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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni OrOk Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

A béke honvédelmi 
tárcája.

A kultusztárca, a béke honvédelmi tár
cája, mondotta a  kultusztárca előadója a Ház
ban, és valóban el kell jönni az időnek, ami
kor a nemzetek sorsát nem a fegyverek, hanem 
a kultúra ereje dönti e). Es ez a meggyőződés 
ad erőt és bizalmat a magyar nemzetnek a leg
vigasztalanabbnak látszó időkben is, mert két
ségtelen, hogyha majd valamikor a nemzetek 
kulturális erejükkel vívják meg harcukat és 
kulturális értékük szerint mérlegeltetnek, akkor 
Magyarország fölényes győzelme fegyveres erő
ben duskálódó szomszédai fölött vitathatatlan 
lesz. De erre a döntő mérkőzésre, amely talán 
hosszú időkre eldönti a  nemzetek sorsát, ké
szülni kell. Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy 
a  győztes nagyhatalmak kegyéből megnövelt és 
katonailag mérhetetlenül megerősített szomszé
daink éppen azért, mert érezték velünk szem
ben kulturális inferioritásukat. hallatlan erőfe
szítéseket tettek kultúrájuk emelésére. A ma
gyar kuliurát tehát, ha már a mai példátlanul 
nehéz gazdasági viszonyok között tovább fej
leszteni egyelőre nincs módunkban, legalább 
meg kell őriznünk régi nívóján, hogy maradék
talanul átmenthessük arra az időre, amikor a 
nemzetnek megint lesz anyagi ereje évezredes 
kultúrájának újabb magaslatok felé való ki
építésére.

Soha még kultuszminiszter a kultusztárca 
költségvetésének összeállításánál nehezebb fel
adat előtt nem állt, mint Karafiáth Jenő. A fel
adat — összeegyeztetni a mai gazdasági helyzet
ből fakadó kényszerű takarékosságot a kultúra 
megóvásénak nemzeti érdekével — rendkívüli 
képességeket, bölcsességet és önfeláldozást kí
ván a kultuszminisztertől. Megtakarítani úgy, 
hogy ne pusztuljanak el olyan értékek, ame
lyek a magyar jövendő bázisai lehetnek, leépí
teni olyképen, hogy ne essék csorba a nép
művelődésen, vagyis minden megtakarítás mel
lett átmenteni a jövőbe súlyos áldozatokkal 
megteremtett kulturális javainkat — szinte meg
oldhatatlannak látszó feladat, de nagyszerű 
feladat annak, aki magyar hittel elegendő erőt 
érez magában arra, hogy hazája érdekében a 
legnagyobb nehézségekkel is megbirkózzék.

A kultuszminiszter takarékosságát bizo
nyítja, hogy a kultusztárca költségvetése a mull 
évvel szemben 21 miliő pengő csökkenést mu
lat. Ha figyelembe vesszük, hogy a tárca költ
ségvetésének 80 4 százaléka a személyi járan
dóságokat szolgálja, úgy bátran állíthatjuk, 
hogy Karafiáth Jenő a takarékosságban elment 
addig a legvégső határig, ameddig meglevő 
értékeink megcsorbítása nélkül elmehetett. Tud
juk jól, hogy voltak olyanok, akik megrettenve 
a  gazdasági válság pusztító erejétől, hisztéri
kus ijedelmükben azt követelték, hogy most 
már fejvesztetten romboljunk le minden kultu
rális intézményt, amit egy évtizedes szervező 
munkával a háború után létesítettük. Ez egyenlő 
volna az ország elbalkánizálésával, jövő remé
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nyeink feladásával, igenis, ez azt jelentené, 
hogy kegyelemre megadjuk magunkat átmene
tileg mostoha sorsunknak és lemondunk a szebb 
jövő reményéről is, egyszerűen azért, mert a ne
héz időket nem bírjuk idegekkel. A legnagyobb 
tékozlás az esztelen takarékosság, az értékek 
lerombolása, a lehetőség elpusztítása. Milyen 
esztelenség volna, milyen végzetes a magyar 
nép jövendő sorsára, ha a háború után megterem
tett népiskoláinkat, egyetemeinket és kollégiuma
inkat most egyszerre csak bezárnék s ezzel ön
ként leszállítanék kulluránk nívóját olyan ala
csony szintre, amelyet nem indokolhat meg 
semmiféle takarékosság és gazdasági válság.

A kultuszminiszter érdeme szerintünk ép
pen abban van, hogy takarékoskodni tudott, 
úgy, hogy azzal nem rombolt semmit. Sikerült 
megtakáritania 21 miliő pengőt, de ugyanakkor 
nem szüntetett meg sem egyetemet, sem főis
kolát, sem állami színházat, sem egyetlen kul
turális intézményt sem. Jövő fejlődési lehetősé
geink teljességgel megmaradtak, úgy, hogy biz
tosak lehetünk abban, hogyha a kenyérgondok 
megenyhülnek, — mint ahogy előÖb-utóbb meg 
kell enyhülniük — újra folytatódni fogaz a bámu
latos lendület, amelyet kultúránk a háború 
utáni építési időszakban vett. Mert ha minde- 
nekfelett való gondunk is a kenyér és minde- 
nekfelett való kötelességünk a takarékosság, 
nemzetünk jövőjének és továbbfejlődésének 
egyetlen garanciája a kultúra. Szerencsére ezt 
azok is tudták, akik a kultusztárca költségve
tését mindkét szempont becsületes, hazafias 
mérlegelésével összeállították. (s.)

Hősök emlékünnepe.
Veszprém város közönsége ezévben is ke- 

gyeleles, hazafias Ünnepséggel áidozolt a világhá
ború hősi halotlai emlékének s az ünnepség a 
rossz idő ellenére is szépen sikerült. D. e. 10 
órakor a róm. kát. székesegyházban, a református 
és evangélikus templomokban, fél 11 órakor pe
dig az izraelita templomban volt istentisztelet, s 
azokon Serük József kanonokplébános, Boda Jó
zsef ref. hitoktató-lelkész, Hiring János ev. lelkész 
és dr. Kiirt Lajos fórabbi szépséges egyházi be
szédekben méltatták a hósi életáldozat nagy je
lentői égét.

Ezu'án az ünneplő sokaság, amely szép idő 
esetén, eredeti terv szerint, a Szent Imre térre vo
nult volna föl, a Petőfi színházban gyülekezett s 
annak (ágas termét zsúfolásig megtöltötte. Olt volt, 
dr. Kenessey Pongrác főispánnal az élín, a 
város egész társadalma, az egyházi, polgári és ka
tonai hatóságok, s az egyesületek képviseletei, a 
tanintézetek növendékei s tb , valamint nagyszámú 
közönség, amelynek útbaigazítását, a diszruhás 
rendörökön kívül, cserkészek és leventék végezték. 
Az ünnepélyt a királydijas Veszprémi Dalegyesü- 
let, a Veszprémi Polgári Dalegyesület és a Vesz
prémi Iparos Dalárda a „Hiszekegy“-gyel nyitotta 
meg, majd az összkart vezető Gaál Sándor, a ki- 
tálydijaa dalárda karigazgatöjának vezénylése alatt 
Pósa L.—Zöld K .: „Könyörgés" c. alkalmi éneket 
adták elő emelkedett tétekkel, dicséretes harmó
niával.

Az ünnepi szónok Lénával István író, volt 
nemzetgyűlési képviselő, az „Uj Nemzedék” belső 
munkatársa volt, akit dr. Berky Miklós polgármes-
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tér bért föl ünnepi beszédének elmondására. Me
leg taps fogadta, amikor a dobogóra lépett, majd 
röviden, de költői szárnyalásu szavakkal elsősor
ban a hősök halála fölött érzett mély gyásznak 
adott megható hangot, amiben — úgymond — az 
a legszomorubb, hogy megcsonkitoltságunkban 
még ma sem tudjuk sírjaikra a legszebb koszorút, 
a Kárpátok koszorúját letenni. Megemlékezett 
a romboló forradalmakról, a kegyetlen „béké*- 
ről, majd arról, hogy a magyar vitézség dicső
séget és megbecsülést szerzett Magyarországnak 8 
érért kezd már a hajnalunk derengeni. Végül az 
élőket buzdította, a nehéz viszonyok közölt is, 
hten és hazaszeretetében kitartó, önzetlen, bizakodva 
dolgozó hősi életre, mert — modotta — ahogyan 
a hősök haldia a nemzet Hete, éppúgy a gyávák 
élete a nemzet halála. Egy nemzetet a katonai 
eiények sem menthetnek meg, ha polgárainak 
gyávasága elpusztítja.

A viharos tetszéssel fogadott beszéd után a 
dalárdák a „Himnusz“-szal záiták be az ünnep
séget. A szokásos temetőbevonulás az esőzés miatt 
szintén elmaradt, de a hatóságok küldöttségekkel 
elhelyezték koszorúikat a hősök temetői emlék
keresztjén.

