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

A tények beszélnek.
Mindenki előtt nyilvánvaló lehet, hogy 

Tyler urnák, a Népszövetség évek óta nálunk 
tartózkodó megbízottjának minden oka meg 
van  arra, hogy a magyar állam háztartás, vala
mint a  gazdasági és pénzügyi élet helyzetét ko
m olyan és tárgyilagosan szemlélje, s hogy 
ugyancsak szigorú bírálat tárgyává tegye a kor
m ányzatnak az állami pénzügyekre és a  gaz
daság i életre kiható intézkedéseit. A népszö
vetség megbízottja kétségtelenül az elfogulatlan 
külföldi szakértő éles és mindenüvé elhatoló 
tekintetével, azonkívül a  hitelezői érdekek szem
szögéből figyeli a  magyar gazdasági helyzet 
alakulását és fejlődését, s éppen ezért negyed- 
évenkint kiadott jelentéseit nem csak a  hazai 
körök, hanem  elsősorban a  külföldi államok és 
idegen hitelezőink is a  m agyar gazdasági vi
szonyok hűséges és minden szépítéstől vagy 
túlzástól mentes tükörképének tekintik. E ténye
ket szem  előtt tartva, fokozott örömmel és meg
nyugvással kell fogadnunk a  Népszövetség 
szakértő megbízottjának néhány nappal ezelőtt 
M agyarország pénzügyi és gazdasági helyzeté
ről kiadott jelentését, am elyben a  folyó év első 
három  hónapjának gazdasági fejleményeiről és 
eredményeiről számol be. Ebben a jelentés
ben  Tyler ur, a  pártatlan külföldi bíráló és meg
figyelő, részletes szám adatokkal alátám asztva 
állapítja meg. hogy legutóbbi jelentése óta a 
m agyar állam háztartás helyzete javult. Őszinte 
elism eréssel emlékezik meg a  kormányzatnak 
az  állam háztartás m egjavítása érdekében tett 
és  eredm ényesnek bizonyult intézkezéseiröl s 
annak  a  rem ényének ad  kifejezést, hogy a  folyó 
év költségvetési hiánya kisebb lesz, mint azt 
még egy évnegyeddel ezelőtt várni lehetett.

Mint feltűnő és kivételes jelenséget említi 
fel a  Népszövetség megbízottja, hogy a  világ
gazdaság  és a  nemzetközi kereskedelem még 
mindig kedvezőtlen helyzete és lefelé hanyatló 
irányzata ellenére a  korm ánynak sikerült kivi
telünket fokozni s ezt a  minden tekintetben fi
gyelemreméltó eredményt a  kormány a  leg
utóbbi hónapokban megkötött kereskedelmi 
szerződésekkel és egyes országokkal létesített 
előnyös m egállapodásokkal érte el. A népszö
vetségi biztos jelentése foglalkozik azokkal az 
intézkedésekkel is, amelyeket a  kormány a  vál
sággal küzdő m ezőgazdaság helyzetének meg
könnyítése érdekében foganatosított s itt első
sorban a  gazdakölcsönök kamatterheinek mér
séklésére és az  árverések felfüggesztését célzó 
intézkedések előnyös hatására  mutat rá. Meg
állapítja a  jelentés azt is, hogy az ipari és me
zőgazdasági árak között fennálló különbözeiét 
jelző agrár olló az  elmúlt évnegyedben nem 
tágult tovább, ami term észetesen a  mezőgazda
ság helyzetének megjavítása szempontjából 
igen figyelemreméltó és bizalm at ébresztő je
lenség. Az utóbbi évek során vajmi ritkán ol
vashattunk ilyen reményteljes és az országra 
nézve kedvező m egállapításokat Tyler ur ne
gyedévi jelentéseiben. Ha tehát most a Népszö
vetségi biztos, az  ország gazdasági és pénzügyi

helyzetének legapróbb részletét is pontosan is
merve, ily elismeréssel és dicsérettel emlékezik 
meg. egyrészt a  kormány pénzügyi és gazda
sági ténykedéseiről, másrészt az eddigieknél 
sokkal kedvezőbben Ítéli meg M agyarország 
gazdasági helyzetét és jövő kilátásait, úgy 
semmi okunk sincs arra, hogy ezeknek a  pár
tatlan és tárgyilagos megállapításoknak őszinte
ségében és feltétlen megbízhatóságában kétel
kedjünk.

Tyler ur minden Ítéletét és következtetését 
rideg szám adatokra és a  tények sziklaszilárd 
talajára építi fel s éppen ezért legújabb negyed
évi jelentése nem csak a magyar közvélemény 
előtt, de az  egész külföld előtt is azt bizonyítja, 
hogy a  Gömbös-kormány, a  maga bölcs előre
látással megválasztott gazdasági és pénzügyi po
litikájának utján, céltudatos következetességgel, 
minden pártpolitikai szemponttól mentesen, ki
zárólag a nemzet egyetemének érdekeit szem- 
előtt tartva, halad előre. Felbecsülhetetlen ér-

A nép védelme.
A húsvéti ünnepek után ismét élénkség mu

tatkozik a politikai életben: összeült megint a kép
viselőház, hogy egyik legfontosabb alkotmányos 
kötelességének eleget tegyen, azaz a jövő év költ
ségvetési előirányzatát letárgyalja. A törvényhozás 
munkájának valóban egyik legjelentősebb és leg
lényegesebb részét képezi a kormány által előter
jesztett költségvetés bírálata és megtárgyalása, mert 
ilyenkor bontakozik ki az államháztartási előirány
zat rideg számadataiból a kormányzati politika 
igazi iránya, valódi szelleme; ilyenkor derül ki, 
hogy a kormány mit képes, illetve mit akar meg
valósítani programjából; ugyancsak ekkor — a 
költségvetés tárgyalásánál — nyílik alkalom arra 
is, hogy a törvényhozás tagjai a kormánypolitika 
célkitűzéseiről és ténykedéseiről vallott felfogásukat, 
nézetüket kifejtsék.

Mindenképen érdekes és mozgalmas hetek 
következnek tehát most a magyar politikai élet 
berkeiben. Azonban talán nem csalódunk, ha azt 
állítjuk, hogy az ország közvéleményét nem is 
annyira a várható ellenzéki szónoklatok, az érté
kes és néha kevésbé értékes felszólalások, mint 
inkább a vita igazi anyaga és lényege: a költség- 
vetési előirányzatokban megtestesült kormányzati 
program érdekli. Ennek a költségvetésnek a rész
leteit a pénzügyminiszter előterjesztése és a képvi
selőház bizottságainak tárgyalása alapján már nagy
jában megismerhette a közvélemény s azt meg
nyugvásáéi és megelégedéssel fogadta. A költség
vetés adatai arról győzhettek meg mindenkit, hogy 
az államháztartás előirányzata a legteljesebb össz
hangban van a Gömbös-kormány hónapok óta hir
detett programjával és céljaival. E célkitűzések 
között a miniszterelnök mindenkor erősen hangsú
lyozta a szociális irányú, a nemzeti társadalom 
legszélesebb tömegeinek, a kisembereknek érdek- 
védelmét célzó politika fontosságát.

Amikor Gömbös Gyula a nemzeti öncéluság 
és a magyar sorsközösség elveit állította a kor
mányzati politika és a nemzeti élet homlokterébe, 
akkor ezeknek az elveknek a hangoztatásával 
arra kívánt nyomatékosan rámutatni, hogy a kor
mány nem egyes osztályok, vagy kiváltságok vé
delmére és megnyugtatására törekszik, hanem ter
veinél és intézkedéseinél a nemzet egészét, az egye
temes magyar érdeket tartja szem előtt. Miután

tékü megnyugvást jelent ez a  tudat a  nemzet 
szám ára, amely az  utóbbi hónapok alatt immár 
végérvényesen meggyőződhetett arról, hogy biz
tos és hivatott kezekbe rakta le, a  mai sors
döntő időkben, a  maga jövőjét. Miközben kö
rülöttünk az egész világon dúl és pusztít a 
válság, addig — miként a népszövetségi biz
tos jelentése is mutatja — hazánkban sikerült 
a gazdasági romlás és pusztulás végzetes fo
lyamatát megállítani, s a  kormány bölcs előre
látása, a nemzet és a  társadalom áldozatkész
ségével és kitartásával karöltve, már megkez
dette azt a munkát, amely pénzügyi és gazda" 
sági viszonyaink m egjavításához vezet. A ké
telkedőknek és az aggodalm askodóknak tehát 
nincsen igazuk, mert a tények és a  számok, 
amelyeket a külföldi szakértő jelentése felsorol, 
kivétel nélkül azt mutatják, hogy a  nemzet, a  
sok szenvedés és megpróbáltatás után, megin
gathatatlanul halad a  szebb és biztos jövő 
felé. (s.)

pedig a nemzet legnagyobb és elvitathatatlanul 
legértékesebb részét a dolgozó tömegek, a városi 
és falusi kisemberek, az ipari munkások, a mező- 
gazdaságban foglalkozók, a kisiparosok, egyszó
val : a nemzeti munka hadseregének sok százezer 
és milió névtelenül harcoló katonái képezik, a kor
mány elsőrendű és legfontosabb kötelességének 
tekinti, hogy ezeknek a dolgozó kisembereknek 
a védelmére siessen.

A jövő évi költségvetés parlamenti tárgyalása bi
zonyosságot fog nyújtani arranézve, hogy a kormány 
valóban ezeknek az elveknek a szellemében kivánja- 
a nemzet sorsát irányítani. De már eddig is több 
oly nagyfontosságu lépést tett a Gömbös-kormány 
éppen a kisemberek, a dolgozó rétegek érdekében, 
amelyek semmi kétséget sem hagynak aziránt, hogy 
a nemzet hivatott és hivatalos vezetői komoly el
határozottsággal és minden rendelkezésre állóesz
köz felhasználásával akarnak érvényt szerezni a 
szociális Irányú politika elveinek. Alig félesztendő 
múlt el a jelenlegi kormány hivatalbalépése óta 8 
máris törvényes rendezést nyert a nemzet nagy 
adóssága: az évek óta vajúdó rokkantkérdés, s 
erről az intézkedésről mindenkinek el kell ismerni, 
hogy sokat javított a világháború áldozatainak 
helyzetén. Emellett a kormány módot talált arra 
is, hogy a mezőgazdaság kamatterheinek csökken
tésével a világgazdasággal küzködő gazdatársada
lom gondjain könnyítsen, mig a részvénytársasá
gokra és szövetkezetekre vonatkozó, néhány nap 
előtt megjelent rendelet az álláshalmozások és 
túlzott fizetések megszüntetését és a kistőkések, 
tehát ismét a kisemberek védelmét célozza.

