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politikánk egyik nagy, még függőben levő kér
dését, a titkos választójog bevezetését.
A mai európai helyzet érthetővé teszi,
hogy Gömbös Gyula beszédének külpolitikai
része is ugyanolyan nagy érdeklődést keltett,
mint a szorosan vett belpolitikai rész. V alóban
itt olyan nagyfontosságu kérdések kerültek
szóba, am elyek Európára s így — term észete
sen — M agyarországra nézve is sorsdöntőek
lehetnek. A miniszterelnök első helyen említette
a leszerelés ügyét s hangsúlyozta, hogy Ma
gyarország szám ára egyenjogúságot követelünk,
amely első része a revíziónak. Ezt az alkalm at
használta föl arra, hogy újból állást foglaljon
; a háborúnak még a gondolata ellen is, viszont
teljes határozottsággal kijelentette, hogy aki bé
két akar. annak foglalkozni kell a revízió gon
j dolatával is, ami élő valóságot jelent szám unkra.
! Ezokból a revízió hangoztatása, habár teljesen
békés eszközök igénybevételével, a kormány
külpolitikájának továbbra is sarkpontja m arad.
A londoni világgazdasági értekezlet elé remény
< séggel nézünk s azzal a meggyőződéssel me
| gyünk oda, hogy az sikerülni is fog.
A usztria sorsát többé-kevésbé már min
denki elintézte, csak éppen azt nem kérdezik
meg, mit ak ar maga Ausztria, am elynek állásfoglalásán mégis csak elsősorban fordul meg a

kérdés. Logikus összefüggés kapcsolta ehhez a
kérdéshez a hitleri Németország m agatartásának
kérdését. Az e pontnál adott miniszterelnöki
fölvilágositás államférfiul szem pontból teljesen
kifogástalan és kielégítő vott. Minket a hitleri
N émetország annyiban érdekel, hogy meg
veszi e agrártermékeinket, egyébként pedig a
német átalakulást a német nemzet belügyének
tekintjük, am elyhez nekünk semmi közünk. A
magyarországi horogkeresztes mozgalmat ille
tőleg a miniszterelnök fölszólitotta a nnak vezé
rét, hogy hagyjon föl a további, idegen min
tára kezdett szervezkedéssel, mert a mi keresz
tünk s egyúttal történelmünk szim bólum a a ket
tős kereszt.
Szólott még Gömbös Gyula a királykér
désről, am elyet még nem tart időszerűnek, majd
a legsürgősebb m egoldásra kitűzött kormány
föladatokat ismertette, köztük, mint legfontosab
bakat, az összeférhetetlenségi törvény megal
kotását, a gazdaadósságok rendezését, az ár
kérdés szabályozását, a közlekedési politika
biztosítását, az iskolareform előkészítését stb.
A miniszterelnök minden szavát a nemzete
sorsán csüngő hazafi becsületessége, bölcsesége, de egyben bátorsága is lengette át s ép
pen ezért is még sokáig meg fog m aradni an
nak hatása.

Ne csapjon senki túlzásba

gyár állameszmének 8 ha esetenkint izgatók jelen
tek meg a körében, akik el akarták vele hitetni,
hogy érzelmeik és érdekeik elsősorban nem Ma
gyarországhoz kötik őket, ezeknek ők maguk ad
ták ki leghamarabb az utat. Bleyer Jakab kulturáját, politikai és szellemi látókörét sokkal emelkedettebbnek tartjuk, semhogy ilyen alacsony sze
reppel megelégednék.
A támadások, amelyek ellene elhangzottak,
nyivánvalóan meggyőződésből fakadtak és jóhiszemüek voltak, bár reá kell mutatnunk, hogy azok
olyan politikai oldalról is jöttek, ahonnan a ma
gyarság legsajátosabb nemzeti célkitűzései és esz
ményei nem mindig részesültek ilyen lelkes véde
lemben. Sőt talán éppen erről az oldalról vitték
túlzásba a támadásokat, amelyek a — sanda mé
száros esete szerint — Bleyer Jakab felé voltak
irányozva, de tulajdonképen Hitler Adolfot akarták
fején találni. A hitleri Németország kérdésében
természetesen teljesen Gömbös Gyula miniszterel
nök álláspontján vagyunk 8 nem tartjuk hivatá
sunknak, hogy a német eseményekkel, a bíró ta
lárját magunkra öltve, foglalkozzunk.
Ne csapjon senki túlzásba Bleyer Jakab fel
szólalásával kapcsolatban. Ha az ország minisz
terelnökében megvolt az a nyugalom és biztosság,
hogy — ezt a beszédet kellő értékére leszállítva —
felszólítsa Bleyert, hogy a német kisebbség kíván
ságait írásba foglalva, azokat vele a zöld asztal
nál barátságosan letárgyalja, akkor ne akarjanak
egyesek pápábbak lenni a pápánál s elégedjenek
meg azzal a védelemmel, amit Gömbös Gyula
miniszterelnök nyújt mindenféle német, vagy egyéb
törekvésekkel szemben a magyar nemzet eszmé
nyeinek és sordöntő célkitűzéseinek. Zárjuk le ezt
az ügyet annál is inkább, mert ne feledjük, hogy
több miliő magyar testvérünk él idegen elnyomás
alatt s az ö számukra annál hatékonyabban köve
telhetjük a minden kisebbséget törvényesen megillető
jogot, minél méltányosabban és igazságosabban
bánunk a magunk kisebbségeivel, mert ez szerve
sen hozzátartozik a nemzeti egység kialakítását