*
A Veszprémi Szent Vince Társulat is szép 

ünnepséggel emlékezett meg a hősi halottakról 
vasárnap este. Homorai Béla világi elnök lendü
letes megnyitója után, amelyben üdvözölte a meg
jelent dr. Kenessey Pongrác főispánt, a többi no- 
tabilitist és a szépszámú közönséget, dr. Wiber 
Pál oldatkanonok, egyházm. irodaigazgaló mon
dott magasztos gondolatokban gazdag ünnepi be
szédei a hősökről, ami nagy tetszést és mély h á 
lást keltett. Az egyesület állal szeretettel gondozott 
apróságok pedig kedves kis műsorszámokban tet
tek tanúságot már most hazafiasán érző szivecs- 
kéikröt. Az egyesület tagjai ezután a késő esti 
órákig maradlak együtt.

Pipáról jelentik: Pápán a hősök emlékün
nepét vasárnap dílulán szakadó esóben tartották 
meg az alsóvárosi temetőben, a kellemetlen idő 
azonban nem akadályozta meg a közönséget, hogy 
kegyeletes érzésének a hősök iránt kifejezést ne 
adjon. Az emelkedett szellemű emlékbeszédet Szűcs 
Dezső volt képviselő mondotta. Az ünnepélyen 
közreműködött a tanítóképző énekkara és a leven
ték zenekara.

Nemesleinyfaluból jelentik: A hősi halottak 
emlékünnepét a nagyvázsonyi leventekörzet a ne
mesleányfalui hősi emlékoszlopnál ünnepelte, ahova 
a nagyvázsonyi, mencshelyi és nemesleányfalui 
leven'ék, Mayer Mihály főoktató vezetésével, zene
szó mellett vonultak a helybeli és nagyvázsonyi 
tűzoltókkal egyetemben. A .Himnusz* eléneklése 
után Halász János ny. ig.-tanító mondott mély 
hatást kettó ünnepi beszédet, miközben zokogás 
tört föl az árvák és özvegyek ajakáról. Az emlék
oszlopra 31 koszorút helyeztek, köztük P iify  József 
bíró a község koszorúját. A „Hiszekegy* elmon
dása uián a szobor elölt az egyesületek diszme- 
natben elvonultak.

Ajkáról jelentik: Kegyeletes ünneppel áldo
zott Ajka község polgársága a hősök emlékének. 
Délelőtt a vallásfelekezetek templomaiban isten
tiszteletek voltak, majd a csingervölgyi bányász
zenekarral felvonultak a különböző társadalmi 
egyesületek, a levenlék, tűzoltók és a polgárság 
nagy tömegei. A hősi emlékszobor elölt zajlott le 
az ünnepség, amelynek szónoka, Lakner Károly
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köze. főjegyző mondotl nagyhatású emlékbeszédet. 
Ezután Horváth Lajos kisgazda szavalta el Sajó 
S . : .Magyarnak lenni* c. költeményét, majd az 
iskolákból Mtszlinyi DezsS, Bognár Margit és 
Barabás Jolán szavaltak verseket. Az egyes számok 
kOzOtl az Ajkai Oveggyári Dalárda hazafias dalo
kat adott elő.

H Í R E K .
— A p ápa  hetveaOtéves. XI. Plusz pápa 

most töltette be éleiének 75. esztendejét. A kato
likus egyház fejének születésnapját, az 0 kívánsá
gára, mindenült ünnepség mellőzésével, csak csen
des imádkozással ünnepelték meg.

— Rótt N ándor m egyéspüspök vasárnap  
fejezi be tavaszi bérm autjá t. Dr. Rótt Nándor 
veszprémi megyéspüspök múlt szombaton a so- 
mogymegyei karádi esperesi kerületben folytatta 
bérmakOrulját, amit holnap, vasárnap Kapolyban 
fejez be. A hívek sokasága a bérmautja eme ré
szén is nagy szeretettel Övezte kOrül és lelkese
déssel ünnepelte a veszprémi katolikus egyházme
gye melegszívű főpásztorát, aki a több, mint egyhó
napos bérmálás fáradságát áldozatos lélekkel, hit
buzgó kitartással viselte. A megyéspüspököt a ka
rádi kerületben dr. Lukcsics József egyet, tanár, 
apátkanonok és ix .P fiijftr  János szentszéki jegyző, 
püsp. levéltáros kísérték.

— Antal Géza reform átus püspök ha
rango t szentelt. Komáromból jelentik: Dr. Antal 
Géza dunántúli ref. püspök szép ünnepség kere
tében avatta föl az ujkomáromi ref. templom két 
uj harangját. A főpásztort az állomáson, a város 
és egyúttal a.katolikus egyház nevében Alapy Gás
pár kormányfőtsnácsos, polgármester üdvözölte, 
méltatva azokat a szolgálatokat, amiket Antal Céza 
a komáromi ref. uj gyülekezet kiépítése körül szer
zett. A püspök az üdvözlésekre adott válaszában 
a nehéz időkben való állhatatos kitartásra és bé- 
kességes, megértő együttműködésre buzdítottj a 
város lakosságát. Az ünnepségen pedig remekszép 
prédikációt mondotl, majd megható imával fel
avatta az uj harangokat Istentisztelet ulán küldött
ségeket fogadót1 a püspök, a közebéden pedig kö
szöntőt mondott a kormányzóra. Felhívására az 
ebéd közönsége egy percig néma csöndben hódolt 
a tragikussorsu magyar pilóták emlékének.

— Kenessey Pongrác főispán a  re fo r
m átus ifjúság hivatásáró l. A Veszprémi Refor
mátus Ifjúsági Egyesület vasárnap este tartotta 
évzáró közgyűlését, amelyen a védnökökön és 
nagyszámban résztvest tagokon kivül megjelent 
dr. Kenessey Pongrác főispán, az egyesület fővéd
nöke is, akit a közgyűlés elnöke, M akit János 
segédlelkész köszöntött meleg szavakkal az üdvöz
lések során. Majd a nagy gonddal összeállított 
elnöki jelentés következett, amely ismertébe a ref. 
ifjúság elmúlt félévi munkáját és újabb nemes cél
kitűzéseit. Ezutin ifj. dr. Takács László terjesztette 
elő a részleteiben is nagy körültekintéssel szer
kesztett titkári jelentést, végül a pénztárosi jelen
tést hagyták jóvá Kenessey Pongrác főispán inté
zett ezután emelkedett szellemű beszédet az ifjú
sághoz, a magyar jövő megoldásait hordozó uj 
nemzedékhez és különösen kiemelte az egyesület
nek azt a nagy hivatása', ami ebben az erkölcsei
ben meglazult korszakban reája nehezedik. Fenn
tartani a hitet és bizalmat a rossz sorsba jutott 
fiatalokban és megmenteni őket Isten és a haza 
számára, ebben jelölte meg az ifjúsági egyesülés 
főkötelességél, s hogy a szép szavak termő talajra 
találtak, annak a 1.1 kés tetszésben megnyilvánuló 
visszhang volt a bizonysága. A közgyűlés. Demjln 
Mátton esperes szivhezszóló szavai és énekszám 
után, elnöki zárszóval ért véget.

— A refo rm átus egyházkerület intéző - 
b izottsági ülése. Pápáról jelentik: A dunántúli 
ref. egyházkerület intézőbizottsága dr. Antal Géza 
püspök és dr. Balogh Jenő titkos tanácsos, fő- 
gondnuk elnöklésével ülést tartott a pápai főiskola 
dísztermében. A megjelentek között voltak Afed- 
gyasszay Vince kormánfőtanácsos, esperes, Segesdy 
Ferenc ny. jbirósági elnök, egyházm. gondnok, 
egyházker. főjegyzők, dr. Darányi KálMán minisz
terelnökségi államtitkár és Vargha Kálmán lelkész, 
főiek, gondnokok, dr. Lázát Andor kér. ügyész, 
az OTT elnöke, FiilOp József, Jakab Áron, L5ke 
Károly, Nagy István esperesek, dr. Fodor Vilmos, 
Hodossy Lajos, dr. Jókay-lhdsz Miklós egyhárm. 
gondnokok, dr. Pongrácz József főisk. igazgató, 
Molnár Imre gazd. szakértő stb. Balogh Jenő fő

gondnok megnyitójában melegen üdvözölte Antal 
Géza püspököt, aki hivatalból lett a felsöhát tagja. 
A teol. akadémia igazgatójának mandátuma lejár
ván, az őszi választásig dr. Tóth Endrét bízták 
meg az igazgatói tennivalókkal, uj teológiai rendes 
tanárnak az eddigi helyettest: dr. Tötök Istvánt, 
a gimnáziumhoz rajztanárnak Tóth Sándort válasz
tották meg. Elhatározták, hogy az V. osztályban a 
görög helyeit fakultative bevezetik az angol nyel
vet s ennek tanításával dr. Szabady Bélát bízták 
meg. A fiuinterná'usnál az évi dijat 20 P-vel mér
sékelték s a nőnevelő-intézetben is az ellátási di
jakat leszállították. A konventhez felírtak a pénz
ügyminiszter ama terve ellen, hogy az egyházak 
költségvetéseit községi segé'yezés szempontjából 
felülvizsgálják. Foglalkoztak még a bóléit) meg
szűnésével előálló uj helyzetéi is és többen egy
házi célra fölajánlod ik kiszállási napidijaikat. Vé
gül melegen üdvözölték Balogh Jenő főgondnokot, 
aki a lemondott Dókus Ernőt követi az egyetemes 
konvent elnöki székében.

