lista 
teljes egészében bekerült.

EGYESÜLETI ÉLET.
A P ápai Ö nkéntes T üzoltó- 

testü let közgyűlése. Pápáról je
lentik : A Pápai önk. Tüzoltótestü- 
let vasárnap délelőtt tartotta évi ren
des közgyűlését. Hamuth János pol
gármester, elnök megnyitván a köz
gyűlést, Szöllősy Sándor parancsnok 
emelkedett szólásra és szomorú ké
pet festett a testület jövője felöl. A 
régi lelkes tagok elhaltak, kiöreged
tek, a fiatalság pedig éppenséggel 
nem mutat érdeklődést a tüzoltóügy 
iránt, s ma már oda jutott a testü
let, hogy alig van több működő 
tagja harmincnál, noha a légvéde
lem is súlyos feladatok elé állítja a 
testületet. Felkérte a tüzoltóügy min
den igaz barátját, hogy az utánpót
lás érdekében tegyék meg a köte
lességüket, mert máskülönben a 
testület emberbaráti feladatainak meg
felelni nem tud. A belügyminiszter 
rendelete értelmében szükségessé 
vált az alapszabályok módosítása, 
amit a kibocsátott minta-alapszabá
lyok figyelembevételével hajtottak 
végre. A választások során elnökké 
Hamuth János polgármestert, társ
elnökké nemes Mihály Sándor gazd. 
felügyelőt választották meg közfel
kiáltással. Halász János várni. tüzr. 
felügyelő szép szavakkal üdvözölte 
az uj elnökséget, különösen Mihály 
társelnököt, aki a tüzoltó-ügynek 
régi lelkes barátja, s arra kérte, hogy 
tisztét uj állásában is a régi buzga
lommal töltse be. Dr. Csarmasz Fe
renc és Nánik Pál felszólalása után, 
akik az utánpótlást illetőleg eszmé
ket pendítettek meg, a gyűlés próba- 
riasztással végétért.

F inn—m agyar em lékünnepség. 
Pünkösd hétfőn délelőtt Veszprém 
város iskolánk, népmüv. albizottsága 
emelkedett szellemű finn—magyar 
emlékünnepélyt rendezett a Petöfi- 
szinházban, amelyet egészen meg
töltött a helybeli középfokú taninté
zetek leány és fiú tanulóifjúsága. Az 
ünnepélyt, a finn—magyar testvéri 
kapcsolatok ápolására, abból az al
kalomból rendezték, hogy a „Kale
vala", a finn nemzet hősi éposza 
megjelenésének évszázados ünnep
ségei most folynak Finnországban s 
a Vikár Béla által művészileg ma
gyarra fordított műből a finn köz
társaság elnöke kétszáz példányt a 
magyar iskoláknak ajándékozott, ami
ből a veszprémi iskolák hat dara
bot kaptak. A műsort a kegyesr. 
gimnázium fúvós-zenekara Békési Fe
renc tanárjelölt, a gimnázium volt 
tanítványának vezénylése alatt a 
„Finn himnusz“-szal nyitotta meg, 
amit a közönség helyéről felállva 
hallgatott végig. Heltay Imre gimn.
IV. o. tanuló M adai: „A finn test
vérekhez" c. költeményét szavalta a 
vers lendületéhez méltó lelkesedés
sel. Az Angolkisasszonyok tanitónö- 
képzöjének énekkara, Gaal Sándor 
kirátydijas karigazgató vezénylésével, 
egy finn nemzeti dalt és egy finn 
dalt adott elő finoman. Ezután Buda 
János kegyesr. tanár mondott az 
ünnepség jelentőségét méltató be
szédet. Rámutatott, hogy a „Kale
vala" 1935-ben volt száz esztendős, 
majd vázolta a finn—magyar nyelvi 
rokonságot s rámutatott arra a sors
közösségre is, ami a két nép között
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szabadságukért folytatott küzdelmeik 
folytán fenn áll. Az Oroszország á l
tal elnyomott, de a háború után fel
támadt finn nemzet hősi époszát, 
amely nem összefüggő egész s csak 
a nép ajkán élt, egy finn szabó fia 
gyűjtötte össze, ma pedig már a vi
lágirodalomban is nagy jelentőség
gel bir. A finn—magyar testvérisé
get azzal ápoljuk legjobban, ha szel
lemi kincseiket megismerni iparko
dunk. A szép beszédet viharos tet
széssel fogadták. A királydíjas Vesz
prémi Dalegyesület kiskara, ugyan
csak Gaal Sándor karigazgató veze
tése alatt, Selim—Palmgren : „Ten
gerész a szénégetők között" c. mü
vét énekelte el a tőle megszokott 
művészi színezéssel, amit Werner 
József gimn. VII. o. tanulónak nagy
hatású szavalata követett. Sajó : 
„Magyarnak lenni" c. mélyérzésü, 
szépséges költeményét mondta el. 
Ezután Rosos Károly polgármester 
néhány lendületes, hazafias buzdító 
szó kíséretében kiosztotta a nemzeti 
szinü szalaggal átkötött könyveket, 
amelyekből az Angolkisasszonyok 
tanítónöképzője és keresk. iskolája 
2, az Irgalmasnővérek polg. iskolája, 
a gimnázium, az áll. felső keresk. 
iskola és az áll. polg. fiúiskola 1 — 1 
példányt kapott. A kiosztás lelkesült 
taps közben ment végbe, de ez volt 
a jutalma a zene- és énekkarok, 
karnagyaik és a szereplők dicséretes 
közreműködésének is. Végül a gimn. 
fúvós-zenekar a magyar „Himnusz"- 
szal zárta be az ünnepélyt.

C serkész-ünnepély  Hangulatos, 
hangversennyel egybekötött kerti ün
nepélyt rendezett Pünkösdhétfőn a 
gimnázium cserkészcsapata a Bcte- 
kints-kertben. A kertiünnepélyre igen 
nagyszámban jelent meg a város 
közönsége, közöttük számos közéleti 
előkelőség is. Az ünnepélyen a gim
názium fúvós-zenekara Békési Ferenc 
karnagy jeles vezényletével B ach: 
„Tavasz ébredése", Ascher: „Kato
násan", R osas: „Hullámok felett", 
Strausz : „Keringő", Linecke: „Szent
jánosbogárka", Kéler: „Katonaélet" 
c. műveit játszotta remek tudással, 
amivel igen nagy tetszést arattak. 
Kiemelkedő szám volt a Szent Mi- 
hály-raj szavalókórusának produk
ciója is. Réczey Gusztáv segédtiszt 
a csapat működéséről és kiváló tel
jesítményeiről számolt be gondos és 
nagy lelkiismeretességgel összeállí
tott előadásban Egy kis színpadi 
bemutató után díjkiosztás és ötletes 
cserkész-mókák következtek, ami újra 
csak forró tapsra ragadtatta a hálás 
közönséget. — Műsor után a cser
kész-mamák által összegyűjtött és 
kiosztott Ízletes büfé elfogyasztása 
következett, amely percek alatt leg
jobban sikerült.

A Bethlen G ábor Szövetség
nek újabban jun. 11.-éré kitűzött 
veszprémi kulturestélyét — mivel 
Makai Sándor volt erdélyi ref. püs
pöknek, az estély egyik előadójának 
betegségéből remélt teljes felgyó
gyulása nem következett be, — a 
veszprémiek általános sajnálatára 
őszre halasztották el.

A Veszprém i Jeruzsálem hegyi 
T á rsa sk ö r jun. 12.-én, holnap va
sárnap d. u. 5 órai kezdettel kör
helyiségében büfével egybekötött 
juniálist rendez. Belépődíj 60 f. D. u. 
2 órakor nagy tekeverseny.

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 h i te le s í t é s 3. Számvizs
gáló bizottság jelentése. 4. A téli 
működésről jelentés. 5. Felszólamlá
sok és indítványok. 6. Befejező
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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.

G im názista cserkészek m űked
velő előadása. Amint már közöl
tük, a veszprémi gimnázium 126. sz. 
Szent Imre-cserkészcsapata junius 
12.-én, holnap vasárnap d. u. fél 6- 
kor a Petőfi-szinházban színre hozza 
a „Garaboncok“ c. 3 felvonásos 
cserkészbohózatot. Belépődíj 60 és 
80 fillér. A tiszta bevételt a szegé
nyebb cserkészek táborozási költsé
geire fordítják.

A NyUKOSZ közgyűlése. A 1
Nyugdíjas Katonatisztek Orsz. Szö- 
vétségének veszprémi főcsoportja 
junius 13.-án, hétfőn d. u. 5 órakor 
a vármegyeház I. e. 8. sz. szobájá
ban rendes évi közgyűlést tart. 
Tárgysorozat: i. Elnöki beszámoló.
2. Pénztári jelentés, felmentvény.
3. Tisztujitás. 4. Esetleges indítvá
nyok. A tagok szives megjelenését 
kéri a főcsoport elnöke.