Igazán nem lehet tehát azt állítani, hogy a 
kormány csak szóval hirdeti a kisegzisztenciákat 
támogató szociális politika fontosságát és szüksé
gét. A fentebb említett intézkedések, de az egész 
költségvetés felépítése és részletei is azt mutatják, 
hogy a megélhetés ezer bajaival és nehézségeivel 
küzködő tömegek bizalommal és reménységgel 
nézhetnek a jövő elé. Meg kell éreznie minden 
magyar dolgozó embernek, a munka bármely te
rületére is állította a sors, hogy a nemzet élén 
ma olyan férfiak állanak, akig igen jól ismerik a 
nép minden panaszát, gondját, keserűségét és 
éppen ezért egész erejükkel, legjobb tudásukkal 
és tántoríthatatlan akarattal arra törekesznek, hogy 
a magyar dolgozók tömegeinek nyomasztó hely
zetén javítsanak.
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Igen jól tudja a kormány, hogy a nemzet 
nem egyéb, mint egy nagy család, amelynek sorsa, 
jövője és boldogulása az egyes családtagok jóllé- 
tétíl, megelégedettségétől függ. Közös a sorsa eb 
ben az országban mindenkinek s ezért kell arra 
iparkodni, hogy a magyar nép dolgozó rétegei, 
akiknek munkában megizmosodott vállán nyug
szik az egész nemzet élete, tényleg tisztességes 
megélhetést, kereseti lehetőségeket találjanak e 
hazában. Mert gyenge és múlandó az a nemzet, 
amelynek léte a kevesek, a kiváltságosak jólétére 
van alapítva, míg a dolgozó tómegek, a kisembe
rek milióinak jóléte, nyugalma és megelégedettsége 
erőt ad a nemzetnek a sors legsúlyosabb csapásai 
és viszontagságai ellen is. Ezért tekintünk bízó 
reménységgel a kormány szociális politikája felé, 
mert abban a közös sorsra utalt magyar nemzet 
jövőjének legerősebb biztositékát látjuk. (my.)

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

gyéspüspók az előző héten néhány napot Sümegen 
töltött. A főpásztor hétfőn Keszthelyen lesz, ott 
herceg Festetics Taszító temetési szertartását végzi, 
s a halottra ráadja a kikért pápai áldást. — Dr. 
Antal Géza református püspök szerdán és csü
törtökön Bpesten résztvett az uj konvent-elnök 
beiktatási ünnepélyén, illetőleg az orsz. ref. kon
ferencián. — D. Kapi Béla evangélikus püspök ked
den Sopronban folytatta négy evangélikus egy
házmegye lelkészeivel sorozatos konferenciáit Jövő 
szombaton pedig részt vesz és ünnepi beszédet 
mond Kaposvárott az ottani ev. egyház kultures- 
téjén. — Dr. Hanauer Á István váci megyéspüs
pök csütörtökön Veszprémben látogatást tett a 
megyéspüspöknél.

— A m egyéspüspök bérm autja . Dr. Rótt 
Nándor veszprémi megyéspüspök május 9.-én, 
kedden kezdi tavaszi bérmaköruiját egyházmegyéje 
vázsonyi esperesi kerületében. A főpásztort bérma
utja eme részében dr. Csiszdrik János c. püspök, 
ny. meghat, miniszter, kanonok és dr. Schwartz 
Róbert püspöki szertartó fogják kisérni.

— P apszen telés. Dr. Rótt Nándor megyés- 
püspök holnap vasárnap a székesegyházban a kö
vetkező végzett teológusokat szenteli áldozópappá : 
Bóday Kálmán, Oaál Ferenc, Gál Sándor, Horváth 
Árpád, Horváth Józsel, Molnár György, Nagy Jó
zsef, Orbán József, Paraghi Béla, Reinhold Káz- 
mér, Schweitzer József, Sólyom József, Szalai Jó
zsef, Takács Károly és Vörös László. A fölszen- 
lelt papok még e hónapban származási helyükön 
bemutatják uj miséjüket.

«  van valódi- , _
sági véd jeg y/ §  
iaz ismert IB A Y E  
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Meghűlés első jelétnél és lijd a L  I
máknál ASPIRIN-TABLETTÁK |

Városi közgyűlés Pápán.
Legutóbbi lapzárásúnk után Pápa város kép

viselőtestülete a multhéten közgyűlést tartott. 
Hamuth János elnöklő polgármester bejelentései 
során közölte, hogy a pénzügyminiszter 20 0U0 P 
rendkívüli államsegélyt adott a városnak, majd 
válaszolt a Paupera Ferenc volt. országgyül. kép
viselő szegényházi segélye ügyében nemrégen el
hangzott interpel áciőra. Bemutatta Tenzlinger Jó
zsef volt polgármester levelét, amely szerint a kép
viselő ígérte ugyan, hogy a szegényház berende
zésére 8000 P t saját bankjában elhelyez, de ezt 
Paupera, egy szintén becsatolt levele szerint, tel
jesíteni nem tudta. Az interpelláló NtSnik Pál a 
választ tudomásul vette. A napirend során, az 
alispán leiratával szemben, amely a helypénzeknek 
gazdasági okokból való mérséklését ajánlotta, az 
előkészítő bizottság javaslatára, Hajnöczky Ferenc 
érveinek mellőzésével, névszerinti szavazással a 
helypénzdijak színvonalának fönntartása mellett 
határoztak, mert a polgármester szerint is a város 
háztartása nem engedi meg a mérséklést. És egy
hangúlag elfogadták a polgármesternek a Gróli úti 
vám kihelyezésére tett javastatil, amitől a vám- és 
helypénzforgalom fölemelését várják. A piac bőví
tése stb. céljából a Tapolca partján lévő grófi 
kertből 1148 négyszögöl megvételére tesznek aján
latot, majd elhatározták, hogy a szűk közgyűlési 
terem helyett a Pápai Takarék nagytermét bérlik 
ki évi 600 P-ért. A város négy fölszabaduló bolt
helyiségéi pedig hivatalokká alakítják át. A 7 es 
honvéd huszárok emlékművére az ecélra meglevő 
1400 P-t használják föl, a többi hősök emlék
művére pedig — Hajnóczky Ferenc és dr. Kórós 
Endre hozzászólásai után — a más célokra föl
használt 34 000 P hősi alapot újra összegyűjtik. 
Kövér Tihamér bpesti gyógyszerésznek egy, a 
Kertvárosban lé'esitendő gyógyszertárfölállitási ké
relmét, dr. Jilek József pártoló és dr. Weltner Sán
dor tiszti orvos fölvilágosító szavai után nem pár
tolták. Ezután még tóbb kisebb ügy és interpellá
ciók voltak soron.

— A zirci apát körútja. Zircröl jelentik : 
Dr. IVerner Adolf zirci apát a multhéten meg
kezdte szokásos évi körútját, amely alkalommal 
meglátogatja a ciszterci rendházakat és plébániá
kat. Az apátur hivatalos látogatását a bpesti rend
házban kezdte meg, majd Szfehervárra ment, ahon
nan tovább folytatja körútját.

— Kanonok) beiktatás. Kreutzer Dezső 
gelsei plébános, nagykanizsai kerületi esperesnek, 
akit a megyéspüspök a veszprémi székesegyház 
tiszteletbeli kanonokává nevezett ki, ünnepélyes 
kanonoki beiktatása május 8 -án . hétfőn délelőtt 
lesz a székesegyházban. A beiktatást, a bérmautra 
menő főpásztor helyett, Kránitz Kálmán felszentelt 
püspök, nagyprépost fogja végezni.

— Az enyingi reform átus fögondnok b e 
ik ta tása . Szépséges ünnepség keretében iktatta 
be az enyingi ref. egyház dr. Buda István járási 
főszolgabírót, az újonnan választott főgondnokát. 
A beiktató ünnepi istentisztelet keretében Monorl- 
Kovács Ferenc lelkész szárnyaló szavakkal köszön
tötte az uj főgondnokot, akinek erdélyi magyar 
lelke izzó szeretetélöl bizton remélik, hogy a hit 
és egyházépités terén is maradandó értékeket lé
tesít. Buda István emelkedett szellemű főgondnoki 
székfoglalójában a hitben való megerősítést s egy
házának anyagi fellendítését jelölte meg céljául, s 
ezzel kapcsolatban a balatonbozsoki szórvány ima
házának és az enyingi gyülekezeti tanácsterem 
fölépítését is programjába vette. A megható isten- 
tiszteleti szertartás végeztével az egybegyűltek 
hosszasan, melegen ünnepelték az egyház uj fő
gondnokát, akinek tiszteletére este a Ref. Énekkar

műsoros estél, a Ref. Nőegylet pedig szeretetven- 
dégséget rendezett. Az est tisztán 185 P  t jöve
delmezett a balatonbozsoki imaház javára.

— C satári búcsú. Az idei szentévvel kap
csolatban a szokásos csatári búcsút is a szokott
nál fényesebb keretek közölt ünnepük meg május 
7.-én, holnap vasárnap. Reggel 9 órakor a csatári 
kápolnában Séták József kanonok-plébános celeb
rál ünnepi szentmisét, ami után dr. Wiber Pál 
kanonok, egyházm. irodaigazgató mond szentbe
szédet, MájuB 3.-án, Szent Kereszt föltalálásának 
napján, ugyancsak megvolt a szokásos reggeli 
szentmise Csatáron.