A m agyar politikának kétségtelenül egyik
legnagyobbjelentőségü esem énye az a szélesvonalú s nagyh atású b eszéd volt, am ely Gömbős Gyula m iniszterelnöknek az ajkáról a képv iselőhéz költségvetési vitája során hangzott
el. A m agyar miniszterelnök, felelőssége teljes
tudatában, feleletet adott m indazokra a kérdésekre, am elyek a közérdeklődés előterében álla
nak, egyúttal pedig főbb vonalaiban kijelölte a
jövő haladási irányét s körvonalozta azokat
a z alapelveket, am elyekhez ragaszkodva óhajtja
a korm ányzatot tovább vezetni az öncélú nemzeti állam eszm ényéhez kalauzoló utón. A m a
gyar országgyűlés évkönyvei nem sok olyan
ülést jegyezhettek föl, am elyen a miniszterelnök
beszéde közben először az ellenzéki padsorok
ból csattant föl a tapsvihar, s ez a jelenség
azt mutatja, hogy G öm bös Gyula minden kér
désben olyan hangot ütött meg és a kérdéseket
olyan beállításban tárgyalta, hogy állásfoglalása
a z ország közvélem énye túlnyomó többségének
A Bleyer Jakab képviselőházi beszéde nyo
helyeslésével találkozik.
mán keletkezett kavargás az országos közvéleményt
A nagy beszédben, am elynek világossá is megmozgatta s heves sajtótámadásokon túlmegával vetekedett a n n ak belső lendülete, a mi nőleg az egyetemi ifjúság részéről olyan tünteté
niszterelnök bel- és külpolitikai kérdéseket érin sekben is kirobbant, amelyeket a magunk részéről
tett. Amit a belpolitikáról mondott, az szerves helyeselni nem tudunk, bár ezeket az ifjúság heve
összefüggésben áll a nem zeti m unkatervben le és lángoló magyar érzése bizonyos fokig megma
fektetett irányelvekkel, am ennyiben elsősorban, gyarázza.
Természetes, hogy Bleyer Jakab felszólalását
világnézeti különbségre való tekintet nélkül, a
nem zeti összefogást, a nemzet minden rétegé- | nem tartjuk szerencsésnek, még pedig két okból:
először
a hangja alkalmas volt arra, hogy a ma
nek együttm űködését hangsúlyozta, mint olyan
alapot, am ely elsődleges jelentőségű föltétele gyar közvélemény körében izgalmakat keltsen, má
m inden további reformnak. Eme gondolatm enet sodszor olyan külpolitikai légkörben hangzott el,
során hangoztatta, hogy a z állami igazgatás amely Bleyer egyes megállapításainak, az esemé
megfelelő m értékű csökkentésére és egyszerű nyek találkozása következtében, nagyobb súlyt lát
sítésére, valam int m ag án ak a korm ánynak á t szott adni, mint amilyenekkel azok tényleg ren
szervezésére van szükség, továbbá azoknak a delkeznek. Nem mennénk olyan messzire, hogy
nagyfontosságu kérdéseknek a megoldására, Bleyer Jakabot a magyarországi németség számam elyek a m agyar gazdatársadalom mai súlyos aranyára es kulturviszonyaira vonatkozó statisz.
helyzetével függnek össze. Ezen a ponton hang tika rosszindulatú és tudatos meghamisításával vá
súlyozottan kiem elte a miniszterelnök, hogy az doljuk, de tény az, hogy állításai ezen a ponton
OMKE és a GyOSz gyűlésein mondott beszé sem felelnek meg a valóságnak, amiből követke
deit nem sza b a d úgy értelmezni, m intha az zik, hogy adatait nem a kellő lelkiismeretességgel
agrár M agyarország kérdései a m ásodik sikra mérlegelte, mielőtt a képviselőházban egy elég
szorultak volna, hiszen jól tudja, hogy Magyar- súlyos támadás alapjává tette.
Tény az, hogy a magyaros?ági németajkú
ország m ezőgazd aság én ak boldogulásával áll
vagy bukik s a jövendő fejlődés szempontjából lakosság itt olyan széleskörű jogognak van a birto
egyáltalán nem közöm bös az, hogy a magyar kában, amelyek egyenesen kihívják az összehason
föld kinek a kezén van. Viszont a rosszakaratú lítást azokkal a gyér jogokkal szemben, amelyek
beéllilással szem ben kijelentette, hogy a keres kel az elszakított területeken élő magyarság kény
kedelm i és ipari érdekképviseletek is éppolyan telen tengetni a maga politikai, társadalmi és kul
jelentőségűek a z ország életében, mint mások, turális életét. Nálunk németnyelvű honfitársaink
a n n a k a korm ányelnöknek tehát, aki a nemzeti szabadon használhatják minden vonatkozásban
m unkára hivja föl a m agyar társadalm at, kö anyanyelvűket, nincsenek elzárva a német kuiturtelessége m indenhova elmenni, ahol a harm ó termékektől, vannak német iskoláik és kulturegyeniát megteremtheti. A korm ány term észetes tö sületeik, amelyek számukra megadják a lehetősé
rekvése az. hogy m inden társadalm i réteg szá get, hogy olyanmérvü lelki érintkezést tartsanak
m ára a boldogulást lehetővé tegye, m unkaal fenn a német kultúrával, amekkorának szükségét
kalm akat terem tsen s igy a gazdasági elége érzik. Ez a németnyelvű lakosság a történelmi idők
dettség légkörében sikerrel o ldhassa meg bel folyamán hű képviselője és védelmezője volt a ma
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céllő kormánypolitikához. Viszont ezzel a kérdés
sel kapcsolatban bizvásl állíthatjuk, hogy nálunk
panaszra a kisebbségeknek oka nincsen és szent
meggyőződésünk, hogy Bleyer Jakab is, a minisz
terelnökkel való tirgyalások után, ezzel a meg
győződéssel fog felkelni a zöld asztaltól.
(s.)

H Í R E K .
— Szem élyi hírek . Dr. Antal Géza ref.
püspök a multhéten Debrecenben résztvett a tiszán
túli uj ref. főgondnok beiktatásán. — Dr. Kelemen
Krizosztom pannonhalmi főapái a mullhét végén
meglátogatta a pápai bencés rendházat és több
notabilitásnál is látogatást tett. — Dr. Kenessey
Pongrác, vármegyénk főispánja, dr. Horváth Lajos
alispán iái együtt, kedden a tolnamegyei uj főispán
beiklalásán Szekszárdon volt, ahol a miniszterelnök
is megjelent.
— Egyházi h ir. Molnár István siófoki káp
lán a hittanári vizsgát sikeresen letette.
— K áplánk iren d elések . A veszprémi me
gyéspüspök egyházmegyéje káplánjai közül, a po
litikai Veszprémvá-megyét érintőleg, Tomozer La
jost Pápáról Vaszarra, Keresztes Ignácot Devecserből Kisgörbőre, Egyed Lajost Dígről DeveCBerbe, Benke Lajost Sümegcsehiböl Pápára ha
sonló minőségben áthelyezte. Továbbá az ujmisísek
közül Gál Sándort Bakonyszombathelyre, Paraghi
Bélát Dégre, Szalay Józsefet Somlószöll sre és
Reinhold Kázmért ideiglenesen Pápateszérre küldte
ki káplánnak.
— Első szen táld o zás. Áldozócsütöitökön a
veszprémi Anna-kápotnábnn, illetve Szent Lászlótemplomban ment végbe a katolikus fiú- és leánygyermekek első szentáldozása. A gyönyörű, föl
emelő ünnepély u'án a Mária Társulat, a szokott
módon, szeretetreggelivel vendégelte meg, az Irgalmasnővérak intézetében, a boldog kicsinyeket.
— K onfirm áció. Meghatóan szép egyházi
ünnepség keretében folyt le Á'dozócsülörlökön a
gyermekek konfirmációja a két helybeli protestáns
templomban. A református gyermekek Mókát János
segédlelkész vezetőiével előbb konfirmációs vizsgát
teltek, majd az egyház tagjai közé történt ünne
piek fölvételük következett, amit a lelkész és dr.
Cseresnyés József eg. U. föttnácsos, főgondnok ke
zük megszorításával erősitet'ek meg. A konfirmált
gyermekek Pünkösdkor járulnak először uraszUláhcz. — Az evangélikus gyermekek vizsgája már
vasárnap végbement s Áldozócsütörtökön csak Unnepies konfirmálkozásuk s első úrvacsorájuk tör-
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tént meg. A vizsgáztatást és szertartást Hering
János lelkész végezte s a gyermekéhez mindkét
alkalommal dr. Zauner Róbert gyülekezeti felügyelő
is szép beszédet intézett.
— H ősök em lék ü n n epe. Megírtuk, hogy
május 28 án, Veszprém város polgármesterének
megbízása folytán, ezévben a helybeli Frontharcos
Szövetség rendezi a hősök szokásos emlékünne
pélyét. Az ünnepség, amelyen az egyesületek zász
lóik alatt vesznek részt, a Veszprémi Takarékpénz
tár élőt:i téren fél 11-kor kalenazenés tábori misé
vel kezdődik. A református, evangélikus és izraelita
templomokban 10 órakor lesz az Unnepies isten
tisztelet. Az ünnepség 11 órakor a Rákóczi-léren
lesz a következő sorrend szerint: 1. .Himnusz",
énekli a helybeli dalárdák összkara. 2. Ünnepi
beszédet mond dr. Rhédey Antal ügyvéd. 3. .S z ó 
zat", éneklik a dalárdák. Ezután a katonaság, ha
tóságok, intézetek, egyesületek katonazenével a
szokott útvonalon a hősi sírokhoz vonulnak, 8
azokra koszorút, illetőleg virágot tesznek. Rossz
idő esetén a tábori mise helyett d. e. 10 órakor
a székesegyházban lesz mise, az ünnepély pedig
háromnegyed II kor a színházban kezdődik. — A
HONSz veszprémi csoportjának vezetősége ezúton
is kéri, hogy az ünnepségen a hadirokkantak,
hadiözvegyek stb. minél nagyobb számban vegye
nek részt, hiszen hozott hazafias á'dozatukkal ők
állanak legközelebb az elhunyt hősökhöz.
— A B ethlen G áb o r S zövetség irodalm i
e sté je V eszprém ben. Ahogyan tavaly a Protes
táns Irodalmi Társaság telte, az idén, junius 24.-én
a Bethlen Gábor Szövetség fog magas színvona
lúnak ígérkező irodalmi estét rendezni Veszprém
ben. Az irodalmi estének egyik előkelő szereplője
dr. Balthazdr Dezső tiszántúli ref. püspök, a Ref.
Konvenl elnöke lesz, aki előadást fog tartani. Rajta
kivül valószínűleg még Csécsi Nagy Imre ny. al
tábornagy, dr. Kuthy Dezső ev. lelkész, Harsányt
Zsolt író, Gyökössy Endre költő s a királ/dijas
Veszprémi Dalegyesület is közre fognak működni
a műsor keretében Bilthazár püspók — értesülé
sünk szerint — 25 -én déiig Veszprémben marad
s itt vasárnapi prédikációt tart a ref. templomban.
A helybeli református és evangélikus egyházak
vezetőségei már megteték a kezdő lépéseket az
irodalmi est itteni előkészítésére és szereplőinek
méltó fogadására.
— K isfaludy S án d o r h itveséről, Szegedy
Rózáról közöl cikket a Magyar Lányok legutóbbi
száma. Tulsek Anna regéiyfolytatásán kivül Ego
elbeszélése, ifj. Krúdy Gyula novellája, Z. Tábori
Ptroska verse, Szederkényi Anna cikke, Kosá-yné
Réz Lola: „Levele egy kisleányhoz", az „Óra* c.
regény folytatása, számos illusztráció stb. teszik
teljessé a Magyar Lányok at, amelyhez melléklve
v-rn az „Otthonunk" c. dús tartalmú melléklet.
I Mutatványszámot a kiadóhivatal k ü ld : Bpest, VI.,
Andrássy-ut 16.
— A veszprém i MANSz k özgyűlése. A
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének vesz
prémi csoportja május 30.-án, jövő kedden d. u.
5 órakor a városház tanácstermében rendes köz
gyűlést tart a következő tárgysorozattal: I. Meg
nyitó. 2. Jegyzőkönyv fölolvasása. 3. Titká'i je
lentés. 4. Zárószámadás fölolvasása és a jövő évi
költségvetés előterjeszt őse. 5 Megüresedett tiszt
ségek választás utján leendő betöltése. 6. Indítvá
nyok. 7. Zárszó. A tagokat ezúton is szeretettel
meghívja és teljes számban való megjelenésüket
kéri az elnökség. — A közgyűlés előkészítése cél ■
jából most kedden délután a MANSz választmányi
ülést tartott dr. Kenessey Pongrácné főispánná el
nöklétével, aki kedves szavakkal emlékezeti meg