— Egyházi hangverseny. Amint már je
lentettük, a veszprémi evangélikus templomban 
junius 7.-én, kedden egyházi hangverseny lesz, 
aminek műsora a következő: 1. Bonnet: Cap- 
rice Heroique (orgona). 2. Goldmark: Air (he
gedű). 3. Bach: Örvendj hivő lélek (ének-orgona)' 
4. Bach—Gounod: Meditáción (csello-orgona) 5. 
a) Bonnet: Berceuse, b) Couperin—Guilmant: 
Soeur monique, rondo (orgona). 6. Gaston M .: 
Delhier (hegedű-orgona). 7. Saint—Saens: Ave 
(ének-csello-orgona). 8. Bossi: Ünnepi induló (or
gona). Behépódij nem lesz, de az ajtóknál levő 
perselyekben adományokat gyűjtenek egy létesí
tendő egyesületi-helyiség céljaira. Az egyház kéri 
a hívek szives megjelenésé; és az egyházi műzene 
iránt érdeklődő közönség szives rérztvételét. A 
hangverseny pontosan fél 7 órakor kezdődik, a 
műsor alatt az ajtók zárva lesznek.

Vezet,
mint mindig!

a  m o s t  m e g je le n t

uj modelii 
Royal por tab le  
amerikai Írógép!
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— Gróf Festetics Sándor ünneplése a 
berhidal Iparos OlvasókSrben. Berhldiról je
lentik : Berhida és Peremarton községek Iparos 
Olvasóköre junius 12..én, vasárnap d. u. 5 órakor 
Berhidán, saját székházában díszközgyűlést tart, 
amelyen gróf Festetics Sándor dégi földbirtokos, 
az enyingi kerület illusztris országgyűlési képvise
lője, a kör uj diszelnöke fogja szé-tfoglal óját el
mondani. Ezután a diszelnök üdvözlése követke
zik Kovács Ferenc háznagy, Bogoschich Gyula gyár- 
igazgató ér Mayerhöffer Jenó köri intéző álial. 
Este 9 órakor a kör családi estzt rendez, amelyet 
a műkedvelő gárda a diszelnök tiszteleté e rende
zett díszelőadással nyit meg.

— E gyházlátogatás. Takács Elek, a vesz
prémi evangélikus egyházmegye esperese a múlt 
pénteken Veszprémben egyházlátogatást végzett s 
az itteni elemiiskolások hittanvizsgáján elnökölt. 
Majd ugyanaznap még a fűzfői fiókgyülekezetet 
Iát agat a meg.

— B ekebelezett doktor. A bpesti Páz
mány Tudományegyetem hittudományi kara dr. 
Horváth Konstantin zirci perjelt, tudományos ér
demei elismeréséül, a kar bekebelezett tagjává 
választotta.

— H olitscher Károly beszám olója. Zirc- 
röl jel intik: Holitscher Károly, a zirci kerület agi
lis, népszerű országgyűlési képviselője, vasárnap 
tartotta — ezévben már másodízben — beszámo
lóját Bársonyoson. Az iskola udvarát teljesen meg
töltő, majd az eső miat, az iskolába szőrű t nagy
számú választó mindvégig feszüli figyelemmel és 
helyesléssel hallgat a szereteti képviselője egy órás 
fejtegetéseit, amelyekben felt írt a nemcsak Magyar- 
ország, hanem az egész világ szomorú gazdasági 
helyzeté', de megjelölte együtt ti a kivezető utakat 
is. A választók nevében Hotler Konrád plébános 
köszönte meg a képviselőnek a választókerület, 
különösen Bársonyos iránt tanúsított jóindulatát s 
megköszönte, hogy az áltr'ános válság közepette 
reményt öntőt! a csüggedőkbe.

— Sclpiades Elem ér o rvosprofesszor ju 
bileum a. Dr. Sclpiades Etemé.', a pécsi Erzsébet - 
egyetem országos nevű professzora nemrégiben 
(i te meg tízéves fordulóját annak, hogy az egye
tem szülészeti és nőgyógyászati tanszékére a kor
mányzó egyetemi tanárrá kinevezte. A nagyludásu 
professzort ezalkalomból kollégái és hallgatói me
leg ünneplésben részesítettek, a Nemzeti Újság 
vasárnapi számában pedig, arcképének közlése 
mellet1, hosszabb m éiatád szentel tudományos 
életünk eme kitűnőségének. Örömmel jegyezzük 
föl ezt annál is inkább, mert a jubiláns professzor 
nemcsak kiváló orvosi működése és kiadóit orvosi 
könyvei tévén ismeretes Veszprémben, hanem a 
Keresztény Tisztviselőnők Veszprémi Egyesületében 
nagyért ékü fel olvasásokat is tiltott, amivel csak 
fokozts a családi nevének már ilt kijáró nagy meg
becsülést. A jeles orvosprofesszor ugyanis fivére 
Scipiades Irénének, a keresztény tisztviselőnők ér
demekben gazdag elnöknöjének és özv. Danderer 
Jánosnénak, akiket az egész városban őszinte, me
leg szeretet és mély tisztelet övez körül.

— Reform átus „csendes napok* A lm ádi
ban. A Református Figyel ő Társaság, mikéntkét évvel 
ezelőtt, most is alkalmat kíván adni a magyar ér
telmiség fé'fitagjainak csöndes együt létben való 
telki elmé’yedésre és a napjaink nagy feladataival 
szemben való közös felelősségérzet kialakit fsára. 
Ezokból az egész országból kétnapos találkozóra 
hívta meg őket Balatonalmádiba, hogy — amint 
a meghívó mondja — „Isten áldásával sok érté
kes köve! rakhassanak ezátil beli a jobb jövendő 
szilárd alapjaiba". A konferenc ák az ORTE almádi 
üdülőházában jun. 1—3. napjain fpgnak lefolyni * 
azok programja a következő: Junius 3 ,  pétieken 
este: Áhitat Sebestyén Andor bpesti lelkész. 4. 
szombaton d. e. Áhitat, dr. Ravasz László püspök. 
„A nemzetközi életválsága*: dr. Viktor János teol. 
tsnár(Megbeszélássel ) „ A társadalmi étet válsága*: 
Móricr Miklós hírlapíró. (Megbeszéléssel.) Este: 
„A magyar élet válsága*: Muraközy Gyula bpesti 
lelkész. (Megbeszéléssel) „A Biblia: a válságok 
könyve*: Benkő István rákospalotai lelkész. 5..én, 
vasárnap d. e. istentisztelet. Piédikál dr. Enyedy 
Andor miskolci lelkész. „Az egyéni élet válsága” : 
dr. Ravasz László püspök. 5.-én d. u. „A kive
zető ut”. Befejező áhitat: Szabó Imre esperes. A 
pontos időbeosztást a helyszínen állapítják meg. 
A gyűlések között elegendő szabad idő lesz pihe
nésre, sétákra és fürdőzésre.
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— DalosOnnepély Almádiban. A Veszp- 
rémvárm. Iskolánkiv. Népműv. Bizottság, Rhosóczy 
Rezső népműv. titkár és karnagy vezetésével, a 
pápai, bakonyszombsthelyi és enyingi dalosverse
nyei után junius 5.-én, vasárnap Balatonalmádiban 
rendez versennyel egybekötött dalosünnepélyt, amit 
Qsszekapcsolt az irredenta Örökmécses megkoszo
rúzásával is. 11 az alkalmi beszédet Motosils Jena 
veszprémi polg. isk. tanár fogja mondani. Délután 
lesz a dalosünnepély s a nyeites dalárdáknak Csa- 
jdghy Károly kúriai biró, a király-díjas Veszprémi 
Dalegyesület elnöke fogja a bírálóbizottság okle
veleit kiosztbni.

— Az O ltáregyesület szen tórá ja . A Veszp
rémi Olláregyesület felkérésére dr. Szentiványi Ká
roly rátóti prépost tartja junius 5.-én, vasárnap 
d. u. 6 órakor az Angolkisasszonyok templomában 
a kOzOs imaórát.

— KOzOs szentáldozás. A Mária Társulat 
tagjai vasárnap reggel a 8 órai szentmisén végzik 
kOzOs szentáldozásukat az Irgalmasnóvérek vesz
prémi kápolnájában. D. u. 4 órakor ugyanott litá
nia lesz szentbeszéddel.

^  — A Veszprém i S zen t Vince S z e re te t
nék  Egyesülete junius 7.-én, kedden d. u. fél 
5 órakor, az Irgalmasnfivérek intézetében tartja 
havi beszámoló gyűléséi, amelyre a tagokat és 
érdeklódóket szeretettel meghívják.