— Adom ányok Laczkó D ezső szo b rá ra .
Csütörtökig befolyt: Kákossy A. Elek Karád 6, 
Y. Z. Devecser 2, Prácser Albert Mpolány 5, 
Metzger Antal Zalapetend 210, Schmid János 
Öskű 5, Hermán Medárd Jánoshida 2 50, Vesz
prémből : Berky Miklós 5, Salamon Béla 2 P. 
Összes kamatozó betét: 2231 76 P.

— K orm ányzói e lism erés. A kormányzó, 
az igazságűgyminiszter előterjesztésére, megengedte, 
hogy dr. Cholnoky Ferenc egészségügyi főtaná
csos, veszprémi törvényszéki fogházorvosnak, sok 
éven át kiváló buzgalommal teljesített sikeres mű
ködéséért, elismerését tudtul adják. — Az általá
nos, mély tisztelettől övezett főorvost ért legma
gasabb kitüntetés Veszprémben osztatlan örömet 
keltett s ahoz számosai siettek a tisztelők és jó
barátok szerencsekivánataikat kifejezni.

—A gim názium  M ária kongregáció jának  ju 
bileum i ünnepélye. A veszprémi kegyestaniiórendi 
gimnázium Mária kongregációja május 7.-én, va
sárnap d. e. 11 órakor a gimnázium dísztermében 
jubileumi ünnepélyt rendez a következő műsorral: 
1. .Boldogasszony Anyánk”, énekli a gimnázium 
énekkara. 2. Dr. Berky Miklós polgármester, 1908—9. 
évi prefektus megnyitja az ünnepélyt. 3. Sík Sán
dor: “Hiszek", előadja a Kongregáció szavalókó
rusa. 4. Ünnepi beszédet mond dr. Rhédey Antal, 
a Kongregáció első szekretáriusa. 5 Gounod : .Ave 
Maria", hegedűn előadja Andalíts Gyula Vili o. t., 
Hauser László Vili o. t. zongorakiséretével. 6. 
Emlékezés Tőlcséry Ferencre, a Kongregáció ala
pítójára, irta dr. Schreiner Károly ügyvéd. 7. Sík 
Sándor: „Az andocsi Máriához", szavalja Katona 
Gábor V. o. t. 8 Dr. Rótt Nándor megyéspüspök 
és Gombos Antal gimn. igazgató zárószavai 9 .A 
fehér sereg indulója*. (Kongregációi himnusz.) 
Előadja a gimn. énekkara. Belépődíj nincs. A 
Kongregáció jubileumi értesitője 50 fillérért kap
ható lesz az ünnepélyen. A régi tagokat 8 a város 
nb. közönségé! ezúton szeretettel meghívja a ve
zetőség.

— A m a tő rö k  f ig y e lm é b e  I F é n y k é p e z ő g é 
p e k , f i lm e k ,  le m e z e k , v e g y s z e r e k  é s  p a p ír o k ,  
a  le g jo b b  g y á rtm á n y ú a k  ó r iá s i  v á la s z t é k b a n  
k a p h a tó k  FO D O R  F E R E N C  fo t o -a z a k ő z le t é b e n  
V s a z p r é m , S z a b a d s á g - t é r  3-

— Óvári Ferenc  ünneplése  a  P ia r is ta  
D iákszövetségben. A Veszprémi Piarista Diák- 
szövetség szerdán este rendezte meg szokásos 
tagösszejövetelét a diákmenzán 8 azon a tagok 
közel 40-en jelentek meg. Mivel a vacsora éppen 
dr. Óvári Ferenc felsőházi tagnak, a szövetség el
nökének születésnapjára esett, az alkalmat felhasz
nálva, dr. Kenessey Pongrác főispán meleg sza
vakkal köszöntötte a 75 éves, de életerőben, agi
litásban és ifjúi frissességben mindenki számára 
követésreméltó elnököt. Vázolta azokat a szerzett 
nagy érdemeit, amelyek folytán általános tisztelet
nek az osztályosa 8 amelyekkel tagtársainak pél
dát mutatott, majd nagy figyelemmel hallgatott és 
viharos tetszét kiváltott szavai végeztével egy cso
kor tulipánt adott át az ünnepeltnek, amely virágot 
ő, izzó hazafias lelkesedése szimbolumakép, legto
vább viselte az országban. Dr. Óvári Ferenc megha- 
tottan válaszolt a kedves szavakra s az őszinte jóki- 
vánatok beteljesedésébe való bizalmát azzal fejezte 
ki, amit téli szerencsétlensége után mondott neki 
orvosprofesszora, hogy őt ez az eset 10 évvel öre
gebbé tette. így tehát az orvosi vélemény alapján 
reméli a 85 év megérését is. Meleg, baráti szere
tettel üdvözölte a szövetség tagjait s elsősorban a 
piarista rendre s annak veszprémi tagjaira ürítette 
poharát. A vacsora folyamán a szövetség hálás 
köszönetét fejezte ki Bakrossy Ferenc tagtársnak, 
aki igen finom és gyönyörűen elkészített sajtot 
ajándékozott a vacsorához. Többek kívánságára 
egy sümegi kirándulást határoztak el, de ezt az 
őszre teszik, hogy a tagok a pünkösdi somlói ki
ránduláson vegyenek inkább részt, amelyre esetleg 
a szövetség külön autóbuszt is indít.
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— A veszprém i MANSz utolsó teadél- 
u tin ja . Nem kell megijedni, ez a cim nem azt 
akarja jelenteni, hogy a veszprémi MANSz nem 
rendez több teadélutánt. De még mennyire rendez ! 
Csak most, hogy végre a tavasz szíveskedett egy 
kis, nyárinak is beillő meleg napsugárral bekuk
kantani, kedden délután szolgálták föl a MANSz 
székházában az utolsó teát. Most már hideg kávé 
vagy fagylalt következik. Nem azért, hogy azt a 
meleg és kedves hangulatot lehűtse, ami a MANSz 
eddigi s eme legutóbbi összejövetelén is átallengett, 
s amiben eddig sem a teáé volt az érdem, hanem 
a háziasszonyok szeretetreméltó buzgólkodásáé, akik 
— élükön az agilis Kenessey Pongrácné főispán- 
néval, mint elnökn’vel — mindent elkövettek, hogy 
a teadélu'ánok résztvevői kellemesen érezzék ma
gukat. Hanem csak azért változik a „menü", mert 
nyáron jobban esik a hűsítő. Persze, azért lesz 
másféle Ínycsiklandó dolog is, amelyekből a házi
asszonyok konyhaművészete most is bőven jutta
tott, 8 igy tulajdonkép nem történik más, mint 
hogy a csészék forrpontját a fagypontra állítják át. 
Az egyesület kedves derűje és barátságos szelleme 
tehát továbbra is érvényesülhet és fog is, amíg 
ilyen lelkes magyar asszonyok lesznek a MANSz 
tagjai. Lehet, hogy a nyári hónapokban ritkábban, 
csupán havonkint lesz egy összejövetel, tekintettel 
arra, hogy többen nyaralni mennek, de lesz. És 
pedig — értesülésünk szerint — a megnyitó fagy
lalt-délutánt a Kiskuti-csárdában rendezik meg a 
jövő hónapban.

— B efejezték  Enyingen a  szegények 
eb éd e lte té sé t. Enyingről jelentik : A tél folyamán 
Enyingen a Szociális Misszió Társulat jóvoltából 
rendezett szegény ebédakció hétfőn szép ünnep
séggel fejeződött be. A télen 37 szegény kapott 
napról-napra meleg, ízletes ebédet a Misszió sze
gény konyháján, az utolsó ebéd kiosztása május 
1.-én történt. A szegény öregek hálás szívvel mond
tak köszönetét a részükre kiszolgáltatott, mintegy 
5000 ebédért s fájdalmasan vettek búcsút a sze
génykonyhától. Külön fejezték ki hálájukat özv. 
Adler Imrénének, a misszió elnöknőjének, aki fá
radságot nem ismerve szolgálta a szegények ügyét. 
A szegénygondozás ezzel nem nyert teljesen be
fejezést, mert a teljesen munkaképtelen szegények 
részére az úri családok hetenkint egy egy napon 
a nyár folyamán is adnsk ebédet. A szegények 
ilyen szép gondozása követendő példa.

— A K atolikus Kör tisz tú jító  közgyűlése.
A Veszprémi Róm. Kát. Kör vasárnap tartotta tiszt
újító közgyűlését. Dr. Radványi Viktor apátkano
nok, egyházi elnök megnyitójában a szentévre hívta 
fel az egybegyült tagok figyelmét, amelyet a pápa 
Krisztus Urunk kínszenvedésének és halálának 
1900 éves fordulójára rendelt el, hogy a világ, 
mai sok szenvedése közben, Krisztus keresztjének 
szemléletében nyerjen vigasztalást és reményt. 
Szólott a katolikus egyháznak orosz- és spanyol- 
országi, valamint mexikói üldöztetéséről, az ameri
kai elnökválasztásról, amelyet szabadkőművesek 
irányítottak, végül a katolikusokat hitük bátor 
megváltására és összetartásra buzdította, hogy 
visszaállítsák jogaiba a kereszténységet. A szép 
beszédet lelkesen megéljenezték. Ezután a szám- 
vizsgáló bizottság az 1932. évi számadásokat ter
jesztette elő, amiket elfogadtak és a felmentvényt 
megadták. A következő tisztujitás során, Haidekker 
László indítványára, a közgyűlés egyhangú, lelkes 
közfelkiáltással ismét dr. Radványi Viktort válasz

tatott meg egyházi elnökké s ugyanígy választották 
meg világi elnökké Hübner Bélát é3 az eddigi 
tisztviselőket is. A végérvényesen lemondott Havas 
Jakab háznagy és Újhelyi Sándor vil. alelnök 
helyett azonban háznaggyá Blaskovits Antalt, vil. 
alelnökké pedig Brazsil Gyulát választották és a 
pénztárosi tennivalókkal ideiglenesen Kanczler Ká
rolyt bízták meg. Könyvtáros Steinekker István lett. 
Ezenkívül választottak 30 választmányi tagot is. 
Az egyházi é3 világi elnök köszönő szavai után 
Szalay József indítványára valamennyi tisztviselő 
önzetlen fáradozását jegyzőkönyvben örökítették meg. 
Még Havas Jakab és Újhelyi Sándor mondtak kö
szönetét az eddigi bizalomért, Ígérve, hogy a kör 
buzgó tagjai maradnak, végül dr. Wéber Pál kano
nok, egyházm. irodaigazgató tolmácsolta szép sza
vakkal a megyéspüspök köszönetét az elnököknek 
é3 tisztviselőknek, a főpásztornak az egész körre 
küldött áldása kapcsán.