egy éve történt elnökké vá'asztásáról. Ekkor csak
rövid programot adhatott, de magyar asszonytár
sai összetartása és segítő munkája nem remélt
szép eredményt biztositotl, amiért a tisztikarnak
köszönetét mondott és kérte, támogassák őt to
vábbra isimunkásságában. Ezu'án a közgyűlés tárgysorozatával s több belső üggyel foglalkoztak, vé.
gül az első fagylalt-est részleteit tanácskozták meg.
— A nyák N a p ján a k m e g ü n n e p lése a re 
fo rm átu so k n á l. A veszprémi református egyház
meghatóan szép ünnepséggel áldozolt vasárnap
délután az édesanyák tiszteletének. A templomban
lefolyt ünnepséget Demjén Márton ny. esperes,
lelkész emelkedett szellemű, buzgó imája vezette
be, majd Poór Rózsika VI. o. elemi tanuló szavalt
egy alkalmi költeményt édesen. A szárnyaló ün
nepi beszédet dr. Cseresnyés József egészségügyi
főtanácsos, az egyházközség főgondnoka mondotta
s gyönyörű gondolatokkal emlékezett meg a legnemes bb érzésről, az anyai szeretetről. Csányi
Énei 1. keresk. isk. tanuló kiváló szavalata, Agardy
Jenő VII. o. gimn. tanuló szép hegedüjátéka, va
lamint a Makay Zoltán ig.-taniló által vezetett
gyermek-énekkar dicséretes énekszáma tetlék tel
jessé az ünnepélyt, amelyet gyülekezeti ének nyi
tott meg és zárt be. Ezután a nő- és leányegyesü
letek kedves szereletvendégséget rendeztek.
— H alálozás. Máler Zemplényi Mária Irén,
az Angolkisasszonyok veszprémi intézete tanitőnőképzőj nek igazgatója, május
18.-án, rövid
szenvedés és a halotti szentségek fölvétele után,
65 éves korában elhunyt. Halála mély gyászba
borította szerzetesrendjét és tanítványait, akik na
gyon tisztelték és szerették a kiváló tehetségű és
igazságos igazgatónőjüket. Temetése igen nagy
részvét mellett 20.-án ment végbe s az alsóvárosi
temetőben, a rend sírboltjában helyezték örök nyu
galomra.
Özv. Friedrich Bíláné sz. Tdí/LErzsébét má
jus 21.-én, életének 72 évében, hosszas szenvedés
és a törödelem szentségének ájtalos fölvétele után
elhunyt Veszprémben. Gyermekei: Mariska és Jenő
egy jóságos, szeretőszivü anyát vesztetlek el a bol
dogulván, akinek ha'ála 23 án, az alsóvárosi te
metőben végbement temetésén is megnyilatkozott
őszinte részvétet váltott ki. Gyermekein kivül még

Royal Signet
a m e r ik a i h o rd o z h a tó

írógép
á ra

am ai zsebekhez alkalmazkodik
44 billentyűs, négy soros,
könnyen kezelhető, minden
strapát kibíró erős szerkezetű
Á ra i
készpénz

6 havi részlet
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A gép kapható és megtekinthető

FODOR FERENC
könyv és papirkereskedésében.

1933. május 28.

(XXXV. LV1I1.—22. szám.) 3.

VESZPREMVARMEGYE
tapasztalataikról. A búcsúzó vendégeket a vonat
lóval gyönyörködtette a bpesti vendégeket. Majd
indulásához isméi nagy néptömeg kisérte ki, bi
zonyságot téve a főváros lakói iránt érzett rokonszenvéről, magyaros vendégszeretetéről. A Városi
Idegenforgalmi Hivatal, élükön Bokrossy Jenő m.
főtanácsossal, ia ki vette a részét a fogadás, vala
mint a kitűnő program és a pontos kalauzolással a
munkából és legnagyobb részben az ő érdemük,
hogy a vendégek egy kedves kirándulás felejthe
tetlen emlékével búcsúztak el tőlünk.
— Pápán Is virágosak lesznek az utcák.
Pápáról jelentik: Hamuik János, Pápa város uj
polgármestere programul tűrte ki, hogy a városut
cáit, ahol tehet kivirágozza. A kocsi és gyalogutak
közötti járdaszigeteket feltörik és virágágyakkal
ékesítik fel. Az első ilyen kísérlet a héten történt
meg a Széchenyi-utcában, amit nagy örömmel
fogadott a közönség.