O rszágos vásárok  a  Dunántúlon.
Jun. 13.-án Babócsa (Somogy 

m.), Berzence (Somogy m.), Bükkösd 
(Baranya-m.), Dunaszekcsö (Bara
nya in.), Gyulakeszi (Zala m.), Győr 
(Győr m.), Lovászpatona (Veszprém 
ni.). Mágocs (Baranya in.), Marton- 
vásár (Fehér m.), Mór (Fehér m.), : 
Nágocs (Somogy m.), Nagykapornak 
(Zala m.), Nagylócs (Sopron m.), 
Pécsvárad (Baranya m.J, Sárbogárd 
(Fehér m.), Siklós (Baranya m.), j
Szentgotthárd (Vas m.), Szil (Sop
ron m.), Toponár (Somogy ni.), Vas
vár (Vas m.), Zalalövő (Zala m.); 
14.-én Kaposmérö (Somogy m.), j
Martonvásár (Fehér m.), Mihályi : 
(Sopron m.), Nemesdéd (Somogy m.) 
Pécsvárad (Baranya m.), A//w (Vesz
prém m.), Pincehely (Tolna m.), 
Szombathely (Vas ni.), Zalaegerszeg 
(Zala m.); 15.-én Egerág (Baranya 
m.), Nagykonyi (Tolna m.), Pápa 
(Veszprém m.), Siófok (Veszprém ni.), 
Szfehérvár (Fehér m.), Szombathely 
(Vas-m.); 16.-án Adony (Fehér in.), 
Báttaszék (Tolna ni.), Hahót (Zala 
m.), Marcaltő (Veszprém m ), Süttő 
(Esztergom m.); 17.-én Baranyajenö 
(Baranya m.), Böhönye (Somogy m.), 
Lengyeltóti (Somogy m.), Nemesvid 
(Somogy m.), Vasszécsény (Vasm );
18. -án Szabadhidvég (Somogy m .);
19. -én Gasztony (Vas m.).

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

Ám»n.

H Í R E K .
— Rótt Nándor m egyéspüspök 

k ispapokat vizsgáztato tt. Csütör
tökön voltak a veszprémi püspöki 
papnevelő-intézetben az évzáró vizs
gák, amelyeken dr. Rótt Nándor 
megyéspüspök elnökölt.

— Schandl Károly N ém etor
szágba u tazott. Dr. Schandl Károly 
titkos tanácsos, a devecseri kerület 
országgy. képviselője a nagy német 
szövetkezeti apostol: Raiffei.isen em
lékünnepére és a német hitelszövet
kezetek nagy kongresszusára Német
országba utazott, ahonnan junius 
14.-én érkezik haza. 15.-én este 

Somlójenőn tart tájékoztató beszédet 
és másnap. Űrnapján délután Deve- 
cserben a Somlói Nagybizottság gyű- l 
lésén vesz részt, hogy megbeszél
jék a Somlói Szent István Király í 
Kilátótorony junius 17.-éré tervezett 
felavatási ünnepségének részleteit.

— A nyíregyházi fő ispánbeik
ta tá s  veszprém m egyei kü ldö ttsé
gének em léktárgya Jékey Fe- 
rencné föispánnénak Részletesen 
beszámoltunk arról, hogy a Szabolcs- 
és Ung megyék főispánjává kineve
zett dr. vitéz Jckey Ferenc főispánt 
és feleségét vármegyénkből impo
zánsan nagyszámú küldöttség kisérte 
el a Nyíregyházán lefolyt főispánt 
beiktatásra, bizonyságául a veszprém- 
megyeiek Öméltóságáik iránt érzett, 
nagyon megérdemelt mély tiszteleté
nek és ragaszkodó szeretetének. 
Hogy ezeknek az érzéseiknek nia- ; 
radandó emléket is állítsanak, a kül- ; 
döttség tagjai a napokban egy gyö
nyörű herendi porcellán diszvázát 
ajánlottak fel Jékey Ferencnének. A 
váza oldalába a veszprémi főispáni 
palota, talapzatába pedig a küldött
ség tagjainak saját aláirású neve 
van beégetve. Az emléktárgyat kí
sérő levél igy szólt: „Méltóságos 
Asszonyunk ! A Méltóságtokat mesz- 
sze napkeleti tájakra elkísért bako
nyi lovagsereg fájó szívvel és virág
csokorral búcsúzott Méltóságodtól, 
kedves volt főispánnéjától. Virágaink 
azóta elhervadtak. De mi bele nem ; 
nyugszunk abba, hogy velük együtt 
az ősi Veszprémben töltött szép

esztendők emlékét is egyhamar el- 
hervassza a távolság és az idő mú
lása. Engedje meg a mi drága Szép
asszonyunk, hogy maradandóbb 
emlékbe öntve hűségünket és hálán
kat. Napnyugat alkotását nyújtsuk át 
Napkelet Virágának. Szabadjon re
mélnünk, hogy valahányszor meg
pihen a mi Méltóságos Asszonyunk 
szeme igénytelen ajándékunkon, an
nak a bakonyvidéki szép napokat 
idéző rajzain, napsugaras lelkének 
jóságos megemlékezésével vissza- 
visszaszáll közibénk, akik a mi 
Asszonyunk emlékét mindig híven 
őrizzük. Veszprém, 1938. junius 1. 
Igaz hódolattal: a nyíregyházi ins
talláció bakonyvidéki csoportja. “ — 
Jékey Ferencné igaz örömmel fo
gadta az emléktárgyat s ez a legna
gyobb jutalma azoknak, akik azt 
küldték.

— Szent A ntal-ünnepe a fe
rencesek tem plom ában. Junius
13.-án, Páduai Szent Antal ünnepén 
a veszprémi Szent Ferenc-rendiek 
templomában reggel 7 órakor szent
mise lesz szentségkitétellel, 8 órakor 
ünnepélyes szentmise s utánna mint
egy háromnegyed 9-kor a csecsemők 
és kisgyermekek megáldása lesz. Az 
ünnepélyes szentmisét és a gyerniek- 
megáldás szertartását dr. Radványi 
Viktor prelátuskanonok végzi. Este 7 
órakor a hagyományos liliomszente
lés s utánna lit-Ka lesz.

— Tóth T inam ér segédpüspök 
felszentelést. Az olbiai c. püspökké 
és utódlási joggal veszprémi segéd
püspökké kinevezett dr. Tóth Tiha
mér püspökké szentelése jun. 29.-én, | 
Péter-Pál napján lesz Bpesten, az 
Egyetemi-templomban. A reggel 9 
órakor kezdődő ünnepélyes szertar
tást dr. Serédi Jusztinián bíboros- ! 
hercegprímás fogja végezni dr. Rótt 
Nándor veszprémi és dr. Hanauer 
Á. István váci püspökök segédleté
vel.

— Plébánosi vizsga. Pcidl Ist
ván veszprémi és Reindli Rafael 
enyingi róm. kát. káplánok szerdán j 
Veszprémben, az illetékes egyházi 
hatóság előtt a plébánosi vizsgát si
kerrel letették.

— Reform átus lelkész- és ta 
nító értekezlet. Jun. 9.-én, csütör- j 
tökön református lelkész- és tanító ' 
értekezletet tartottak Szentgálon. Az 
értekezletről a csütörtöki lapzárta 
miatt csak legközelebb számolhatunk 
be.

Két munkás
■] azonnali L

1 felvételre |- 
kerestetik. p
Jelentkezni kell 

a Veszprémi M. Kir. Állami 
Gyermekmenhelyben. §

— Evangélikus ifjúsági kon
ferencia V eszprém ben. A vesz
prémi evangélikus egyházmegye jun. 
15.-én, holnap vasárnap Veszprém
ben ifjúsági konferenciát rendez. A 
konferencia Takács Elek kormány
főtanácsos, esperes megnyitó áhíta
tával d. e. 9 órakor az egyházköz
ség tanácstermében kezdődik, majd 
d. e. 10-kor Hering János veszprémi 
lelkész istentiszteletet tart a temp
lomban. A konferencia központi 
gondolata : „Van-e jövője ifjúságunk
nak?" E tárgykörből tartanak elő
adásokat Bödecs Károly súri és 
Szlovák Pál bakonycsernyei lelké
szek, valamint Benkő Béla várpalo
tai ig.-tanitó. Bonnyay Sándor 
bpesti KIE-titkár, ev. lelkész pedig 
az ifjúsági parlament megbeszéléseit 
vezeti.

— Uj törvényhatósági á lla t
orvos. A földművelésügyi miniszter 
Peterdy Adolf tolnatamási járási ál
latorvost Veszprém vármegye törvény- 
hatósági kir. állatorvosává nevezte 
ki.