— A pápai színház fölavatása. Pápáról je
lentik: A pápai uj mozgószinházat, amely rendes 
szinielőadások céljára is szolgál, múlt szombaton 
este avatták fel ünnepé'yesen, Deák Lőrinc kis
pesti színtársulatának megnyitó előadása keretében. 
Husztl Róbert, a társulat bonvivánja csengő han
gon irredenta verset szavalt el, majd Fülel Szántó 
Éndre ku tu3zminiszteri oszt. tanácsos, a színészet 
országos felügyelője tartalmas beszédben vázolta 
a színészet kulturális jelentőségét és hálával em
lékezett meg Pápa város áldozatkész közönségéről, 
amely a lebontott régi színháza helyébe csakha
mar újat emelt. Azzal a kívánsággal fejezte be be
szédét, hogy a magyar színészet találjon állandó 
pártfogásra az uj Tália-templomban és zendüljön 
fen benne nemsokára az örömének a régi Nagy- 
Magyarország visszaállítása felett. Ezután kezdeté^ 
vette a megnyitó előadás a „Zsákbamacska" c.i 
operettel.

— Tüzoltóverseny. Várpalotáról jelentik : A 
Várpalotai önk. Tüzöltó Testület május 7.-én, va
sárnap rendezi házi versenyét a volt megyeház 
udvarán. Ez alkalommal kerülnek kiosztásra a 
szolgálati érmek is.

— 80 éves múltam, mert „lgmándi"-t ittam, 
Minden hétéit egyszer, fél pohárral reggel.
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Veszprém .

— A M entőegyesület közgyűlése. A Vesz
prémi Önkéntes MentőegyesUlet május 14.-én d. 
e. II órakor a városház tanácstermében tartja 
rendes évi közgyűléséi. Tárgysorozat: 1. Elnöki
megnyitó. 2. 1932. évi zárszámadás. 3. 1932. évi 
mfikOdésról szóló jelentés. 4. Indítványok. — Ezt 
kóvelóleg az egyesület fél 12 órakor rendkí
vüli közgyűlést lart, aminek tárgya a fiókegyesü
let feloszlása és kirendeltséggé való alakulása. Az 
elnökség kéri az egyesület tagjait, hogy, tekintet
tel a fontos tárgysorozatra, mindkét közgyűlésen 
okvetlenül jelenjenek meg. Ha a közgyűlések hatá
rozatképtelenek lennének, úgy azokat május 21.-én 
délelőtt tartják meg, a megjelent tagok számára 
való tekintet nélkül.

— T aláltak  Veszprémben múlt hó 29.-én, 
az utcán, I drb. ezüst ceruzát. Igazolt tulajdonosa 
a rendórkapitányFágon átveheti.

— Utazzék a  P arad icsom ba! A bibliai 
Paradicsom az Eufrátesz és a Tigris Összefolyá
sánál volt és itt német és amerikai arheológusok 
egészen csodálatos dolgokat találtak. Egy fiatal 
magyar tudós Tolnai Világlapja szerkeszt áségétól 
azt a megbízást kapta, hogy utazzék a Paradi
csomba és érdekes tapasztalatairól a népszerű ké
peslap hasábjain fog beszámolni.

— A Veszprém i Lövész Egyesület köz
gyűlése. Felkérem a lOvész egvesület Összes tag
ját, hogy f. é. május hó 14.-én délelölt II órakor a 
városháza tanácstermében tartandó közgyűlésen 
megjelenni szíveskedjenek. Lővisz egyesillet elnöke.

— A volt 11 -es császári vadászok em 
lékm űvének fölavatása . Győrről jelentik: A lObb, 
mint száz éven ál nehéz harcokat vívott, volt ca. 
és kir. 11. tábori vadászzásilóalj a háborúban el
esett bajtársaik emlékere Oyörölt emlékművet állí
tott s azt ünnepélyesen junius5.-én, Pünkösdhét
főjén leplezik le. Az ünnepségre bajtársi szerelettel 
hívják meg minden bajtársukat, családjukkal együtt, 
s a hősi halált halt bajlársak hozzátartozóit is. 
Akik részt venni akarnak, mielőbb közöljék (cim: 
Tizenegyes vadászok emlékműbizottsága, Győr) 
s a bizottság a MÁV vonalain 33 °/o-oa kedvez
ményre jogosító igazolványt küld.

— M ájus hetedikén  lesz a  cserkészm a
já lis . A veszprémi kegyesrendi gimnázium cser
készcsapatának lapunkban már jeizetl s nagy ér
deklődéssel várt majálisának műsorát illetőleg 
kérdést intéztünk a rendezőséghez a informátorunk 
a kővetkezőket mondotta: Május 7.-én lesz a 
piarista-cserkészmajáiis a Betekintsben, rossz idő 
esetén a Kát. Körben. Családjegy 2 P, ülőhely 50 
fillér. BUffé. A hosszú előkészületnek az volt a 
célja, hogy megérdemelten varázsolja elő kedves 
vendégeinknek aprópénzét te  hogy annak segít
ségével feljuthasson a gödöllői nemzetközi össze
jövetelre. Műsora rugalm as; nem hosszú, nem 
rövid, nem könnyű, nem nehéz, könnyekei fakaszt 
kacajjal és elandalit Lendvai cigánymuzsikájával, 
meg a cserkészcigánybandával. .Csárdás, palotás, 
koldus-zene, tehnikai bravúr. . 0 “ nemzeti él nem
zetközi köriléssel. Szünet mindannyiszor, valahány
szor üzemzavar keletkezik, vak hányszor csapolnak
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és friss virslit jelentenek. Ha tréfán kívül komo
lyan veszik, a kiposzt] se marad meg s a kecske 
is |ól jár. A pesti vonat megérkezése után a 
hollandusok inváziójára kerül a sor, kopjások vé
delme alatt. Megszólal Ádám bátyánk, a köszörűs 
és utána lepihenünk. Azután sor kerül a kopjá- 
zásra, letesszük a határkövet és megkezdődnek a 
bikaviadalok csatakiállásokkal, maid kígyó és 
medvevadászat. Végül a legényes. Erről azonban 
egy szót Bem szólok. Erről beszélni fog mindenki, 
aki látta. Furcsa műsor, olyan, mint az áprilisi 
széljárás, de azért nem áprilisi észjárás. Derűs, mint 
a május. Nem is kíván mást, mint májusi időjárást, 
ezt is híveinek, barátainak, kedves vendégeinek, 
hogy kiállhasson a porondra a szeretetéért.

— „Credo"-gyűlés. A Veszprémi „Credo" 
Egyesület vasárnap tartotta szokásos s ezen évad
ban utolsó havi gyűlését, amelynek szónoka dr. 
Vég József teológiai tanár volt, aki a lelki örö
mökről szólott. A Husvét ideje az öröm ideje. Ne
künk is szabad, Bőt kell örülni, ahogyan Szent 
Pál apostol is buzdít erte. Minden embernek szűk- 
sége van, de joga is az örömre, mert az a testi 
és lelki egészség számára szükséges. A „Credo"- 
egyesület tagjai azért törekedjenek erre az „Útban 
való örömre", hogy megfelelhessenek annak a 
kötelezettségnek, amely reájuk vár a családi, 
társadalmi és hitéletben. Ezután az elnök felhívta a 
tagokat a Gödöllőn, junius 10—11.-én lefolyó or
szágos „Credo"-gyűlésen való részvételre. A reszt
vevők utazási, étkezési és elszállásolási kedvez
ményben részesülnek, jelentkezni lehet az Egyház- 
megyei Könyvkereskedésben, nemcsak „Credo"- 
lagoknak, hanem minden katolikus családnak. A 
gyűlésen végül 46 uj tagot vettek föl.

— A párizsi bankvilág izgalmas szenzációja: 
egy százfrankott két példányban találnak meg. A 
pénzhamisítókat kivételes tehetségű detektív keríti 
hurokra. Leroy regénye, a mai párizsi élet színes 
tükre mellett, a bűnös emberi lélek mély régeibe 
világit. Megjelent a Milliók Könyve legújabb szá
maként, ára 20 fillér, kapható mindenütt.

— N yaraljunk itthon! Ezzé! a felhívással 
inditott nagyobbszabásu akciót a Nóegyletek Ma
gyar Munkát Védő Szövetsége. A szépségével sok
szor külföldet is megszégyenilő magyar vidékei 
való nyaralás propagálását tűzve ki célul, felkéri 
mindazokat a kertes és szép vidékkel endelkező 
háztulajdonosokat, akik hajlandók nyaralókat el
fogadni, hogy a nyaraltatásra szánt helyek pontos 
leírásával együtt ajánlataikat nyújtsák be a Nő- 
egyletek Magyar Munkát Védő Szövetséghez: 
Bpest, Vili., Rákóczi ut 19., ahonnan a szövetség 
válaszbélyeg csatolása ellenében teljesen ingyen 
megküldi a nyaralni szándékozók pontos névjegy
zékét. A nyaralási akció árai napi 2 50 -  4 P kö
zött mozoghatnak, de még előnyösebb havi átlag
ban ajánlatod tenni.

— H árom  táncosnő regénye. A bpesti 
8  Órai Újság ismét rendkívül érdekes olvasmány
nyal szolgál olvasóinak. Az uj cikksorozat címe:
A három láncosnő regénye és romantikus meséje 
három nagy szerelemről szól, amelyek hőse Lola 
Monté, a kalandornő és I. Lajos bajor király, a 
szerelmes Cleo de Mérődé és II. Lipót belga ki- 
király s a kis tót faluból származó Gaby Deslys 
és Manuel oortugál király. Izgalmas, lebilincselő 
és minden jelenet valóban megtörtént dolgot ad 
elő gzzdagon illusztrálva. A pompás cikksorozat 
közlését május 1. én kezdte közölni a 8 Órai Új
ság és azóta naponkint folytatja.