testvérei, valamint a Cselt-, Marzenaurer-, Waltntin- és Schandl-családok gyászolják.
Piatsek Gyula gyógyszerész május 23.-án,
75 éves korában, hosszabb betegeskedés után el
hunyt Pápán. Utolsó útjára 25.-én kísérték ki nagy
részvét mellett. Haláláról, özvegyén kívül, a Pápai
Takarékpénztár igazgatósága adott ki gyászjelen
tést, amelynek tagja volt.
— A képkiállltás a nagy érdeklődésre való
tekintettel csütörtökön, juniua 1.-én zárul. Számos
kép cséréit eddig is gazdát, ami nemcsak annak
tulajdonítható, hogy a tárlat anyaga nívós, komoly
képekből áll, hanem annak is, hogy néhány pen
gős havi részletre lehet értékes eredeti festményt
vásárolni, pénz nélkül, mert az első részlet csak
szeptemberben fizetendő. A szép eredménynek mi
is örülünk, mert az é'énk vásárlási kedv talán a
gazdasági helyzet javulásának előjele is.
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— A MANSz első fag y lalt estéje. Amint
már jelentettük, a veszprémi MANSz junius 1.-én,
jövő csütörtökön este 9 órakor a helybeli Nemzeti
Kaszinóban rendezi első nyári fagylaltestéjét. Aho
gyan a MANSz teadélulánjai, azonképen ez a fagy
lalteste sem szorul külön reklámra, mert amiként
a teákon, bizonyára itt is nagyszámú közönség
fogja a fagylalteste kellemességeit élvezni. Mégis
a kiváncsiak kielégítésére titokban elpletykájluk,
hogy az egyesület agilis vezetősége, élén dr. Kenessey Pongrácné főispánnéval, máris szorgosan
buzgólkodik, hogy a kaszinói estén finomabbnál
finomabb fagylaltok, parfék és sütemények várják
a közönséget olyan mennyiségben, hogy jó néhiny
száz vendégre vár majd azoknak élvezetes elfo
gyasztása.
— Az iparos cserkészcsapat zászlószen
telése. Amint már jelentettük, a 475. sz. Assziszi
Szent Ferenc cserkészcsapat junius 11.-én szen
teli fel uj csapatzászlóját. E napot a csapat pa
rancsnoksága „cserkész-nappá" avatja, gazdag és
változatos műsorral. A Petőfi-szinházban lezajló
műsoros est kedves meglepetést nyújt majd a vá
ros közönségének: a csapat jótevője, erdőten
geri CseUnyi József, a Nemzeti Színház művésze
fog vendégszerepelni. Vitéz Faragó Ede orsz. ve
zetőtiszt pedig a dzsemboriról tart előadást. Az
esti ünnepélyre a csapat parancsnoksága olcsó
hetyárakat állapított meg, jegyek elővételben Pósa
Endre üzletében kaphatók. Szives támogatást és
pártfogást kér a parancsnokság.
— Filléres gyorsvonat V eszprém ben. Óri
ási közönség érdeklődése mellett menetrendszerű
pontossággal futott be vasárnap d. e. 9 35 kor a
Budapestről érkező filléres gyorsvonat, amely kö
rülbelül 1500 ulast, vendéget hozott magával, akik
közül azonban igen sokan már Várpalotán és Hajmáskéren leszállónak. A gyönyörű lobogó és vi
rágdíszbe öltöztetett városi állomáson az érkező
vendégeket dr. Horváth Lajos alispán és dr. Btrky
Miklós polgármester, a vármegye és város képvi
selői fogadták, a katonazenekar pedig több indua zenekar hangjai mellett az érkezők a Kossuth
Lajos-utcán át a városba vonultak, ahol megtekin
tették a város minden nevezetességét, ezek közül
különösen azonban a gyönyörűen ápolt és par
kírozott Erzsébet-liget, valamint az egész Dunán
túlon hires múzeumunk és annak érlékesebbnélértékesebb műtárgyai nyerték meg a vendégek tet
szését A délután folyamán a legnagyobb része
a város kedves kiránduló helyeit látogatta meg és
a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkoztak

— Anny Ondra é s Hermann Thlm lg fő
szereplők a „KIKI" c. filmben, a moziban, szom
bat-vasárnap. A sziniévad befejeztével ismét meg
indulnak a népszerű filléres előadások. Szetdáncsütörtökön filléres helyárakkal „Egy dal, egy csók,
egy leány". Főszereplői: Eggert Márta, Gustav
Frőhtich, Halmay Tibor.
— A U -e s vadászok hősi em lék avatása.
Ahogyan már közöltük, a volt cs. és kir. 11. tá
bori vadász-zászlóalj az elesett bajtársai emlékére
Győrött fetáltitott emlékművet bensőséges ünnep
ség keretében junius 5.-én, Pünkösd hétfőjén lep
lezi le. Az avatóbeszédet József kir. herceg mondja.
Az ünnepségre szeretettel hívják meg minden baj
társukat, családjukkal együtt, valamint a hősi-ha
lott bajtársak hozzátartozóit. Akik az ünnepen
E lő z d m eg a n a g y o b b b a j t ,
Ba YEr P ü RGO e n y h é n h a j’t ,

Egészségnek mit sem 4i*t,
Utánzattól szenvedsz k&rt.

P a p ír á r u k
iró- és rajzszerek,
üzleti könyvek,
diszlevélpap írok,
hangjegyek,
amagyarkönyvpiac
újdonságai

Államsorsjáték
húzás:

junius 8.-án
Szűcs Ede Bankháza
Veszprém.

résztvenni akarnak, szándékukat minél előbb kö
zöljék (cim: Tizeneggyes vadászok emlékmű bi
zottsága Győr) s a bizottság a MÁV összes vo
nalin 33°/oos kedvezményre jogosító igazolványt
küld. Kívánatra lakásról is gondoskodnak. Az
ünnepi ebéden egy teríték 2 P. A vonattal érke
zőket a vasútállomáson várják.
— Adományok Laczkó D ezső szobrára.
A Veszprémi Piarista D ákszövetség utján ada
koztak : Nagy Béla Pápateszér 5, dr. Vincze Gyula
Bpest 5, Sági Gyula Nemesvámos 4 P. összes
kamatozó betét 2285 76 P. Ugyanezen célra a He
rendi Porcellángyár R. T. Horvay Jínos szobrászművésznek 45 cm. magas herendi porcellinból
készült Krisztus-szobrát ajándékozta. A 60 P ér
tékű Bzobrot az emlékmű bizottság a közönségnek
felajánlja, venni szándékozók forduljanak a vár
megyei múzeumhoz, ahol a remek szobor a dél
előtti hivatalos órákban megtekinthető.
— A Balatoni Szövetség a Balaton szép
ségeiért. Bfáredtől jelentik: A B .latom Szövetség
képzőművészeti szakosztálya Kampis János festő
művész előadása mellűt elhatározta hogy módot
és lehetőséget keres aziránt, hogy minél több fes
tőművésznek alkalmat nyújtson a Balatonvidék
természeti szépségeinek tanulmányozására. E cél
ból kéri azokat a nyaraló- és szőlőbiitokosokat,
akiknek ingatlanai szebb balatoni vidéken feküsznek, szíveskedjenek rövidebb hosszabb ideig egyegy festőművésznek természetbeni ellenérték mel
lett szállási felajánlani. Akik erre hajlandók, a Ba
latoni Szövetségnek jelentsék be.
— K ö n y vn y o m dá t 4o k ö n y v k ö tő i m u n k á 
k a t tea W e b b e n é e le g o y o r e e b b a n k é w i t FO D O R
F E R E N C k ö n y v n y o m d á ja é s k O n y v k O t é w a to f
V o w p ré m .
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A VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztőségének é s kiadóhivatalának
telefonszám a 66.

— Már jár a postaautóbusz az esti pesti
vonathoz. Megírtuk, hogy a polgármester, a ke
reskedők és iparosok kérésére, lépéseket tett a Kül
sőpályaudvarra járó postaaulóbusz visszaállítása
iránt. Most a veszprémi postafőnökség azt közli,
hogy további intézkedésig május 27.-től, ma szom
battól kezdve még egy járalpárt állítottak be,
amely a főposla elől 22 órakor indul és a Külsőpályaudvarra 22 16 órakor érkezik. Ezáltal csatla
kozás lesz a 22.15 órakor érkező ujdonbóvári
vonat és a bpesti utasokat hozó 22.25 órakor ér
kező szfehérvári sinautóhoz. A járat 22.30 órakor
indul a város felé és a főposta elé 22.46 órakor
érkezik.
— „ T a n in té ze te k —In te rn á tu so k T á jé k o z 
ta tó C ím tára 1933—1934. ta n é v re " címmel II.
bővitett kiadásban most megjelent munka részle
tesen ismerteti a neveléssel és oktatással kapcso
latos összes tudnivalókat. A szülők tízezrei telje
sen tájékozatlanok, hogy gyermeküket melyik tan
intézetbe, melyik internátusba, milyen pályára ad
ják. Ez a Tájékoztató Címtár nélkülözhetetlen és
hasznos szolgálatot tesz a szülőknek. A rendkívül
ügyesen és áttekinthetően összeállított cimtár-tájékozlatót 20 filléres bélyeg portómegtérilés ellené
ben bárkinek ingyen és bérmenlve küldi meg a
kiadó: Erdős József hirdetési irodája, Budapest,
VI., Teréz-körut 35.

V e s z pr é m b e n , Szent Imre-tér 12. szám alatt
Géczy Já n o s villanyszerelő házában
épület és diszműépület- és géplakatos,
bádogos műhelyt nyitottam.
vlzvezetékszerelő-m űhelyt nyitottam .
Elvállalok e szakmákba vágó mindenféle
uj munkát éi szakszerű javításokat.
A n. é. közönség szives pártfogását kérem.

B auer László

Elvállalok e szakmába vágó mindenféle
uj munkát és szakszerű javi'ásokat.
A n. é. kózónség szives pártfogását kérem.
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Beiczer Ferenc
épület- és disznübádogos.

épület- és géplakatos, vizvezetékszerelö.
K ö lt s é g v e t é s s e l d ijt a ls n u l s z o lg á lo k .

