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

Ámen.

A kassai béke
angyalok.

Nem lehet tagadni, hogy Benes 
cseh külügyminiszter legutóbb Ér
sekújváron tartott beszédében me
rőben uj hangot ütött meg a  m a
gyarság felé. Kétségtelen, hogy eb
ben a  beszédben Benes egész szo
katlan elismeréssel és  megértéssel 
foglalkozott a  magyar nem zet eu
rópai hivatásával, fontos küldeté
sével s méltányolta azokat a tör
ténelmi. erkölcsi és művelődési ér
tékeket is. am elyeket a  m agyarság 
az  évszázadok folyam án Európá
nak  adott. Ma még korai lenne 
azoknak  az  okoknak a  kutatása, 
am elyek a  cseh külügyminisztert 
ezekre a  váratlan s a  m agyarságra 
nézve elismerő megnyilatkozásokra 
késztették, azonban ennek az  ér- 
sekujvári beszédnek egyes meg
állapításai mégis azt mutatják, hogy 
a  csehszlovák külpolitika felelős 
vezetője egyes vonatkozásokban 
még ma sem látja tisztán (vagy 
nem akarja  tisztán látni) a magyar 
nem zet jelenlegi helyzetét, célkitű
zéseit, törekvéseit s álta lában azo

kat az eszm ényeket, amelyekért a 
m agyarság törhetetlen erővel küzd.

Mennyire téved Benes Ede, 
am ikor azt reméli, hogy a fiatal 
m agyar nem zedék, az  ifjú m agyar
ság, fel fogja adni a  revíziónak, a 
trianoni békeparancs megváltozta
tásának gondolatát. Benes azt hi
szi. hogy ez az ifjúság m ár elsza
kadt a  történelmi Magyarország 
ezeréves eszmekörétől és hajlandó 
lenne saját életét, az  ország, a 
nemzet jövőjét a  mai megszükitett 
határok közé illeszteni. A magyar 
közvélemény azonban jól tudja, 
hogy ennek az ifjúságnak a  lel
kében kitörölhetetlenül él a  ma
gyarság történelmi hagyom ányai
nak, küldetésének eszméje, s első
sorban ezért ragaszkodik azoknak 
a kereteknek a  visszaállításához, 
amelyek között a  m agyarság éle
tét évszázadokon keresztül leélte. 
De tántorithatatlanul és görcsösen 
ragaszkodik a  magyar ifjúság a 
revízió gondolatához azért is. mert 
a  nemzetnek éppen a  legfiatalabb 
korosztálya érzi leginkább a saját 
bőrén a  trianoni helyzetnek rette
netes következményeit, a  m unka- 
nélküliséget, az állástalanságot, a 
jövő bizonytalanságát, a  megélhe
tés ezernyi nyomasztó gondját s 
meg van győződve arról, hogy 
ezeket a  bajokat csak az  egész 
nemzetet ért igazságtalanság meg
szüntetése. a  revízió árán  lehet el
hárítani. Ez az ifjúság a saját élet-

lehetőségeinek, családalapításának, 
legszemélyesebb terveinek, törek
véseinek és reményeinek akadá
lyát látja a  trianoni békeszerző
désben s éppen ezért a  reviziós 
gondolatnak leglelkesebb és feltét
lenül kitartó harcosa.

Tévedett a  csehszlovák külügy
miniszter akkor is. amikor a  m a
gyar népet Közép-Európa „uj" 
nemzeteihez, a  csehszlovákokhoz, 
románokhoz, bolgárokhoz és gö
rögökhöz sorozta. A magyar nem
zet. amely immár több, mint egy 
évezreddel ezelőtt megjelent a  vi- 
lágtöfténelem színpadán s magára- 
öltötte az  európai és keresztény 
műveltség köntösét, valóban mél
tán tarthat igényt arra, hogy az 
európai népek társaságában ne az 
„uj jövevények", hanem a régi 
nemzetek közé számitassék. Hosz- 
szu évszázadok teltek el azóta, 
hogy a mi keleti népünk elfoglalta 
a helyét itt, a  Dunam edencében, 
s azóta nem csak bekapcsolódott 
az európai népek történelmi kö
zösségébe, hanem  mérhetetlen á l
dozatokat is hozott ennek a  kö
zösségnek. az  egész európai mű
veltségnek érdekében. Nem tekint
jük tehát m agunkat újoncoknak 
a többi nemzetekkel szemben. De 
mégis ifjú, fiatalos erővel telt nem
zet vagyunk, amelyben minden kö
rülmények között lesz annyi erő 
és elhatározottság, hogy hivatá
sunkat a  kijelölt helyen és kere

tek között továbbra is betölfsük.
A Benes-féle tévedésekhez csat

lakozott Titulescunak, a  román 
külügyminiszternek a kassai talál
kozó alkalm ával tett kijelentése is, 
amely szerint aki a revíziót akarja, 
az  háborút akar, és a kisantant 
éppen azért ellenzi a revíziót, mi
vel nem akar háborút. A magyar 
nemzet erre csak azt válaszolhatja, 
hogy az igazi békének, a nem ze
tek közötti őszinte közeledésnek 
és megértésnek legfőbb akadálya 
a mai helyzet, amelyet a  szeren
csétlen békeszerződés idézett elő. 
Aki tehát igazán akarja a  békét, 
annak törekedni kell ennek a  mai 
helyzetnek a m egváltoztatására, 
azaz a  revízióra. Ennek a  célnak 
elérésére pedig a  hivatalos magyar 
külpolitika és a nemzeti társada
lom egyaránt kizárólag békés esz
közökkel törekszik. Nem lehet te
hát a magyarságot a  háborús tö
rekvések vádjával illetni.

Ismételjük : ma még nem tud
hatni, hogy Benes miért szólt a  
magyarságról oly megértő és el
ismerő szellem ben? Ha azonban 
ezt a  váratlan hangot esetleg a 
kegyelet virágának szánta a  revi
ziós törekvések sirhantjára, úgy 
bizonyára tévedni fog. mert a re
víziót semmiféle szép szavakkal 
eltemetni nem lehet s abból uj 
élet fog fakadni nemcsak a  m a
gyarság. de az egész emberiség 
szám ára 1 (my.)

A csóka.
Irta dabo lczi F ekete  Lászlódé

Ha az ember feléje nyúlt, fele
melte két esetlen szárnyát, nyakát 
hosszúra kinyújtotta és úgy kiabált 
szegény ijedten: „csóka, csóka- . 
Persze, valami igen furcsa u»ánoz- 
hatatlan kiejtéssel, ami jajgatásnak 
is beillett. Kemény, fekete csőre szét
nyílt, hegyes, rózsaszín nyelve úgy 
remegett benne, mint viharban egy 
árva, szines kis virág. Fekete gyöngy
szeme gyorsan pislogott. Mikor ott
hagytuk, újra összehúzta magát és 
fáradtan gügyögve, sokáig ismétel
gette: „csóka, csóka- . Mintha pa
naszkodott volna. De a panasz min
dig halkabb lett, egyszer csak e l
aludt rajta.

Alkonyodott. A Tisza felől gyors 
röptű vadkacsa csapatok húztak el 
felettünk s a nádasból bőgve zúgott 
fel a bölömbika hangja. Kint ültünk 
egy ledöntött fatuskón a ház mögött, 
előttünk fénylett, csillogót a Tisza. 
A túlparton hamvas levelű fűzfák in
tegettek felénk és mindig mélyebben 
merültek el az alkonyaiban. Erős, 
dudáló hang búgott a csendbe.

— Az esti hajó jön Csongrádról 
— szólt a barátnőm.

Belevizsgálódtunk a szürkeségbe
— Úgy vágyom Patakra, — 

mondta a barátnőm, —hogy már aludni 
sem tudok, annyi szomorú emlékem

van itt, hogy soha sem szokom meg.
Átmutatctt a túlsó partra :
— Látod, ott raboltak ki bennün

ket a románok, mikor idejöttünk. 
Minden értékes holminkat elvitték, 
az én egész kelengyémet... Ezüst, 
szőnyeg, ékszer... minden náluk 
maradt.

Homloka beleesett keskeny, fe
hér tenyerébe.

— Azóta az a két fáradt ember 
odabent... a szivem szakad meg ér
tük. Az életünk roncsaival jöttönk 
ide, ami az úri jómódból megmaradt, 
azt hoztuk., reménységgel, bizako
dással... hátha újra talpraállhatunk. 
Minden ott maradt, a Tisza túlsó 
partján, elnyelte az ár, elvitte a 
román.

Szó vibrált a torkomban, nem tu- 
dott kijönni, csak csendesen megszo
rítottam a kezét. így maradtunk. A 
nádas ezerhangja muzsikált mellet
tünk.

— Hogy van édesapád ? — kér
deztem — nem akartam rögtön za
varni...

— Egy kicsit már lát. Ma meg
kérdezte, miért viselek fekete ruhát. 
Azt mondja, ha megvakul, nem akar 
tovább élni. A múltkor íróasztala 
kulcsát kereste, a fiókban van a re- 
vorvere. Ott találtam meg, amint a 
kézimunkakosaramban motozott, sej
tette, hogy odaduglam.

— Rettenetes, mit mond az orvos?

— Semmi újat, régi baj. nincs 
menekülés. Sejtettük eddig is. Csak 
visszamehetnénk, ő is úgy vágyik 
haza.

— Miért nem viszitek e l?
— Féltjük, alig bírnánk ki nél

küle anyámmal. Mi pedig nemhagy
hatjuk itt a házat, földet...

A cselédleány kiszólt:
— Vacsorázni tessék jönni.
Bementünk. Barátnőm a csókát

fogta a kezébe, mert elénk repült, 
de ahogy érezte, hogy fogják, rikol- 
tozva vergődni kezdett. Eleresz
tette. Hunyorgó szemmel kereste 
meg puhára ágyazott helyét, egy 
hatalmas, régimódi kalapdoboz mé
lyén. Ott elcsitult békével.

Én is hunyorgó szemmel néztem 
körül a ragyogó tiszta szobában. 
Szegényes volt, de itt-ott felmerült 
egy-egy régi porcellán, amit talán a 
Tisza kikötőjéhez vágtak és szerető 
kezek onnan mentettek meg maguk
nak... Címeres damasit, éppen, hogy 
foltos a közepe... A beteg ember 
mosolyogva jött felénk. Cipője az 
asztalhoz vágódott, megbotlott szék
ben, zsámolyban, de azért úgy jött, 
mint régen, mikor még két szemmel 
látott. Felemelt fejjel, mint régen...

— Istenem! — csak ennyit tud
tam a feltörő zokogásból elnyomni, 
a többi könnyben futott le arcomon. 
Lehajolt, megcsókolta a kezemet, mint 
valamikor régi dámáknak, vig huszár
tiszt korában.

Egész este vidám volt, mókázott 
velünk. A két asszony aggódó, féltő 
szemét nem is vettem észre. Egy
szerre azt láttam, hogy vérpirossá 
válik az arca és ajkába harapott. De 
azért mosolygott. Kegyetlenül, fel- 
sőbbségesen. A poharamba akart 
vizet önteni s az utolsó cseppig 
mellé öntötte. Onnan folyt le az 
ölembe. Nem mozdultam, hagytam, 
nehogy egy mozdulissal is eláruljak 
valamit. Az asszonyok se mozdultak. 
Rémületes csend volt. Felvettem a 
poharat — remegett a kezemben — 
és ráköszöntöttem :

— Isten éltesse!
A többiek is m ind:
— Isién éltessen !
Lekönyökölt. Kél fátyolos szeme

fürkészve nézett ránk. Álluk a te
kintetét. Iszonyú volt. Egy vak em
ber, ha néz! Mit láthat Ur Isten?!