— K ö n y vn y o m d a ! é n  k ö n y vk ö tő i m u n k á 
k a t  loo ö vö k b e n  é o  lo go yo p onb b nn k é s e it  FO D OR  
F E R E N C  k ö n y v n y o m d á ja  é s  k ö n y v k ö té s z e te ,  
V e s z p r é m .

— A mozi m űsora. Ma szombaton (6 )  fél 
7 és 9, vasárnap (7 ) 4, fél 7 és 9 órakor Gaál 
Franciska első, hatalmas sikert aratott filmje, a 
Paprika kisasszony (Pesti leány Berlinben), zenés 
vígjáték 9 felvonásban. A többi szerepekben: Paul 
Hörbirger és Paul Heidemann. A film meséje: egy 
magyar kislány barátnőjét látogatja meg Berlinben, 
itt szobacicának öltözik, hogy meghódítsa barát
nője különc, tudós sógorát, akibe halálosan sze
relmes. A rendkívül temperamentumos „szobacica* 
felveri a csendes házal, meghódítja ideálját, sőt 
még barátnője csapodár férjét is visszatéríti fele
ségéhez. Gaá'. Franciska a magyar kislány szere
pében vég.elenül kedves, elragadó teremlés, akinek 
minden mozdulata csupa élet, s akinek aranyos 
fortélyait, ötleteit megújuló kacagás fogja kisérni. 
Kisérő m űsor: „Kölcsönkenyér visszajár", Síim 
kitűnő butleszkje és Magyar Világhiradó. — Szer
dán és csütörtökön a népszerű filléres előadások 
ö színészek ittléte alatt szünetelnek.

4. (XXXV. LVI1I — 19. szám.)___________

H íre k  a  c e e r k é s i ja m b o r é r ó l .
A szarvasi cserkészek munkatervükbe beállí

tották Gábor Áron hírneves 48-as ágyúi hű m á
sának elkészítését is, amelyet felvonultatnak a 
jámboréra. — Az V. (szegedi) cserkészkerületet a 
jámborén a festői Koronauradalmi erdőben he
lyezik el. A kerület 3500 cserkészéből az altábor- 
paraticsnokság most vette fel a 700 cserkészt. A 
táborterveken a Délvidék eredeti jellegzetességei 
domborodnak ki, igy a három főkapu közül az 
egyik a hírneves dorozsmai szélmalmot ábrázolja. 
A X. raj (bácsalmásiak) táborát faragolt oszlopo
kon futó 100 méter hosszú falánc keríti be, amelyre 
Bácsalmás szőlőtermelését jelképező eleven szőlő
lugas fut fel. A XIX. raj (kiskunhalasiak) pedig 
eredeti alföldi nédfonással készítik kerítésüket, ka
pujukat pedig nyárfából, de felállítanak egy nád
kunyhót és pásztor- kilátófát is. — Vizicserkészeink 
nagyban készülnek a jamboré-bemutatókra. A vizi- 
telepen most van készülőben 12 forgásra szánt 
kajok (u. n. nudli). Európában egyedülálló lesz, 
hogy egyszerre 12 kajakos cserkész forduljon 
„szabályosan" a viz alá. — A Jámboré Tanács 
tagjai május folyamán kirándulnak Gödöllőre, ahol 
a jámboré területét megtekintik. — A 33-as újpesti 
cserkészcsapat tűzoltói rendes beosztást kaptak a 
hivatásos tűzoltók közé. Április 30.-án az Elektra 
villamossági üzlet újpesti raktárában tűz ütött ki, 
amelynél a cserkésztüzoltók nagy ügyességgel és 
hozzáértéssel végezték munkájukat. Ugyanezek 
május 7.-én délelőtt bemutatót rendeznek az újpesti 
Könyves Kálmán reálgimnázium nagytermében. — 
A műszaki csoport motorvezetői befejezték három 
hónapos tanfolyamaikat. Tudásukról a rendőri b - 
zottság előtt hivatalosan is levizsgáztak. — Május 
7.-én a Cserkészparkban a táborparancsnok és a 
törzscsapatok parancsnoka szemlét tartanak a törzs
csapatok felett. — Godfrey Faussett tábornok, a 
brit birodalmi kontingens parancsnoka, április 28 - 
án este Bpestre érkezeit. 29.-én Gödöllőn meg
szemlélte a jámboré helyét s különösen az angol 
cserkészek helyeit. Vasárnap délelőtt gróf Teleki 
Pál táborparancsnok teái adott tiszteletére. Hétfőn 
délelőtt a Dunapalotában az újságírók számára 
sajtófogadás volt. Este rádióelőadást tartott be
nyomásairól. Érdekes, hogy magyarul „jó e s té r 
tei köszöntötte a hallgatóságot és ugyancsak ma
gyarul „jó éjszakát"-tál búcsúzott. — A kis far
kaskölykök május 14.-én délelőtt rendezik a bpesti 
Royal Apollóban az első farkaskölyök matinét, 
amelyen a jambotén előadandó számok szerepel
nek. A farkaskölyök élet egyes mozzanatait ad
ják elő.

Elózd meg a nagyobb bajt,
BaYER PURGO enyhén hajt.
Egészségnek mit sem árt, 
Utánzattól szenvedsz kárt.
— M űkedvelő előadások . Pápáról jelentik: 

A pápai Testvériség Sport és Kulturegyestilet, amely 
már annyi élvezetes estét szerzett a közönségnek, 
vasárnap átrándult Tapolcára s ott a Kát. Kör 
égisze alatt előadta a „Mit susog a fehér akác* c. 
magyar operettet, amellyel Pápán zajos sikereket 
élt el. Tapolca közönsége a műkedvelőket lelke
sen fogadta s tüntető ovációban részesítette. A má
sodik és harmadik felvonás között ennek az elis
merésnek Kovács Kálmán máv. állomásfőnök adott 
kjfejezést.

Várpalotáról jelentik: A várpalotai Sakk Kör, 
a Bányász Kulturház nagytermében, Husvétkor 
hozta színre a Mikszáth Kálmán regényéből irt 
„Vén gazember* c. vígjátékot. Habár Tartler Fri
gyesnek, aki a címszerepet remekül alakította, a 
darab betanítására csak másfél hét állott rendelke
zésére, i  műkedvelő gárda tagjai szerepeiket hi
bátlanul és kifogástalanul töltötték be. Pfeiffer Jó
zsef, Róna György, Szabóné, vitéz Boross Ferenc, 
Rémay Manci és Máriás István a rendező Tartler- 
rel együtt minden dicséretet megérdemelnek s a 
közönség részéről méltó ovációban részesültek.

— Nagy jégverés p usztíto tt a  devecseri
já rá sb an , A még alig-alig kitavaszodott időjárás 
szeszélyes változékonyságával máris tetemes k itt 
okozott a devecseri járás több községében. Ked
den ugyanis hirtelen vihar kerekedett és erős 
mennydörgés közben jégzápor zuhogott alá, amely a 
Ketta, Kiskamond, Nagykamond, Karakószörcsök, 
Kisberzseny, Nagypirit és Kispirit községek hatá
rában elterülő vetésekben és a kerti vélemények
ben, valamint a gyümölcsfákban nagy pusztítást 
végzett.

— A MEFHOSz tengeri utazásai. Julius 
7—24.: Szicília—Malta—Tripolisz—Görögországba 
(turista terem 267, négy ágyas kabin 367 P.) Jú
lius 30—augusztus 13,: Görög—Törökország— 
Rhodos (turista terem : 232, négy ágyas kabin 
302 P). Augusztus 20—szeptember 6 .: Albánia— 
Görög—Törökoiez4"  (turista terem 268, négy ágyas 
kabin 375 P). A luxus-hajón osztálykülönbség 
nincs. A résztvevőknek az egész hajó rendelke
zésre  áll. Jelentkezni és érdeklődni lehet (levélben is) 
a MEFHOSz Utazási Irodában (Bpest, IX., Ferenc- 
krt. 38., fsz. 2. Telefon: 872—74)

— Gumiszemplllát viselnek a  nők. A 
legújabb párizsi divattalálmány a gumiszempilla. 
Az elegáns francia nők már fel is kapták ezt j  
furc-a divatot. Minden divatujdonságról beszámol 
a Párizsi Divat, amely a legszebb és a legolcsóbb 
magyar divatlap. Szebbnél-szebb párizsi modellek, 
gyári ruhák, kézimunkák rajzát közli a Párizsi 
Divat májusi száma és ezenkívül számtalan rovat
ban ad hasznos tanácsot asszonyoknak és lányok
nak. Egy szám ára 60 fillér.

— M egszűrt d iák . Pápáról jelentik: Mági- 
csy László pápai 13 éves tanuló összeveszett egyik 
tanulótársával, aki a veszekedés hevében előrán
totta zsebkését és Mágócsyt karján alaposan meg- 
szurta. Az irgalmasok kórházában kötözték be 
sebét.

— Elitéit villafosztogatók. Szánló József 
enyingi napszámos és nyolc társa hosszabb időn 
át fosztogatták az enyingi bérgazdaság magtárait, 
majd a siófoki és a környező villák kifosztására 
szövetkeztek és éjjelenkint, a villák ablakain át, 
minden mcgmozgaihatót elemeitek. A veszprémi 
törvényszék a bandavezér Szántót 8 havi, társait 
pedig 3—5 havi fogházra ítélte.

— Leforrázta a gőz. Turbók Sándor mező
laki géplakatost szalmapréselés közben a lokomc- 
bilből kiömlő gáz leforrázta. Életveszélyes állapot
ban szállították a mentők a pápai kórházba.

— Ollóval ölte m eg magát. Ónódi Ignác 
veszprémi lakos, Szent István-utcai lakásán ön
gyilkossági szándékból ollóval összeszurkálta magát. 
A mentők súlyos sérüléseivel eszméletlen állapotban 
szállították a kórházba, ahol meghalt.

— Nem történt com btörés a birkózó 
tréningen. Legutóbb azt irtuk, hogy Nogyván 
István veszprémi kőmUves-stgéd birkózó tréning 
közben combját törte és a mentők kórházba szál
lították. Amint velünk közük, nevezett, aki levente 
is, a birkózásnál semmiféle sérülést nem szenve
dett és teljes egészségein résztvett a leventék 
vasárnapi bajnoki birkózóversenyén.