— P o sta h iv a tal A k aratty án . A soproni
postaigazgatóság közli, hogy a Veszprémvármegyében fekvő, távbeszélővel egyesített Balatonakarattya időszaki póstaügynökséget távbeszélővel
egyesitett IV. osztályú időszaki postahivatallá ala
kítja át és junius 15.-én megnyitja.
— R ózsahegyi K álm án szerep lése P á p á n .
Pápáról jelentik: Rózsahegyi Kálmán, a Nemzeti
Színház örökös tagja, szerdán vendégként fellé
pett Deák Lőrinc Pápán játszó színtársulatánál és
kedvenc szerepében: „A vén gazem berében óriási
sikert aratott.
— S zerkesztő i ü zen etek . H. V. Ácsteszér.
Alkalmas időben foglalkozni fogunk a kérdéssel.
— Devecseri tudósító. Miéit a mély hallga'ás már
hetek óta ? — Vidéki tudósítóknak. Kérjük, hogy
a pünkösdi szám részére már lehetőleg szerdán
szíveskedjenek a tudósításokat beküldeni. Csü
törtökön az előző napi fontosabbak jöhetnek. Ha
bár Husvét előtti hasonló kérésünket k. tudósítóink
figyelmükre nem méltatták és a hét közbe (csü
törtökre) eső ünnepeket sem igen tekintették, mégis
reméljük, hogy mai fölhívásunkat megszívlelik és
annak eleget tesznek. Mi nem szeszélyből, hanem
nyomdatehnikai okokból kérjük ezt.
— Ami természetes, abban lehet bízni,
Ki „Igmádit" használ, nem fog csalatkozni.
— Az eg y k o r b o ld o g talan szerelm ü apa
három fia különböző utakon eltalál az igazi bol
dogsághoz s fölépítik apjuk rombadölt hitét és
életörömét is. Gert Rothbeig kitűnő regényét Ruzitska Mária finom tollal fordította le. Megjelent
a Milliók Könyve legújabb számaként,!ára 20 fill.,
kapható mindenütt.

K ö l t s é g v e t é s s e l d ij t a l s n u l s z o lg á l o k .

filmsztár játszik. A sziniszezon végével ismét
megkezdődő népszerű előadások sorozata ennél
jobb filmmel nem indulhatott volna meg.

KÖZ G A Z D A S Á G .
* A G a zd a ság i E gyesület so m ló v ásárhelyl te n y é sz á llatd ija zá sa . Amint már jelentet
tük, a Veszprémvárm. Gazd. Egyesület a „Falu"
Orsz. Földműves Szövetséggel, a vármegyei éa de
vecseri járási kir. gazd. felügyelőségekkel és mezőg.
bizottságokkal, a várm. lótenyésztő bizottsággal, a
szarvasmarha- és baromfitenyésztő egyesületekkel
karöltve, valamint a földműv. miniszter, Veszprémmegye törvényhatósága és afelsődunántuli gazdakamara erkölcsi és anyagi támogatása mellett
Somlóvásár helyen junius 4. én, Pünkösd vasárnap
ján rendezi ezévi második lenyészállatdijazását. Főt-

Legújabb
■ ■ ■ ■

—- A fillér m eg b ecsü lésérő l irt cikket Z.
Tábori Piroska Az Én Újságom legutóbbi számá
ban, Babay József folytatja regényét és egy le
gendás történetet irt Van egy olasz mese is. A Ma
gyar Könyvnap ismertetése, Bendek Rózsi gyermekregénye, számos kép, rejtvény stb. tölti ki Az
En Újságom legutóbbi számát. Mutatványszámot
küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16.
— A m ozi m ű so ra. Ma, szombaton (27.)
fél 7 és 9, vasárnap (28.) fél 7 és 9 órakor:
nK lK I“ (Színésznő szeretnék lenni), egy édes kis
lány vidám története. Főszereplők: Anny Ondra
és Hermann Thimig. Kiki őnagysága rátukmálja
magát egy színigazgató nyakára s addig nem
nyugszik, mig otthonában is egyeduralkodónő nem
lesz. Elragadó humor és Anny Ordránál is uj já
tékstílus a filmet élvezetessé és vidámmá teszik.
Bpesti bemutatóján tökéletes sikert aratott. Előző
leg híradók és nagyszerű kisérő műsor. Itt említ
jük meg, hogy ezekre az előadásokra váltandó je
gyeknél a „Kadettkisasszony" előadásának jegyei
ellenében a pénztár a filléres helyáraknak megfe
lelő összegeket visszatéríti. — Szerdán (31.) fél 7
és 9, csütörtökön (jun. 1.) 4 és 9 órakor filléres
helyárakkal reprizben nEgy dal, egy csók, egy
leánym, Bolváry Géza hatalmas sikert aratóit filmje.
Zenéjét szerezte: Róbert Stolz. Főszereplők: Eggert Márta, Gusztáv Fröhlich, Haimay Tibor, Oreil
Theimer, Fritz Grünbaum, Oscar Sima és Paul
Morgan. A film meséje kitűnő, egytől-egyig neves

v sh * * < ,

*"*a r d , O ^

rádiók
b e sze re zh e tő k

FODOR FERENC
könyv- é s p ap irkereskedésében

Református Nőnevelő Intézet, Pápa
M in d e n g a z d a o lv a s s a
a h ir d e t é s é t , h a a

* N agyot csö k k e n t a várm egye állatállo
m ánya. A vármegyei klr. gazd. felügyelőség be
fejezte az idei tavaszi állalösszeirást, ami a múltévivel szemben lényeges csökkenést mutat. És
pedig: szarvasmarhánál I5'5, lónál 3 7, serlésnél
16 2, juhnál 24 5 ”/o-ot. A lónál mutatkozó kis
méretű csökkenés nem jelentős, a szarvasmarhaállomány ezévben az 1926. évi létszámra sülyedt,
a sertés- és juhállomány pedig a világháború óla
legalacsonyabb létszámra esett le. A nagyarányú
állalc8ökkenés oka nem a tavaly is elég kedvező
volt állatviszonyokban, hanem a roszz gazdasági
viszonyokban kereshető, mert a bajokkal küzdő
gazdák leginkább az állatoktól váltak meg,
* A p á p a i g a z d a s á g i iskola g a zd a n a p ja
D e v ec serb en . A Pápai M. Kir. Mezőgazd. Szak
iskola Önképző Gazdaköre május 28.-án d. u. 3
órakor Devecserben, a Kulturházban gazdanapot
rendez gazdag és változatos programmal, amely
nek hazafiasán szórakoztató és tanulságos részei
lesznek. A gazdaifjak Pápáról a reggeli vonattal
érkeznek Devecserbe, ahol impozáns fogadásban
lesz részük, a gazdagyülés előtt szentmisét hall
gatnak és megkoszorúzzák a devecseri hősök és
vértanuk sírját.

Dr. WALTER SZEMINÁRIUM
legolcsóbban és biztos sikerre! készít elé
középiskolai összevont
m a g á n v i z s g á k r a é s é r e t t s é g ir e .
V i d é k i e k n e k le v e le z ő o k t a t á s .

Kimerítő prospektus.
(Válaszbélyeg.)
Budapest, József-körut 2 szám. (Rákóczi-ut sarok.)
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gyermekjátékok
nagy választékban, legjutányosabban

F e l v é t e l i k é r v é n , « k ju n i u s S O .*ig k ü l d k e t S k b v .

legkemisre részleles (éjékozutőt küld u Igazgatóság.

* A K eresk ed ő k T á rs u la tá n a k tisztújító
közgyűlése. A Veszprémi Kereskedők Társulata
vasárnap tartotta tisztújító közgyűléséi a tagok
nagy érdeklődése mellett. Kulcsár Károly elnök
részletesen beszámolt a társulat három évi műkö
déséről, nagy elismeréssel szólott a kora miatt le
mondott Kelemen Imre elnök munkájáról és be
jelentene, hogy a Kereskedők Társulata mindig
mindent megtelt a tagok érdekében úgy a ható
ságoknál, mint országos viszonylatban, bármilyen
sérelem érte a kereskedelmet. Ezután a tiszlujilás
következeit, amely N ay Jakab keresk. tanácsos,
társulati diszelnök vezetése alatt folyt le s annak
eredménye a következő : elnök: Kulcsár Károly,
társelnök: Tauszig Miksa, alelnökök : Fekete Gyula
és Fodor Ferenc, pénztáros: Hacker Emil, ellenőr:
Braun Ferenc, számvizsgálók: Benedek Pál, Kövessy Sándor és Gunszt Károly háznagy: Steiner Viktor, ügyész-titkár: dr. Lengyel Jenő, jegyző:
Reininger Imre. Ezenkívül választottak 24 lagu vá
lasztmányt és megalakították az iskolabizottságot is.