Nem robbant ki semmi rendkí
vüli, amit már szinte önkívületben 
vártunk. Egy mindent legyőző mo
soly, egy urias, kicsit könnyelmű 
mozdulat, aztán, feloszlott a feszült
ség. Újra kezem felé nyúlt, meg
csókolta :

— Köszönöm.
Másnap, elutaztam. Egy hét múlva 

temetésre hívtak. A barátnőm édes
apja agyonlőtte magát.

Estefelé volt, ismét ott ültünk a 
ház mögött. Akkor is beledudált a 
csendességbe a csongrádi hajó. Csend 
volt körülöttünk, csak egy-egy !e-
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Ha úgy érzed magad, 
Hogy nehéz az élet,
Fél pohár

S kedved újra éled
l im á n d i  M is in .

Gömbös Gyula válasza 
Benesnek és Titulescunak.

Gömbös Gyula' miniszterelnök a 
Nemzeti Egység Pártja országos ér
tekezletén ismét hatalmas beszédet 
mondott, amelyre még lesz alkal
munk visszatérni. A miniszterelnök 
megragadta az alkalmat arra, hogy 
válaszoljon Benes cseh és Titulescu 
román külügyminisztereknek érsekuj- 
vári, illetőleg kassai megnyilatkozá
saira, amelyekkel lapunk mai vezér
cikkében foglalkozunk. Hogy Göm
bös Gyulának alábbi szavai minden 
igaz magyar leikéből a helyeslés 
visszhangját váltják ki, az iránt semmi 
kétségünk nincs. A miniszterelnök 
a kisántánt vezetőinek a következő
ket üzente:

— Ha Európa meg akar gyó
gyulni, jól tenné, ha egy „európai 
Népszövetség- -et alakítana s nem 
egy dunavidékit, Benes vezetésével. 
A  kassai és az érsekujvdri propozició- 
kát nem fogadom el. Ha Európa vi
lágviszonylatban megtalálja önmagát 
s átérzi az európai kultúra és civili
záció megmentése szempontjából az

maradt vadkacsa sietett hápogva a 
többi után. A bölömbika hangja 
ijesztőbben harsogott, mint valaha. 
A szürkülő homályból két vakon 
néző, fürkésző szemet lá’.tim rám- 
nézni.

— A csóka ellopta az íróasztal 
kulcsát a varrókosaramból, — mondta 
a barátnőm — fényes, apró jószág 
volt, kedveskedésül vihette oda... 
Ott találtam meg a tárcájában.

A csóka bennt valakire kiáltozott 
„csóka, csóka*11 Panaszkodott, sirt 
a hangja. Aztán minden átmenet 
nélkül elcsendesedett. Valaki meg
simogathatta...

európai államok kívánatos együtt nü- 
ködésének szükségét, én a magam 
részéről szívesen üdvözlöm ezt a gon 
dolatot, de feltételem az, hogy előbb 
szűnjék meg Európában mind n igaz 
ságtalanság. Én is azt mondom, hogy 
a nagy koncepció megvalósiihata'hn- 
sága miatt előbb kisebb koncepció 
alapján kellene megegyeznünk, de 
minden egyes koncepció alaptét le 
a mi szempontunkból csak annak tl- 
ismerése lehet, hogy Magyarország 
gal igazságtalanság történt és ezt az 
igazságtalanságot orvosolni kell.

— Érsekújváron elismerte Benes 
külügyminiszter ur a magyar faj kút 
turá'is kvalitásait. Elismeite azt a

A Nemzeti Egység Országos Pártja 
kedden Bpesten értekezletet tartott, 
amalyen Gömbös Gyula miniszterel
nök nagyszabású é* nagyhatású be 
szédet mondott. Ennek során a mi 
niszternök szükségét látta, hogy 
gróf Festetics Sándor, vá megyénk 
enyingi kerülete országgyűlési kép 
viselőjének politikai magatartását ille 
tőleg a következő kijelentéseket tegye: 

— Egyeseket — mondotta — bi
zonyos külföldi példák kápráztatnak 
el. Megmondom az engem jellemző 
őszinteséggel és nyíltsággal : amikor 
erről beszélek, Festetics Sándor grófra 
gondolok. Hozzáfordulok és fölhívom 
figyelmét arra, hogy nevével ugylát- 
szik visszaélés történik. Azt kérem 
tőle, hogy amíg a Nemzeti Egytég 
Pártjának tagja, tartózkodjék olyan 
mozgalmak istápoldsától, amelyek az 
ő közreműködése és pártunkhoz tar
tozása következtében azt a látszatot 
keltik, mintha én magam is rokon 
szenveznék ezekkel az ő nevével kap
csolatba hozott mozgalmakkal. 11 is 
le akarom szögezni, hogy semmféle 
kopirozó mozgalmakat nem helyestek. 
A kormánynak és vele együtt a páit 
nak és a páit minden tagjának a 
mai időkben fokozottan súlyos a tör
ténelmi felelőssége. Ebből kiindulva 
kérem Festetics Sándor grófot, egész 
világosan cáfolja meg, — még pedig 
a mai napon, — hogy távol áll a 
magyarországi horogkeresztes moz 
galomtól. Minden félreértést ki aka
rok küszöbölni, ezért nyomatékosan 
hangsúlyozom, hogy az ország mai 
helyzetében csakis a magyar főidben 
gyökerező magyar politikára van 
szükség.

•zolgá'stot is, amelyet a világnak 
századokon át tettünk, elismerte, hogy 
ezeréves tö tén.lmi nemzet vagyunk. 
Elismeite fájdalmainkat is, tehát 
ugyanazokat az é veket használta a 
mi ügyünkben Európa zine előtt, 
amelyeket mi is hangoztatunk, a kü
lönbség csak az közöttünk, hogy neki 
nem vo t bátorsága levonni a kon
zekvenciákat. Nem volt bátorsága 
megmondani, hogy ha ennyire érté
kes népről van s/ó, amelynek olyan 
nagy érdemei vannak az európai 
kuiiu-a megmentése kő ül, akkor a 
világbeke, Európa bekéje s az euró
pai szolida'itús érdekében le kell vonni 
azt a konzekvenciát, amelyet röviden 
revíziónak neveznek.

— A nemzetközi életben állandó 
tennis/ját'k foyik és az európai 
gtátu férfiak erősen ütik a labdákat. 
Ha B nes u7 b°külékeny mozdulatot 
tesz, akkor Titu'etcu ur üt erőset a 
Hbdá a, ha viszont Ti ulescu mu 
ta ja magát hajlékonynak, akkor Be 
nes lesz merev Egyezzenek már meg 
végre ezek az u ak a já éx egysé 
ges s'ilusá ille'ően s ne mondják 
azt, hogy revi/ió nincs háboiu nél
kül Ha mi háborút akarnánk, nem 
hirdetnénk revíziót. A revízió a leg- 
bé<év bb eszköze az igaz-á^tevés 
ama folyama áriak, ame'yet a ma
gyar nemzet s/ámára követelünk s 
amikor revíziót hirdetünk, azt remél 
jük, hogy nemcsak a világ közvele j 
menye, de Benet ur és Titulescu ur 
is elfogja ismerni a magyar köv. te 
lé-.ek jogosságát, ha másért nem, — 
i-.m tem  — azért a szolgálat írt, 
am t ez a nemzet a mu> bán t :  t az 

I emberidé? kul,U'Ajáirt.

A miniszterelnök szavait élénk, 
viharos helyesléssel kísérte az egész 
pártértekezlet. Majd gróf Festetics 
Sándor fölkereste Sztranyavszky Sán 
dór pártelnököt, akinek rövid tanács
kozás után kijelentette, hogy férfia
sabbnak tartja, ha nyilatkozat helyett 
a miniszterelnök fölszólításának kö
vetkezményeit levonja és ezért a 
pártból kilép

Gróf Festetics Sándor a Nemzeti 
Egység pá tjából történt kilépé-ével 
kapcsolatban több fővárosi újságíró 
előtt nyilatkozott. így az egyik bpe6ti 
napilap munka'ársának többek között 
a következőket mondotta:

— Azt ké. tök tőlem, hogy sza
kítsak az uj n mzeti mozgalommal 
és erről határozott nyilatkozatot ad 
jak ki. De ha ezt kiadtam volna, 
úgy tűnt volna föl, mintha kapitu 
láttam volna (? )  Másrészt nem értük 
volna el vele a kívánt célt. Ha 
ugyanis bárhol, akár a kerületemben, 
akár somogymegyei birtokom környé
kén újabb megmozdulás támadna, 
megint fölmerülne a gyanú : én állok 
mögötte, mint spiritusz rektor. Érért 
választottam ezt az utat, amely sze
rintem egyedül helyes, következetes 
és gerinces is.

Az újságírónak arra a kérdésére, 
hogy teh .t most csatlakozik a ho
rogkeresztes mozgalomhoz, Festetics 
Sándor gróf igy válaszolt:

— Az még eldöntetlen, hogy a 
jövőben mit fogok csinálni. Most az 
a szándékom, hogy pártonkivül ma
radok.

Gyermekjátékvásár Fodornál I

Gr. Festetics Sándor kilépett 
a Nemzeti Egység pártjából.
Gömbös Gyula miniszterelnök fölhívására, hogy tisztázza 
a horogkeresztesekhez való viszonyát, ezzel felelt. — A 

gróf magyarázata kilépéséről az újságírók előtt.

Iskolánbivfili népm ű
velés a vármegyében.
V eszprém várm egye IKN B izott

ság án ak  közgyűlése .
Igen szép érdeklődés melleti tar

totta Veszprémvármegye Iskolinki- 
vüli Népművelési Bizottsága évi ren
des közgyűlését a múlt csütörtökön, 
a vármegyeház kistermében s a gyű
lésen megjelent dr Kenessey Pongrác, 
vármegyénk főispánja is. Dr. Horváth 
Lajos alispán a Várm. Ikn. Bízott á? 
elnöke, emelkedett szellemű megnyitó 
beszédében meleg szavakkal köszön
tötte K-ehnyay B la kir. tanfelügyelőt, 
a bizot vág uj ügyvezető el lökét

Ezu án Rhosóczy Rezső, a lelkes, 
buzgó népművelési titkár ismertette 
a bizottság elmúlt évi tevékenységét 
Beszámolója szerint az elmúlt tanév
ben az alábbi népművelési tevékeny
ség folyt a vármegyében: 1752 nép
művelési tlöadás, 5 analfabéta tan- 
fo'yam 491 órataifalómmal 49 siker
rel végzet! hallgató részére; 1 alap- 
ismereitcjesztö tanfolyam 74 óratar- 
tammal 35 hallgató 'észére; 2 nép
müve ési tanfolyam 115 órstartammal 
53 halig tó részér -; 1 híngjegyismer-. 
tető tanfolyam 22 óraszámmal 41 hall
gató részére; 1 kezdő, 2 haladó él
1 gyakorló gyorsirási tanfolyam 328 
óiatHrtaminat 50 ha Igató réazére; 1 
gépiró tanfolyam 96 óratartammal 20 
hallgató részére; 1 ipari t jvábbképzű 
tanfolyam 120 oratartammal 18 hall
gató részére; 1 gazdasági tanfolyam 
184 óratartammal 37 hallgató részére;
2 németnyelvi tanfolyam 96 óratar
tammal 34 hallgató részére; 1 házi
asszonyképző tanfolyam 65 óratar
tammal 14 hallgató részére; 1 kézi
munka tanfolyam 36 óratartammal 19 
hallgató részére; 13 háziipari tanfo
lyam 2900 óratartammal 330 hall
gató részére; 62 mesedélután, 4 ta
nulmányi kirándulás. 23 népműve
lést hangverseny, 103 műkedvelő elő
adás és 168 alkalmi ünnep ég. A te 
vékenységben 347 előadó vett részt 
és pedig : 32 katolikus, 25 protestáns 
lelkész, 126 tanító. 13 tanítónő, 28 
tanár, 1 tanárnő, 24 jegyző, 27 or
vos, 6 á latorvos, 7 mérnök. 7 közig, 
tisztviselő, 1 földbirtokos, 3 gazda
tiszt, 5 iparos é i 42 különböző foglal
kozású ígyén. Á landó emelkedőit 
mu at a népkönyvtá ak forgalma. A 
vall és közokt. miniszter által ado
mányozott 57 népkönyvtárat az el
múlt tanévben 5 936 olvasó vette 
igénybe, akik összesen 26 846 kö
tetet kö'csönöztek ki. Az elmúlt évi 
népművelési egységek összes szám a: 
6 669.