— Kolossváry László képviselő 
is résztvett a csóti esperesi kerü 
let tan itógyülésén . A csóti róni. kát. 
esperesi kerület tanitóköre ezidén 
Vanyolán tartotta évi közgyűlését, 
amelyen megjelent Kolossváry László, 
az ugodi kerület országy. képvise
lője, valamint Dragovits István és 
Maár János esperesnek vezetése alatt 
a környékbeli papság több tagja, a 
tanítói kar teljes számban. Va- 
nyola község vezetősége s a kör
nyékről több érdeklődő és iskola
barát. Mándly Károly gyakorlati ta
nítást mutatott be, Józsy Béla az 
agrárifjuság megszervezéséről tartott 
hazafias szellemű előadást, A.ayer 
József pedig a Szent István-évről 
szabadelöadást. Az előadásokhoz 
többen hozzászóltak. Nagy Gáspár

Ceruzajegyzetek.
Irta  Fligl József.

Félálomban.
Az éj kellős közepében az ide

ges feleség költögeti az urát:
— Lépéseket hallok a lakásban!
— Hány óra van ? — kérdezi a 

férfi álmosan.
— Két óra.
— Jól van! — feleli a másik és 

a falhoz fordul. — Akkor én va
gyok az!

Egész állatsereglet.
— Az a férfi, aki engem el akar 

venni, legyen erős, mint az oroszlán, 
ügyes, mint a tigris, okos, mint a 
kígyó, merész, mini a sas és a 
hangja olyan legyen, mint a csalo
gányé !

— De hiszen akkor szamár lenne, 
ha téged elvenne!

A sorrend.
Jósnő : (kártyavetés közben a 

fiatal leányhoz): Magácskának lesz 
egy férje és egy gyermeke. De vi
gyáznia kell a helyes sorrendre!

Akkor persze.
— Kovács, mi jut eszébe, hogy 

egy vevővel elkezd civakodni — 
szólt a főnök a segédhez. — Nem 
tudja maga, hogy mindig a kun
csaftnak van igaza?

— Úgy... Hm... Ez az ember 
ugyanis azt állítja, hogy ennek az 
üzletnek a tulajdonosa egy tökfilkó!

A tűlevelű fa.
Kelemennének az orvosa fenyő

illatfürdőket rendelt.
A kis Bandi hallja, mikor a 

mama ezt elmondja az édesatyjá
nak;

— Jaj anyuka! — mondja a 
fiúcska részvéttel. — Hogy’ fog az 
szúrni!

C  est te tón...
— Miért sir, Erna ?
— Az imént azt kérdezte az 

urától, vájjon újra megnősülne-e, 
ha ő történetesen meghalna és az 
ura nemet mondott.

— Na, hiszen, akkor nincsen 
oka a sírásra.

— Igen ám, de hallanod kellett 
volna, hogy a férfi hogyan mondta 
e z t!

Az ok.
— Tulajdonképen feltűnő, hogy 

majdnem egyáltalában nincsenek 
bűnügyi írónők.

— Alkalmasint azért, mert egy 
nő azt a titkot, ki a gyilkos, a re
gény végéig nem tudja megőrizni.

Színház.
A házikisasszony elment a szín

házba. A szobalány az előadás 
után hazakisérte a házikisasszonyt.

— Milyen volt a darab, Erika 
kisasszony ?

— Nagyon szomorú.
— Mindjárt gondoltam! — je

lentette ki Panni.
— Honnan tudta maga ezt Panni ?
A lány fölényesen mosolygott:
— Láttam, amint a szinészbejá- 

rónál az imént virágokat és koszorú
kat adtak le...

Együttvéve.
— Látnod kellene egyszer a 

menyasszonyomat, öreg barátom! 
Azt mondom neked : a három grácia 
egy személyben!

— Ugyan, hát olyan kövér a 
I szerencsétlen?!

A műtét.
— Nos, sikerült Ernő operációja ?
— Sajnos, komplikációk léptek 

fel.
— Csakugyan?
— Igen : a fiú eljegyezte magát 

az ápolónővel.
Zene.

— Milyen szépen játszotta az 
ön leánya ezt a Beethoven-szonátát!

— Ugye-e bár ? Pedig ez csak 
egy egészen olcsó kiadás.

A conto.
A talált tárgyak hivatalába beront 

egy ur: „Kérem, én elvesztettem 
egy százpengős bankjegyet. Leadták 
itt?" — „Nem, csakis egy ötven- 
pengőst adtak le." — „Nem tesz 
semmit, — adjda ide — elfogadom 
aconto!"

Érthető.
A falióra 11-et mutat. A vendég 

még mindig nem tesz előkészülete
ket a távozáshoz. A házigazda kezd 
kétségbeesni. Ekkor cselhez folya
modik: „Na, kedves Kadarka ur, 
gyújtson rá még egy trabuccora, 
útközben mindig jól esik egy jó szi
var".
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Azonnal kiadó!
A város legexponál
tabb helyén, a volt 
Szücs-féle bankház

űzlethelység
Horgos-u. I. sz. alatt

a Szabadság-téri ol
dalon. Érdeklődni le
het BREUER ANTAL- '29 

nénál, Horgos-u. 1. sz. alatt.

kántortanitó, kftrelnök melegen iid- j 
vözölte a népszerű képviselőt s a 
többi megjelentet, ezután pedig a j 
jubiláns Herkovits Imrét, aki 40 éve, 
valamint Farkas Gézát, Horváth Im
rét és Nádasy Elemért, akik 25 éve 
fejtenek ki érdemekben gazdag ta
nítói működést. A jubilánsok nevé
ben az üdvözlésért Herkovits Imre, 
illetőleg Horváth Imre mondottak 
hálás köszönetét. Ezután nagy tet
széstől kisérve Kolossvávy László 
képviselő a tőle megszokott közvet
lenséggel és szeretettel köszöntötte 
a tanítói kart, majd áttért a Szent 
István-év fontosságára, az Euliarisz- 
tikus Kongresszusra s megemlékezett 
arról is, hogy milyennek kell lenni 
az igazi tanítóknak. A felszólalást 
Nagy Gáspár köszönte meg s arra 
kérte a képviselőt, hogy a tanítók 
ügyét továbbra is viselje a szivén, 
amit ez meg is Ígért. A pénztári je
lentést követő tisztujitás során ugyan
azokat választották meg, akik eddig 
is olyan odaadóan látták al a tanítói 
kör ügyeit. A nivós gyűlés után a 
Hangya-vendéglőben élénken látoga
tott ebéd volt, s ezen Nagy Gáspár 
a vendégeket, Dragovits István a ke
rület képviselőjét üdvözölte. Koloss- 
váry László megköszönte a ragasz
kodást s az összetartás fontosságá
ról beszélt pohárköszöntőjében. Még 
több pohárköszöntő hangzott el.

— A veszprém i reform átus egy
ház jun. 16.-án, Űrnapján kirándu
lást rendez a Bakonyba. Részletek 
megtudhatók és jelentkezni lehet a 
ref. lelkészi hivatalban.

— É rettségi biztosok. A vallás- 
és közokt. miniszter az idei érett
ségi vizsgálatokra a pápai ref. gim- I 
náziumhoz Csetri Károly ny. c. tan
ügyi főtanácsos, gimn. igazgatót, 
viszont a debreceni koll. gimná
ziumához dr. Pongrácz József pápai 
ref. teol. akad. igazgatót küldte ki 
kormányképviselőül.

— Klinikai és kórházi orvo
sok lá to g a tása  V eszprém ben. 
Magyarország Klinikáinak és Kórhá
zainak Orsz. Szövetsége ezévi kong
resszusával kapcsolatos tanulmány
útja során Pünkösd-hétfőn Veszpré
met is fölkereste. Mintegy 86-an 
három autókaron és több magán
autókkal érkeztek meg Szombathely 
felöl, élükön dr. Dávid Mihály bel- 
ügymin. min. tanácsossal. Az érke
zőket Rosos Károly polgármester fo
gadta a Szeretetház előtt, a város 
idegenforgalmi szervezetének, a helyi 
orvos-szövetségnek, az OTl-pénz- 
tár vezetőségének és a kórházi tiszti
karnak élén. Majd autóbuszon a 
várba mentek, amelynek nevezetes
ségeit dr. Pfeiffer János szentszéki 
tanácsos mutatta meg s értékes fel
világosítást adott nekik a város tör
ténelmi múltjáról. Ezután a kórhá
zat tekintették meg, ahol az osztály- 
főorvosok kalauzolták a látogatókat. 
Utánna az ujonan átalakított Bete-

kincs-csárdában, tipikus veszprémi 
környezetben volt a társasebéd, 
aminek során Rosos Károly polgár- 
mester üdvözlő szavaira Dávid 
Mihály min. tanácsos és dr. Soós 
Aladár egyet, tanár, a tanulmányút 
szervezője köszönték meg a szives 
veszprémi fogadtatást. A társaság 
lelkes hangulatban elutazásig ma
radt együtt. Elragadtatással szóltak 
Veszprém tájképi szépségeiről, érté
kes történelmi emlékeiről, nagy di
csérettel emlegették a kórházban ta
pasztaltakat és lelkesen éljenezték 
Wallner Emil kórházi igazgató-főor
vost és Gaal István kórházi gond
nokot, akik a tanulmányút veszprémi 
programjának előkészítését nagy buz
galommal és körültekintéssel végez
ték. A kirándulók Szfehérváron át 
tértek vissza Bpestre.