— A V eszprém i P ia ris ta  D iákszövetség 
választm ányi ülése. Múlt pénteken tartotta a Vesz
prémi Piarista Diákszövetség választmányi ülését, 
amelyen dr. Óvári Ferenc felsőházi tag, elnök me
leg érzéssel üdvözölte Kránltz Kálmán vál. tsgot 
25 éves püspöki jubileuma alkalmából, majd szép 
szavakkal elparentálta Gubicza Lajost. — A vá
lasztmány elhatározta, hogy a városi vízmüveknél 
elhelyezi Bolgár Mihály emléktábláját, a pályamű
vek jutalmazására 5 elsó dijat és 5 könyvet szava
zott meg. Az évi közgyűlés idejéül október elejét 
állapította meg. Több kisebb ügy elintézése mellett 
meleg jegyzőkönyvi köszönetét szavaztak a szig
ligeti kirándulás rendezőinek, s a tagok kívánsága 
szerint Ősz elejére egy újabb badacsonyi kirándu
lásban állapodtak meg.

„Háztartás11 Szövetkezetben g 
1 kgr. tiszta sertészsír 1*48 P.

— NŐI iparisko la  az Irgalm asnfivérek 
in tézetében. Veszprémben az Irgalmasnővéres in
tézetében a kereskedelmi miniszter engedélyével 
nfii ipariskola lesz felállítva. Célja a nOi kézimunka 
különbözfi ágaiban való kiképzés, hogy a növen
dékek hajlamaik szerint szerzett ismereteiket úgy 
a családi körben, mint a gyakorlati életben hasz
nosítani képesek legyenek. Az iskola azok részére, 
akik fehérnemű és felsőruha varrást, szabást, dí
szítést óhajtják elsajátítani, két év. Azok részére, 
akik még a kalap, lámpaemyfi. rétikul készítést, 
arany-ezüsttel való azsurozást, hímzést is tanulnak, 
három év. Az iskolaév kezdete, beosztása és vége, 
mini más felsőbb iskoláké. Beiratkozhatnak fed- 
hellen előéletű, a polg. leányiskola IV. osztályát 
eredménnyel elvégzett növendékek, akik a kézi

munkára és rajzolásra hajiammal bírnak. Behatási 
dij 4, tandíj, amely liz havi részletben is fizet, 
hető 50, anyag-használati dij 40, szórakozási dij 
(szinház, mozi s tb ) 5 P. Ezenkívül elméleti ok
tatásban is részesülnek a növendékek, éspedig hit
tan, magyarnyelv, történelem, földrajz, számtan, 
könyviteltan, diszitörajz, egészségtan és testgyakor
latban. A szükséges könyveket az intézet szerzi 
be. Költségei alkalommal közöltéinek. Minthogy a 
szakiskola csak megfelelő számú növendék jelent
kezésével tesz felállítható, kérjük a szülőket, ha 
leánygyermeküket ezen iskolába óhajtják járatni, 
úgy junius 20.-ig legkésőbb pontos címüket az 
intézettel közölni szíveskedjenek, annak megemlí
tésével, hogy benntlakást óhajt-e vagy nem a fel
vételre tö ekvö növendék. A szülők a felvételről 
augusztus I.-ig értesittetnek. A Veszprémi Irgalmas 
Növitek Intézete.

— A kölni m érnök titka. A Nyit regényuj- 
ság e heti számában egy munkásból lett Írót mu
tat b e : Barabás Gyulát. Uj regénye: egészen ere
deti s magán viseli az iró különös pályafutásá
nak bélyegét. Az egyszerű, de kitűnő szakképzett
ségű munkás, mint a gyakorlat embere, őstehet
ségével versenyre kél az iskolázottabb, sokkal ma
gasabb kulturfokon álló szaktársaival. Érdekessé
gen felül a gépek költészelél is adja.

— H arm inchárom  százalékos kedvez
m énnyel lehet u tazni az  országos „Credo*- 
kongresszusra. A Veszprémi „Credo" Egyesület 
közli: A junius 12,-i szombathelyi orsz. „Credo"- 
kongresszusra tervezett különvonat elmarad s a 
menetjegy befizetett árát a jelentkezési helyen 
visszafizetik. Akik azonban a kongresszusra rész
vételi jegyüket mégis megváltják, 33 "k menetdij- 
kedvezményben részesülnek. A részvételi szándíkot 
sürgősen be kel! jelenteni a plébániahivatalban, 
az Egyházm. Könyvkereskedésben, vagy az egy
házközség irodájában. Minthogy 12.-én a vissza
utazásra megfelelő vonat nincs, a résztvevőknek 
ingyen szállásárát gondoskodás történik. Felkérjük 
Veszprém róm. kát. társadalmát, hogy a kongresz- 
szuson minél számosabban résztvenni szívesked
jenek, hogy Veszprém se maradjon el a többi, 
nagyszámban jelentkezett dunántúli várostól.

„Háztartás11 Szövetkezetben mindenki 
mindent a legolcsóbban vásárolhat 1 g

— E ndresz arcképe. Endresz György, a 
hősi halá t halt magyar óceánrepülő arcképét mű
vészi emléklap formájában és gyönyörű rézkarc- 
szerű kivitelben készíttette el Tolnai Világlapja. Az 
idő rövidsége miatt a képből csupán 4000 darab 
készülhetett s habár többezren kérték a képeket, a 
kéréseknek Tolnai Világlapja már nem tehetett 
eleget, mert már vidékre sem volt módjába a ké
pet elküldeni.

— Hősök em léktáblájának leleplezése.
Öcsről jelentik: Hősök vasárnapján délulután lep
lezték le az Öcs község 26 hősi halottjának nevét 
megörökítő márványemléktáblát s a lélekemelő 
ünnepségen a szakadó eső el'enére résztvett a 
község aoraja-nagyja. A „Szózat* eléneklése után 
Leitold Ferenc katolikus tanító mondott rövid, 
lendületes üdvözlő beszédet, majd vitéz Rajhdthy 
Sándor járási tesln. vezető megadta az engedélyt 
a leleplezésre, ami előtt Bábás József ref. lelkész 
tartotta meg szárnyaló gondolatokban gazgad ün
nepi beszédét, amelyben Endreszről és Bittayról 
is megemlékezett. Ezután Dőrnyei Imre lalliándö- 
rőgdi adminisztrátor az öcsi róm. kát. egyházköz
ség, Kovács Mihály kapolcsi lelkész az ev. egy
ház, Bábás József pedig a ref. egyház koszorúját 
áldotta meg és helyezte el az emléktáblán. Kele
men Rózsa Somogyi S .: „Hősi halottak emlékére* 
c., Kaszás Adolf Móra L .: „Hősök ünnepén* c. 
versét szavalta el mély érzéssel, a leventék pedig, 
Németh Ferenc ev. tanító vezetésével, a „Honfi 
dal* t énekelték. Komjáthy István a „Hi«zekegy“-et 
szavalta el, majd Borbély József közs. bíró átvette 
a község tuljdonába az emlékművet, amelyet ez
után a koszorúk garmadájával halmoztak el. Be
fejezésül a leventék ér a tűzoltók diszmenetben 
vonultak el az emlékmű elölt.

Várpalotáról jelentik: A csőszpusztai gazdaság 
vezetősége és a királyszállási erdőigazgatóság emlék- 
művetállitottCsősz-pusztánagazdaság hősi halottai
nak. A leleplezési ünnepély a hősök vasárnapján 
folyt le benső ünnepség keretében a környéki no- 
tabilitások és levente egyesületek részvételével. Az 
emlékmű mellett tartott tábori mise után Lantos 
István tési plébános mondott magasszinvonalu 
beszédet, Kovács József levente Végváry: „Eredj,

Arany- és ezüst
pénzeket

legmagasabb áron vesz

Szöcs Ede Bankháza
Veszprém .

ha tudsz!* c. költeményét szavalta el, majd Drágíts 
Antal gazd. főintáző szárnyaló beszédben emlé
kezett meg a hősi halottakról. Ezután került a sor 
a 3X100 méteres kegyeleti staféta lebonyolítására, 
amit a várpalotai Unió leventék csapata nyert meg 
a honvédelmi, minisztérium által felajánlott ezüst 
plakettel. Koszorúk és virágcsokrok borították el az 
emlékművet, amelynek oldalába Gyula diák egyik 
költeményének következő sorai vannak bevésve: 
„Híre csak ennyi. — írjátok az égre: Harcát, 
elestél félvilág csodálta, — Nem martilóc vágy 
vitte a harcba, — Csak megtámadott szelíd háza 
népe, — S a megtámadott békés búzatábla. — Éret
tük élt és érettük ment halálba.* Az ünnepség 
két fáradhatatlan rendezője Drágíts Antal gazd. 
főintérő és Koleszár Mihá'y tanító voltak.

— N yugdíjazott igazgató -tan ító . Halász 
János nemesleányfalusi ev. ig-tanító, megyebizott
sági tag, várm. t. tflzrend. felügyelő, az Áll. Tanító
egyesület pénztárosát a ku'tuszminiszter, saját ké- 
relmée, május 1.-től nyugdíjazta. A nyugalomba- 
vonult igazgató Nemesleányfaluban 31 évig mű
ködött s mint tanító, községi közgyám é ; külön
böző egyesületek elnöke a legnagyobb elismerést 
érdemelte ki. Hívei most is szeretettel marasztal, 
ják, hogy az őszig maradjon közöltük, mert amint 
értesülünk, a nyugalom éveit Veszprémben szán
dékozik tölteni.