A beszámoló egyhangúlag történt 
s a népmüv. titkár agilitásáé t el
ismeréssel adózó tudomásul véte
le után Rhosóczy Rezső a bizott
ság 1933—1934. tanévi népműv. 
munkaprogramját terjesztette elő. A 
mánkalerv az alábbi népművelési te
vékenységet foglalta magában 130 
községben a nemzeti érzés ápolása, 
az állampolgári erkölcsök fejlesztése, 
egészégügyi tanácsadás és az okszerű

P O L O S K Á T
c i á n g á z z a l  i r t

F IS C H E R  és T Á R S A
Székesfehérvár, Kossnth-u 6. 

Veszprém i m egbízott szívességből

S C H L O O L ,
Rohonczy-tér 1. sz. 74

Olcsó! Garantált! Diskrét!
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gyümölcstermelés szolgálatában 3904 
Sipinfiv. előadás, 228 műsoros est, 
4  analfabéta, 3 alapismeretterjesztő, 
4 magyamóta, 6 gyakorlati irányú, 34 
flőnevelési tanfolyam, 82 mesedélu- 
fín, 9 tanulmányi kirándu'ás, 12 nép- 
fhfiv. hangverseny, 4 kedély (jellem), 
képző tanfolyam. A lervbevett nép
művelési egységek száma: 7856. A 
munkatervből különösen a kisérlethé 
pen megindított jellemképző, a nő- 
nevelés szolgálatában álló tanfolya
mok és a Szentgálon a keresk. mi
nisztérium anyagi támogatásával 
szervezett gyapjufonó tanfolyamokat 
kell kiemelni.

A közgyűlés az előterjesztett mun
katervet Krehnyay Béla ttnfelüpyelő 
ügyv. elnök és dr. Szentyvdnyi Károly 
prépost, biz. tagok hozzászólásai 
után szintén egyhangúlag elfogadta. 
Tekintettel a nőnevelés tanfolyamokra, 
a  közgyűlés elhatározta, hogy tanács
adó szervül egy hölgybizoitságot ala
kit dr. Kenessey Pongrácné főispánná 
elnöksége alatt. Végül a folyó évi 
költségvetést tárgyalták le.

H Í R E K .
— Szem élyi h ir. D. Kapi Béla 

dunántúli ev. püspök Bpesten elő. 
adást tartott a Magyar Prot. írod. 
Társaság Luther-ünnepségén.

— Az ügyvédi k am ara  helyet, 
tea e lnöke . A székesfehérvári ügy
védi kamara legutóbb tartott tiszt
újító közgyűlésén veszprémi helyet
tes elnökéül újra dr. Szász Ferenc, 
takarékpénztári ügyészt, az eddigi 
köztis2tektben álló helyette! elnökét 
választotta.

— S zen t V ince egy le t V árpa
lo tán . Várpalotáról jelentik: Most 
alakult meg Várpalotán a Szent Vince 
Szerek tegyesült t, amely az int égesek 
megsegítése érdekében végez nemes 
missziót. Elnökké Farkas Jánosné 
gyógyszerésznél választották meg. 
Az egyesület karitatív célra már két 
műsoros délutánt rendezeti szép si
kerrel, az Irgalmasnövérekzárdájában, 
hé főn pedig tombolaversenyt ren
deztek. Már eddig is szép összeget 
gyűjtöttek a szegények javára.

— .Scipiades Iréné  n evenap ja . 
A Veszprémi Keresztény Tisztvtselő- 
nők Egyesülete csütörtökön este a 
megszokott meleg szeretettel ünne
pelte meg fáradhatatlan buzgalmu, 
érdemes elnöknőjének, Scipiades Iré
nének névestéjét. A zsúfolásig meg
telt egyesületi helyiségben megjelent 
dr. Rótt Nándor megyéspüspök is. 
Dr. Gludovácz József hittar ár, az 
egyesület lelki tanácsadója, majd a 
Kát. Kör részéről Hübner Béla vi

lági elnök köszöntötte elsőnek ér. 
zésteljes szavakkal az ünnepségre
küldö ttség ig  meghívott elnöknőt, 
majd lakács  Terus két irredenta dalt 
énekelt szépen csengő hangon, Afrtz- 
ger Emma finom zongorakisérete 
mellett. Kőszegi István pofitsffltiszt 
igen szellemes verses köszöntőkkel 
keltett óriási derültséget, amiket az 
ünnepelt barátai és tisztelői, sőt 
cicái írtak. Végül Rótt Nándor me 
gyéspüspök fejezte ki jókívánságait 
az elnöknőnek, akihez hasonló lel 
kés, keresztény magyar nőt — mon 
dotta — kevés helyen lehet találni. 
Scipiades Iréné örömkönnyek között 
köszönte meg a megnyilatkozott nagy 
szeretetet, ami pedig természetes 
viszonzása az ő nagy szeretetének 
egyesülete és annak minden tsgja 
iránt. Az egyesület ma szombaton 
este névnapi vacsorát is rendez el
nöknője tiszteletére.

— A h ű ség  ju ta lm a. Szabó 
János, a devecseri főszolgabírói hi
vatal allis2tje már több évtizede 
szolgálja hűségesen a vármegyét. 
Szolgálalának elismeréseképen a föld
művelésügyi miniszter elismerő ok
levéllel tüntette ki és 100 P jutalom
ban részesült. A jutalmat ünnepélyes 
keretek között Bélák Endre já'ási 
főszolgabíró adta át a kitüntetettnek.

— H alálozás. Veszprémvárme 
gye tisztikarának gyásza van : kidőlt 
soraiból egy szebb reményekre jo- 
io itu t t  lisztviselő: dr. alsóborsai 
Csorba Géza tiszteletbeli főszolgabíró. 
Jeles hozzákészültséggel, lelkes am
bícióval, fiatalos éetkedvvtl kezdte 
meg közigazgatási pá yáját Veszprém 
ben, mint a vármegye gyakornoka, 
majd rövidesen szolgabiróvá válasz
tották, amely minőségében előbb 
Enyingen, később Devecserben a fő
szolgabírói hivatalnál teljesített szol
gálatot. Az érdemes közig, tisztvise
lőt a vármegye főispánja rövidesen 
íb. főszolgabíróvá nevezte ki. Az el
hunyt szolgabiró azonban ekkor még 
nem sejtelte, hogy szépen indult pá
lyáját derékban fogja ketlétörni egy 
gyilkos betegség, amit a harctéren, 
mint tart. főhadnagy szereteti hazá
jáért küzdve, kapott meg. A kór erő
sebb volt a fiatal szervezetnél, amelyen 
csakhamar elhatalmasodott, tettiieg- 
lelkileg megtörve áldozatát. Hosszas 
szenvedés u'án december 10-én 
örökre lehunyta szemeit Bpesten, 
ahova bajára gyógyulást keresni vit
ték szerető hozzátaitozói. Korán, éle
tének 41. évében bekövetkezett ha
lála osztatlan, mély részvétet váltóit 
ki a vármegye egész közönségének 
körében, ahol mindenült szerették a 
kedves, szelíd modorú, derék, csa
ládi tradiciói szerint is izzó magyar 
érzésű Csorba Gézát, aki, mint olyan 
sokan mások, az önfeláldozó haza

szeretet s ebből eredt, érdemrendek
kel is jutalmazott k0teles6égteljesités
utólag elesett katonája volt. Porhü
velyét Veszprémbe szállították s itt az 
alsóvárosi temető halottashá ából a ref. 
egyházi szertartás mellett 12 én dél 
után helyezték siri nyugalomra. A 
gyásszertaitást vitéz Bátor készt Kiss 
Sándor honvédlelkész végezte. A te
metésen az őszinte részvét impozán
san nyilatkozott meg s a nagy kö
zönség élén ott volt dr. Kenessey 
Pongtác főispán, a vármegye tiszti 
kara dr. Horváth Lajos alispán ve- 
zelésével stb. Ha álát özvegye, szül. 
köveskál ai Gyenes Sára, kisgyer 
mekei: Tamás ésSárika, szülei: alsó 
borsai Csorba György halimbai föld 
birtokos és neje : szül. Németh Beita, 
valamint a kiterjedt rokonság gyá
szolja.

Tatay Lajos bakonytamási ev. 
lelkész dec. 8 -án , áldásos életének 
68 évében, hosszas szenvedés után 
elhunyt. Temetése nagy részvét mel 
lett 10 én ment végbe. A veszpiémi 
ev. egyházmegye lelkészt kara egyik 
legtiszteleireméitóbb tagját vesztetne 
benne Több, mint 40 éven át mű 
ködöt! Bakonytamásin hívei szeretet* 
töl körülvéve F« 1 sége évekkel ezelőtt 
elhunyt, e fölöd é'zett bánata is siet 
Ittie betegsége kifejlődését. Hét ár
vája gyászolja.

Teke László, dudari községi fő 
jegyző fd-hége, szül. Holler Mária 
dec 12. én kínos szenvedés és a 
hdotli szénit égek felvétele után tra 
gikus hirt lem éggel elhunyt. Teme
tésén a bensőséges lészvét impozán
san nyilvánult meg. Elhunytál anyja, 
férje és három gyermeke s a nagy 
számú rokonság siratja.

— A „Nyíl" regényujság legújabb 
száma Kérglen alezredes végzete S re- 
kula Jenőtől. Ára 10 fii ér, mindenütt 
kapható.

— K arácsonyfa ünnepélyek. A
Szeretet ünnepével kapcsolatosan a 
nemes szivek ezévben is jótékony 
szeretetünnepségeket rendeznek a sze 
gények javára. Veszprémben a kö
vetkező karácsonyfa ünnepélyek lesz
nek : A M A NSz  dec. 17-én, vasár
nap d. e. fél 11 kor rendezi saját 
székházában, amikor 100 szegény 
gyermeket fog fölruházni saját ké
szítésű fehérneművel. — A Petőfi 
Kör 20-án, szerdán esti ünnepélyén 
ruház föl 21 szegény gyermeket. — 
Dec. 2 3 -án, szombaton karácsonyfa 
ünnepélyt rendeznek d. u. 4 órakor 
az Ev. Nőegylet az iskolában, a Ref. 
Nő- és Leányegyletek a tanácsterem
ben, s ugyané nap dé után lesz a 
szeretetünnepség a Szent Vince Ott 
honban, az ügyészségi fogházban 
(a Mária Társulat rendezésében), a 
várost szegényházban, a kórházban, 
az áll. gyérmekmenhelyben stb.