— „Mr. D eedsM amerikai víg
játék szombat-vasárnap a moziban. 
— Szerdán repi Ízben : Bosambo eg
zotikus film. - -  Csütörtökön Nina 
Petrovna orosz film.

— É rettségi a  gim názium ban. 
A veszprémi piarista gimnáziumban 
máj. 16—19.-én voltak az Írásbeli, 
jun. 1 -4 .-é n  a szóbeli érettségi 
vizsgálatok. Az érettségin a minisz
teri biztos Dormuth Árpád szakfel
ügyelő, az egyházi biztos pedig dr. 
Jászay Dezső középisk. főigazgató, 
tanügyi főtanácsos volt. A vizsgák 
eredménye a következő : kitüntetéssel 
érett: Jung Ferenc, Körmendi Gyula, 
Lennert Ádám, Major Kálmán, Fil
ter Pál, Regőczi István, Szlotta Jó
zsef, Wágner László; jelesen érett: 
Bradics Károly, Harsányi Lajos, Pe- 
kárdy Kálmán, Prém István, Réczey 
Gusztáv, Szloboda Miklós, Horványi 
Györgyi, Muics Elvira, Wallner 
Etelka; jól érett: Füleky Béla, Kár
páti Miklós, Lakatos István, Schmidt 
György, Strenner István, Szalay 
Mihály, Szöllösi László; érett: Ber
talan István, Czuppon Sándor, Dely 
Béla, Gerley Timót, Gerő Kálmán, 
Hets Pál, László Imre, Maróti Pé
ter, Müller István, Steierlein János 
és Tóth József.

— Anyák ünneplése. Kedves, 
szép és felemelő volt, ahogyan múlt 
vasárnap az evangélikus iskolások
nak évzáró ünnepélyét bevégezték a 
templomban. A levizsgázott gyerme
kek, évi szokás szerint, versekben- 
köszöntökben sok szép virággal üd
vözölték az édesanyákat, köztük első
sorban a Szolnokra helyet'.espénzügy- 
igazgatóvá kinevezett férje után nem
sokára eltávozó dr. Zoltai Róbertnét, 
ak: a saját gyermekein kivül, mint 
az Ev. Nöegylet egyik alelnöke, a 
többi evangélikus gyermeknek is ál
dozatos, nemeslelkü anyja volt. A 
meghatottságtól szem nem maradt 
szárazon az anyák ünneplése alatt. 
De akkor sem, amikor kiváló okta
tójuktól és jóra nevelőjüktől: Gálos 
Gyula ig.-tanítótól vettek szeretettel
jes búcsút a szünidőre menő apró
ságok.

— Még m indig sok hurutos- 
influenzás m egbetegedés volt 
m ájusban. Dr. Bélák Imre, várm. 
kir. tiszti-főorvosnak a közig, bi
zottságban előadott jelentése szerint 
a vármegye közegészségügyi viszo
nyai májusban még mindig nem 
voltak teljesen kielégítők, amennyi
ben úgy a légzőszervi, mint aa in
fluenzás jellegű megbetegedések 
száma magas volt. De emelkedett a 
fertőző megbetegedések száma is 
(51—200), főleg a kanyarónál és 
hökhurutnál, sőt egyes községekben 
járványt is okozott (Középiszkázon 
morbilli, Nagypiriten pertusszis), me
lyeknek kimenetele azonban kedvező 
volt. A fertőző megbetegedések 
számszerűleg a következőképen ala
kultak: Emelkedett a diftéria (10 — 
11), a skarlátina (3 -4 ) ,  a morbilli

(10—96), a pertusszisz (1—48), a 
tífusz abdominálisz (3—4), a tuber
kulózis (5 — 14), a trahoma (5—13), 
a tetanusz (0—1) és a malária (2—3). 
Csökkenés egyedül a dizentériánál 
(1—0), az influenza komplikátánál 
(5—2) és a febrisz puerperálisznál 
(5 — 3) mutatkozott. A fertőző meg
betegedések halálozási arányszáma 
javult (11.5 — 1.5). A trahománál a 
számbeli emelkedés főleg a sommás 
munkásoknál talált esetekből tevődik 
ki. Gondolkodásra késztet azonban 
a malária emelkedése, annál is in
kább, mert az utóbbi időben Füzfő- 
fürdőn jelentkeztek kapcsolatos ese
tek a Balatonnak a vasútvonal által 
lezárt mocsaras területe miatt, miért 
is itt további óvintézkedésekre lesz 
szükség. Iskola bezáratására egyedül 
Középiszkászon került sor, ahol az 
r. k. elemi iskola kanyaró miatt 
május 17—23-ig zárva volt.

— A tan ító ság  köréből. A 
kultuszminiszter Lanlosné Matelics 
Jolán herendi áll. elemi iskolai taní
tónőt és Horváth Lajos csabdi áll. 
elemi iskolai tanítót kölcsönösen át
helyezte, Pethő László enyingi rk. 
segédtanítót véglegesítette. — A vidi 
rk. elemi iskola fenntartója Balassa 
János oki. tanítót helyettesi minő
ségben alkalmazta.

— A M agyar Lányok rajzpá
lyázatának eredményét közli Tutsek 
Anna népszerű ifjúsági lapja, ámit 
nagy izgalommal várnak az ifjú ol
vasók. Kiadóhivatal: Bpest, VI.,
Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre 4 P.

— ELADÓ VASÁGY. Egy 
sod ronybetétes összecsukható  
vaságy három  m atraccal eladó. 
B ővebbet F O D O R  F E R E N C  
könyvkereskedésében.

— Évzáró ünnepélyek és be
ira tások . A kegyesrendi gimnázi
umban az évzáró ünnepély jun. 19.- 
én, a beiratások pedig jun 20. és 
21.-én lesznek. — Az áll. polgári 
fiúiskolában az évzáró ünnepély jun.
17.-én d. e. 9 órakor lesz. Az első 
oszt. tanulók beiratása jun. 20.-án, 
a felsőbb osztályuaké pedig 21.-én 
lesz. A szeptemberben beiratkozók- 
nak nem biztosítanak helyet. — A re
formátus elemi iskolában a záró
vizsga jun. 12.-én d. u. 3 -kor lesz.

— Iskolai állam segélyek. A 
kultuszminiszter a bakonygyiróti rk. 
iskolának 2800, a kiscsöszi rk. isko
lának 1000, a mencshelyi ev. isko
lának 1500, az öcsi iskolának 600 
pengő tatarozási államsegélyt utalt ki.

— O rszágzász lóavatás Enyin- 
gen . Jun. 12.-én, holnap vasárnap 
d. e. 11 órakor avatják fel ünnepélyes 
keretek között Enyingen a Kossuth 
Lajos-utcában felépített uj ország
zászlót. Az ünnepélyt megelőzően a 
r. kát. templomban d. e. fél 9-kor, 
a református templomban d. e. 10- 
órakor ünnepi i .entiszteletek lesz
nek. A felavató beszédet dr. Jávor- 
nitzky Jenő min. osztálytanácsos, az 
„Ereklyés Országzászló Nagybizott- 
ság“ társelnöke mondja. Délben a 
Korona-szállodában közebéd, dél
után a sportpályán sportünnepély 
lesz.

— Légoltalmi szolgálatosok 
orvosi v izsgálata. Szerdán és csü
törtökön volt az 1880 —87. évbeli, a 
légoltalmi szolgálatra kötelezett fér
fiak orvosi vizsgálata az izraelita 
elemi iskolában. Meglett férfiak, akik 
közül legtöbben átszenvedték a világ
háború zivatarát, s nagyrészük sze
mében ott csillogott a katonaviseltek 
önérzete, hogyha másmódon is, de 
szolgálhatják hazájukat. Együtt láttuk

E red m én ia tin  h irdethet m
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a volt tartalékos főhadnagyotésazegy
szerű gyalogost, volt ott kanonok, gyári 
munkás, kereskedő, tisztviselő, nyug
díjas, iparos, minden társadalmi osz
tályból. Nem akadt vonakodó, mert 
mindegyikük megértette, hogy itt 
ismét a hazáról, sőt a szükebb ha
záról : székvárosunkról s annak la
kóiról van szó, akiket ők már nem 
a fronton, hanem itthon fognak vé
deni a veszedelemtől. Megható volt 
a polgári összetartozásnak, áldozat
kész hazaszeretetnek ez a megnyi
latkozása. Az orvosi vizsgálatot rö-
v.desen folytatják s legközelebb a 
14 — 16 éves fiuk kerülnek sorra.