— Labdarúgás közben kificamította a 
lábát. Pápáról jelentik: Klrnbauer Rezső 19 éves 
bencés gimnáziumi tanuló társaival futbalozott, 
miközben olyan szerencsétlenül rúgott a labdába, 
hogy ballába kificamodott

— Pipával kábította e l áldozatát a vá
sári rabló. Még a múlt évben történt Lovászpa- 
tonán, hogy id. Győri József téti földművest Dudás 
Albert lócsiszár a vásárban leitatta, majd egy bó- 
dilószerrel preparált pipadohánnyal elkábitotta. 
Az eszméletlen gazdái aztln kirabolta. A mostani 
lezajlott lovászpatonai vásáron sikerült a rablót 
kézrekeriteni, amikor újabb rablási trükkön törte 
a fejét.

— Nekilökték a vasúti kocsi ablakának.
Németh Péter bpesti gyárimunkást a Bpest felé 
haladó vonatban Balatonkenese és Fűzfő közöli 
az ablaknak lökték s fajén súlyos sérüléseket szen
vedett. A veszprémi mentők a helybeli kórháiN 
szállították.

— Szerelem féltésből m egölte  a  vetély- 
tá rs á t . A múlt szombaton reggelre, saját hárámk 
udvarán lévő kulban, halva találták Hegyi László 
dudari fiatal gazdit. A fején súlyos seb és törések 
látszottak, igy nyilvánvaló volt a gyilkosság. A 
kiváló csendőri nyomozás vasárnapra már ki is 
derítette a gyilkost Simon Gerő Mihály odavaló 
legény személyében, aki az áldozattal egjűtt ud
varolt egy leánynak, ez azonban inkább vonzódott 
Hegyihez. Ezokból Simon többször hangoztatta, 
hogy velélytársát elteszi láb alól, amit vallatása 
során be is ismert. A gyilkosságot ugyan tagad j 
de a nyomozás megállapította, hogy pénteken élje1 
megleste a korcsmából hazatérő Hegyit, akit sáli' 
kapujában egy fejszének előbb az élével, majd 
kétszer a fokával fejbevágott. Azután, amikor össze
esett, a kúthoz vonszolta és abba belei. 
gyilkost letartóztatták és behozták a ves.zpte®' 
ügyészség fogházába.



1933. május 7, VESZPREMVARMEGYE (XXXV. LV1II.— 19. t t j m j  5.

Poloskairtás!!
!! Ciángázzal!!

F is c h e r  S z - f  eh é r v á r ,  K o ssu th  u.G

Veszprémi m. b.
74 D is k r é t  - o lc s ó  - g a r a n t á lt !

— Eltörött a  karja. Bakodi Imre másfél 
éves vaszari fiúcska elesett és balkarja eltörött. 
Beszállították Pápára, az Izgalmasok kórházába.

— Megtiporta a bika. Horváth István ti
hanyi lehénpásztoit legeltetés közben a bika meg
támadta, leteperle és megtiporta. Súlyos sérülései
vel a veszprémi kórházba szállították.

— Állonrugta a lova. Eilinger Vendel pad
ragi földművest a kocsiban levő egyik lova állon
rugta. Súlyos agyrázkódással szállították a vesz
prémi kórházba.

— Tűz. Dabrony községben hélfón kigyulladt 
Berkes Istvánná háza és a két szomszéd házzal 
együtt porrá égett. A csendóri nyomozás folytán 
a tüzet valószínűleg gyújtogatás okozta.

— Megrugta a ló. Veszprémben, a köz
vágóhídon, Eisenbacher József mészáros-tanoncot, 
amint az istrángot akarta felvetni, a ló bal lapoc
káján megrugta. A mentők a kórházba szállították.

— Nyolc évi fegyház lett a féltékenység  
vége. Takács Imre devecseri gazdalegény — amint 
azt megírtuk, — ez év februárjában egy bál után 
féltékenységből összeveszett Fülöp Margit r.evü 
leányismerősével és a veszekedés hevében a leányt 
egy konyhakéssel hasbaszurta. A szerencsétlen 
leány a sérülés következtében néhány nap múlva 
meghalt. A gyilkos legényt a veszprémi törvény
szék jogerősen 8 évi fegyházra ité te.

— Agyonverte a házsártos édesapját. Id. 
Varga Mihály bakonyszombathelyi gazda házsártos 
természetű ember volt, aki sokat veszekedett a 
feleségével, sőt kiirtással is fenyegette családját. 
Múlt pénteken éjjel is heves összetűzés volt kö
zöttük, aminek során az öreg késsel támadt fele 
ségére. Ennek láttára fia, Mihály, az apjának ug
rott, a földre teperte, majd egy vaslapáttal agyon
verte. Azután kivonszolta az istállóba s  olt a lo
vak közölt hagyta, hogy azt gondolják, azok ti
porták agyon. Itt talá tak reá szombaton reggel, a 
súlyos fej- és bordatörések azonban gyanússá tet
ték az esetet, s a csendőrség csakhamar fényt de
rített a borzalmas bűntényre. Az apagyilkos fiút 
letartóztatták és Veszprémben átadták a kir. ügyész
ségnek. Az asszony, mivel az öreg elől elmenekült 
8 így 3 gyilkosságnál nem voll jelen, szabadlábon 
maradt.

K B a z S n e t n y ilv in it á S s
Mindazon kedves ismerősöknek és jóbarátok, 

nak, kik Istenben boldogult férjem elhunyta al
kalmával részvétükkel fájdalmamat enyhíteni 
igyekeztek, ezúton mondok hálás köszönetét. 
124 ö z v .  K a jd y  K á lm á n n á .

Anyakönyv.
Születés: Tomaskó Vilmos műszerész és Harkabus 

Amália leánya Klára r. k. — Nagy Károly mészáros és 
hentes-s. és Horváth Rozália fia Árpád László ref. — 
Szukob János kir. jbir. altiszt és Fürstner Katalin fia Jó
zsef r. k. — Földes Béla mag. hiv. és Náthán Zsófia fia 
Róbert Imre izr. — Frik Ferenc kocsis és Csincsi Juli
anna leánya Julianna r. k. Ucsik János cipész és Holler 
Mária fia István Ottó r. k. — Nagy József p. parádésko
csis és Kungl Rozália leánya Terézia r. k. — Vass József 
napsz. és Nagv Eszter leánya Rozália és fia Károly 
(ikrek) ref.

Halálozás: Hollósi József csizmadia 81 é. r. k. — 
Csornai Gyula napsz. 73 é. r. k. — özv. Fenyő Jánosné 
HaJek Mária 71 é. r. k. — Rajna Jánosné Navratyil Ilona
26 é. r. k. — özv. Csima Sándorné Erős Erzsébet 68 é. 

k. — özv. Márfi Józsefné Káli Mária 80 é. r. k. —
Ónodi Ignác p. és táv. segédmunkás 32 é. r. k. — Petro- 
vics Sándor szobafestő tanonc 19 é. r. k. — Loksa Ferene
27 n. r. k.

Házasság: Róth Rezső (özv.) asztalos és Galambos 
Ilona r. k. Pupp Ferenc napsz. és Lukács Mária r. k. 
— Soós János keresk. és Boda Terézia nőiszabó r. k.

Rádiólámpák és villanyégők F o d o rn á l  I

SZÍNHÁZ.
Fehér ló.

(Opereltbemulató.)
Tömött nézőtér elölt szombaton és vasárnap 

került bemutatóra az Ausztriából importált Fehér 
l i  c. revü-operett, s a két esle bizonyság volt 
arra, hogy látványos és jó előadásra még a vé- 
konypénzü veszprémi közönség is kiváncsi. No, 
mert a szerző csakis a külső hatásokkal: a ren
geteg táncjelenettel, eredeti tiroli háttérrel és sok 
kacagtató komikummal tudta biztosítani az érdek
lődést az egyébként elég vérszegény meséjü da
rabnak. Javára kell Írnunk, hogy nemcsak az ope
rett cime, hanem a tartalma is fehér volt. Viszont 
a három zeneszerzőnek nem nyújthatjuk az elis
merés pálmáját, mert az osztrák „Gemütlichkeit* 
mellé valamilyen bájosabb és fülbemászóbb mu
zsikát vártunk. A Veszprémben is eléri nagy siker
nek kétségtelenül érdemes tényezői voltak a szí
nészek. így a fő női szerepben a gyönyörűen 
éneklő Sz. Patkós Irma. akinek azonban Földessy 
csak könnyed, mesterkéletlen játékával volt méltó 
partnere. A komikusok: FUlöp és Kőrössy ezalka- 
íommal is remekeltek. Jurik Ica elegánsan, Nóti 
Margit bájosan játszott s ölvedy Zsóka is szépen 
oldotta meg hálás szerepét. Nagy Gábornak nem 
volt szerencsés szerepe. Sümegi, Rónai és a többi 
kisebb szereplő is dicséretére vált az együttesnek. 
Kitűntek Lőrinczi Ica és Kerekes Imre pompás 
táncszámaikkal. A ragyogó kiállítás, ami Sziklei 
igazgató gondos rendezését dicséri, a másik té
nyezője volt a kiváló sikernek. A zenekar, Endre 
karnaggyal az élén, teljes tudását kifejtette, (th. j.)

Potyautas.
(Bemutató.)