S t a n d a r d

S U P E R O L IM P IK O N
« s « i . i , 8; : s r 0bb Telefongyár rt.

— V árosi közgyűlés V eszprém 
ben. Veszprém város képviselőtes
tülete d« c. 21. én, csütörtökön d. u. 
4 órakor rendes közgyűlést tart.

— A V eszprém i Nem zeti Ka
szinó  december 16.-án, ma szom
baton este családias összejövetelt 
rendez.

— Uj gyógyszerész  Ajkán.
Friedmann Sándor oki. gyógyszerész 
bérbevette az ajkai Trexler- féle gyógy
szertárt s azt meg is nyitotta.

— T anitóvá lasz tás. A marcal- 
tői róm. kát egyházközség a meg
üresedett tanítói állásra Horváth 
László pápai fiatal tanítót választotta 
meg.

— „A kölyök és én* c. kedves
filmmese van műsoron a moziban 
szombat vasárnap. A főszerepben: 
Maurice Chevalier és a kis „kölyök**, 
B by Leroy. — Szerdán csütörtökön, 
filléres előadásokban : Akarsz-e sze
retni ? Főszereplők: Félix Bressart, 
Charlotte Ander, Oácar Sima és 
Adélé Sandrock.

3. osztály
H ú zá s : dec. 15.-én.

Sz.iicsEdoBankháza
a m. kir. osztálysorsjátók 
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A legszebb karácsonyi és újévi ajándék
G yerm ekjátékok III Rózsavölgyi, Nádor, III Remington Junior

Bárd karácsonyi album |  irógép

Dugó Dani képeskönyve, Csöppike, Bibike elbeszélései 
és a magyar könyvirodalom legújabb újdonságai

ó r iá s i nagy v á la s z té k b a n  b e s z e re z h e tő k  —

Fo d o r Ferenc könyvkereskedésében, Veszprém.
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— Dicséret a múzeumról. 
Amint már megírtuk, a mull héten 
meglátogatta a vármegyei múzeumot 
dr. Varjú Elemér, a Nemzeti Muzeum 
történelmi osztályának igazgatója, aki 
Bpestre visszatérve, a múzeum igaz
gatójának többek kOzOti a követke 
zóket irla: . . . .  már referáltam ta 
pasztalataimról s kifejezést adtam 
annak a véleménynek, hogy a Veszp
rémi Múzeum nemcsak a Dunántúl 
legszebb múzeuma, hanem példás be
rendezésével, gyönyörű anyagával, a 
legszebb az egész Csonka Magyar- 
országon. Minden, amit láttam, a leg
nagyobb örömmel töltött el..." Tud
tuk,hogy múzeumunknak országos jó 
hire van, mégis a legnagyobb öröm
mel közöljük e sorokat, mert a leg
illetékesebb helyről halljuk, ahol a 
dicséretet nem szokták pazarló mó
don osztogatni.

— Tem plom i v illanyszentelés.
Szép egyházi ünnepség keretében 
adta át rendeltetésének dr. Wréber 
Pál kanonok, a veszprémi róm. kát. 
egyházmegye irodaigazgatója az 
enyingi katolikus templomba besze
relt villanyvilágítást A templom vil
lanyberendezése 1000 P be került,ami 
viszont közadakozásból gyűlt össze.

— P áp a i k itün te tés. A pápa, 
a megyespüspök fölterjesztésére, 
Kandiét Károly nak, a veszprémi 
Egyházmegyei Nyomda vezetőjének, 
a „Pro Ecclesia et Pontifice* érdem
keresztet adományozta. A magas ki- 
tüntetést Rótt Nándor megyéspüspök 
vasárnap délelőtt a rezidenciába fogja 
átadni a kitüntetettnek.

— „C redoa-gyülés. A Vesz
prémi „Credo- Egyesület december
17. én, vasárnap d. u. ő órakor a 
Kát. Kör nagytermében tartja meg 
szokásos havi gyűlését, amelynek 
szónoka dr. Végh József róm. kát. 
teol. tanár lesz. Az elnökség kéri a 
tagokat, hogy a gyűlésen minél szá 
mosabban jelenjenek meg. Nem ta
gokat is szívesen látnak.

— Vitézi bál V eszprém ben. 
A veszprémi vitézek műsoros tánc
estélyüket január 13-án rendezik. 
Amint értesülünk, a műsor keretében 
az országosan ismert Seregi (Schwarz- 
kopf) Artúr vezényletével a szfehér- 
vári honvédzenekar is hangversenyez. 
Úgy a műsor magas színvonala, mint 
a tancestély iránt már eddig is meg
nyilvánult igen nagy érdeklődés arra 
enged következtetni, hogy a vitézek 
műsoros táncestélye az idény egyik 
legsikerültebb bálja lesz.

— V eszprém  város sak k b a j
noki versenye Amint már jelen
tettük, a veszprémi Népkör, a MSSz 
keretében résztvesz a „Veszprém vá
rosa sakkbajnoka* címért rendezett 
hivatalos versenyen, amelyre a Vesz
prémi Sakkör elnöksége minden 
sakkozót (nem köri tagot is) szere
tettel hiv. Nevezni lehel Jeney Lász
lónál, a verseny vezetőjénél (Bala
ton-u. 5. sz.) dec. 20.-ig.

— B ezáru lt a  K atolikus Kör 
karácsony i v ásá ra . A Veszprémi 
Róm. Kát. Kör karácsonyi vására 
vasárnap este 8 órakor, a szép szám 
bán megjelent közönség jelenlétében, 
Hűbner Béla ny. számv. főtanácsos, 
a kör világi elnökének zárószavaival 
nyert befejezést. Megköszönte a me
gyéspüspöknek a kiállítás megnyitá
sát, köszönetét nyilvánította dr. Rád- 
ványi Viktor apátkanonok, egyházi 
elnöknek, akinek óhajára és ösztön
zésére rendezték a jótékonycélu vá
sárt, köszönetét mondott a Keresz
tény Tisztviselőnőknek, akik, úgy 
mint a múltban, most is fáradságot 
nem ismerő nagy szeretettel segéd
keztek a vásár megrendezésében, és 
köszönetét mondott a büfénél segéd-

Megkezdődött 
a karácsonyi vásár!
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Van szerencsém a nagyérdemű közönséget értést- 
teni, hogy üzletkörömbe a —

gyermek
i é  kokat

<§>

más

bevezettem és óriási választékban raktáron tartok 
csörgőket, hintalovakat, piramiskockákat, bútorokat, 
kőépítő szekrényeket, babahintákat, szabadalmazott

törhetetlen %
óraszerkezetiijátékokat
edényeket vas- és porcellánból, csukott és nyitott 
autókat, tankokat, léghajókat, repülőgépeket és

modern játékot
•

ölese

Óriási nagy választék porcellán, celluloid, karakter,

ülő és álló (g)
babákból ^
minden nagyságban.
C s i l lo g ó  k a r á c s o n y fa d ís z e k
a fővárosi áruházakkal szemben is versenyképes

árakén szerezhetők be
Kérem vételkényszer nélkül nagy karácsonyi játék
raktáram szives megtekintését, kiváló tisztelettel

Fodor Ferenc
könyv, papír és játékórukereskedése.

kezett hölgyeknek, az adakozóknak, 
a kiállítóknak és a vásárt látogatók
nak, mert valamennyien kOzremfi- 
ködtek a kiállítás sikerének biztosí
tásán Egyúttal szeretettel hivott meg 
mindenkit a ruhakiosztásra, hogy igy 
a közönség is tanúja legyen a vásár 
eredményének és annak az örOmnek, 
amit a jótékonyság gyakorlásával a 
szegény gyermekeknek okoztak.

— Megalakult a TESz enyingi 
c so p o rtja . Nagy részvét mellett folyt 
le a TESz enyingi csoportjának ala
kuló gyűlése. Dr. Buda István főszol
gabíró, a TESz helyi elnöke szép 
beszédben ismertette a TESz felada
tát és céljait, majd dr. Rdcz Jenő 
helyi titkár ismertette az alapszabá
lyokat. Végül egyhangú lelkesedés
sel kimondották a TESz enyingi 
csoportjának megalakulását.

— Mi a titka a 90 fillérnek? 
Azóta, hogy néhány nappal ezelőtt 
megjelent Tolnai Világlapja karácso 
nyi száma, nagyon sokan kérdezik 
és törik rajta a fejüket: miképen le
hetséges, hogy a duplaterjedelmü lap 
és a három meléklet 5 pengő helyett 
csak 90 fillérbe kerül ? A kérdés ma
gyarázata az, hogy 35 év óta Tolnai 
Világlapja karácsonyi számai párat
lanul nagy példányszámban jelen
nek meg. A többszázezer példányt 
valósággal szétkapkodják az olvasók, 
mert tudják, hogy pénzükért öt-hat
szoros értéket kapnak.

— Inségakció  P áp á n . Pápáról 
jelentik: Pápá városa a folyamatban 
levő ináégakcióra 102.000 P-t irá
nyozott elő. Az inségakcióra jelentke
zett eddig 441 személy 1969 család
taggal. Munkába beosztottak 169 sze
mélyt. Kereset naponkint mintegy 
150 P A népkonyha is megkezdette 
működését s naponkint 50 adag ételt 
osztanak ki. A reászorulók között 
304 pár cipőt fognak kiosztani, tej- 
lizórait naponkint 445 gyermeknek 
juttatnak.

— Az ó riá sad ó  már megkezdte
rendszeres működését. A szakembe
rek és a nagyközönség meggyőződ
hetett arról, hogy egyforma rendszer
nek mily nagy az előnye. Ugyanis úgy 
az óriásadó, mint pedig a TRT. Su- 
per Olimpikon készülék egyezően 
Standard rendszerű. Rádióvásárlásnál 
ezen előnnyel feltétlenül számolni 
kell és ha biztosítani kívánja, hogy 
az óriásadó melLtt szelektív külföldi 
vétel lehetősége legyen, úgy csak a 
Standard-rendszerű TRT. Super 
Olimpikont választhatja. 359

— K örvadásza t. Az Enyingi 
Vadásztársaság a mulihéten körvadá
szatot rendezeti, amely alkalommal 
852 darab nyulat ejtettek el.

— A dom ányok a  Veszprém  In- 
ségakció ra . Veszprém város Sze
gényügyi' Bizottsága közli: Az inség
akció részére az elmúlt héten az alábbi 
adományok érkeztek : vitéz Kutassy 
Ignác ny. tábornok decembertől 
kezdve az inségakció tartamára min
den hónapban 2—2 P. A Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége nép
konyhát vezető csoportja 5 kg. mák, 
4 kg. cukor és 4 liter tejfel. Az ado
mányokért ezúton mond hálás kö
szönetét a Szegényügi Bi/oitság és 
egyben kéri a város jószivü polgá
rait, hogy, amint az elmúlt években, 
úgy az idén is kegyes adományaik
kal az inségakciót támogatni szíves
kedjenek. A Szegényügyi Bizottság 
hálás köszönettel fogad mindennemű 
adományt akár készpénzben, vagy 
természetbeni élelem, vagy használt 
ruhanemű legyen az. Amennyiben az 
adományok a szegényügyi irodánál 
(dr. Övári Ferenc-utca, iparostanonc- 
iskola udvari helyisége) előzetesen be
jelentettnek, az iroda készséggel el
küld az adományért.
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— A Pető fi Kör kulture&téje. 
Kitűnően sikerült kultu 'esét ren
deseit a vesip'ém i P  tőfi Kör 
vasárnap egyesületi helyiségében. 
Áz est előadója Nacsády József 
róm. kar. igazgató Unitó volt, aki 
a  karácsonyi babonákról tartott 
igen érdekes és élvezetes előadást. 
A  műsort ezenkivül kedves szavala
tok, derűs monológok és jelenetek 
tarkították Különösen nagy sikere 
volt F&’td i Tóth Ferercnek az általa 
irt egyfelvonásos bohózatával. Az 
igen szépszámú közönség meleg taps
sal jutalmazta az ügyes szereplőket 
és az. est előadóját. Végül Bognár 
Ká'mán elnök mondott köszönetét a 
megjelenteknek és közreműködőknek.