— B eiratások a  polgári fiú iskolában. A 
veszprémi m. kir. polgári fiuitko'ában a tanév 
elején a beiratások junius 14.-én és 15.-én 8 órá
tól 12 óráig lesznek. A kellően felszerelt okmá
nyokkal a szülők az iskolában jelentkezhetnek.

— A sztalteritési verseny P ápán . Pápáról 
jelentik : A pápai református leányegylet terítési 
versenyt rendezelt valamennyi leányegylet közre
működésével. Nagy közönség gyönyörködött a 
szebbnél-szebb, különféle alkalmakra készített te
rített asztalokban, amelyek között volt eljegyzési, 
lakodalmi, zsur, nagymama, weekend, agglegény- 
terítés stilszerü környezetben. Az első dijat az 
evangélikus, a másodikat az izraelita leányegylet, 
a harmadikat a Szent Erzsébet Leányklub nyerte. 
A verseny rendezése Geöbel Ilona tanítóképzői ta
nárnő, leányegyleti elnök érdeme.

A „Háztartás11 pörköltkávója
önmagát dicséri. g

— Az á lta lános  T anítóegyesület közgyű
lése. A Veszprémvármegyei Általános Tanítóegye
sület évi közgyűlését junius 7.-én, kedden Bala
tonalmádiban tartja. Reggel 8 órakor a katolikus 
templomban szentmise, a protestáns tanítóság ré
szére Udülőházukban istentisztelet. 9 órakor lesz 
a mozihelyiségben a közgyűlés, amit rövid választ
mányi ülés előz meg. A közgyűlésen Rákos István 
kir. tanácsos, országos elnök tájékoztatást ad az 
Orsz. Szövetség munkájáról. Közös ebédről (á 120 
P) cigányzenéről és délutáni szórakozásról gon
doskodás történt az ORTE házában, valamint az 
előző napon érkező vendégek olcsó és kényelme^, 
elszállásolásáról is.
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— Epekő-, vesekő- és hólyagköbetegek,
valamint azok, akik húgysavas sók tűlszaporodá- 
sában és kOszvényben szenvednek, a természetes 
„Ferenc József" keserűviz állandó használata 
mellett állapotuk enyhülését érhetik el. Az orvosi 
gyakorlat számos kiváló férfia hosszú megfigyelés 
alapján megállapította, hogy a Ferenc József viz 
biztos és rendkívül kellemesen ható hashajló s 
ezért prostatabetegségeknél is ajánlják. A Ferenc 
József keserűviz gyógyszertárakban, drogériákban 
és füszerflzletekben kapható. t

— Pápán  a  dollárkOIcsőn törlesztéséből 
■ tisztviselőket fizetik ki. Pápáról jelentik: 
Pápa város képviselőtestülete kedden délután dr. 
Uzonyl Kálmán h. polgármester elnóklése alatt 
rendkívüli közgyűlést taitott, mert dönteni kellett 
afelett, hogy a város rendelkezésre álló 36000 P-t 
teljes összegében a Speyer- kölcsön törlesztésére 
forditsák-e, vagy pedig junius 1-én a városi tiszt
viselők fizetését adják ki belőle teljes összegében. 
A közgyűlés, a pénzügyi bizottság és állandó vá
lasztmány javaslatára, névszerinti szavazással ki
mondta, hogy az összegből elsősorban a tisztvise
lők fizetendők ki, a fenmaradó összeg pedig a 
Speyer-kölcsön annuitására fordítandó. A tovább 
befolyó összegekből a helybeli iparosok és keres
kedők számláit kell kiegyenlíteni. Egyéb tárgya a 
közgyűlésnek nem volt.

— Dalos este. A királydijas Veszprémi Dal- 
egyesület junius 9-én, csütörtökön d. u. 6 órai 
kezdettel a .Méhes* kerthelyieégében évzáró dalos- 
estélyt rendez, amelyre a dalegyesület alapitó, pár
toló tagjait és jóbarátait családtagjaikkal együtt 
meghívja.

— Az Iparos D alárda  népünnepélye va
sárnap d. u. 3 órakor kezdődik a Betekintsben. A 
büfé- és nyereménysátrak 4 órától állnak rendelke
zésre. Árjelzö táblák több helyen lesznek. Azokat, akik 
adakozásra tévedésből stb. felkérve nem lettek, kérik, 
hogy adományaikat vasárnap déli 12 óráig az 
Iparteatületbe vagy a Betekinlsbe küldeni szíves
kedjenek. Kedvezőtlen idő esetén a büfé a Kát. 
Legényegyletben lesz kiárusítva. A közönség támo
gatását kétl a rendezőség.

— Uj fürdőtelep  a  Balaton partján , A
veszprémi székeskáplalannak Alsóörs határában 
fekvő 31 holdnyi területe parcellázásra kerül s igy 
a Balaton partján uj fürdltelep létesül .Káptalan- 
telep* néven. A parcellázás már annyira előreha
ladt, hogy egyes helyeken az építkezéseket is 
megkezdték.

— K osáryné Réz Lola: Ha a  szív m eg
szólal. . .  Egy apróhirdetés regényének lehetne ne
vezni Kosáryni Riz Lola, a kiváló Írónő uj mun
káját, amelynek hősnője egy vidéki jómódú fiatal 
leány, aki egy apróhirdetés utján igyekszik meg
szerezni a férjet és a boldogságot. Az érdekes és 
élvezetes regény a Mindenki Könyve legújabb kö
tete. Ára 30 fillér, kapható mindenütt.

— Póstaflgynőkség A karattya-fürdőtele- 
pen. A soproni póslalgazgalósdg közli: A Veszp- 
rémvármegyében fekvő, Balatonakarattya-fürdőte- 
lepen létesített időszaki póstaügynökség, távbeszé
lővel egyesítve, működését junius 16.-án újból 
megkezdi.

— V iharos Ipartestü leti közgy űlés Pápán.
Pápáról jelentik: A Pápai Ipartestület vasárnap 
folytatta a márciusban félbeszakított közgyűlését 
Schneider Géza elnök és dr. Hermann László ipar
hat. biztos elnöklétével. Nagy vita kerekedett afö
lött, hogy a hanyag és rendetlen pénzkezelésből 
és az ellenőrzés elmulasztásából származott 18638 
P  hiánnyal mi történjék. Miután az összegből a 
a  testületi jegyző 4524 P-t már befizetett, a köz
gyűlés úgy határozott, hogy a még hiányzó 141-14 
P -t a testület békéje érdekében leírja, illetőleg te- 
herkép az 1932. év számlájára álhozza. Az elnök
nek, akivel szemben felvetették a bizalom kérdé
sét, bizalmat szavaztak s a jegyzővel szemben sem 
tartoltak szükségesnek semmiféle megtorlást. Az 
etóljárófág, valamint a két alelnök és több más 
tisztviselő lemondott állásáról, illetőleg megválasz
tásukat nem fogadták el. A testület uj ügyésze dr. 
Nagy  Oyörgy lett.

— Kilenc évi (egyházat kapott a Ba
kony réme. Megírtuk annakidején, hogy ifj. Pei- 
rovics Pál zirci lakat OBmester sorozatos betörése
ket követett el a mull év őszén a zirci és vesz
prémi játásokban. Garázdálkodásai során Vilonyára 
is eljutott, ahol az őt üldöző csendőrökre többször 
rálölt. Végül bűneit Litér közelében azzal tetézte, 
hogy egy asszonyon erkölcstelen merényletet kö
vetett el. A veszprémi törvényszék Petrovicsot 9 
évi fegyházra Ítélte, most a győri tábla helyben
hagyta.

— Jégverés. Zlrcről jelentik; A bakony- 
szombathelyi és hántai halár egy részét szerdán 
délután hatalmas vihar közben jég verte el. A kár 
felbessülése folyamatban van.

— Az ajtókillncs felhasltotta a szemhéját. 
Pápáról jelentik : Somogyi László kollégiumi tanuló 
jobb szemét az ajtókilincsbe úgy beleütötle, hogy 
szemhéja alul-felül elrepedt. Műtétet kellett végre
hajtani rajta.

—- Fölakasztotta magát. Nagyvázsonyból 
jelentik: Fekete Imre56 éves nemesleányfalusi öz
vegy napszámos hélfőn éjjel az öccse pajtájában, 
felakasztotta magát. Tettének oka valószínűleg élet- 
untság. Három gyermeke siratja.

— Halálos villámcsapás. Zlrről jelentik: 
A Borzavár község felett nemrégiben átvonuló vi
har elől Valczer István egy hársfa alá menekült. 
A villám azonban odacsapolt és Valczert agyon- 
sujtolta. Felesége és öt gyermeke gyászolja.