— T a lá lt tá rgyak . Máj. 24.-én 
Veszprémben, a Szent Imre-uti lege
lőn, valamint a vasúti sínek közelé
ben rézrudakat találtak. Igazolt tu
lajdonosuk a rendőrkapitányságnál 
átveheti.

— Veszprém  idegenforgalm a:
Junius 4.-én polgári fiúiskola Mo
hács 25 tanuló, 2 tan á r; 5.-én 
bpesti kirándulók 20-an, almádi ki
rándulók 28-an ; 6.-án orvosok ta
nulmányi kirándulása 96 személy, 
ugyanekkor „Honvéd-utcai öregcser
készek" Bpest 38 személy; 8.-án 
polg. leányiskola Celldömölk 43 
tanuló, 4 tanár; 9.-én székesfővá
rosi iskolák 152 tanuló, 8 tanár. A 
csoportos kirándulók összes száma 
tehát az elmúlt héten: 414.

— Szolnoki repülőnap. Julius 
3.-án, a Szent Jobb szolnoki érke
zésének napján rendezi Szolnok vá
rosa első idegenforgalmi megmoz
dulását. A Szolnokot és nevezetes
ségeit bemutató programot bélyeg 
és fotókiállítás egészíti ki. Délután 
a BSE motoros repülöszakosztálya, 
a szentesi cserkészrepülök, a szegedi 
délvidéki AERO Club részvételével 
repülöbemutatók lesznek. A repülő
programot nagyszabású légoltalmi 
gyakorlat fejezi be. A repülönap 
műsorát a rádió is közvetíti.

— A gatha C hristie : „P o iro t 
kéju tazáson .“ Poirot mester, a 
rokonszenves detektivzseni pihenőt 
tart és utazni megy. Egyiptomba in
dul. De mert önkéntelenül is meg
figyeléseket tesz, sok mindenfélét 
meglát és a szórakozásból megint 
csak munka lesz. Még hozzá mes
teri nyomozómunka. Csupa megle
petés, izgalom minden újabb fejezete 
a regénynek. Nem csoda, hogy 
Agatha Christie dijat nyert ezzel a 
regényével. Palladis kiadás, ára 1 P.

Vandyke, Luxor, Castell és üveg 
tö ltő to llaka t nagy vá
lasztékban  F O D O R  
F E R E N C  könyv- és 

pap irkereskedésében  vásáro ljunk

— A mozi m űsora. Sok fan
tasztikus cselekmény halmozódik 
össze a Mr. Deeds c. különleges 
cselekményéi, izig-vérig amerikai 
vígjátékban, amelyet ma, szomba
ton és vasárnap (11. és 12.) mutat 
be a mozgószinház. Főszereplője: 
Garry Cooper, a nők kedvence, tö
kéletes színész, akinek ezt a filmjét 
éveken át külföldön is nagy sikerrel 
adták elő. A rendezői ötletekben 
gazdag, fordulatps vígjáték tárgya 
egy alapjában rendes kisvárosi fiatal
ember sodródása az uj világ életé
nek forgatagában, amely a legvaló- 
szinütlenebb dolgok kialakulását 
teszi lehetővé. A kiegészítő műsor
ban Uj élet Pompei romjánál c. 
utifilm és Magyar Világhiradó, amely 
az első képeket hozza az Euharisz- 
tikus Kongresszusról. — Szerdán 
(15.) csak egy napon, filléres elő
adásban, több oldalról megnyilvá
nult közkívánatra, a Bosambo (Láza
dás Afrikában)  c., Edgár Wallace 
regényéből készült egzotikus tárgyú 
film reprizben. Főszereplői: a Vesz-
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prémben is felejthetetlen hangú né
ger : Paul Robeson és Nina Mae 
Mc. Kinney. Az angol gyarmati élet
ről szóló, érdekes, látványos film 
kíséretében a Csodarevü c. színes 
filmet láthatjuk ugyancsak viszont, 
valamint a Fox Világhiradót. — 
Csütörtökön, Űrnapján (16.) ugyan
csak egy nap az orosztárgyu Nina 
Petrovna (Hazugság szerelemből) c. 
francia film Isa Miranda és Fernand 
Gravey főszereplésével. Francia mű
vészi jártassággal vezet végig a 
megváltozott cári Szent Péterváron, 
annak pompáján, a régi Bécsen, 
Tirolon és a letűnt idők nagy ro
mantikáján. Kiegészítő: A kislány 
verve jó  c. Popeye-rajzfilm és a 
Fox Világhiradó. — Az előadások 
kezdete szombaton és szerdán fél 7 
és 9, vasárnap és csütörtökön 4, 
fél 7 és 9 órakor.

— Éleslövészet. A veszprémi 
állomásparancsnokság alakulatai jun.
21., 22., 23., 27., 28.-án reggel 6- 
tól este 9 óráig a rátóti nagymezőn 
éleslövészetet tartanak. Ezidöben az 
éleslövészet színhelyén tartózkodni 
vagy a repeszdarabokhoz nyúlni 
tilos és életveszélyes.

— Nekiment m oto rkerékpár
ral a  kocsinak. Devecserböl jelen
tik : Pünkösdvasárnap az esti órák
ban Mireisz László bpesti lakos a 
Devecser határában vezető műúton 
beleszaladt egy, az őrház előtt ke
resztülhaladó kocsiba és súlyos sé
rüléseket szenvedett.

— Eltörö tt a bokája. Tóth 
Margit szakácsnő lakásán a lépcsőn 
megcsúszott s jobb bokája eltörött. 
Mentőink a kórházba szállították.

— A perui inkák tengerbe 
süllyedt kincseinek felkutatására nagy
szabású vállalkozás alakult s a ne
héz munkára külön gépembereket 
készítettek. Erről közöl rendkívül ér
dekes, képekkel illusztrált cikket 
Tolnai Világlapja uj száma, amely 
20 fillér.

— A rád ió  ünnepe a  k o r
m ányzó szü letésnap ján . Magyar- 
ország kormányzójának junius 18.-án 
ünnepük 70. születésnapját. Az egész 
magyar nemzet ünnepéből részt kér 
a magyar rádió is, amely ünnepi 
hangversennyel hódol az államfő 
előtt. A Rádióélet pénteken megje
lenő számában vitéz Somogyváry 
Gyula irt ünnepi cikket. A Rádióélet 
kiadóhivatala: Bpest, Sándor-u. 7. 
küld mutatványszámot.

— B icskázás. Lódor János vesz
prémi napszámost egy haragosa kés
sel oldalba szúrta. Elsősegélyben 
részesítés után a városi kórházba 
szállították a mentők.

— Kútba ölte m agát. Deve
cserböl jelentik: Ma jer Erzsébet
halimbai hajadon szerelmi bánatában 
Lőrinte-puszta mellett a kútba ugrott 
s abba belefulladt.

— Az Én U jságom -T ündérvá- 
sá r  kedves gyermekujság igen gaz
dag és tartalmas. Kiadóhivatal: 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfize
tés negyedévre ajándékkönyvvel 2 P.

— M otorkerékpár baleset. 
Dr. Csorba Zoltán bpesti egyet, ta
nársegéd a lepsényi ut balatonaligai 
beágozásánál oldalkocsis motor- 
kerékpárjával felborult és életveszé
lyesen megsebesült. A szfehérvári 
mentők szállították kórházba.

— E lloptak egy szakszafont. 
Kedden Veszprémben az Erzsébet- 
szálloda nyitott étterméből ismeret
len tettes ellopta a zenekar egyik 
tagjának 670 P értékű, Reményik 
gyártmányú szakszafonját. A hang
szer fekeszinő, lila bársonnyal bélelt 
tokban volt. A rendőrség kéri, hogy 
aki a hangszerről bármit tud, je
lentse a rendőrségen.

1225 kilométeres körutazás kerék
párral Ausztriában.

(1937. m ájus 20.—június 1.)
Közli Mesterházy Béla. 16

Május 30. Vasárnap. Még alig vir
radt, mikor már talpon voltunk. Az 
éjszaka bizony elég hűvös volt és 
kissé megdermedt tagokkal ültünk ke
rékpárunkra. Alig hogy elindultunk, 
egy gumidefektet kaptam a hátsó 
kerekembe, amit hamarosan kijaví
tottunk. Nagy völgyön ereszkedtünk 
le St. Andraba, de itt nem álltunk 

i meg, hanem hamarosan továbbmen- 
! tünk Wolsberg felé. Még 5 óra előtt 

Wolsbergbe értünk, hol éppen vá- 
I sárra készültek kirakodni. Itt ugyanis 
j  vasárnap van a vásár. Az egyik sá

torban jó meleg kávét ittunk. Reg
gelizés közben lettünk figyelmesek 
egy-egy elejtett magyar szóra s mi
kor mi is hangosan elkezdtünk ma
gyarul beszélgetni, odajött hozzánk 
egy idősebb asszony, ki elmondta, 
hogy ő soproni, ott is lakik állan
dóan, csak a vásárra jött el árulni. 
Többen jöttek magyarok s valóban, 
hogy körülnéztünk a kirakodók kö
zött, többször hallottunk magyar be
szédet.