— Az Én Ú jságom  címlapján 
megérkeztek Bpestre Ali basa meg a 
kacsa 1 Piroska néni karácsonyi szin 
darabot, Srinettr György és Pálos 
Éva metél, Tábori Pál és mások 
verseket ittak. Még sok érdekes van 
A z Én Újságom bán, amelyből kará
csonyra minden jó gyermeknek szi 
vesen küld mutatványszámot a kiadó- 
hivatal: Bpest, VI., Andrássy ut 16 
Előfizetés negyedévre 2 P

— Á rverés a rendőrségen . Hír 
detmény. Közhírré teszem, hogy a 
m. kir. rendőrkapitányságnál a talált 
tárgyak és pedig retikül, zsebkendő, 
olvasók, puderos doboz, női ernyő, 
szülészeti szakkönyv, pénztárcák, fe 
tiérnemüek és pisztolyok, továbbá el- 
kobzot! gazdá lan jószágok, f. hó 
19.-én d. e. fé 9 órakor készpénz- 
fizetés ellenében nyilvános árverésen 
lesznek eladva. Pisztolyokra csak 
fegyvervásár á-n engedéllyel birók ár 
verezhetnek. Kérem az érdeklődők 
megjelenését. Veszprém, 1933 dec 
ember 8 án. Homoky B la s. k. m. 
kir. r. tanácsos, a kapitányság ve 
zeetője.

„Igmándi“ -ból nem kell
Pohárszamra inni,
Negyed, vagy félpohár
Elég szokott lenni.
—■ Filléres karácsonyi és  ú j

évi üdvözlő táv ira to k  kulJhetÖk a 
világ minden tájára dec 14 Hl jan. 
6 ig. (Jugoszláviába és Bu gánába 
jan. 19 ig ) Be földön é* Ausztriába 
a szódíj 6, megszállóit területekre 9, 
Német és Olaszországba 14, Afri
kába 46 fillér. A távirat csak a szo
kásos szerencsekivánatot tartalmaz
hatja. Amerikába csak kötőt szö/eg 
küldhető. Ily táviratokhoz a postahi 
vatalohba.n 17 féle minta áll rendel
kezésre.

— IskolánkivGIi népm űvelés.
Berhidáról jelentik: Berhidán vasár
nap este az Iparos Olvasókör nagy
termében nagyszámú közönség je 
leniéiben rendezték meg az ezévi 
második népművelési előadást. Dr. 
Szakdts Péter körorvos az általános 
egészség-védelemről tartott előadá t 
Lőrinczy Kálmán ny. máv. felügyelő 
konferált és fuvolázott. Kiss Sándor 
tárogatón kurucnótákat játszott, Nagy 
Lajos közs. jegyző Dani bá’ tréfái
ból olvasott föl, Bors Mária, Szalai 
Oyula és Gross Adolf pedig egy- 
fölvonásos színdarabot adtak elő. A 
közönség a tanulságos, kedves és 
hangulatos műsor szereplőit mele
gen ünnepelte.

— M űkedvelő szlnielöadás.
Várpalotáról jelentik: A Várpalotai 
Evangélikus Nő- és Leányegylet va
sárnap a szegények karácsonyi föl
segélyezésére szinielőadást rendezeti 
a zsúfolásig megtelt Bányász Kullur- 
tiázban. A „Cigány- c. népszínmű 
vet játszották fényes erkölcsi és 
anyagi sikerrel, amihez Ben kő Bélá 
né tanítónő és Mórocz Jánosné ki 
váló rendezésén kivül a műkedvelők 
pompás alakítása is hozzájárult. Kü

lönösen kitűntek ügyes játékukkal 
Tóth Qyuta (öregcigány), FOlöp Ju 
liska (cigánylegény), Mórocz Jo'ánka 
(Évi) és Farkas Dezső (öreg paraszt), 
akiket az egybegyü tek a többiekkel 
együtt lelkesen megtapsoltak. Elő
adás után Horváth Sándor ev. lel
kész meleghangú köszönetét mondott 
a közönségnek a nemes cél áldozat
kész támogatásáért.

— Az állam i p o lgári Iskola hősi 
ha lo tta inak  em léke. A veszprémi 
m. Kir. all polgári fiúiskola hősi ha
lott tanulóinak em 'é'ét az iskola fa
lában elhelyezendő táblán óhajija 
megörökíteni. E ért azzal a kéréssel 
fordul mindazokhoz, akiknek hozzá
tartozója, rokona vagy ismerőse az 
iskola tanulója volt és hősi ha'ált 
halt, hogy az elesett névé*, születési 
helyét és idejét, az elhalálozás ide
jét és helyét, a polg. fiúiskolában 
végzett tanulmányainak idejét, az in
tézet igazgatójánál bejelenteni szí
veskedjenek.

— V ersenyt a  karácsonyi hó 
val. Mire a puha, fehér hó letelep
szik a karácsonyi tájra, az előrelátó 
gazdasszony házában is vakító fe
hérség ragyog : a lakás uj büszke
sége. Négy gyönyörű ágypárna, két 
nagy- és két kispárna, melyet a Tűn- 
dé'ujjak ad idén ajándékba minden 
egészéves előfizetőjének A kitűnő 
kézimunkaujság előfizetési dija P 
14 40 ; a négy ajándékpárnahuzat 
anyaga a nemes Arany-Egyp\ elő
rajzolt mintája a legdecensebb úri 
Ízlést követi. Az ajándékcsomag mel- 
1‘klete: egy doboz selyemfényű MEZ 
himzőfonái módot nyújt a huzatok 
kifogás'alan kidolgozására. Vidékielő
fizetők 40 fii ér portóköltséget kül
denek be a kiadóhivatalnak (Bpest, 
IV., Szervita*tér 3.)

— B aleset a  ród llzásnál. Haupt- 
fogel btván veszprémi 18 éves fia
talember a Kopácsi-féle majornál 
ródlizás közben felborul! s az ülő- 
déstől eszméidét vesztette. Mentőink 
a kórházba szállították.

— L eégett a  sú ri gőzm alom . 
Múlt péntekre virradó éjjel Súron 
hatalmas tűzvész pusztítót!, amely
nek a Bakonyvidék egyik legszebb 
gőzmalma esett áldozatul. A kár meg
haladja a 70 000 P t, amiből azon
ban biztosítás .evén nagyobb rész 
meg érül. A tűz okának megá'lapi- 
tásftra a csendőrség erélyes nyomo
zást indított.

— Tilos a  városháza  e lő tt a 
csoportosulás. Fölkérettünk a kö- 
vdkezők közlésére: A városháza 
előtt elhúzódó gyalogjárón, általában 
a gyalogközlekedésre szolgáló jár
dákon a csoportokban való haladás, 
vagy ott csoportosan való álldogálás 
a 250000—1929 B. M. számú ren
delet 19. § (3 )  értelmében tilos lé
vén, a munkát keresők és munkát 
ajánlók, valamint a munkanélküliek 
csoportosulását, álldogálását a vá
rosháza kapujában, a városháza előtti 
gyalogjárón, általában a gyalogköz
lekedésre szolgáló utakon eltiltom é3 
a munkát keresők és munkát aján

M E G J E L E N T
a karácsonyi 

képes árjegyzék 
és a lka lm i vételi! 
fényképezőgépek 

listá ja.

H A F A
Hatsebek és Farkas

B U D A P E S T

f o to ,  o p t ik a i é o  r á d ió o za k O z lo t
IV. K áro ly  Wrt. 28. V I. A ndrássy-u t 31. 
361 V II. R ákócz i-u t 80.

(XXXV. LV1I1.-51. szám.) 5.

lók (munkanélküliek) tartoikodáii 
helyéül a Szent Imre-léren (Buzi-

giac tér) azelőtt Dérvály, Jelenleg 
alogh-féle vendégló előtt JelOIOm 

ki. Aki a gyalogotok haladására és 
a gyalogkOzlekedés akadályozásra 
vonatkozó tilalmat megszegi, az a 
250.000-1929 B. M. számú ren- 
delel 119. §. alapján 200 P-ig ter- 
jedhető pénzbllnt. léssel büntetendó 
kihágást követ cl. Veszprém, 1933. 
december 12.-én. Homoky Béla s. k. 
m. kir. r. tanácsos, a kapitányság 
vezetője.

— Bicskázás. Németh Sándor 
szentkiralyszabadjai legény a korcs
mában mulatóit, majd ittas állapot
ban összeveszed egyik pajtásával, 
aki késével a balkeze csuklóján meg- 
szurta. Sérülésével a veszprémi men
tők hozták be a kórházba.

— Ú jítás a  posta  csom agszol. 
gáia tában . A veszprémi postafőnök 
ség közli: D.'c. 10 e óla egyetlen 
szallilójegyzékkel nemcsak egy, ha
nem különbözó cimzetl részére is le
hel postacsomagokat feladni, amivel 
darabonkint 11 fillér megtakarítható. 
A csomagok vegyesen bérmenlesitve 
és bérmentellenül is feladhatók, va
lamint az egyszerű expresz és után- 
vé eles csmagok is. A postahivatalok 
készséggel szolgálnak részletes fel
világosítással.

— „Az A m atör-, a rádió, teh- 
nika, toló nivós havi lapjának de
cemberi száma a napokban jelent

NAGY-
SZALL0DAR O Y A L

D i m  1 D  D  C  T  ni-. Erzsébet-kárut 45-<7 
D U U A r  U O 1 Sürgönyeim .RQYALOTEL'

OLCSÓ TÉLI ELLÁTÁS
h ideg-m eleg  fo lyóvízze l e llá to tt, m odern 

kényelem m el berendezett szoba és 
nap i 3 étkezésből á lló

TELJES PENSI0
lega lább  3 napi igénybe
vétel esetén szem élyenkint

nap i:
Iega lább7 napi igénybevé 
te l esetén szem élyenkint 
és he tenk in t 7 n a p r a  i %p%pP-tÖl 

Borravaló 10 °/o-al megváltható. 

Rövidebb tartózkodásra készséggel szol
gálunk igen olosó szoba vagy

teljes pensio árakkal. 367
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meg. A rádiórész gazdag tartalmából 
felemlítjük a „Dikappa" sávszürős, 
telepes, kétcsöves és az „Alternatív" 
készü’éket. A lakihegyi uj nagyadó 
ról szépén illusztrá t cikksorozat kez
dődik. „Fizikai m*gia, misztériumok" 
„Időjárás és rádióvétel", „Dinamikus 
hangszóróhoz való kimenő transz
formátor" c. cikkek és közkedvelt 
rovatok stb. hasznos tudnivalók élén
kítik a rádiórészt. A fotoamatőrök is 
érdeklődéssel fogják elolvasni a ne
kik szánt 20 oldalt. A nagy őszi fo
tópályázat dijait is közli e szám.