— Két fiú  vagy leánytanulót
elfogad tanitócsalád. Cím a kiadóhivatal
ban. 155

— Elgázolt egy kerékpáros egy assionyL
Pápáról jelentik: Úzv. Lázár Miksánét az Eszter- 
házy-uton egy kerékpáros elütötte s az aszfalton 
jobb váll-kulcscsontja eltörött. Az irgalmssok kór
házában megoperál'ák. Az eliramodott kerékpárost 
a rendőrség keresi.___________________________

Tőke elhelyezés.
Balatonalmádi egyik legszebb részén, a Zsófia 

gyermekszanatóriumon innen fekvő, Irgalmasnővé- 
rek nyaralójával szemben húzódó szelid lejtőn el
terülő szőlőbi: tok villatelkekké parcellázva, a tulaj
donos által, előnyös fizetési fel'élelek mellett, jutá
nyos árban eladásra kerül.

A telkek 150 négyszögöltől 220 négyszögöl 
nagyságban bocsájtatnak eladásra, úgy, hogy 
wekkend-házak, nyaralók és évi lakások céljaira 
ki-ki a neki megfelelő lelket szerezheti meg.

A telek mindannyia a Balatonra néz. Előttük 
terül el pazar szépségében a Balaton, oldalt az 
Óvári-kereszt feletti káptalani és alsóörsi erdöko- 
szoruzta hegyláncok, hátmögölti részében pedig az 
Öreghegy gyönyörű lankáira néznek a telkek lakói.

A parcellázandó terület az Öreghegyi állo
mástól 690 méterre, a strandfürdőtől 840 méterre, 
a Fürdő-állomástól 1080 méterre, a balatoni kör
útiéi 195 méterre fekszik.

A parcellák a főbb forgalmi pontok közelé
ben vannak, a pihenésre, üdülésre szorulók a leg
egészségesebb, pormentes és legkényelmesebb el
helyezést nyerhetik anélkül, hogy fárasztó, hosszas 
hegymászások után jussanak otthonukba.

Ivóvizet, kitűnő minőségben, a birtokon ta
lálható kút szolgáltat.

A talaj összetétele kő- és sziklamentes. 1
Olcsó építkezésre a kitűnő almádi vöröskő 

közeli bányái, a közeleső vizszerzézi lehetőség és 
alkalmas utak nyújtanak módot.

Bővebb felvilágosilást a tulajdonos: Súly 
László Veszprémben, Anna-tér I. sz. alatt kész
séggel nyújt, a telkeket a helyszínen (Halár- ut 1. 
sz.) a vincellér mutalja be. 14G

T a n u l ó i f j ú s á g  figyelmébe!

Ódon, használt

tankönyveket
legmagasabb árban vess 
F O D O R  FER ENC I
könyvkereskedése Veszprém.

Kádár Anna lelke
P 2*50 Fodornál.
■  b—  ! ■ .. —

— A mozi műsora Ma szombaton (4.) 7 
és 9, vasárnap (5 ) d.u. 4, fél 7 és 9 órakor Ca- 
milla Horn és Walter Rilla főszereplésével: „Bűn
hődni akarok. (Könnyelmű ifjúság)* németül be
szélő Paramount dráma 9 felvonásban. Megható, 
de reális képekben hozza egy fiatal amerikai le
ány kalandjait az első csóktól — a börtönig. A 
fékevesztett amerikai ifjúság zabolátlan életét kap
juk ilt érdekes képekben. A női főszerep Camilla 
Horn kezében van, a szerelmes államügyészt Wal
ter Rilla jáfsza. Kiegészítőül hangos rajzfilm é t 
hangos Magyar Világhiradó.

— Halálra ítéltek egy veszprémi farkas
kutyát. Érdekes Ítéletet hozott a győri ítélőtábla 
egy kutyaperben. Marti Mihály veszprémi la
kosnak volt egy igen harapós kutyája, mely min
denkit, aki az útjába került, megharapott. Marti 
megunva az folytonos kártérítésekéi, elküldte a ku
tyát a sintérhez. Anyósa, Simon Jánosné azonban 
pártfogásba vette a kutyát 8 visszahozta a sintér- 
től, amely azonban tovább is csak harapott. Perre 
kerülvén a dolog, a veszprémi törvényszék az anyóst 
30 P  pénzbüntetésre, mig a kutyát ártalmatlanná 
tételre ítélte. Felebbezés után a győri ítélőtábla 
az anyóst 100 P-re Ítélte, mig a kulya halálos Íté
letét helybenhagyta.

— Találtak Veszprémben május 25.-én a 
színházban 1 drb. zsebkést. Igazolt tulajdonosa a 
rendőrségen átveheti.

— Elveszett május 16.-án 1 drb. barna 
bőr levéltárca, 1 drb. Komlós Mihály névre ázóló 
arcképes igazolvány, 1 betétlap, 1 amatőr csoport
kép, 1 Schöpf Sándor névjegy és 1 póstafeladó- 
vevénnyel. Megtaláló a rendőrkapitányságnál szol
gáltassa be.

IRODALOM.
(A tű z  m ozgató  e rejérő l.) A száz éve 

meghalt Sadi Carnot 160 lapra terjedő rövid 
munkájában a hőgép működésének alapvető elmé
letét fejtette ki. A tudós tragikus éleiét és tudomá
nyos munkásságát az Uj Idők ben Beke Manó 
egyet, tanár ismerteti. Herczeg Ferenc hetilapjának 
értékes szépirodalmi részéből Zilahy Lajos és Ri- 
carda Huch regényeinek folytatását, Kosztolányi 
Dezső elbeszélését, Színi Gyula novelláját, Kosáry
né Réz Lola Írását és Szép Ernő ötletes feljegy
zéseit emeljük ki. Berlini levél, szép versek, szá
mos időszerű kép, művészi reprodukciók és hu
moros fejlécek s a kedvelt rovatok gazdagítják a 
művelt középosztály népszerű hetilapját Az Uj 
Idők közli 5000 P-ős rejtvénymegfejtési versenyé
nek rejtvényeit is. Mutatványszámot bárkinek küld 
a hiadóhivatel: Bpest, VI. Andtássy-ul 16. Előfize
tés negyedévre 6 40 P, egyes szám ára 50 fillér.

(N apkelet.) A Napkelet júniusi számában 
Fábián István a németeket és a franciákat egy
másról szóló Írásaikban mutatja be. Prahács Mar
git az opera mai problémáit fejtegeti Tormay Cecil 
nívós folyóiratában, amelybe regényt BUky György, 
elbeszéléseket Török Sándor, Nagy Berta, Szentesi 
József, verseket Falu Tamás, Takáts Gyula, Réz 
Gyula, Jakobi Lányi Ernő és Somkuti írtak. Az 
„Elvek és Művek* rovatban Juhász Margit, Ham
vas Béla, Juhász Géza, Horváth Károly és mások 
neveivel találkozunk. Ezenkívül gazdag színházi; 
képzőművészeti és zenei szemle, valamint „Apró 
cikkek' egészítik ki a füzet tartalmát. A Napkelet 
előfizetése negyedévre 6 50, tisztviselőknek 4 50 P. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, VI., Rózsa
utca 23.

(A „M agyar Asszony*) júniusi számát a 
magyar asszonyoknak szenteli. Cikkeket közöl Berta 
Ilona, dr. Gálné Fekete Irén, Ignátz Lászlóné, 
Erőd Schrődel Ernő, özv. Nagy Lajosné. Vájná 
Géza, dr. Dittler Hiidegárd és Olcsváty ödönné- 
től. Novellát: Várkonyiné Berecz Iréntől. Verse
ket: Spalh Gyula, Józsáné Szikray Gizella és ö l-  
bey Iréntől. A rendes rovatok is a megszokott 
gazdag tartalmúak. Az egész éves előfizetők kö
zött a Velencei tó mellett levő nyaralótelket sorsol 
ki a szerkesztőség: Bpest, Vili. Rózsa-u. 23.
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KÖZGAZDASÁG.
*A Kereskedik Társulatának kOzgyDIése.

A Veszprémi Kereskedők Társulata jun. 15 é l, szer
dán este 9 órakor tartja rendes közgyűlését a Keres
kedelmi Kaszinóban. A társulit vezetisége ezúton is 
kéri a tagokat, hogy a közgyűlésen minél számo
sabban megjelenni szíveskedjenek. Szavazati jog
gal csak azok a tagok birnak, akik a tagdíjjal 
hátralékban nincsenek, miéitis a társulat vezető
sége kéri a tagokat, hogy hátrál tkos nyugtájukat 
kifizetni sziveskedjenek.

* Felhívás a  te rm e lik h iz  1 Figyelmeztetjük 
a termelő gazdákat, a gazdasági alkalmazottakat, 
valamint az isszes érdekelteket, hogy a pénzügy
minisztérium a gabonajegy-rendszert, boletta-rend- 
szert f. é. jullus 30 án beszünteti. A termelők és 
erre jogosítottak a forgalomban lövi gabonajegyek 
szelvényeit 1932. (vi augusztus 31-ig kőzlartozá- 
saik fizetésére felhasználhatják, azontúl azok sem
miféle köztartozás fizetésénél elfogadva nem lesz
nek. Maguk a gabonajegyek julius 30.-a u'án ér
téktelenek ét azok téritét nélkül bevonatnak. Saját 
érdekűkben figyeljenek tehát az érdekellek ezen 
határidikre, Veszprém város adóhivatala.