Innen továbbmenve előbb Twim- 
bergbe, majd pedig a vascsilláin- 
bányáiról nevezetes Waldensteinbe 
értünk. Waldenstein előtt egy völgy
ben kisebb pihenőt tartottuk, s itt 
egy kis forrásnál megborotválkoz
tunk, majd friss mosakodás után 
nekivágtunk a hires Pack-nyeregnek. 
Itt Waldenstein után kezdődik csak 
tulajdonképen az emelkedő. Mintegy 
8 kilométeres nagyon meredek szer- 
pentin-ut vezet fel egész Preite- 
ne£g-*g- “  Itt meg kell jegyeznem, 
hogy én még a hegy lábánál utána 
kapaszkodtam egy teherautónak, 
mely az egész 8 kilométeres sza- 

: kaszon felhúzott. Mikor felértem, 
megpihentem, hogy bevárjam társa
mat s több mint egy óra várakozás 
után ért csak fel teljesen kifáradva, 
izzadtam — Amint társam kipihente 
fáradalmait, azonnal folytattuk utun
kat a már nem oly mercJek Pack 

j felé.
Közvetlen Pack község előtt lép

jük át a hires Pack-nyerget (Négy 
kapu), mely vízválasztót képez a 
Mura és a Lavant között s egyúttal 
a két szövetségi tartomány, Ka- 
rinthia és Stejerország határa. In
nen kezdve aztán ismét „Links 
Fahren", vagyis az ut baloldalán 
kell haladnunk.

A nyereg legmagasabb pontján 
egy hatalmas kökereszt áll, Dolffus 
volt szövetségi kancellár emlékének 
állítva. Percekig gyönyörködtünk a 
csodálatosan szép tájban, fénykép-

KÖZGAZDASÁG
Kedvező az időjárás a 

terményekre.
A várm. közigazgatási bizottság

ban Wágner János, a várm. kir. 
gazd. felügyelőség vezetője beterjesz
tette jelentését május haváról. A je
lentés szerint az időjárás, kivételek
től eltekintve, a lehető legjobb volt, 
úgy a csapadékot, mint a hőinga
dozást illetőleg. A vármegyében ez- 
idő alatt átlag körülbelül 60 mili- 
méteres eső esett le és, a legutóbbi 
napok kivételével, a déli meleg át
laga mintegy 17 C fok volt, ami a 
legmegfelelőbbnek mondható.

Az őszi vetések közül a rozs 
elvirágzott és erre is kedvező volt 
az időjárás, mert sem erős szelek, 
sem pedig csapó-záporok nem vol
tak és így remélhető, hogy a ter
mékenyülés megfelelő és nem lesz 
ablakos rozs. A korai rozs erősen

felvételt készítettünk, majd rövid idő 
múlva továbbindultunk. Hamarosan 
Pack községbe értünk, mely az út
szakasz legmagasabban fekvő faluja, 
1115 méter magasan fekszik. Itt 
fönn nagyon sok kerékpárossal és 
túraautóval találkoztunk, kik mind 
ide jöttek föl a közeli városokból 
kirándulni.

Packtól aztán mintegy 22 kilo
méteres lejtőn kellett leereszkednünk. 
Körülbelül az ut felerészén egy hüs 
forrásnál mi is nagyobb pihenőt 
tartottunk. Itt ebédet főztünk és le
feküdtünk egy kicsit aludni, hogy az 
éjszaka elmulasztott alvást, illetve 
pihenést egy kicsit pótoljuk.

Körülbelül 4 óra lehetett, hogy 
továbbindultunk Grác felé, amely in
nen mintegy 50 kilométerre fekszik. 
Amint ezen a nagy lejtőn leértünk, 
Köflachot érintettük. Innen már első
rendű aszfalt utón, aránylag sik te
repen folytattuk utunkat. Köflachtól 
6 kilométerre Voitsbergbe értünk. Ez 
egv szép, nagy rendezett gyárváros. 
Papír, celluloid gyára és szénbá
nyája van.

Utunkat tovább folytatva, min
dig több és több kerékpáros kirán
dulóval találkoztunk, kiknek legna
gyobb részével egész Grácig együtt 
mentünk. Nemsokára Liebochba, 
majd innen a 4 kilométerre fekvő 
Tobelbadba értünk. Ez egy szép- 
fekvésű fürdőhely, de az idő előre
haladottságára való tekintettel mi itt 
sem álltunk meg, hanem tovább
mentünk. Innen már csak mind
össze 12 kilométerre van Grác.

Közvetlen Grác előtt Strass- 
gangba értünk, hol egy utszéli pa
rasztháznál 1 — 1 liter tejet ittunk 
vacsorára és itt elhatároztuk, hogy 
már nem megyünk be Grácba, ha
nem itt a faluban egy szállodában 
fogunk meghálni. Olcsó pénzért ta
láltunk is egy jó szállodát, hol le
rakodtunk, majd pedig lementünk 
körülnézni a környéken. Eleinte úgy 
határoztunk, hogy begyalogolunk az 
innen 3 —4 kilométerre levő Grácba, 
de később erről a tervünkről le
mondtunk, mert bizony ma nagyon 
fáradtak voltunk. Később szállo
dánkba visszatérve hamarosan le
feküdtünk, de sajnos, eleinte nem 
bírtunk elaludni, mert az udvaron 
srammlizene szólt és hangos ének
szó mellett mulattak. Később azon
ban a nagy fáradtság miatt mégis
csak elaludtunk.

A mai nap teljesítménye: 103 
kilométer volt. (Folyt, köv.)

szökül és bár kissé ritka, a mostani 
időjárás niellett Péter-Pál napjára az 
aratás megkezdése valószínű. A bú
za kikalászolt. A szalma elég ma
gas, a kalász megnyúlt és mégis 
zömök, erőteljes fejlődésü, a színe is 
kifogástalan. Az őszi árpa helyenkint 
ritka, de a kalászok — leszámítva a 
sovány földeket — hosszúak és ne
hezek. Aratása a rozsot meg fogja 
előzni. A tavaszi árpa kalászolása 
folyamatban van, színe és fejlő
dése kifogástalan, a szalma elég 
hosszú és erőteljes. A zab tömött 
és acélos, széles sásu. A rozsból jó  
közepes, a búzából közepesen jóval 
felüli, mig a tavasziakból czidösze- 
rint szintén jó  közepes termés vár
ható. A repce nem túl magas és 
nem sűrű, de a becők teltek, tö
mötten állók és jól fejlettek. Jó kö
zepes termés várható. A terményárak 
változása nem jelentékenybe a liszt 
ára körülbelül 15—20%-al emelke
dett. A répa egyelése még folyik

Fehérváry József-u. 11. sz.
h á z  s

szabad kézből e l a d ó .  
Érdeklődni lehet d. e. 10-ig 
és d. u. 4-ig özv. Ágoston 

Istvánnénál a helyszínen.
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ugyan, de legtöbb helyen már ki
nőtt a kapa alul. Állása tömött, zárt, 
fejlődése erőteljes, néhol kissé gyo- 
mos. A tengeri jól kelt, kapálása fo
lyik. A jelenlegi meleget igen meg
hálálják. Néhol tengeriben és répá- 

\ bán bagolypille és drótféregkár ész
lelhető, de ez nem jelentékeny. A 
A kalászosokban helyenkint fellépett 

! a rozsda, de tekintettel azok erőtel
jes voltára, egyelőre félni nem kell 
tőle. Kalászra nem igen fog terjedni.

E kedvező jelentéssel szemben 
; annál fájdalmasabb az állatárak 

esése és az értékesítés megtorpanása.
I Olaszország legutóbb a heti 600 ki

vitelt 300 darabra redukálta. Félő, 
hogy a száj- és körömfájás terjedé
sével a még készen álló hizott ál- 

| latok értékesítése teljesen meg fog 
I állani, ami kiszámíthatatlan kárral 
i járhat és ezen csak az erőteljesebb 
' belfogyasztással lehetne segíteni, ha 
! a magas húsárakat kellően leszál- 
| litva, a szélesebb néprétegeknek is 
! hozzáférhetőbbé tennék.
; A tenyészállatok kondíciója elég 
I jó, ámbár a legelők, tekintettel a 

tulkerai kiverésre, erősen igénybe 
I voltak véve és igy fejlődésükben el

maradjak, s az állatok nem találnak 
megfelelő táplálékot, azért gyakran 
mesterséges takarmánnyal kell őket 
otthon ellátni. A legelőkkel ellentét
ben igen jól fejlődtek — úgyszólván 
az utolsó napokban — a rétek, kü
lönösen előre törtek az aljfüvek és 
ha betakarításra kellő idő lesz, úgy 
ezekre sem minőségileg, sem pedig 
mennyiségileg panasz nem merül
het fel. Á mesterséges takarmányok
ból a lucerna első kaszálása gyenge 
eredményt adott ugyan, de annál 
jobban állnak a lóhere, baltacin és 
legtöbb helyen a biborhere és fe
hérhere is.