— A „M agyar Lányok** Tutsek 
Anna nagysikerű tádió-felolvasását s 
egy bájos ifjúsági novellát közöl. Kiliáa 
Zoltán cikke, Kosáryné Réz Lola és 
Temesváry Kriszta novellái, S Bokor 
Malvin regénye, Z. Tábori Piroska 
verse, Tanay Magda írása stb. és az 
„Oithonunk" c. melléklet teszik a 
számot teljessé. A fejlődő fiatal lányok 
számára nélkülözhetetlen, meleg
hangú ifjúsági lapból készséggel 
küld mutatványszámot a kiadóhiva- 
fal: Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Elő- 
tizetési dij negyedévre 4 P.

Az én talpam Okmatalp 
Kevés pénzért soká tart

a  PÁLMA
OKMA

m £rm  cu clál á t , 

O i o a á / X é ^ ü í Á a t é M O S  

Ezt k érje  c ip észé tő l!

— Leesett a  m ozdonyról a  
mozdonyvezető. Kohl Jenő moz
donyvezető Városlőd állomáson túl 
kihajolt a mozdonyból, közben meg
szédült és kiesett. A fűtő azonban 
nem vesztette el lélekjelenlétét, a vo
natot megállította. A közben magá
hoz tért mozdonyvezető azután to
vább vezette a vonatot Veszprém 
Külső p.-u.-ra, ahol leváltották.

— M egm érgezte m agát a  ve
szett á lla t kezelésénél. Dr. Agya- 
gdsi Domonkos balatonfőkajári kör
állatorvost Balatonkenesén veszélyes 
baleset érte. Egy veszett tehén ke
zelése közben megsérült a kezén. A 
körállatorvos kezelésre Bpestre uta
zott, a Pasteur-intézetbe.

— A vonat ütközöl között. 
Virrasztói stván celldömölki vonatkí
sérő a mezőlaki állomáson egy teher
kocsit akart a mozdonyhoz kapcsolni. 
Szerencsétlenségére megcsúszott és 
az ütközők közé kerü't, amelyek élet- 
veszélyesen megsebesítették. A pápai 
Irgalmaskórházba szállították.

— Hány cserkész végzett é le t
m e n té s t?  A Magyar Cserkész Szö
vetség kimutatása szerint eddig 239 
cserkész kapta meg az életmentésért 
járó cserkész kitüntetést. Az életmen
tők túlnyomó része fiatal fiú s csak 
72 a cserkésztiszt. Érdekes, hogy a 
mentések 6 0 % a vízből történt, míg a 
többi eset között földomlásból, árvíz
ből, tűzvészből, gázolás elől való 
mentés és három esetben robbanás 
megakadályozása is szerepel.

— 193 4 -re  h á t i, n a p i, f a l i ,  e lő -  
j e g y z é s i  n a p tá r a k , ü g y v é d i h a tá r 
id ő  n a p ló k  m é r  k a p h a tó k  FODOR 
FERENC k ö n y v k ó r a k k a d é a é b e n ,  
V e s z p r é m .

— A mozi m űsora. Ma szom
baton (16) és vasárnap (17 ) A kö
lyök és én, Maurice Chevalier, He- 
lene Twelwelrees és a kis Baby 
Leroy filmje. Egy francia arisztokrata 
afrikai útjáról megérkezik Párizsba 
és a pályaudvar elótl, autójában egy 
gyerekei talál. A talált gyermek fel
forgatja egész életrendjét s a nöcsá- 
biló, bolondos fiúból olihonülő nyárs- 
polgár lesz. Chevalier ebben a film
jében is minden lépésével mulattató. 
A  kis „kölyök", Baby Leroy, a kis
gyermekek tiszta mosolyával elragadó. 
Az ötletes rendezés nagyban előse
gíti a film derűs hangulatát. Che
valier uj partnernöje. Helene Twel- 
wetreei, rendkívül bájos, szerepében 
tökéletes. A nagy sikert elért filmet 
érdekes kitérő műsor é t hiradö előzi 
meg. Az összes előadásokon — a va
sárnap d. u 4 órai mérsékeli helyáru 
előadást kivéve — a Bzerda-csütör
töki filléres jegyek teljes értékben be
vállalnak. — Szerdán- csütörtökön
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(20. és 21.) filléres helyárakkal egy 
10 felvonásos vigjáték: Akarsz-e 
szeretni ? A főszerepekben: Félix 
Bressart, a réglátott nagyszerű film 
komikus, Charlotte Ander, Oscar 
Sima és a derűt fakasztó Adélé 
Sandrock. Kiegészítő műsor és Fox 
Hangos Hirodó. — Az előadások 
kezdete szerdán és szombaton fél 7 
és 9, csütörtökön és vasárnap 4, fél 
7 és 9 órakor.

— Ü zletek karácsonyi és  s z il
veszteri z áró rá ja . A kereskedelmi 
miniszter rendelete szerint december 
24.-én, vasárnap a nyilt árusítási 
üzletek reggel 7 órától este 6 óráig, 
az élővirágot árusító üzletek pedig este 
7 óráig tarthatók nyitva. A dec. 31.- 
ére eső vasárnapon a túlnyomóan 
élelmiszert árusító üzletek pedig reg
gel 7-től este 6 ig, az élővirág üz
letek pedig reggel 7-től este 7-ig 
nyitva tarthatók. December 31.-én 
husnemüek reggel 7-től este 6 ig 
árusíthatók. Halfé éket, élő és leölt 
baromfit pedig ugyanez ideig mind 
két vasárnapon. Dec. 24. és 31.-én 
kivételesen égetett szeszesitalokat is 
szabad árusítani, de csak zárt edé
nyekben. Dec. 31.-én a nyilvános 
étkező (vendéglő, kávéház, korcsma, 
cukrászda) és szórakozó helyiségek 
ben azonban égetett szeszesitalokat 
este 8-tól záróráig szabad kiszolgál 
tatni. A kizárólagos dohányárudákat 
dec. 31.-én este 8 órán túl is sza
bad nyitvatartani.

i k o n y v -

N Y O M D A I
MUNKÁKAT

I
1

L E G O L C S Ó B B A H  
LEGGYORSABBAN

1

FODOR
KÖNYVNYOMDÁJA 
■  VESZPRÉM. ■

— Nyilvános n y ug tázás . A
Veszprémi Róm. Kát Kör karácsonyi 
vásárához hozzájá'ultak: Pénzbeli 
adománnyal: Stefanovszky Jenőné 6, 
Hübner Béla, Havas Jak>b, B azsil 
Gyula, dr. Horváth Béláré özv Fe 
hér Sándorné 5—5, dr. Cholnoky 
Ferencné 5 80, Kálmán Istvánná 4, 
dr Berky Miklós 3 80, Mezriczky 
Károlyné, Bedy Gyuláné, Nagy Ist
vánná, Fojr Jenőné, Nagy Ferencné, 
Hajda Gyuláné, dr. Moldoványi Je
nőné, Nagy Mihály Ferencné 3 —3, 
ifj. Csomay Kálmánná 2 50, Kancz- 
ler Károly, dr. Kiss György, Huthau- 
sen Lajos, Havas József, Friedler 
Gyuláné, dr Simon György, Pa ay 
Bözsi, D 'ny Károlyné, özv. Finke 
Józsefné, Hoffmann Gézáné, Újhelyi 
Sándorné, Rcinf* lez Ferencné, Rózsa 
Imténé, Prohászka Lászlóné, Haj. 
nóczy Györgyné, Freund Károlyné, 
Vuerli Józsefné, S/lovoda Sándorné, 
Kozma Józsefné, Hungler K'lmán, 
Vevér Emilré, Hajek László, Steiner 
Jónásné 2 —2 P (F o ly t, köv.)

IRODALOM MŰVÉSZET
(T erm észetes gyógym ód és

táp lálkozás) címmel fontos munka 
jelent meg a könyvpiacon dr. Bu 
csdnyi Gyula egészségügyi tan'csos, 
főorvos tollából. A kiváló szerző, aki 
nevét korábbi műveivel már ismert é 
telte, munkáját könnyen érthető sti 
lusban irta. Különös tehetségű ku
tatója és ismerője az emberi termé 
szét titkainak és négy évtizedes fa 
pasztalatai alapján meggyözödéses 
hive a természetes gyógymódnak. 
Ez az értékes munkája Útmutatásul 
szolgál úgy öregnek, mint fiatalnak, 
és ismételten hangsúlyozza, nem sza 
bad bevárnunk, mig testünk elgyen
gül a természetellenes és esztelen 
életmód miatt A legsúlyosabb beteg
ségek is leküzdhetők a természetes 
gyógymód és táplálkozás ált 4 Dr. 
Bucsányi minden betegségről, igy a 
reménytelen betegségekről is beszél. 
Nem szükséges, hogy legszebb éve
inkben öregnek érezzük magunkat, 
hiszen orvostudósok szerint az em
ber, ha természetes módon é ne, 
100—110 évig is friss erőben el
élhetne. Minden olvasója hálás lesz 
a szerzőnek bölcs tanácsaiért s a 
könyv egészséges és beteg ember 
kezébe egyaránt való. A szépen ki 
állított, 232 oldalas hatalmas kötet 
ára 4 P, vagyis olyan olcsó, hogy 
minden embernek módjában áll azt 
beszerezni. Megjelent az ismert No- 
vák Rudolf és Társa cég (Bpest, Vili. 
Baross u. 21.) kiadásában.

(H erczeg  Ferenc) szépirodalmi 
hetilapja, az Uj Idők, mindig válto
zatos, értékes és gazdag tartalommal 
jelenik meg. Mai számának szépiro
dalmi részében Csalhó Kálmán el
més kis regénye fölytatódik. Székely 
Tibor, Harsányi Zsolt és Zsigray Ju
lianna mély, izgalmas, illetve kedves 
elbeszélései, Majthényi György erő
teljes verse és Bunin Ivánnak, a Nó- 
bel-dij nyertesének három remek verse 
gazdagítják még az Uj Idők et. A 
költői szépségű „Levél mindenkihez*, 
Lipthay Erzsébet capri i levele és a 
kitűnő humorista: Aszlányi Károly 
ötletes téli konferansza gyönyörköd
teti az olvasót. Ruzitska Mária tar
talmas irodalmi tanulmánya, Mühl- 
beck Károly fejlécei, művészi, idő
szerű és színházi képek, ismeretter
jesztő cikkek s a népszerű rovatok- 
vannak még az U j Idők-ben, amely

nek kiadóhivatala: Bpest VI., And 
rássy u» 16 bárkinek küld mutatvány- 
számot Előfizetése negyedévre 6’40 P 
egyes szám 50 fill.

(M egalakult a  V eszprém i Szim 
fonikus ZeneegyesDIet.) A Vesz
prémi S/imfonikut- Zeneegyesület vég
legesen megalakult. Az alakuló köz
gyűlésen az alapszabályok elfogadása 
után a tisztikart és választmányt 
?Iakito't*k meg. Elnökké választó ták 
Szabó Sándor kir. tvszéki tanács
elnököt; alelnökök: C-ányi Károly
né é« dr Rác/n? Havas Annuj ; ügy
vezető igazgató: Korcsiá'c Ede ne- 
gyesr. tarár ; karnagy: Farkas E r- 
n ő ; titkár: dr. vi é- Palotay József;

| pénztd'os: Braun Ferenc; ellenőrök: 
Kiss Lajos és ifj Ri'ter Lőrinc; vá 
lasztmönyi tagok: dr N gv Lásvló 
muz< umőr, O solya Mária, Piánk Fe 
renc, Próderné Preya Margit, Tasi 
Pái é- Varga Karoly. A közgyűlés 
id. Ritter Lőrinczet és Gaál Sándori 
tiszteletbeli tagokká választotta. Az 
egyesült — amint értesülünk — már 
működik és rövid időn belül a nyíl. 
vánosság elé fog lépni.