* M egalakul a  Felsidunán tu li Gazdatiszt! 
Kir. Győrtől jelentik: A Gyűr-, Moson-, Sopron-, 
Vá3-, Esztergom- és Komárom vármegyei oki tveles 
gazdatisztek junius 4-én, szombetru d u. 5 óra
kor Bpesten, a Köztelek színházában (Ü.léői ut 25.) 
tartják értekezletüket s azon a Feltódunánluli Gaz
datiszti Kört fogják megalakítani.

SZÍNHÁZ.
Hawai rózsája.
(Operettbemutató)

Földes Imrének é; Ábrahám Pá'nak a bpesti 
é l  külföldi színpadokon nagy sikert aratott ope
rettje került múlt pínteken és vasárnap e6te a 
veszprémi közönség elé. A hawii hercegkisasz- j 
szonynak a öenszülV.t herceggel s az angol ten- i 
gerészkapiláinyal lejátszódó szerelmi története meg- í 
lehetősen vérszegény az ötletekben s nélkülözi az 
operettekben pedig nélkülözhetetlen derült légkört 
is. Annál elevenebb a muzsikája, amely — igen 
helyesen — uralja a librettót s amelyben a kiváló 
magyar zeneszerző — habár keleties jazz zenét 
komponált is — minden taktusában egyénit nyújt. ! 
Dallamossága ellenére azonban, éppen mert sok I 
szólam és ritmus van benne, föl é lenül megkí
vánja a megfelelő zenekari erőt s igy a jeles Kő- 
rössy karmesternek az sem koronáiti sikerrel tö
rekvéseit, hogy a zongorán három helyett is dol
gozott A téma viszont a megfelelő dekoráció és 
szemé yzet nélkül nem érvényesül s a színpadon 
ez is hiányzott. Trillap Ilona és Hamonnay tudá
suk legjavát nyújtották úgy éiekszámaikban, mint 
elsőrendű alakitásukban. Törekvésüket igen jól tá 
mogatta Szabó. Gébért Marika, Erdődy és Sugár 
a megszokott komikus szerepéjükkel arattak meg
érdemelt sikert. — hj.—

Laurisln Lajos vendégszereplése.
Laurtsin Lajos, az Operahát művésze szom

baton a Veszpré nben már nem uj „Három a kis
lány" c bájOB Schubert-operci ben gyönyörködtette 
a szinhá; látogatói!. A kiválő operaénekes szár
nyaló tenórjával már többszörösen magával ra
gadta a veszprémieket, akik ennek ellenére, vagyis 
inkább éppen ezért most is szívesen és tömegesen 
siettek a színházba öt meghallzatni. Schubert örök
szép dahi különösen kedvencei a művésznek, ami 
meg is' érzet: az énekén, amelyen a tónus és 
szinezés finomtá’ának művészi patinája csillogott.
A veszprémiek lelkesen ünnepeit-k Laurisin Lajost, 
amiben, mint a darab sikerének részesei, méltán 
osztoztak Tnllip Ilma, Szabó F. László s a 'többi 
szereplők is. A zenekar a bájos muzsikát különö
sen a pianisszimókban, teljes sikerrel juttatta ér
vényre, —A/.—

Porcellán.
(Bsmut.tá)

Nagy kár, hogy a kedden est* fél 9 kor ér
deklődés hiánya miatt lefújt előadást mégis meg
tartották, mert azzal úgy agyoncsapták Andai Ernő 
finoman megírt, tisztalevegőjü vígjátékét, mint ami
kor bunkósbottal sújtanak a po'cel ánra. A színé
szeknek nem volt-e kedvük, vagy a szereptudás 
körül volt valami hiba? — de valóság, hogy a 
játék akadozottan folyt s a szereplők közül leg
jobban hallót uk — a súgót. A főszerep Nádor 
Olga kezében volt, de nem tiláltuk meg játéká
ban azt a derűs naivságot, amivel az iró meg
okolja a hercegről álmodozó kislány ártatlan bot
lásait. Es igen patetikusan beszelt Tarján, a gaz
dájának gondolt hercegi titkár is szavalt a sze
relmi valbmásaiban. Homonnay nem ért ette meg a 
szerelmes szobatudós alakjának nevettető, de sza
lonképes komikumát. A mellékszereplő K. Ráió 
Ida és Zilahy alakit ttik és beszélt :k csak egy
szerű természetességgel, no meg egészen kis sze
repeikben Sugár és H. Korándy Sári. m. I.

Vihar a Balatonon.
(Opereitbemuiató.)

Szép közönség előtt aratót' jó sikerf Bús Fe
kete László és Gólh Ssndor élénk, fordulatos ze
nés játéka. A szerzők bebizonyitot'ák, hogy kevés 
cselekményből is sokat lihet alkotni. Az 1. felvo
nás a 2 és 3 felvoás során szőtt sok kedves 
félreértésen át vezet kifejlődéshez. Bár Losonczi 
D jzső zenéjében nem tudunk sok eredeti gondo
latot felfedezni, mégis dicsé endő az az ügyessége, 
mellyel a más operettekből átvett melódiákat föl
dolgozta. Az a szűnni nem ak3ró viharos tips, ! 
amivel a közönség Korda Sándornak, a 30 é/es 
jubileumát ülő művésznek adózott, kedves meg- 
nyilatkozása voli a veij szemben érzett őszinte 
megbecslésnek. Hálából olyan élénk jáékot pro
dukált, hogy bizony fiatal kollégáinak is csak be
csületére vál voIn3. Trillap Ilona és Gellírt Ma- j 
rika is elemükben voltak ezalkalommal és ének
és tíncszámaikkal, de különösen lebilincseljen 1 
kedves játékukkal érdemeltek ki sok tipsot. K. 
Rásó Ida nehéz szerepéi igen jól oldotta meg. 
Erdődy és Srabó ügyes játékkal osztoztak, a többi 
szereplővel együt, a forró sikerben. —hj.—

Kiss Ferenc vendégjátéka Veszprém* 
ben. Junius 7.-én, kedden újból nevezetes ese
ménye lesz a veszprémi színháznak. Kiss Ferenc, 
a Nemzeti Színház művésze fog vendégszerepelni 
az * Elcserélt ember" címszerepében, hogy nagy 
művészetét egy újabb alakításban mutassa be a 
vele már ismerős veszprémieknek. A darab, amely
ben föllép, az ő kivá'ó tehetségének köszönheti, 
hogy száz előadást ért. Reméljük, hogy telt ház 
fogja élvezni a kitűnő művész játékát

A színház utolsó előadásai. A színházi 
iroda közli: Szombat vasárnap a hatdmas sikert 
aratott .Vőlegényem a gazember" vig táncos ope
rett bemutat ója. Ma is állandóan műsoron van 
Bpesten és a társulat, nem kímélve költséget és 
fá'adságot, megszerezte és betanulta. Erdődy ren
dező vezetésével lázasan folynak a próbák, hogy 
tökéi :tes legyen az előadás. — Vasárnap d. u. 
utolsó déutáni előadái olcsó helyárakkal, a nagy 
sikert aratott .Hawai rózsája*4. — Szerdán este 
nagyszerű kacagó est keretében búcsúzik a társu 
lat. Remek ének- és tánc számok, nevettető bohó
zatok. Há'om órán át kacagó orkán.

T E S T E D Z É S .
Labdarúgás.

A VTC vasárnap játszotta a tavaszi szezon 
utolsó bajnoki mérkőzését a győri DAC-cal és 
6 :1  (4 :0 ) arányban győzött s ezzel megszabadult 
a kiesés veszélyétől. Minden játékosát határtalan 
lelkesedésé irt dicséret illeti. Góllövők : Molnár (3), 
Novák I., Boskovicz és Novák IV. B iró: dr. Nasitz.

Pápán a Perutz gyár 2 :1  (1 :0 ) arányú ve
reséget szenvedett a Zalaegerszegi TE-től. A nehéz 
talajon lejátszott erősiramu mérkőzést a jobb teh- 
nikáju ZTE megérdemelten nyerte. A Perutz-gyár 
gólszerzője: Bozse. B iró : Rosenberg 11.

A Szfehérvárra kisorsolt Fűzfői AC és ARAK 
bajnoki mérközé j a nagy esözéj miatt elmaradt, (t. /.)

Vasárnapi program. A pápai Kinizsi ottho
nában a Soproni TC vei, a Movc VSE Szfehér- 
vároít a SzAK-al a Fűzfői AC Fűzfőn az Ercsi 
SE-vel és a Tesvériség Pápán a sárvári SE vei 

j játszanak bajnoki mérkőzést.