L e g s z e b b k iv it e lű

T anitónőképző intézet.
Gondos, vallásos nevelés. Egészséges elhelyezés.
Bóséges ellátás. Bakonyi levegőjű nagy park. Ten128
nlsz és korcsolyapálya, játszótér.

hajthatók: Bikák, tehenek, Aszók, melegvérű kancák
és 2 évesnél idősebb kancacsikók, mangalica és
yorkshirei kanok és kocák, kosok és anyajuhok,
tyúkfélék, pulykák, ludak, kacsák, galambok, házinyulak. A fölhajtas ideje: Szarvasmarhák, lovak,
sertések és juhok junius 4.-én reggel 8 óráig
Somlóvásárhely község vásárterére hajlandók fel,
mig a baromfiak junius 3.-án déli 12 óráig kül
dendők be. Díjazások: Kisgazdák részére: a légjobb üsző után a Faluszővelség vándordija, ezen.
kívül arany-, ezüst- és bronzérmek, valamint ok
levelek és pénzdíjak. Uradalmak részére: a leg
jobb bika után járási vándordíj, további oklevelek.
Térdijak: Szarvasmarhák és lovak után drb.-kint
1 P, sertések, juhok után drb.-kint 50 fill,, barom
fiak után törzsenkint 50 fillér. Belépődíj személyenkinl 30 fillér.

6 —12 h a v i r é s z l e t r e

V eszp rém .

P o lg á r i le á n y is k o la . I n t e r n á t u s .

1933, május 28,
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kaphatók F O D 'IR FERENCkönyvkereskedésében
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SZÍNHÁZ.
Nyitott ablak.
(Operelt bemutató.)
.H ites, táncos, mozi-operelt“-nek hirdették,
amiból csak annyi az igaz, hogy ez a darab Bpesten is hirtelen lepottyant a hir szárnyáról. Nyári
arénában vagy cirkuszban teljesen megfelelne, mert
az összefüggéstelen, sok helyütt nem is újszerű ko
mikus jeleneteken, amelyek egy hülye tót katona
butaságából keletkeznek, éppúgy lehet nevelni,
mint az augusrtok ostobaságain. És .szaft" is van
hozzá bóven. De egy színház deszkáit lealacsonyí
tani vele, merénylet a művészet géniusza ellen.
Zenéje alig van, az is elég értéktelen, igy hát
semmiképen sem operett. A szombati bemutatón
kevesebb, vasárnap este nagyobb közönség mula
tott az előadáson s különösen Kórössyn, aki a
gügye katonát ugyan igen valószinütlenül alakitolta,
de a trágárságokat annál jobban kifejezésre jut
tatta és kitünően táncolt. Jurik Ica most is igen
bájos volt, de a megesett szakácgné szerepébe
pgyáltalán nem illet finom, decens egyéniségével.
Általában a jó színészeknek nem volt módjukban
a széttagolt darabban érvényesülni, pedig Nőti
Margit és az ügyesen táncoló Szokoly, Fülöp,
Ffildessy és Mihályi Mária, kisebb szerepeikben
Ölvedy Zsóka, Sümegi, Sarlay, Horn, Várady stb.
mindent elkövettek a siker érdekében. A darab
deslruáló szelleméhez méltó volt a rendezésnek az
a pongyolasága, amely a békebeli közösbaka zub
bonyhoz mai nemzeti hadseregbeli sapkát rakott
a katonák fejére, s hogy az énekesek-tancosok sem
mindig voltak együtt a zenekarral.
(m. 1.)

Pillangó.
(Operetibemutaló.)
Szilágyi-Kardos-Kóla operettje kedden telt
házat érdemelt volna. Az ügyes, fordulatos szöve
get s a jól ismert slágereket elsőrendű előadásban
kapta a közönség. A Pillangó testvérei nem tud
ják, hogy az ö síigoru .kismamájuk" éjjel mint
revütáncos keresi a pénzt számukra. A Pillangó
huszonegyedik születésnapján, amikor először
lenne szerelmes, megkéri kezét öreg, ideális ba
lálja, a kegyelmes úr, s ezt ő, bár nehé: szívvel,
elfogadja; azonban a márodik felvonás bonyodal
mai után a kegyelmes belátjr, hogy néki félre
kell állni a szerelmesek utjából. A nagyvhági
táncosnő és polgári kismama keltős szerepében
Sz. Patkós Irma megint művészit nyuj olt. Ra
gyogó ének- és táncmdásál főkép a második fel
vonás tangójában érvényesített;, mindig elegáns
és hódiló partnerével, Nagy Gáborral (földbirto
kos). Nagyon tetszett Jurik Ica a néki való bakfisszerepben. Vele együ'.t Kőrössy (házilaniló) tar
totta derültségben a nézőteret. Nagyszerű táncaikat
többször megujrázlatták; ők a közönség kedven
cei. Rónai (Kurlánder) és Sümegi (a kegyelmes)
karakter szerepeikben nyújtottak igen jót és kap
tak tapsokat Szépek voltak Miklós Gyula több
ször vátoztalott díszletei, főleg a második fel
vonásban.
B. J.

É rik a buzakalász.
(Operetlbemutató.)
A színtársulat utolsó előadásainak sorozati
ban, Jurik Ica és Kőrössy Zoltin julalomjátékakép,
csötörtökön mutatták be ezt az operettet, amely
ugyan szintén nyári darab (tavaly a bpesti Nyári
Operettszinházban adták), de úgy kedves, vidám
szövegével, mint Szlatinay Sándor hangulatos,
ritmikus muzsikájával magasan kiemelkedik a nap
jainkban .gyártolt" operettek közül. Tulajdonképen
Ujházy György nálunk is ismert .Beleznay asszo
nyok" c. vigjátékának zenés változata s az átala
kítást Keller Dezső végezte dicséretes hozzáértés
sel. A szépszámú közönség igen jól mulatott a
darab ötletes-humoros jelenetein és viharosan ün
nepelte a jeleskedő színészeket. Különösen Jurik
Ica és Kőrössy részesült sokszoros tapsorkánban
és többszörösen ismételniök kellett ének- és tánc-

Poloskát irt ciánnal
F i s c h e r S z - f e h é r v á r , K o s s u t h u -6

olcsón, diszkréten,
garantáltan.
74
Veszprémi megbízott:
S c h l ö a l . R ohonczy-tér 1. sz.
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Ily e g y s z e r ű
a nag ym o sási
Egy egészen új szoppan
— óriási segítség. Dús
habzóképessége felesle
gessé teszi o fáradságos
dörzsölést és o fehérnemű
megkínzásáf! Jegyezze
meg jól az új A B C t !