A májusi kedvező időjárás ha
tása alatt a piacok friss zöldségek- 

' kel kellően el vannak látva, külö
nösen sok már az új burgonya, ami
nek nagysága az időhöz képest 

I szinte túl fejlett. Ha valami tcrmé- 
! szeti csapás nem éri, burgonyából 

ez idén is igen jó termés várható, 
i A mezőgazdasági munkások hely

zete jó. A munkáskereslet igen nagy. 
A napszámbérek emelkedők. Az ara
tási és cséplési szerződések, egyes 
kivételektől eltekintve, megköttettek 

' és a tavalyival szemben az emelkedés 
I jelentéktelen, ami tekintettel a jó 

terméskilátásokra, megmagyarázható. 
A sommás munkások elhelyezése 

I ellen még mindig vannak kifogások, 
de azért jelentékeny panasz nem 
merült fel. A gazdasági cselédek 
helyzete kielégítő és inkább munka
adópanaszról lehet szó, mint mun
káspanaszról.

* Jó közepes sző lő term és 
ígérkezik. Galamb István, a balaton- 
arácsi kerület szőlészeti főfelügyelője 
legutóbbi hivatalos jelentése szerint 
a május legvégén beállott fagyok 
következtében jelentősebb kárt (30— 
50'Vo) a kerületnek kimondottabban 
lapos és vizenyős fekvésű szőlő- 
területeiről jelentettek, igy Somló 
vidékéről, Révfülöp és Balatonfüred 
környékéről, míg a magasabb fek
vésű szőlőkben jelentéktelen fagy
károk voltak. A májusi rendellene
sen hideg időjárás miatt elmaradt 
vegetáció az utóbbi napokban meg
indult a hirtelen meleg következté
ben s a késedelmet meglehetősen 
behozta, annyira, hogy a korai faj-



6. (XL.—LXIII. 24. szám.) VESZPRÉMVÁRMEGYE 1938. június 12.

* mmm....................................:
-T a n n ló  i f jo s á g  f ig y e lm é b e ! :

B Használt tan - "
■ könyveket ■
■ le g m a g a s a b b  “
■ árban  vesz ■
■ m
■ FODOR FERENC l
■ ■
■  k ö n y v k e r e s k e d é s e  a

■ V E S Z P B É M . ■

táknál a virágzás meg is kezdődött 
(Badacsony és Szentgyörgy-hegyen). 
A jelenlegi terméskilátás a kerület 
egész területén — a fagykárokat le
számítva — jó  közepesnek vehető. 
1937-es termésű borok árai 25 — 60 
fillérig terjednek, a magasabb árak 
főleg Bfüred, Badacsony és Somló 
környékén vannak. Az óbor ára — 
ahol még készlet van — Móron 
40—80, Fejérmegye egyéb részein 
30, Somlóhegyen 120 fillér között 
ingadozik. Óborkészlet meglehetősen 
csekély van, ugyancsak az ujbor- 
készlet is — főleg az uradalmi he
lyeken — meglehetős mennyiségben j 
elkelt. Borkereslet Badacsony és j 
Somló vidékén közepes, illetve kissé ! 
élénkülő, mig a kerület többi ré
szein lanyha. A kínálat, ahol még 
eladható tételek vannak, élénk.

* Gyümölcstermelők gyűlései.
A GyOE Veszprém várni. Tagegye
sülete junius 13.-án, hétfőn d. e. 10 i 
órakor a Gazd. Egyesület hivatalos j 
helyiségében (vármegyeháza II. em. 
9.) igazgatóválasztmányi ülést, ezt j 
követően évi rendes közgyűlést tart. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó.
2. Tagsági, belkezelési és folyó | 
ügyek. 3. Évi zárszámadások és 
költségvetés. 4. Jelentés a Tagegye
sület működéséről. 5. Működési ter
vezet. 6. Indítványok. — Ez a tárgy- 
sorozat a közgyűlésé is.

T E S T E D Z É S .
Pünkösdi labdarúgás.

Várpalotán az Unió 4 :1  (0 :0 ) 
arányban győzött Komárom ellen. 
Az erős iramú mérkőzésen a bá- j 
nyászcsapat végig fölényben volt, 
de eredményes mégis csak akkor 
tudott lenni, amikor sérülés követ
keztében csapata 10 főre csökkent. | 
Gólszerzői: Eiler, Kutik, Tárnái és 
Gruber. Játékvezető: Gray II.

Magyaróvárott a Perutzgyár 3 :3  | 
(2: 1) arányban döntetlenül játszott 
a Hubertussal. Mindvégig élvezetes 
és szép küzdelem után az egyenlő- 
erejű csapatok igazságosan meg
osztoztak a bajnoki pontokon. Pápa 
gólszerzői: Vámos II., Magyari és 
Dómján. Játékvezető: Gránássy.

A FÁK Szombathelyen 7 : 5 (2 : 3) 
arányban vereséget szenvedett az 
SzSE-től. Fűzfő csatársora ugyan 
eredményesen játszott, de a véde
lem nem állt szokásos feladata ma- 
gaslatán. Igaz, hogy a hazaiak néha | 
meg nem engedett eszközöket is 
igénybe vettek győzelmük elérése 
céljából. Fűzfő gólszerzői: Csiszár j 
(2), Lengyel (2) és Szerváczi. Játék
vezető : Mikóczy.

Fűzfőn a tartalékcsapat 4 :  1 (1 : 1) 
arányban győzött a Szikla ellen. A 
hazai csapat különösen szünet után 
szép játéka révén rászolgált a győ
zelemre. Gólszerzőik: Perváti (2), 
Hertling és Kukla. Játékvezető: 
Weinper.

A szezon végére a Pápai Vasutas í 
is visszalépett a bajnokságtól, (t. I.)

o Vasárnapi labdarugó so r
rend. SzTC—Perutz, Móri BSE— 
Siófok és ETBSE—FÁK II. játsza
nak bajnoki mérkőzést.

o Lövészverseny D evecserben. 
Devecserből jelentik: A Devecseri 
Járás Polgári Lövész Egyesületei 
Pünkösdhétfőn tartották járási cél- 
lövő versenyüket a devecseri levente- 

I lőtéren. A versenyen 10 egyesület 
vett részt 145 fő taggal. Verseny- 

1 eredmények: 13-as csapatban: 1.
] Csögle 1386 egységgel nyerte „gróf 

Esterházy Tamás"-serleg vándordí
ját, 2. Kerta 1284, 3. Ajka 1276 

i egységgel. Egyénileg: 1. Ferenczi I.
Csögle 125, 2. Szalóky S. Adorján- 

! háza 117, 3. Bende D. (Cs.) 117 
egységgel. Gyors lövészetben: 1.

| Adorján háza 581 egységgel nyerte a 
„Devecseri Járási PLE“-ek serleg- 
vándordiját, 2. Csögle 580, 3. Kerta 
526 egységgel. Egyénileg: 1. Fe
renczi I. (Cs.) 142, 2. Kovács 1.
Noszlop 124, 3. Cseke I. (A.) 124 
egységgel. Az egyéni helyezettek ér
tékes tiszteletdij-jutalomban része
sültek. A verseny Sáffár Jenő int. 
biz. üv. elnök záróbeszédével vég
ződött, aki rámutatott, hogy éppen a 
mai nehéz időben fokozottabban 
szükség van jó és biztos lövőkre, 
és lelkes szavakkal további munkára 
buzdította a PLE-tagokat.

Anyakönyv.
Születés: Debreczenyi Imre Lajos ács-s. 

és Z sebe Margit fia Zoltán Ferenc, rk. — 
Kiinger Aladár kovács és Ravasz Ilona fia 
Imre, rk. — Dobos Ferenc máv. füt. 
m unkás és Kloó Teréz fia Ferenc rk. — 
Véghely Kálmán kisbirt. és Retke Karolina 
leánya Margit, ref. — Köcski József npsz. 
é s  Krabécz M ária leánya M argit, rk. 
Parragi lános sapkakészitő  és Farkas Mária 
leánya Éva G ábriella, rk. — D urmics Jó
zsef várm utász és Nagy Katalin fia László 
István, rk.

Halálozás : Kucsera Károly 3  h , rk. 
K ertész Jánosné Vadász Terézia 55 é., ik.
— Zöld Anna Ifi é., rk. — ö zv . Venczli 
M ihályné Fckendorfer M ária 88 é., rk. — 
Kapitány János 2 é., rk. Ilodusz Kál
mán füszerkeresk. 52 é., rk. Bercsik 
István m ezőőr 40 é., rk. -  Subetz József 
m indenes 79 é., rk. — Horváth Istvánná 
Varga Julianna 37 é., rk. — C sikesz Ist
ván cipész 65 é., rk.