Lestyán Andor és Vaszaiy János ötletes vig- 
já'ékának bemutatója volt kedden, csekély közön
ség részvé elével. A Gráf Zeppelin óceáni útja al
kalmával fölfedezett potyautas körül játszódik le a 
vidáman pergő cselekmény. A sok zavart okozó 
potyautasról kiderül, hogy nő és pedig az, akibe 
a Zeppelin kapitánya szerelmes volt, akit aztán ez 
a kaland visszavezet, mint feleségét, szerelmese 
karjaiba. A jó etgondolásu, szellemesen szőtt da
rab kétségtelenül egyik legjobb vígjátékunk lehet
ne...........ha a szerzők az első felvonásban teljesen
felesleges, sikamlós és durván ízléstelen részleteket 
kihagyták volna, mert ezzel lesülyesztelték annak 
színvonalát. A darab címszerepében Ö vedy Zsóka 
elragadóan bájos játékot produkált, partnerével, a 
szintén igen jól alakitó Földessyvel együtt. Har
matit Jolán nagyon ügyesen játszotta meg a min
denáron hírnévre vágyó hisztériás színésznőt. Sar- 
lay Imre az újságíró szerepében tulmeut hatáskö
rén, inkább detektivnek illett volna be. Rónai pe
dig különösen a sikamlós részleteknél igyekezeti 
nagyon. Fülöp Sándor és Horn Kálmán a kevésbé 
háládalos szerepüket igen jól töltötték be. (th. j.)

O perettek . A veszprémi színtársulat az el
múlt héten a népszerűbb operettekre vetette a súlyt 
és több szép és kedves darabot fölujitolt. így múlt 
pénteken a gyönyörű Lehár-zenélU Mosoly orszá
g á t,  szombaton délután a Tatárjárás-t, Vasárnap 
délután a Mágnás Miská t, hétfőn (.Maya* he
lyett, amelynek a kottáját Szegedre küldték s időben 
nem kapták vissza) a Csirdáskirálynö-t, szerdán 
a régi, de mindig bájos Bob herceg-et, amelyek
ben a kitűnő operettegyütlesnek bő alkalma nyílt 
tudása legjavát csillogtatni. A női főszerep mind
az öt darabban Sz. Patkós Irma primadonnának 
juttatott zajos sikert, de a bonvivánok is megér
demelték a tapsokat. A .Mosoly országáéban ez
úttal Láng Alfréd mulatkozolt be tiszta, meleg 
baritonjával és művészi játékkal, amiért meleg 
ünneplésben voll része. A másik operettekben 
Nagy Gábor vitte a főszerepeket. Külön ki kell 
emelnünk még az igen bájos Jurik Ica és Körössy 
Zoltán pompás táncművészeiét. De az együttes 
minden tagja dicséretet érdemel kiváló egyéni és 
Ossz játékáért. A szép díszletekért és a rendezésért 
Sziklai igazgató, a zenekar kiváló közreműködé
séért Endre karnagy érdemel elismerést.

„A m éltóságos asszony trafikja* c. víg
játékot újították föl csütörtökön s a kiválóan ]ó  
előadás, megérdemelten zajos sikert hozott Olvody 
Zsókának, Harmalh Jolánnak, Oatami Jolánnak, 
Nóti Margitnak, a kitűnőén rendező Pöldessynek, 
Sümeginek, Sarlainak s a többi pompás figuráju 
színésznek.

M eghívói
A Nemzetközi Vásár látogatóit tisztelettel 
meghívjuk a felfrissített tavaszi- és  nyári 
raktárunk különleges ú j d o n s á g a i n a k  
megtekintésére, úgym int:

kosztüm, kabátkelmék, ru
haanyagok, a legújabb min- 

122 tázatu ruhaselymek, hím
zett, mintás és mindenféle 
m o s ó a n y a g o k . -------

ö ssze s  cikkeink nemcsak szavatoltan jó  
minőségűek, hanem rendkívül olcsók is.

B I N É T  é s  BARNA
szövet- ál selyem kűlönlegességek áruháza 
BUDAPEST
V., DEÁK FERENC UCCA 18. SZ.

A színház műsora. A színházt iroda 
közli: Ma szombaton és vasárnap az idei operett- 
újdonságok egyik legnagyobb slágere: Amikor a 
kislányból nagy lány lesz kerül bemutatóra, ra
gyogó uj kiállításban és preciz, kimagasló előa
dásban, Sziklai igazgató rendezőiében. A gyönyörű 
operett állandóan zsúfolt házakat vonzolt a Budai 
Színházban, s olyan vig, hogy még bohózatként 
is első helyen állhat. Sok uj táncot fog bemutatni 
Jurik Ica és Kőrössy. A primadonna szerepet a 
közkedvelt Sz. Patkós Irma országoshirü művésznő 
játssza, az operetlegyüttes legkitűnőbb tagjaival 
a főszerepekben. — Vasárnap délután olcsó hely- 
árakkal, teljes esti előadás keretében, a bemulató 
kiváló szereplőivel, az évadban utóljára a Fehér ló. 
—  Hétfőn 50°/o-os kedvezményű zónaelőadás, 
Kálmán Imre világhírű, legszebb nagy táncos ope
rettje : Marka grófnő kerül színre teljesen uj be
tanulással, elsőrangú szereposztásban, Sz. Patkós 
Irmával a címszerepben. — Kedden Csók a tükör 
elölt, Fodor László szenzációs, izgalmas sikerű 
drámája, amelyet még moziba is ritkán láthatunk, 
kerül bemutatóra a teljes drámai együttes kiváló 
szereplésével. — A hét többi napján is állandóan 
a legnagyobb sikerű újdonságok kerülnek bemu
tatóra. Színre kerülnek; Ófelsége frakja operett- 
újdonság, Jóházból való urilány vígjáték újdon
ság (csak felnőtteknek), Nyitott ablak, Nóti Károly 
ragyogóan bevált, hites, tréfás, uj operetlje és János- 
vitéz felújítása. — Jövő szombaton és vasárnap 
este nagy slágeroperett: Zsákbamacska kerül bee- 
mutatásra ragyogó kiállításban.

H áti m D u r  i  (M in d e n  nn p  s lá u e r u jd o n -  
n á g .)  Ma szombaton: .Amikor a kislányból nagylány lesz* 
operett. Vasárnap d. u . : .A fehér ló.“ E ste : „Amikor a kis
lányból nagylány lesz." Héttőn: „Marica grófnő",operett 
(Zónaelőadás.) Kedden : „Csók a tükör előtt", vígjáték. 
Szerdán : „Nyitott ablak", burleszk operett. Csütörtökön : 
„Őfelsége frakkja*, operett. Pénteken: „Az igazi asszony", 
vígjáték. (Zónaelöadás.) Szombat és vasárnap este : „Zsák
bamacska", operett.

KÖZGAZDASÁG.
* SchandI Károly búcsúztatta a Német

országba utazott magyar gazdaifjakat. Bpest 
töl jelentik: A Faluszövetség gazdaifjusági csere
akciójának első csoportja, dr. Tölgyes István, a 
szövetség igazgatójának vezetésével szerdán reggel 
elutazott Bpestről Németországba, ahol az ifjak 
félévig német gazdacsaládoknál nyernek elhelyezést. 
Az utazást megelőzőleg kedden délután a Falu
szövetség ünnepélyes keretek között elbúcsúztál'^ 
a gazdaifjakat. Az ünnepséget, amelyen számos 
gazdafestület kiküldötte és több agrárképviselő is 
megjelent dr. SchandI Károly ny. államtitkár, a 
szövetség h. elnöke nyitotta meg és reámutalott a 
csereakciós mozgalom eddigi nagy eredményeire, 
a magyar és német mezőgazdaság egybekapcsoló
dásának fontosságára és annak jelentőségére, hogy 
a magyar gazdaifjak Németországban a német gaz
datársadalom rendkívüli, nem lankadó erőfeszí
téseit fogják tapasztalni, a válság ellen. Több 
fölszólalás után végül Tölgyes István, a csereak
ciós mozgalom kitűnő vezető|e, hangsúlyozta, 
hogy a külföldre induló magyar gazdaifjak a nem
zet képviselői és éppen ezért fokozott kötelesség
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»4t ríjuk abban a tekintetben, hogy a magyarság
u l  alkotott tévhitet, ami még ma is felbukkan, 
elosilasták. Reméli, hogy a most kiutazó ifjak 
Ugyanúgy megbecsülést fognak szerezni a magyar 
névnek külföldön, mint volt a magyar csereifjak 
félezernyi serege. Tölgyes István má|us 10.-én 
érkezik Bpestre a Németországból hozzánk jOvó 
gazdaifjakkal.

* Ipartestületi közgyűlés. EnyingrSl jelen
tik: Az Enyingi KOrzeli Ipaiteslttlet április 30.-án 
tartotta éves közgyűlését. A zárszámadáson s költ
ségvetésen kivfll letárgyalták az 1932. Vili. t.-c. 
értelmében megalkotott uj alapszabályokat is.

* Május tlzennegyedlke a Qazdasági 
Egyesület veszprémi tenyészállatdljazásának 
fölhajtási határideje. Megírtuk, hogy a Vesz- 
prémvármegyei Gazdasági Egyesület, a veszprémi 
járás mezőgazdasági szerveivel és gazdatáraadalmi 
érdekeltségeivel karöltve, május I4.-én (vasárnap), 
Veszprémben, az alsóvásártéren tenyésrállatdijarást 
rendez, amelyre fOlhajthatók: bikák, tehenek, üszők, 
melegvérű kancák és 2 évesnél idősebb kanca
csikók, mangalica és yorkshirei kanok és kocák, 
kosok és anyajuhok, lyukfélék, pulykák, ludak, 
kacsák, galambok és trázinyulak. A felhajtás Ideje: 
május 14.-én d. e. 10 óráig. Előző napon beér
kező tenyészállatok részére az Erzsébet-szálló istál
lóiban helyet biztosítanak. Díjazások: kisgazdák 
részére oklevelek és pénzdijak, uradalmak részére 
oklevelek. Ugyanakkor kerül döntés alá a járási 
vándordíj juttatása is. Térdijak: szarvasmarhák és 
lovak után darabonkint 1 P, sertések, juhok után 
db. 50 fillér, baromfiak után törzsenkint 50 fillér. 
Belépődíj személyenkint 30 fillér.