(Színészek  P áp án .) Pápáról 
jeleniik: Déri Béla (Alapi-féle) Ka
mara színhaza d<c 9 -e óta elsőrangú 
előadásokat tart Papán a Gnff-szál 
lóban, de a hideg mictt üres házak 
előtt.

(A Siófoki D alkör B alatont 
D alosünnepélye.) A Siófoki Dalkör 
1934. május 20. án és 21.-én, Pün j 
kösd két ünnepén rendezi II Orszá- | 
gos Balatoni D ilosünnepdyét, amely, 
nek keretében megy végbe a Sió j 
foki Vándordíj D^losverseny is. Az ! 
ünnepély alkalom lesz, hogy ének* j 
8zóv<-1 ismerjék meg egymást a 
magyar dalosok a szép Bilaton part
ján. A verseny négy csopo tban tör
ténik és pedig: I nthéz műdal, II 
könnyű műdal, III népdal csoportok j 
bán, ezenkívül lesz IV. a kezdők cső- í 
portja. Minden csoport legjobbja a 
vándordijat kapja megőizésre a lég- i 
közelebbi versenyig. Minden részt- ! 
vevő egyesület dij-seileg jutalom- j 
bán részesül A versenykarokat a je j 
lentkezők már január havában meg
kaphatják. A da osünnepélyt az Or 
szágos Dalosszövetség is támogatja.

KÖZGAZDASÁG
* A községek m ásodik  o rszá 

gos k ongresszusa . Bpeströl'\e\en\\k: 
December 16.-án é* 17. én nagyje
lentőségű megmozdulásra készül a 
magyar falvak társadalma. Ezeken a 
napokon rendezi a „Faluszövetség* 
Bpesten, az Újvárosháza dísztermében, 
a Községek II. Országos Kongresszu 
sál, amelynek legfőbb védnöke Horthy 
Miklós kormányzó, fővédnökei: Jó
z se f József Ferenc, Albreht kir. her
cegek és Gömbös Gyula miniszter- 
elnök. A kongresszus elnöke: Mayer 
János ny. miniszter, a társ- és szak- 
bizottsági elnökök sorában pedig 
politikai életünk és agrártársadal. 
műnk vezéregyéniségei foglalnak he
lyet. A kongresszus megnyitó ünne
pélyén és teljes ülésein beszédet 
mondanak Gömbös Gyula miniszter- 
elnök, Mayer János ny. miniszter, 
Schandl Károly ny. államtitkár és 
Berki Gyula országgyűlési képviselő. 
A kongresszus gazdag programja fel
öleli mindazokat a halasztást nem tűrő 
kérdéseket, amelyeknek megoldásául 
a falusi nép sorsának jobbrafordulá- 
sát várja s négy szakbizoitségban 
foglalkozik a községi közigazgatás,

háztartás és tanyavilág, a falvak kul
turális és egészségügyi, gazdasági és 
társadalmi problémáival s az előadók: 
államtitkárok, egyet, tanárok, orsz. 
képviselők, agrárvezetők, jegyzők stb. 
valamennyien a kérdések legalapo
sabb és leghivatottabb ismerői. A 
kongresszus iránt országszerte igen 
nagy érdeklődés nyilvánul meg s ti 
súlyos viszonyok ellenére a közsé
gekből ezideig már több mint ezer 
kiküldött jelentette be részvételét é» 
a jelentkezés egyre tart.

* Szántóföld i herefé lék . Irta 
Vtllax Ödön dr., az Orsz. M. Kir. 
Növénytermelési Kísérleti Állomás 
föadjunktusa. 211 nagy okt&valaku 
o'dal, 6 színes műmelléklet'el, össze
sen 53 színes és egyéb eredeti kép
pel BPátria“ Irodalmi Vállalat ék 
Nyomdai R  T. (Bpest, IX., Üllői-ut
25.) Ára 15 P. II uszlris szerző e 
munkájában a lucerrát, vörös-, fehér- 
és biborherét, továbbá a nyúlszapu
kát, bal'acimet, somkóról stb. tár
gyalja. E könyv fulsjdonképen a két 
év előtt megjelent lucernatermesztési 
munkájának második kiadása, az első 
kiadás két év alatt teljesen elfogyott, 
ami azt bizonyítja, hogy szerző idő
szerű kérdéseket olyan módon tár
gyal, hogy abból a gyakorlati gazda 
valóban hasznot menthet. A szántó
földi növénytermesztésnek pedig ma 
időszerűbb kérdése a herefélék nagy- 
a-ányu, de korszerű termesztésnél 
nincsen, meit szinte ez fizeti bizto
san ki macát. Villax könyve éppen 
azt tárgyalja, hogy az egyes viszo
nyok kozö't milyen herefelél mikép
pen termi Ijünk és azt hogyan érté
kesítsük. A fontosabb termelési moz
zanatok részben egyszínű, részben 
színes képekkel vannak illusztrálva. 
A díszesen kiállított munka egy ma
gyar gazda asztaláról sem hiányoz
hat !

* A „V állalkozók L ap ja"  ka
rácsony i szám a  nagyszabású cikk
sorozatban fog beszámolni az uj épí
tési anyagokról és szerkezetekről. Ezt 
a számot, a szép kiállítású falinaptárt 
és az e havi többi számokat is in
gyen kapja minden uj előfizető is, 
aki már most előfizet. Ezenkívül ne- 
gyedévenkint egy-egy 3 pengős in
gyen hirdetés is jár. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Budapest, VI., Podma- 
nizky u. 27.

T E S T E D Z É S .
o Si sp o rt kedvelők figye l

m ébe. A Magyar Turista Egyesület 
sí szakosztálya Füleky Béla és Kreh- 
nyai Ede vezeiésivel sltanfolyamot 
nyitotl. Elméleti elSadások az Iparos
kor helyiségében minden kedden é t  
csUIOrtOk este fii 7 101 8 Őréig, gya
korlati oktatás a szabadban a hóvi- 
azonyok szerint az elfizOleg megbe
széli helyen és iddben. Tagok költ
ségei! az egyesület fedezi, nem tagok 
e célra 2 pengőt kötelesek lefizetni. 
Jelentkezni lehel a vezetéknél, vala
mint Pósa Endre, Regényi József 
és ifj. Farkas DezsS üzleteiben.

o M TE B akonyi O sztálya Osz- 
szejO vetele. Másodízben tartották 
turisiáink családias jellegű Összejö
vetelüket a Méhesben, amelynek si
kere arra készletté a tagokat, hogy 
havi Összejövetelüket rendesen meg
tartsak. Bár az OsszejOvetel a csalá
dias jellegű batálkozás jegyében folyt 
le, mégis a helyi luristaügyre vonat
kozó sok érdekes és értékes Öllel és 
indítvány is kerüli megbeszélésre.
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Zongorát
vagy pianinót 
K eresek bérbe.

C ím  a  kiadóhivatalban. 360

SZÍNHÁZ.
Mait csütörtökön Zilahy Lajos 

Veszprémben már ismert drámáját, a 
Tűzmadár X újították föl. Akik ott 
voltak örülnek, akik nem voltak ott, 
sajnálhatják, hogy nem látták ezt 
a  darabot és ezt az előadást, amely 
minden dicséretet megérdemel A fe
leség nehéz szerepét Irsay Nóra ját
szotta nagy művészettel; az anyai 
szeretet mindent vállaló erejét első
rendűen érzékeltette. A kegyelmes ur 
szerepében vitéz Bánky Róbert (aki 
különben a darabot is rendezte) nyúj
tott kiválót. Tökéletes nagyur volt s 
a csapásoktól megtörtén is férfias 
megjelenését hálásan tapsolta a kö
zönség. Gabányi Böske a mai leány 
típusát hozta a színpadra, meggyő
zően és — megdöbbentően. Deák Fe
renc rendőrtanácsosa, valamint Zem 
plínyi Zoltán házgondnoka szintén 
igen jó volt, de jók voltak a többi 
kisebb szereplők is. B. J.

A vérzivataros világháború sze
szélyes játéka következtében adódott 
sok száz és száz színdarab megirá 
sára alkalmas téma közül Bónyi 
Adorján szerencsés kézzel az Elcse
rélt ember cimü színjátékéban a leg
szentebb és legmagasztosabb érzésre, 
az anyai szeretetre épített. Könnyekig 
megható jelenet a darab kibontako
zásában, amikor az igazi anya látva 
fia boldog családi életét a vélt anya 
házában, — hogy a másik anyának 
fájdalmat ne okozzon a valóság fel
fedésével: hogy az ő fia elesett a 
harctéren, — inkább választja a ma
gányosan élő anya nehéz keresztjét, 
mert az ő boldogsága már azzal úgy 
is teljes, hogy fiat élve, boldognak 
tudja. A pénteki bemutatón a két 
anya: Serfőzy Ilona és Gabányi 
Böske, valamint a címszerepet játszó 
Zemplényi Zol'án és — a gyengéd 
hiives szerepében — Irsay Nóra mű
vészi tehetségük legjavát nyujtot’ák. 
Vitéz Bánky Róbert Tamás szerepé-

A n y a k ö n y v .
Születés: C sa tári S ándor napsz. és 

P in té r Ilona  leánya Ilona  Erzsébet r. k . — 
T ó th  János cseléd és M onos K a ro lina  le 
ánya Ju lianna r . k. —  Kovács M ih á ly  pék- 
s. és K ó lin g e r Ilo n a  fia  Józse f r. k. — 
Berecz M ih á ly  laka tos-s . é sS cha rf Anna le 
ánya M agdo lna  r. k. B ukovenszki László 
napsz. és H orvá th  G ize lla  fia  M ik ló s  r. k.
—  Stum m er V e ron ika  házta rt. leánya Ve
ron ika  r. k.

Halálozás: Ö zv. T ó th  Anta lné  Bukta 
A p o lló n ia  65 é., r .  k . F ram perger János 
ács 67 é., r .  k. —  F ehér E rzsébet 2 é., r. k .
— Lehoczky S ándor ka lapos 79 é., ev. — 
T ó th  Julianna 6  n., re f. T ó th  Jánosné 
M onos K a ro lina  25 é., re f. — K u jb e r Jó- 
zsefné Nagy K a ta lin  37 é., r. k.

Házasság: Fü löp  La jo s  (özv.) gyári m un
kás és Szekeres M á ria  r. k.

ELADÓ  
jutányos áron
egy három és egy egyszobás 

konyhás lakásból álló
-----ház, —  “

Fejesvölgy-utca 3. sz. alatt.

ben izelitfll adott komikus uerepek 
megerőltetés nélküli megjátszására 
való rátermettségéről is. Kisebb sze
repekben Taly Sári, Gáspár Amália, 
Deák Ferenc, Kovács Árpád és Szántó 
Ernő járultak hozzá a művészi tel
jesítmény egészéhez. i. I.