Házasság: Bajcz Imre asz ta los-s., ref. 
é s  Szukop Ilona, rk. Lőnert István esz
tergályos és Öcsi Mária, rk. — István Já
nos kőm űves-s. és E isenbart M ária Mag
dolna nőiszabó-s., rk. — D abronaki János 
Károly gazd. cseléd és Czaun Terézia, rk.
— Zöld János hentes-s. es G eiszt Anna, 
rk. Kalauz József asztalos-s. és Holczer 
Anna, rk. — László Gyula kőm űves-s. és 
Egresi E rzsébet, rk. — Bagoly Béla OKH- 
tisztviselö, ref. és Szolnoki Ilona. rk.

Veszprém vármegye közigazgatási 
bizottságának kisajátítási albizottsága. 
Szám: 3430/1938. kb.

Hirdetmény.
A m. kir. kereskedelem- és köz

lekedésügyi miniszter ur 18.793/1938. 
XI. számú elhatározásával a m. kir. 
államkincstár részére a Veszprém— 
rábahidvégi állami közút kiépítéséhez 
Városlöd község határában szükséges 
s a vonatkozó kisajátítási összeírás
ban és helyszinrajzokban (tervrajzok
ban) feltüntetett ingatlan területrészek 
megszerzésére az 1881 : XLI. t.-c. 1. 
§-ának 1., illetve 12. pontja és az 5. 
§-a alapján kisajátítási jogot engedé
lyezett és a kisajátítás alá vont in
gatlanokra nézve a kisajátítási eljá
rásnak a hiv. törvény 32. és követ
kező §-ai értelmében való lefolyta
tását elrendelte.

Az ismertetett miniszteri elhatá
rozásban foglalt rendelkezésekhez 
képest a 7890 1930. M. E. sz. rende
let 5. §-ának 3. bekezdése értelmé
ben alakult bizottság a kisajátitási 
tervrajz és összeírás megállapítása, az 
érdekelt felek között esetleg létre
hozható békés egyezség előzetes

megkísérlésére s az érdekelt felek 
által az 1881. évi XLI. t.-c. 1. feje
zete alapján esetleg emelendő igé
nyek és észrevételek letárgyalása vé
gett a tárgyalást Városlőd község 
határára vonatkozólag a városlödi 
községi jegyzői hivatalban 1938. évi 
julius hó 5.-én d. e. 9 ó rakor 
kezdi meg.

Városlőd község kisajátitási terv
rajza és összeírása, úgyszintén a hir
detmény egy-egy példánya a szoká
sos hirdető helyeken folyó évi junius 
hó 4.-től folyó évi junius hó 20. 
napjáig bezárólag terjedő 15 nap 
alatt közszemlére tétetnek ki, ahol 
azokat a hivatalos órák ideje alatt 
bármely érdekeltnek jogában áll be
tekinteni.

Felhivatnak ennélfogva a kisajá
titási összeírásban foglalt ingatlanok 
tulajdonosai, a telekkönyviig érde
keltek és mindazok, akik ezen eljá
rásnál magukat bármely oknál fogva 
érdekelteknek tekintik, hogy a kitű
zött tárgyalási napon és helyen a bi
zottság előtt jelenjenek meg és ész
revételeiket, akár szóval, akár Írás
ban annyival is inkább adják elő, 
mert a bizottság az 1881. évi XLI. 
t.-c. 34. §-a értelmében a kisajátitási 
terv felett az esetben is határozni 
fog, ha az érdekeltek közül senki 
sem jelenik meg.

Veszprém, 1938. évi május 31.-én.
Dr. M esterházy Ferenc s. k.

főispán,
a kis. alb izo ttság  elnöke.

A kiadmány hiteléül: 
Csalló,

160 vm. irodaigazgató.

Versenytárgyalási
hirdetmény.

A veszprémi m. kir. állami gyer- 
mekmenhely igazgató-főorvosa nyil
vános versenytárgyalást hirdet az 
1938. julius 1.-től 1939. junius
30.-ig terjedő időre

1. Tankönyvek, füzetek
és tanszerek.

2. Mészáros és hentes
áruk

' szállítására.
A teljes szövegű versenytárgya

lási hirdetmény és mellékletei, vala
mint az ajánlati űrlapok, a vesz
prémi m. kir. állami gyermekmen- 
hely hivatalos helyiségében (Vesz
prém, Füredi-telep 8. ajtó 26.) na
ponta 8—14 óra között, a budapesti 
és győri Kereskedelmi és Iparkama
ránál, az Ipartestületek Országos 
Központjánál, a Veszprém városi 
mérnöki hivatalnál s a veszprémi 
ipartestületnél megtekinthetők, illetve 
díjmentesen átvehetők.

A versenytárgyalás időpontja 
1938. jun ius 27.-én a következő 
részletezés szerint: 1. A tankönyv, 
füzet és tanszer szállításra 11 óra.
2. A mészáros és hentes áruk szál
lítására 12 óra.

Az ajánlatok az illető verseny- 
tárgyalások megkezdéséig nyújtha
tók be.

Az illető szállításra vonatkozó 
versenytárgyalás megkezdése után 
érkezett ajánlatokat nem vehetjük 
figyelembe.

Bánatpénz az ajánlati összeg 
2°/o-a erejéig befizetendő az 50000/ 
1934. K. M. rendelet 30. § 6. és 7. 
pontjában felsoroltak kivételével a 
veszprémi m. kir. állami gyermek- 
menhely 64198. sz. letéti csekkszám
lája Veszprém ptkp. csekkszámlája 
javára.

Veszprém, 1938. jun. 7.
Dr. B reyer Gyula

162 h. igazgató-főorvos.

Meghívó
a  D e v e c s e r i  T a k a r é k p é n z t á r

1938. évi jun ius hó 22.-én 
dé le lő tt 11 ó rakor 

saját székházának tanácstermében tartandó

rendkívüli közgyűlésére,
melyre a t. részvényesek tisztelettel 

meghivatnak.
T á rg y a k :

L A  jegyzőkönyv vezetésére egy, 
hitelesítésére két részvényes elnöki 
kijelölése.

2. Ügyvezető igazgató választása.
3. Özv. Mauthner Hermanné részére 

az igazgatóság által megállapított 
nyugdíj jóváhagyása.

4. Az elnök-igazgató és az ügy
vezető-igazgató részére az igazgató
ság által megállapított fizetés tudo
másulvétele.

Tisztelettel
Devecser, 1938. junius 8.-án.

Az Igazgatóság . 
J eg y z e t: Az alapszabályok 11. 

§-a értelmében a közgyűlésen az a 
részvényes bir szavazati joggal, aki 
az intézet könyveiben a közgyűlést 
megelőzőleg legalább 30 nappal ne
vére jegyzett részvénnyel rendelkezik 
és ezt legkésőbb egy nappal a köz
gyűlés előtt az intézetnél letétbe 
helyezi. i63

Pk. 7976 1934.

Árverési hirdetmény.
Gazdák Biztosító Szövetkezete 

végrehajtató javára (képv.: dr. Föl- 
desi Kálmán ügyvéd) 187 P 18 f. 
köv. és jár. erejéig 1938. julius 
1.-én délu tán  4 ó rako r Hárságyon, 
Klein pusztán a bpesti közp. kir. 
járásbíróság 222757 1933. sz. vég
zésével elrendelt végrehajtás során 
lefoglalt, 1240 P becsértékü ingósá
gok : gabona, traktor, csép
lőszekrény, generátor biróilag elárve- 
reztetnek.

Veszprém, 1938. május 27.
Stekker László s. k.

162 kir. jb irósagi végrehajtó .

1989 1929—505 1937. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Neményi Sándor ügyvéd ál

tal képviselt Első Magyar Müdom- 
borító és Papirdiszműgyár javára 
35-J-92 P 10 f. követelés és járulé
kai erejéig a veszprémi kir. járás- 
bíróság 1929. évi 3788,1936 2719. 
gz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőnél 1929. évi XI. 30. és 1937. 
XI1.10. lefoglalt 1160+171 P- re becsült 
ingóságokra a veszprémi kir. járás- 
bíróság fenti számú végzése alap
ján az árverést elrendelem s annak az 
1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján 
zálogjogot szerzett más foglaltatók 
javára is, végrehajtást szenvedő la
kásán : Várpalotán, 357. sz. alatt 
leendő megtartására határidőül 1938. 
évi junius hó 18. n ap jának  dél
után 2 ó rá já t tűzöm ki, amikor a 
biróilag lefoglalt bútorok, temetke
zési üzem felszerelés és asztalos
áruk s egyéb ingóságokat a legtöb
bet Ígérőnek, esetleg a becsár két
harmadáért is el fogom adni. 1000 
pengőt meghaladó becsértékü ingó
nál a becsérték 10°/*-át bánatpén
zül kezeimhez, az árverés megkez
désekor le kell fizetni.

Kelt Veszprém, 1938 máj. 7.
S tekker László

161 kir. b írósági végrehajtó .
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.