IR O D A LO M  és M Ű V É SZ E T .
(Csetnek vára.) Ezzel a címmel jelent meg 

Szende Ernőnek, a Veszprémvármegye régi, kedves 
munkatársának egy 73 oldalas, hosszabb elbeszé
lése, vagy — ahogyan ma nevezni szokták — .kis 
regénye.* £s valóban regénynek is lehet nevezni a 
müvet, nemcsak a terjedelme miatt (mert apró be
tűivel megfelel más, nagyobb betűkkel nyomotl 
könyv 150 oldalának), hanem a benne földolgo
zott, történeti hátterű lárgya folytán is. A török 
hódoltság idejébe állította be a szerző alakjait, 
akiknek tiszta jelleme s az a melegen vallásos és 
hazafias érzés, amivel őket fölruházla, visszatükrö
zik az írónak fenkölt érzéseit s azt a nemes törek
vést. amivel minden Írásában csak a jól és szépet, 
az erkölcsileg helyeset igyekszik olvasói szivébe 
átültetni. Ebből a szemszögből nézi témáját és ve
zeti annak meseszövését könnyed, magyaros stí
lusban, gyorsan pergő ütemben úgy, hogy olva
sása élvezetessé és érdekfeszitővé válik. Nem untat 
hosszadalmas leírásokkal, csak egy-két odavetett 
ecsetvonással jellemez ott, ahol erre szükség van. 
Annál bővebb azonban párbeszédekben, ami meg
könnyíti és kedveltté teszi a mű olvasását. A ked
ves és szép történet, amely egy régi magyar, ne- 
mesérzésü, de öntelt és dacos várurat vezet vissza 
« sors megpróbáltatásain keresztül, az általa hül- 
Jenöl elhagyott Istenhez és érdemetlenfll mellőzött, 
vallA®08 klRü feleségéhez, megható részeivel nem 
egy helyen meg is könnyeztet. A . Harangszó* ev. 
hetilap könyvtárának kiadásában jelent meg s vttiz 
Szabó Lajos és Uzsay István győri könyvnyomdá
jában készült Ízléses kiállításban. (m. I )

(A Napkelet) májusi száma változatos és 
értékes tartalommal megjelent. Majthényi György 
nagy elbeszélése áll az ötives szám élén. A fiatal 
költők közül Ágoston Julián és Jékely Zoltán sze
repelnek egy-egy verssel. Befejezést nyer e szám
ban Kornis Gyula .Az érzelem a politikában* c. 
tanulmánya. Mályusz Elemér egyet, tanár Bethlen 
István gróf beszédeiről mond tárgyilagos bírálatot, 
Asztalos Miklós pedig Hóman-Szekfü .Magyar 
Történelmé'-nek zárókötetét köszönti. Érdekes 
könyvbirálalok, színházi, zenei és képzőművészeti 
szemle, uj időszaki rovat a filmekről, végül a nagy 
érdeklődéssel fogadott, rendszeres külföldi krónika 
zárják be a Napkelet májusi számát, amelyet ezen
kívül az állami arany éremmel kitüntetett Szónyi 
István eredeti rézkarca is ékesít. Ingyen mutat
ványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal: Bpest, 
VII., Rózsa- u. 23.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.

(Megjelent A Magyar Asszony májusi 
száma.) A Magyar Asszony májusi számába Berta 
Ilona, Gyökössy Endre, Olbey Irén, Amon Vil- 
mosné, V. Berecz Irén Írtak. D’Anuncióről Pran- 
cisca di Viharosa d’Orsay grófné irt egyik milá
nói lapban magyar vonatkozású cikket, amelyet 
fordításban közöl A Magyar Asszony. Élénk a szö
vetségi élet és a többi rovat is. Megrendelhető 
Bpest, Rőzsa-u. 23. Egész évre 4 P.

(Színészek Pápán ) Pápáról jelentik: Deák 
Lőrinc kispesti, jól szarvezett színtársulata ma 
szombaton megkezdi előadásait az újonnan átépí
tett mozihelyiségben.

(A Várpalotai Iparosdalárda az országos 
dalosversenyen) Várpalotáról jelentik: A junius 
hó 25.-én Budapesten I.-zajló országos dalosver
senyre a Várpalotai Iparos Dalárda is benevezett 
a könnyű népdalcsoportba. Vass Gyula, a dalárda 
uj, agilis karnagya erős kézzel fogott hozzá a 
dalárda átszervezéséhez. Eddig mintegy 60 tagból 
álló együttes kecsegtető reményekkel indul majd 
el a versenyre és meg van reá a kilátás, hogy 
sikerrel megállja a helyét.

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

A Move VSE itthon a bajnokjelölt Szombat- 
helyi Vasutassal játszott bajnoki mérkőzést 3 :2 
(3 :2) arányban. A bajnokság első és utolsó he
lyezettjeinek összecsapása élvezetes és szép spor
tot hozott. A MOVE végig egyenrangú ellenfél 
volt s kis szerencsével az eredmény fordított is 
lehetett volna. A MOVE gólszerzői Pőcze és Pró- 
der. Jók: Sárdi, Sulák, Illés és Próder. Fritz bíró, 
aki egy be nem rúgott gól megítélésével segítette 
győzelemhez a Vasutast, sokat hibázott.

A VTC Sopronban szintén az ottani Vasu
tastól szenvedett 5 :2  (4 :0 ) arányú vereséget. A 
VTC lelkesedését a nagyobb tehnikával rendelkező 
soproni csapat felőrölte és megerőltetés nélkül 
győzött. A VTC, 8 egyben a mezőny legjobb em
bere Molnár volt, akit a mutatott játéka alapján 
a vasárnapi Csehszlovák—Nyugat válogatott mér
kőzésre is beállítottak. Rajta kívül a védelem ját
szott elfogadhatóan. Bíró: Kiss.
■ ■ ■ ■ ■ i_ i u m j ü L i i u j j j j j j j j
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A pápai Kinizsi Srfvárott az ELÖRÉ-vel ját
szott bajnoki mérkőzést és 3 :0  (0 :0 ) arányban 
kikapott. A tartalékos Kinizsi mutatott játéka alap
ján egy agyonjátszott, letört csapat benyomását 
kelti. Az őszi szép kezdés és előkelő II. helyezése 
után szokatlanul hat a sorozatos vereség. Mezőny
ben szépen játszanak, kapu elölt azonban tudo
mányuk csődöt mond. Biró : Kamarell.

II. osztályban Fűzfő és Bfüred vívtak elke
seredett csatát Fűztőn, az elsőség eldöntéséért, 
1 :1  (0 :0 )  arányban. Az erőviszonyoknak megfe. 
lelően s ajmutatott játék alapján az eredmény reális. 
Fűzfő tehnikai fölényéi Bfüred lelkesedése egyen
súlyozta. Fűzfő gólszerzője: Németh. Biró Szirbek.

Pápán a Perutzgyár szép játék után 3 .0  
(0 :0 ) arányban győzött Sárvár fölött. A kulturál
tabb futball játszó pápai csatársor szép játék után 
megérdemelten győzött, Kádi (3) góljával. Bíró; 
Baross. (I. t>

o V asárnapi labdarúgás. A vasárnapi vá
logatott mérkőzésekre való tekintettel I. osztályú 
csapataink csak barátságos mérkőzéseket játsza
nak. A II. osztályban Siófokon az ARAK, Várpa- 
lotán a Szfvári PLTE és Zalaegerszegen a ZTE- 
nek Perutzgyár lesz a vendége bajnoki mérkőzésre.

o Leventék b lrkózóversenye. Igen szépen 
sikerült házi bajnoki birkózdversenyt rendezett va
sárnap délután a Veszprémi Levente Egyesület, a 
volt Kölőgyárban. A verseny elölt az I. korcsoport 
leventéi bemelegítő gyakorlatokat mulattak be, 
szemléltetve a birkózó szabályokat és fogásokat. 
Utánna a lulajdonképeni verseny bonyolódott le, 
amelynek pompás s ifjúságunk lelkes ambícióját 
eláruló küzdelmei szép reményekkel kecsegtetnek 
a veszprémi birkózó sport jövőjét Illetőleg. A rész
letes eredmény a következő: Ligsuly: 1. Simon 
Lajos, 2. Illikmann György, 3. Fenyvessy István. 
Pehelysúly: 1. Schmidt Antal, 2. Lennert József,
3. Batálh László. KOnnyüsuly: 1. Schmidt Károly,
2. Szedlák Ferenc, 3. Bencsik Mátyás. Kisközép- 
suly: 1. Vég Lajos, 2. Rohács Jenő, 3. Sípos Dezső.
A verseny kiváló megrendelője Miskey Árpád or
szágos és európai hirü birkózóbajnok volt, aki 
mint a MBSz edzője, április 3.-tól junius 5 -ig 
vezeti Veszprémben a levente birkózók tréningjél, 
s akinek a verseny végeztével a Levente Egyesület 
vezetősége a legteljesebb elismerését fejezte ki.

o V árm egyei levente hirkózóverseny. Má
jus 14.-én lesz a vármegyei levente birkózóbaj
nokság, öt súlycsoportban, amelyre a fűzfői, ajkai, 
devecseri és pápai levente birkózók kaptak meg
hívást. Május 25.-én Veszprémben lesz elsőizben 
eddig még ismeretlen szabadfogású birkózóverseny. 
Vármegyénk levente birkózőegyesületei a junius 
14.-i országos junior versenyre is meghivatnak.

195—1933. szám. 1933. Pk. 5803. sz.

Á rverési hirdetmény.
Dr. Spitzer József ügyvéd által képviselt Ma

gyar Hollandi Margaringyárak Rt. javára 60 P 80 
fillér követelés és járulékai erejéig az enyingi kir. 
járásbíróság 1932. évi 148. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve
dőnél 1933. évi február hó 12.-én lefoglalt, 1650 
P-re becsüli ingóságokra a veszprémi kir. já
rásbíróság fenti számú végzése alapján az árverést 
elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. te. 20. §-a 
alapján még következőkben megnevezett, valamiol 
zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, vég
rehajtást szenvedő lakásán, Veszprém, Kupa-u. 30. 
szám alatt leendő megtartására batáridőül 1933. 
évi május hő 11. napjának délután 5 óráját 
tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt üzletberen
dezés, autó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő
nek, esetleg a becsár ! „-ért is el fogom adni. 
1000 P-ót meghaladó becsértékü ingónál a becs- 
érték 10 % -át bánatpénzül kezeimhez, az árverés 
megkezdésekor, le kell fizetni.

Kelt Veszprém, 1933. áprilii 8.
124 Pádár s. k., kir. bir. végrehajtó.
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