SZAPPAN
duettjeiket. Sz. Patkós Irma kiválóan énekelt s az
angol lány hibás magyar beszédét túlzás né'kül
adta vissza. Nagy Gábor nagyszerű magyar alak
éa éneke is igen szép voll. Fülöp, ez a sokoldalú
színész és Garami Jolán az öregeket alakították
kedvesen. A többi szereplő is nagyon jó volt.
(m. /.)
Sulam ith Mérsékelt érdeklődés mellett hét
főn a „Sulamithu c. daljátékot újította föl a szín
társulat. Sziklai igazgató ezen az előadáson is be
bizonyította társulatának sokoldalúságát. A cím
szerepben Sz. Patkós Irma isméi nüvelte babérai
számát, mint drámai művésznő is. Partnere. Nagy
Gábor Absolon szerepében csillogtatta jálék- és
énektudását. Jurik Ica, mint a főpap leánya, meg
rázó erővel adta vissza a gyermekeit, valamint
férjét sirató asszony szerepét. Fülöp, Láng, a
szolga szerepben, Szokoly (kár, hogy néha túlzott
komikumában) és a három kérő, Földessy, Kő
rössy és Sarlay nagy mértékben jáuliak a darab
sikeréhez. Külön dicséretet érdemel a kórus, fe
gyelmezett é i jó összetanultságáért, valamint az
Endre karnagy által vezényelt zenekar.
(t. I.)
C igánybáró. Zsúfolt nézőtér előtt, a Vesz
prémi Polgári Dalegyesület kiváló rendezésében,
szerdán ezt a kedves tárgyú, gyönyörű zenéjü
operettet littuk felelevenítve. A nagyszerű szereposztás, valamint a zenekar által tökéletesen érvényrejuttatolt Strauss-zene csak növelte a darab által
kiérdemelt forró sikert. A főszerepben Sz. Patkós
Irma és Láng Alfréd pompás u a nehéz feladato
kat is könnyen megoldó énekművészeiében gyö
nyörködtünk. Földes Erzsi tiszta, finom szoprán
jával ezalkalommal mutatkozott be először a kö
zönségnek, megérdemeli nagy sikerrel. Nagy Gá
bor rokonszenves szerepében elsőrendű voll. Fülöp
és Sarlay kitűnő humorukkal szolgáltak rá az elismeréire, különösen Fülöp remekelt. De a többi
szereplők is tudásuk javát nyújtották és meglát
szott, hogy a szűnni nem akaró tapsvihar fokozott
jókedvre hangolta őket. Külön dicséretet érdemel
a Polgári Dalegyesület minden tagja és kiváló
karnagya: Rhosóczy Rezső, akik az első felvonás
szünetében egy műJalt és Sirauss „Kék dunakeringő“-jét nagy tudással énekelték, amiért meleg
elismerésben volt részük. Az előadás az országos
dalosversenyen résztvevő dalegyesület utialapja ja
vára szolgált.
(thj.)
A szín társu latn ak u to lsó h á ro m n a p i e lő 
a d ása i, Négy heti ilttartózkodás után az ország
ban legelismertebb színtársulat búcsút vesz tőlünk.
Az utolsó bucsuelőadások a következők: Ma,
szombaton d. u. filléres helyárakkal ifjúsági, né
pies és katona előadásul mJdnos vitéz", a legszebb
magyar daljáték. Este és vasárnap este is bemutóra kerül a legnagyobb revüoperetl, amelyhez
hasonlót még moziban is alig lá tn i: az „Ezerjó*.
Szebbnél-szebb énekek, jobbnál-jobb táncok és
rendkívül sok mulatságos jelenet teszi emlékeze
tessé a bemutatót. Vasárnap utolsó délutáni elő
adás, olcsó helyárakkal: „Étik a buzakalász",
mulatságos, nagy táncos operett. Hétfőn este utolsó
előadásul, a társulat valamennyi elsőrangú tag
jának fölléplével, nagy műviszkabaré.

IRODALOM ts M ŰVÉSZET.
(K itűnő iró -g á rd a ) vonul fel Herczeg Fe
renc gazdagon illusztrált hetilapjában, az Uj Idők
ben : Csathó Kálmán regénnyel, Székely Tibor,
Pásztor József, Majihényi György, Krúdy Gyula
válogatott elbeszélésekkel, Farkas Imre, Zsigray
Julianna, Ebeczgy György, Molnár György érde
kes cikkekkel. A lap gazdag tartalmát a divat, a
kertészet, szépségápolás, konyhaművészet és szer
kesztői üzenetek gyarapítják. A külföldi irodalmat
egy jóízű regény képviseli A. Bőrend tollából.
Művészi é i érdekes képek egész sora diszili ezt
a számot is. Az Uj Idők kiadóhivatala: Bpest,
VI. Andrássy ut 16 , bárkinek küld díjtalan mutat
ványszámot. Előfizetés negyedévre 6 4 0 P, egyes
szám 50 fillér.
(A „M agyar M űvészet44) legújabb, májusi
számát a Hóman Bálint kultuszminiszter által a
Műcsornokban rendezett első Nemzeti Képzőmű
vészeti Kiállítás bemutatásának szenteli. A beve
zető cikket Lyka Károly irta. A füzet a kiállítás
kimagasló értékeinek sorozatát kitünően sikerült,
nagyméretű reprodukciókban mutatja be. A rova
tok is igen gazdagok, köztük találjuk a külföldi
művészeti események híreit egybegyűjtve. Tartal
mas kritikai rovat zárja be az Athenaeum nyom
dában szépen kiállított s a mélynyomásos képek
százaival díszített, kitűnő magyar folyóiratot, amely
nek előfizetése, lesvállitoitan, negyedévre 7 50 P.
Illusztrált tájékoztatót szívesen küld a kiadóhiva
tal: Bpest, Erzsébet körút 7.
(P á p a i szerző s ik ere K örm enden.) Pápá
ról jelentik: A Körmendi Testedzőkör műkedvelői
vasárnap előadták Sándor Pál pápai ref. kollé
giumi tanárnak, az ismert színműírónak „Ádám
néni Éva bácsi- c. egyfelvonásos, pompás bohó
zatát. A jelenvolt szerzőt a közönség meleg óvációban részesítette s a városbiró üdvözlő beszéde
után szép babérkoszorút nyújtottak át neki.
(F elhívás a m agyar m űvészekhez.) A gróf
Haller Gábor és Csermely István vezetíse alatt
á'ló Országos Magyar Művész Céh Szervező Bi
zottsága ezúton kéri a vidéken élő iró, festő, zene
szerző, szobrász és építőművészeket, h)gy eddigi
működésüket ismertető és válaszbélyeggel ellátott
levél kíséretében címüket, a bővebb tájékoztatók
szétküldése végett, Csermely István iró, Kaposvár,
címre postafordultával beküldeni szíveskedjenek.

Rádiók, írógépek részletfizetésre Fodornál!

TISZA SZÁLLODA
B U D A P E S T , VII., Baross-tér 19.
a K e le t i p á ly a u d v a r n á l.

!

Modern, kényelmes, elsőrangú kiszolgálás.
E gyágyas szoba reggelivel P 3*20
K étágyas szoba reggelivel P 5 -8 0

3639— 1932 szám.

TESTEDZÉS.

Megnyílt

L a b d a rú g á s.

Gróf Nádasdy Lepsényi
Or s z á g ú t i Bar,

A Move VSE—VTC helyi derbi mérkőzést
a VTC 4 : 3 (2 :0 ) arányban nyelte. A mérkőzés
nélkülözte a futball játék 82 épt égéit, inkább a
mindenáron való gólszerzés jellemezte, ami a hol az árumintavásáron is közfeltünést keltő
szépség rovására mert. A jobb fizikummsl ren
delkező VTC csak a mérkőzés utolsó peiceiben s z e k s z á r d i v ö r ö s é s U r m ö s boraink
kaphatók, tessék ott megizlelni.
tudta a győzelmit jelentő gólt megszerezni. Gól 145
szerzők a VTC-bői Novák IV. (3), Láng, illetve
Pécze (2), Próder (MOVE). Jók a VTC-bői Kál
mán, Novák I., II. és Füzes, a MOVE-bél Sütő,
Sulák és Zwicker, Molnár és Próder. Horváth
biró gyengén bíráskodott.
Bem tévesztendő Sssie a i épüli Polgári! Csárdával I ! I
A Kinizsi otíhonában szenvedett 5 : 2 (2 : 1) ,
arányú vereséget a győri DAC-tói. A hat tartalék
kal játszó Kinizsi nem vo t komoly ellenfele a
győrieknek. Csak Tdth, Szalirási és Kelemen ját
szottak elfogadhatóan. Gólszerzői: Limperger és
Kalmár. Biró: Spiegel.
A II. osztályú derbi az Unió és Fűzfő közölt |
a város legforgalmasabb pontján levő 141
az erőviszonyoknak megfelelő 4 : 4 (2 :1 ) arányú
döntést hozott. Az Unió ezen döntetlen*égével
megerősítette vezető pozícióját. Gólszerzők: Ser
főző (3), Anda (Fűzfő) és Molnár, braunstein,
Mocik és Eiler (Unió). Biró: Storch.
(t. I )

Szekszárd Borvidéki Bortermelők
állami ellenőrzés aiattállő Pinceszövetkezete.