Anyakönyv.
Születés: Bóta Mihály köműves-s. és Szili Rozália 

fia Tamás r, k. — Schátzler István városi dijnok és Tiszt
tartó Mária fia István Béla Károly r. k. — Lennert József 
kovács-s. és Hochekker Margit leánya Erzsébet Margit 
Mária r. k. — Nyári Hermina házt. fia Zoltán r. k. — Nyári 
Rozália cseléd fia Bernát r. k. — Máté Zsuzsanna cseléd 
fia János r. k

Halálozás Schmidt Mihály magánzó 75 é. r. k. — Illés 
Mária 3 n. r. k. — özv. Kronstein Istvánné Papp Anna 83 
é. r. k. — Csornai István földmives 66 é. r. k. Ábeles 
Jenő fa- és cementáru keresk. 61 é. izr. — Czeczei Imre 
szabó 59 é. r. k.

Házasság: Az elmúlt héten nem köttetett.

FODOR FERENC
KÖNYVNYOMDÁJA
I o  =01151 föl föli O ~ ö l

V E S Z P R É M B E N
SZABADSÁG-TÉR 3.

Ajánlja nagyobb üzemii 
villanyeröre berendezett

nyomdavállalatát
névjegyek, meghívók, 
körlevelek, borítékok, 

levélpapírok
s mindennemű o szakmába vágó 

rendelések gyors, pontos és 
megbízható elkészítésére!

FODOR FERENC
KÖNYVKÖTÉSZETE

v v l

a

V E S Z P R É M B E N
TELEFONSZAM 54.
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Á veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi halóság.

1507— 1932. Ik. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Dr. Köves Jenő és dr. Köves József veszp- 

lémi ügyvédek végrehajtatóknak özv. Vida Jánoané 
szül. Csapó Eszter végrehajtási szenvedő ellen in
dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a  végrehajtató kérelme következtében elrendeli a 
végrehajtási árverést 510 P tőkekövetelés és jár. 
behajtása végett a veszprémi kir. járásbíróság te
rületén levő, Szentgál községben fekvő s a szent- 
gáli 81. sz. tjkvben A f  3. sor 4746/b. hrsz. alatt 
felvett (erdő az alsó erdőn a barkutszéki dűlőben) 
ingatlanból özv. Vida Jánosné sz. Csapó Eszter 
nevén álló Ys részre 387 P kikiáltási árban; az 
u. o. 3783. sz. tjkvben A f  3. sor 4746/a. hrsz. 
alatt felvett (erdő az alsó erdőn barkutszéki dűlő
ben) ingatlanból özv. Vida Jánosné sz. Csapó Esz
ter nevén álló */* részre 91 P kikiáltási á rban ; az 
ti. o. 2094. sz. tjkvben A f  2. sor 2267. hrsz. a. 
felvett (szántó és rét a kőhidaljai dűlőben) ingat
lanból ugyanannak a nevén álló Ys részre 318 P 
kikiáltási árban; az u. o. 4590. sz. tjkvben A f
2. sor 1062. hrsz. alatt felvett (kert a beltelekben) 
ingatlanból ugyanannak a nevén álló Ya részre 
69 P kikiáltási árban; ugyanezen tjkvben A f  3. 
sor 1061. hrsz. alatt felvett (pajta és udvar a bel
telekben) ingatlanból ugyanannak nevén álló Ya j 
részre 23 P  40 fill. kikiáltási árban; az u. o. 5635. 
sz. tjkvben A f  1. sor 1055. hrsz. allatt felvett 
(ház 569. sz. a. udvarral és kerttel) ingatlanból 
ugyanannak nevén álló 7* részre 1500 P kikiál
tási árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Szentgál 
községházánál megtartására 1932. évi junius hó 
22. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az 
árverési feltételeket az 1881 : LX. te. 150. § a alap
ján a következőkben állapítja m eg:

Az 5160—1931. M. E. sz. rendelet 21. §-á- 
ban foglaltakra tekintettel kimondja a telekkönyvi 
hatóság, hogy a fent körüliit ingatlanokat dr. Kö
ves Jenő és dr. Köves József végrehajtatók érde
kében 2815 P. áron alul, özv. Kintli Tivadarné 
csatlakozott végrehajtató érdekében 1480 P áron 
alul, Rebenschaft Márton csatlakozott végrehajtató 
érdekében 2780 P áron alul, dr. Halász József 
csatlakozott végrehajtató érdekében 3950 P áron 
alul eladni nem lehet.

Ha az árverésen éléit összvételár az egyes 
végrehajtatók követelésének fedezete szempontjából 
megállapított fenti öszegeket meg nem üti, úgy az 
árverés alá bocsátott egyes birtokrészletekre netán 
foganatosított árverés hatálytalanná válik.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881 :LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban

Eredményesen hirdethet a
V eszprém vár megyében.

a kiküldődnél lelenni, vagy a bánatpénznek elő. 
legesen bitói letétbe helyezéséről kiállítod leiéli el
ismervényt a kiküldöttnek áladni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. 
§§; 1908: XLI. t.-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb Ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa igéit ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Veszprém, 1932. március 2. napján.
A kiadmány hiteléül:

Htlltr s. k. Dr. U ngváry s. k.
telekkönyvvezetó. 154 kir. járásbirósági alelnök.

Lébény (Moson vm., vasútállomás 
Lébény-Mosonszentmiklós, a budapest-bécsi 
fővonal mentén) községben egy jól menő, 
biztos megélhetést nyújtó

beszálló vendéglő és mészárszék
teljes fölszereléssel junius 15.-én d. u. 
3 ó ra k o r a helyszínén tartandó nyilvá- 
dos árverésen szabadkézből eladó.
i36 Sziits József vendéglős.

41. c—1932.

Versenytárgyalási hirdetmény,
A bakonytamásii ev. egyházközség a 

bakonytamásiiev. elemi iskola és tanitói lakás
építési munkálataira

1932. évi junius hó ll.-én  verseny- 
tárgyalást tart. A részleles kiírási művele
tet és a feltételeket, 2 P előzetes beküldése 
ellenében, a résztvenni óhajtóknak meg
küldi a veszprémi m. kir. államépitészeti 
hivatal.

Bakonytamási, 1932. május 25.
152 Lelkész.

Elveszett
sötétkék

selyemkabát,
a Méhestől Szabadság-tárigterjedő utón. 
M e g ta lá ló  j u t a l o m b a n  ré a z e a f ll  

150 S z a b a d s á g -té r  10. s z á m , e m e le t .

Magyar királyi Honvédelmi Miniszter. 

41 .185-11.—1932. sz.
Versenytárgyalási hirdetés.

A m. kir. Honvédelmi Miniszter nyilvános 
versenylárgyalást hirdet a várpalotai löiskoia
szennyvizderitő telep

munkálataira.
Az ajánlatok folyó évi junius hó 14. élt 

12 órakor a m. kir. Honvédelmi Minisztérium 
11. osztályában (I. kér. Szent György-tér III. 18. 
házsz.) fognak felbontatni, amikor az ajánlattevők 
vagy igazolt képviselőik jelen lehetnek.

A szabályszerűen kiállított ajánlatok fenti 
napon a megadott helyen 11 óráig nyújtandók be, 
mely időpontig az előirt bánatpénzt is le kell tenni.

Az építési program szerint a munkát az 
építésvezetőség ezirányu felhívására legkésőbb $  
napon belül meg kell kezdeni és oly erővel foly
tatni, hogy az 70 munkanap alatt teljesen ké
szen legyen.

A részletes száll.tási és munkafeltételek, költ- 
fégvetés, tervek, rajzok ttb., valamint az ajánlat 
és szerződésminta, a munkát hirdető fenti hiva
talban, a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Budapest, 1932. május 24.-én.
153 M. kir. Honvédelmi Miniszter..

1030—1931. sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Julesz Ernő és tsa bpesti ügyvéd áltaF 
képviselt Hazai Kőolajipar Rt. javára 252 P 34 f. 
követelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. já
rásbíróság 1931. évi 2871. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve
dőnél 1931. évi október hó 15.-én lefoglalt, 1190 
P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbí
róság fenti számú végzése alapján az árverést el
rendelem s annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 § a alap
ján még következőkben megnevezett, valamint zá
logjogot szerzett más foglaltatók javára is, végre
hajtást szenvedő lakásán: Veszprémben, Vértanu- 
ulca 2. szám alatt leendő megtartására határidőül 
1932. évi junius hó 8. napjának délután hat 
óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bú
torok, ló, kocsi, süldő, tehén s egyéb ingóságokat 
a legtöbbet ígérőnek, esetleg a becsár 7 s* é t is 
elfogom adni. 1000 P-t meghaladó becsértékü in
gónál a becsérték 10 °/o-át bánatpénzül kezeimhez,, 
az árverés megkezdésekor, le kell fizetni.

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

Veszprém, 1932. május hó 9.-én.
151 S tekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

A VESZPRÉM VÁRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalénak 

telefonszáma 66.

Rádiók, Írógépek,
fényképező gépek, foto cikkek

legjobban beszerezhetők

részletfizetésre
I  FODOR FERENC könyvkereskedésében Veszprém.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptufajdonos a .Veszprém vár megye* Lapkiadóvállalat