Szombaton Gellért Lajos és Wein- 
reb Ignác Timosa (A cár katonája) 
c. zsidótárgyu színműve került elő
adásra mérsékelt érdeklődés mellett.
A lengyel-zsidó társadalom életének 
benső részletei kerülnek felszínre e 
darabban, amelyet a szerzők szeren
csés kézzel pergő fordulatokban b ő 
velkedő esemény központjába helyez
tek. A darab végén kiderült a gyer
mekcsere kéiségkivül ötletes gondo
lata. Kár volt azonban a mély lelki 
életben és tradíciókban gyökerező 
zsidó szokásokat ennyire kidombo- 
ritani, ami által az azokkal nem isme
rős közönség előtt néha komikussá 
váltak a darab alakjai s ez rontotta 
a hatást A szereplők közül első he 
lyen kell megemlíteni Orbán Violát, 
aki Rézi bába szerepében aratott t:I • 
jes sikert. Alakítása, melegen csengő 
hangja elsőrendű volt A címszerep
ben a snájdig Bánky Elemér ésked 
vés partnere, Irsay Nóra, rendkívül 
ügyes játékot produkáltak. Serfőzy 
Ilona és vitéz Bánky Róbert mély, 
átérzett játéka volt még az előadás 
kiemelkedő eseménye. Szántó Ernő 
erősen túlozta szerepét. Kovács Ár 
pád, Deák Ferenc és Zemplényi Zol
tán szerepeikben a szokott jót nyúj
tottak. h. j.

Vasárnap délátán a Tűzmaádr-1 
ismételték meg, este a Töltőtoll is
mert vígjátékban keltett nagy derült
séget a jeles együttes.

Hétfőn a Névtelen hajó színmű
vet mutatták be. A szerző: Suhan 
Vane. A halál és az azutáni élet 
nagy titkának kutatásával és a vég
ítélet nagy misztériumának prózai fór 
mában való idevetóéfével próbálko
zott meg, hálátlan kísérlete azonban 
nem sok sikerrel járt. Elismerést a 
szerző csak fantáziájával érdemeli ki.
A sivár j lenetekben is színészeink, 
különösen Serfőzy Hona. vitéz Bánky 
Róbeit é i Zemplényi Zoltán kiváló 
jcllemalakitáiukkal tűntek ki. Kovács 
Árpád és Gabányi Bíske pedig a 
mindhalálig tartó szerelmet testesí
tették meg nagyon kedvesen. A többi 
szereplők is tudásuk legjavát nyúj
tottak. h, j. |

Kedden meglepően szépszámú 
közönség jelenlétében Bemard Shaw 
náunk már ismert Pygmalion c. 
vigjátéka került színre, amelyben a 
rendezést is kiválóan végző vitéz | 
Bánky Róbert finom művészettel for
málta meg a darab jellemalakját. 
Serfőzy Ilona és Diák Ferenc méltó 
tudással segítettek ennek kidombori 
fásában. Taly Sári, Irsay Nóra, 
Gáspár Amália, Zemplényi, Kovács, 
Sashegyi és Szántó járultak még ki 
váló já ékukkal a sikerhez. K.

Szerdán bucsuelőadásul Minden 
férjc. angol vígjáték volt műsoron. Azt 
a lélektani megfigyelést, hogy min
den férj éleiében legalább egyszer 
szerelmi kísértésbe esik, R. Noale 
é l C. Chasterton szerzők egy keres
kedővel akarják bebizonyittatni, de 
teljes csődöt mond a morális igaz
ságuk, amikor a megbomlott férjet 
nem a jobb belátás, hanem a gép 
irókisasszony ábrándítja ki azzal: 
szerelője szívesen lenne, de férjhez- 
menni még nem akar. Zemplényi és 
Serfőzy Ilona kezében a Lakatos 
László fordításában elevenné vált 
szerepek elsőrendű interpretációra ta
láltak, de Gabányi Böske, Kovács, 
Sashegyi, Gáspár Amália, Irsay 
Nóra és Taly Sári is minden dicsé
retet megérdemelnek. A hivatása ma

gas fokán álló színtársulattól őszinte 
rokonszenvvel búcsúzunk és csak 
sajnáljuk, hogy a kedvezőtlen Idő
pont és időjárás miatt nem vo't me
legebb, megérdemelt pártfogásban 
réize.

68 -1933 . sz. 1933. P k. 6364. sz. 

Árverési hirdetmény.
Dr. Julesz és Tia (helyettese dr. 

Spitzer é* dr. Ac*é') ügyvéd á ’tal kép
viselt Hizai Kőolajipar Rt. javára 
355 P 43 f. követelés és járulékai 
erejéig a bp*sti közp. kir. járásbíróság 
1932. évi 218868 sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehaj'áit szenvedőnél 1933. évi 
február hó 1.-én lefoglalt, 2378 
P-re becsült ingóságokra a veszpré
mi kir. járásbíróság fenti számú vég- 
zéie alapján «z árverést elrendelem, 
s annak az 1908 éviXLI t.-c. 20 §-a 
alapján még következőkben megne
vezett valamint zálogjogot szerzett 
más foglaltatók javára is, végrehaj 
tást szenvedő lakásán : Veszprémben, 
Látóhegy-u. 5. szám aiait leendő 
megtiltására tn 'ánd  ül 1933 évi 
decem ber hó 22. n a p jin a k  d é l
e lőtt 9 ó rá já t tűzöm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, kocsik, 
teherautó 8 egyéb ingóságokat a 
legtöbbet igé őnek, estteg  a becsár 
2 ,-ért is, el fogom adni. 1000 
P-őt meghaladó becsértékü ingónál 
a becséiték 10% át bánatpénzül 
kezeimhez, az árverés megkezdése
kor, le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a be
folyó vételárból végrehajtató köve
telését megelőző kielégítéshez jogot 
tartanak, amennyiben korábbi zálog 
joguk a végrehaj ási jegyzőkönyvből 
ki nem tűnik, igénykeresetüket az ár 
vetés megkezdésig nálam itásban 
vagy szóval jelentsék be.

Kelt Veszprém, 1933 nov. 25 
PádAr s. k ,

363 k ir. b ir. végrehajtó

3471 — 1932. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr Mezei Sindor budapesti ügy

véd által képviselt Kálmán és László 
javára 387 P 58 f. követelés és já ’ U 
lékai erejéig a bpesti közp. kir. járás- 
bíróság 1932. évi 424 923. sz. vég
zésével elrendelt kielégítési végrehaj 
tás folytán végrehajtást szenvedőnél 
1932. évi május hó 24 én lefoglalt, 
1528 P-re becsült ingóságokra a 
veszprémi kir. járásbíróság fenti szá
mú végzése alapján az árverést el
rendelem, s annak az 1908 évi XLI. 
t.-c. 20. §-a alapján még köveiké 
zókben megnevezett, valamint zálog 
jogot szerzett más fogldtitók javára 
is, végrehajtást szenvedő lakásán, 
Veszprémben, Sziklay József u. 13 
szám al*t» leendő megtartására ha
táridőül 1933. évi december hó 21. 
napjának délután fél 3 óráját tűzöm 
ki, amikor a biróilag lefoglal! búto
rok, festmények, ékszerek, s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, 
esetleg a becsár V, Aért is elfo
gom adni. 1000 pengőt meghaladó I 
becsértékü ingónál a becsérték 10 
%-At bánatpénzül kezeimhez, az ár
verés megkezdésekor, le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a be
folyó vételárból végrehajtató követe 
lését megelőző kielégítéshez jogot 
tartanak, amennyiben korábbi zá
logjoguk a végrehajtási jegyzőkönyv
ből ki nem tűnik, igénykeresetüket 
az árverés megkezdéséig nálam Írás
ban vagy szóval jelentsék bs.

Veszprém, 1933. november 17.
362 Stekker, kir. bir. végrehajtó.

_  'i
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m unkatársa
irodában,otthon és  u ta zá s  közben. 

Dijtafan bem utatás omágHOrtc.
18 H A V I

r é s z t é l r e  is s z á f f í l u n f c

FODOR FERENC

I könyv é s  papirkereskedése I 
V E S Z P R É M . | | )

M eghívó.
A Bortermelők R észvénytársasága  

Balatonfiired
felszámolás aia>t. 1933. decem ber 
hó  27 én délu tán  fél 4 ó rakor 
Bilatonfüreden, Darányi Ignác utca 
l l  szám a la . t  volt irodthelyi^égében 
fe ls zá m o ló  kö zg yű lés t 

tart, melyre a t. részvényesek ezen
nel meghivatnak.

T á r g y s o r o z a t i
1. A jegyzőkönyv hite lesítésére két rész

vényes kije lö lése.
2. A fe lszám olók jelentése és a végle

ges vagyonm érleg megállapítása.
3. A  fe lügyelób izottság jelentése.
4. Határozat a fe lszám olók és a fe l

ügyelőb izottság felm entéséről.
5. Határozat a részvénytársaság vagyo

nának felosztásáró l, a részvénytársasági 
könvvek és ira tok elhelyezéséről, a rész
vénytársaság megszűnéséről.

6. Esetleges indítványok.
B alatonfüred, 1933. decem ber 14.

A f e l s z á m o ló k .
A közgyűlésen csak o lyan részvényesek 

szavazhatnak, ak ik  részvényeiket a köz
gyűlés megnyitása e lő tt a közgyű lés i he ly
ségben letétbe helyezik.

M é r le g s z á m la  1933. decem ber 14.- 
én. T a r to z ik  i Pénztár-szám la P 7.500, 
összesen P 7.500. K ö v ete l i Részvénytő
ke-szám la P 7.494 93, N y e r e s é g  i P 5 07, 
összesen P  7.500 B alatonfüred, 1933. dec
em ber 14. A f e l s z á m o lo k  i dr. A szta 
los Lajos s. k., O b la tt Sándor s. k., Papp 
Kálm án s. k., S inger Zs igm ond s. k. M eg
v izsgáltuk és rendben ta lá ltuk. B a ia ton fü - 
red, 1933. december 14. A fe lü g y e lő -  
b iz o t t s á g i  Harangi G yörgy s. k , Krasso- 
ván M árton  s. k., V örös D ánie l s. k.

V e s z t e s é g -  é s  n y e r e s é g s z á m ls  
1933. december 14.-én. T a r to z ik *  K ö lt
ségszám la  P 553-92. Leirás-szám la P  15 25. 
Forgalm iadó-szám la P 36-27, Ille ték-szám la 
P 103-68 N y e r e s é g  i |P 5 07, összesen P 
714 19. K óvetel*  Kam at-szám la P 714 19, 
összesen P 714 19. Balatonfüred, 1933. de 
cem ber 14. A fe ls z á m o ló k *  dr. Aszta
los Lajos s. k., O b la tt Sándor s. k., P app 
Kálm án s. k., S inger Zsigm ond s. k. M eg
vizsgá ltuk és rendben ta lá ltu k . Ba la ton fü 
red, 1933. december 14. A f e lü g y e lő -  
b iz o tts á g *  Harangi G yörgy s. k , K ras- 
sován M árton  s. k., V örös D ánie l s. k. 306

Eredm ényesen h irdethet
a  „V eszprém várm egyé“-ben.
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KARÁCSONYI ES ÚJÉVI 
AJÁNDÉKNAK

l ega lka lmasabb
képes- és meséskönyvek ||| 

levelezőlap albumok 
em lékkönyvek,

bőrkötésű

imakönyvek,
díszmunkák,

diszlevélpapirok,
Íróasztali 
készletek

♦
G yerm ekjátékok

♦

#
Karácsonyfadíszek

óriási nagy választékban kaphatók ♦
FODOR FERENC
könyv- és papirkereskedésében, Veszprém, Szabadság-tér 3. Telefon 54.

Karácsonyi és újévi levelezőlapok 
ezerféle mintákban.

N é v j e g y e k  í z l é s e s  kivitelben  
gyorsan készülnek.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a „Veszprémvármegye- Lapkiadóvállalatat