November !-re kiadó
Rákóczi-tér 1. szám alatt,

üzlethelyiség,

melyben most az Angol Ruhaáruház van.

o V asárnapi la b d a ru g ó p ro g ra m . A Move í Bővebbet dr. Rosenberg Jenő városi főorvosnál.
VSE a II. kér. SC-vel Győrött, a Kinizsi a TSCvel Tatabányán játszik bajnoki mérkőzést.
o T eniszpály a Enyingen. EnyingrŐI jelen- , B alatonalm ádi legszebb részén,
tik: A tavasz folyamán tenisztársaság alakult közel a strandfürdőhöz,
Enyingen két teniszpálya létesítésére. A munká
latok ma már annyira előrehaladtak, hogy igen
rövid időn belül a levente spo tpályán készülő
teniszpályák a tagok rendelkezéséle állhatnak.
o A rtista szeren cse. A világ lapjai tele
Ju tá n y o s á r a k !
vannak azzal az artistával, aki Párizsban az ut
cán produkálta magát, majd a gyűjtésnél egy elő Bővebbet a veszprémi ingatlankelő nő a kalapjába csúsztatta a névjegyét egy forgalmi irodák, vagy a tulajdonos:
ezer frankossal. Az artis'áról kitűnt, hogy magyar
Szent A nna-tér I. szám alatt.
143
és ma már az említett hölggyel együ t járja a vi- j
lágot, mint nászutas. Erről közöl rendkívül érde
kes cikket Tolnai Világlapja legújabb száma.

villa-telkek eladók.

Anyakönyv.
Születés: Árnhoffer Pál szabó-s. és Boga Rozália
fia utónevet nem kapott fiú, r. k.
Zsóri Julianna fehér
nemű varrónő lia István, ev.
Deák Boldizsár hentes és
mészáros és Prém Erzsébet leánya Erzsébet Ilona Etelka,
r. k. — Tavaszi József napsz. és Rodenbücher Rozália
leánya Rozália, r. k. — Ártvolt János honv. tűzmester és
Varga Piroska fia János László, r. k. — Dr. Schiberna
Ferenc ügyvéd és Végbeli Erzsébet fia Ferenc Károly, r.
k.
Szepesi László pék-s. és Koinok Anna fia Károly,
r. k. — Bercsik Anna napsz.-nö fia József, r. k. — Floidl
István szabó-s. és Schaffer Terézia leánya Magdolna Ilona,
r. k. - Horváth Imre máv. mozdonyvezető és Bujdosó
Julianna fia Imre Alfréd, r. k.
Halálozás Gyombola Mária Magdolna 10 h., r. k.
— Zemplényi Irén angol kisasszony, 65 é., r. k. — Arnhoffer utónevet nem kapott fiú 2 n., r k — Anglicsanow
ózsef Miklós 5 h., g. kát. - özv. Friedrich Béláné Tóth
:rzsébet 72 é., r. k. — Hajek Julianna 31 é., r. k.
Házasság: Módos Jenó gyári napsz. és Németh Ilona
r. k. — Schvéd Sándor (elvált) színházi titkár, izr. és Novotny Margit Erzsébet (elvált) színésznő, r. k.
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Veszprém megyei város polgármesterétől.
6402— 1933. szám.

Hirdetés.
Veszprém megyei város közönsége tujladonát képező, 32 vendégszobából álló

Korona-szálló,
é tte rm e k , sS rö z ő k é s k á v é h é z,

a szállóbérlő 3 szobás magánlakása és ezek
mellékhelyiségei, f. évi augusztus hó 1 -től
kezdődő és 1943. évi október 31.-én vég
ződő időre, a polgármesteri hivatal 4. sz.
szobájában f. é v i ju l i u s h é l.- é n d.
• . 10 é r a k o r tartandó nyilvános árve
résen bérbeadatnak.
Közelebbi felvilágosítás ugyanott a hi •
könyvnyom dája, Veszprém.
vatalos órák alatt.
í u i i i t k t i .................................. m T v n
Veszprém, 1933. május 24.
Eredményesen hirdethet a
Dr. Berky Miklós,

j FODOR FERENC

polgármester.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veuprámben.

Veszprémvárm egy ében.

Á rverési hirdetm ény.
Dr. Köves Jenő és dr. Köves József veszprémi
ügyvédek által képviselt Gombás Bálint örökösei
javára 950 P 97 f. követelés és járulékai erejéig
a veszprémi kir. járásbíróság 1932. évi 284. számú
végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán
végrehajtást szenvedőnél 1932. évi julius hó 21.-én
lefoglalt, 1082 P-re becsűit ingóságokra a veszprémi
kir. járásbíróság fenti számú végzése alapján az ár
verést elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. t-c.
20. §-aalapján még következőkben megnevezett,
valamint zálogjogot szeizett más foglaltatók javára
is, végrehajtást szenvedő lakásán, Hárságyon, a
Dávid- és Papp pusztán leendő megtartására határ
időül 1933. évi május hó 31. napjának délután fél
5 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok,
üszők, tinók, gramofon s egyéb ingóságokat, a leg
többet ígérőnek, esetleg a becsár */,-áért is el fo
gom adni. 1000 Pengőt meghaladó becsértékü
ingónál a becsériék 10%-át bánatpénzül kezeimhez
az árverés megkezdésekor le kell fizetni.
Felhívom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból végrehajtató követelését megelőző kielégítés
hez joget tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyből ki nem tűnik,
leénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam
írásban vagy szóval jelentsék be.
Veszprém, 1933. április 29.
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Stekker, kir. bir. végrehajtó.

A veszprémi kir, jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.
1610 — 1933. Ik. szám.

Á rverési hirdetm ény kivonat.
Szalay Lajosnó szül. Gergelics Anna, mint
a Szentgáli Takaiékpénztár r. t. engedményes vég
rehajtatnak Finta József és neje, M. Gombos Esz
ter végrehajtást szenvedők ellen indított végrehaj
tási ügyében, minthogy Szalay Lajos szentgáli la
kos árverési vevő az árverési fe tételeknek eleget
nem tett, dr. Köves Jenő és dr. Köves József vesz
prémi ügyvédek, mint alzálogos hitelezők kérelme
folytán a tlkvi hatóság következtében az 1881 :
LX. f. c. 185. § a értelmében elrendeli az újabb
árverést 5850 P tőkekövetelés, ennek 1929. évi
október hó 15. napjától járó 10 °/o kártérítés,
32.20 P és 17 84 P óvási és közlési költség, V /o
váltódij, 963 66 P költség, továbbá 150 P töke,
ennek 1929 október 15.-től járó 10 °/o*08 kár
térítése és 196 60 P az árverési kérvényéit ezút
tal megállapított költség behajtása végett, a vesz
prémi kir. járásbíróság területén levő, Szentgál köz
ségben fekvő s a szentgáli 4973. sz. tjkvben A-f-1.
sor 1639. hrsz. alatt felvett és Finta József és neje
M. Gombos Eszter nevén álló ingatlanra (szántó
és berek a Somogy-megye keleti dűlőben) 3390
P kikiáltási árban.
A tlkvi hatóság az árverésnek Szentgál köz
ségházánál megtaitására 1933. óvi junius hó 8.
napjának délelőtt 9 óráját tűzi t i és az árverési
feltételeket az 1881: LX. t.-c, 150. §-a alapján a
következőkben állapítja m e g :
Az árverés alá eső ingatlant a végrehajtató
érdekében a kikiáltási ár kétharmadánál, a Magyar
Általános Takarékpénztár r. t. csatlakozott érdeké
ben 7300 P áron alul eladni nem lehet.
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
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elöleges bírói letétbehelyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési
feltételeket aláírni. (1881: LX. t. c. 147., 150., 170.
§ § ; 1908: XLI. t. c. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma*
gasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka
szerint megállapított bánatpénzt az általa igéit ár
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a
kötelezettségnek eleget nem tesz, ígérete figyelmen
kívül marad és az árverésben, amelyet haladékta
lanul folytatni kell, részt nem vehet.
Veszprém, 1933. március 9.
A kiadmány hiteléül:
H itler

s. k.

tlkw ezető.

Dr. UngvAry 8. k.
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kir. járásbiróságí alelnök.

Laptula|donos a .Veszprémvárraegye- LapkiadőváFalat.

