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A kormányzó szózata
Az ország kormányzójának va

sárnapi rédiószózatát az  egész 
magyar nemzet úgy fogadta, mint 
a magyar élet legnagyobb ese
ményét. Hiszen ez a  szózat töb
bet jelentett szám ára egy szónok
latnál. többet minden beszédnél, 
mert úgy hathatott és úgy is h a 
tott, mint a legkomolyabb meg
nyilatkozás annak a  férfiúnak az 
ajakéról, aki csaknem két évtize
des államvezető munkája alatt 
csak igen ritkán, igen kivételes 
alkalm akkor szólalt meg, de mikor 
hallatta szavát, minden kijelenté
séből a nemzet nagy sorskérdé
seinek teljes átérzése szólalt meg. 
Sosem tévesztve szem elől a ki- j 
tűzött nagy és szent célt : hogyan 
és miképen lehetne minél sikere
sebben szolgálni a  magyar jö
vendőt. Azt a jövendőt, amit a 
m agyarság minden oldalról les- 
kelődő ellenségei ároknak akar
nak megásni, hogy a szomorú je 
len után ezt a jövendőt a nemzet 
meg se érthesse s hogy bekövet
kezzék az  a  gyászos vég, ami 
leglelkesebb költőink lelkét is 
sokszor az elpusztulás veszedel
mével riogatta. Horthy Miklós még 
a  legvólságosabb percekben is hitt 
a  nemzet jövőjében, a bizaiom á t
ütő ereje nyilatkozott meg nála. 
Ezen erények nélkül néhány rö
vid nap alatt kudarcba fulladt 
volna a szegedi zászlóbontás is, 
hogy hosszú időkre, talán örökre 
is begöngyölődjék a független 
M agyarország zászlaja.

Hogy mindez nem történt meg 
s a kezdet nem kudarcot, hanem  
országot teremtő megmozdulást 
jelent ma a m agyarságnak, ahhoz 
Horthy Miklós kormányzó hivő és 
a nemzet jövőjének rendületlenül 
bízó lelke kellett, aki — mint a ten
gerek hőse — magával hozta a 
bátor elszántságot.

Sokkal közelebb állunk még az ! 
eseményekhez, melyek a  jelen l 
történelmét jelentik, semhogy t  
maga valóságéban láthatnék és 
megítélhetnék azt a szerepet, amit 
ez elmúlt két évtizedben a  m a
gyar élet biztosítása és fejlődése 
irányéban a  kormányzó öntuda
tos. férfias és célra törekvő mun
kássága mindnyájunk szám ára je
lenteit és jelent még ma is.

Ez a  munka, ami egyben el- 
hivatást, missziót jelent — amit 
Horthy Miklós az igazi hősök el
szántságával vállalt és teljesített: 
feltétlen hilelt és bizalmat biztosít 
az ő fennkölt egyéniségével szem- 
ben minden magyar részéről. Ez 
az általános érzés tette, hogy az 
« szózat, amit most a nem zethez 
és minden magyarokhoz intézett, 
egyetlen vonatkozásban se m a
radjon elhangzott szó, hanem  lé
lekre talált paranccsá legyen, me

lyet éppen a  magyar jövő érde
kében kell megszívlelnünk és m a
gunkévá tennünk.

Mert mindnyájunknak éreznünk 
kell, hogy döntő sorsforduló előtt 
áll egész Európa. Amit közel 20 
évi szorgalm as és öntudatos m a
gyar munka eredm ényezett a nem 
zet igazságának megértésében és 
uj barátok szerzésében : azt nem 
teheti eredménytelenné az oknél
küli belső zavar, nyugtalanság és 
egy indokolatlan izgalmi láz rom
boló hisztériája. Ezek — vagy 
tudatosan, vagy tudatlanul azt a 
célt szolgálják, hogy a magyar 
igazság győzelmét elgáncsolják, 
vagy ha mást nem, de legalább 
késleltessék.

Dr. vitéz Jékey ‘Ferencnek, vár
megyénk volt főispánjának Szabolcs 
és Ung közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyék föispáni szé
kébe történt ünnepélyes beiktatása 
szerdán ment végbe Nyíregyházán. 
Fényes pompa, díszes és előkelő 
közönség adták meg a keretet s 
kitörő lelkesedés, az előlegezett sze
retetteljes bizalom töltötték ki a tar
talmát a beiktató ünnepségnek ama 
vármegye részéről, amelyhez az uj 
főispánt családi hagyományai, há
borús katonai éveinek s az azutáni 
időknek kedves emlékei fűzik. Sza
bolcsban régi tősgyökeres magyar 
urak laknak s a polgári osztályok is 
mind lelkes, vendégszerető magya
rok, akik nemcsak uj főispánjukat, 
hanem más megyék s a Dunántúl 
testvér magyarjait is igaz szeretettel 
fogadták. Minket, veszprémmegyei- 
eket azonban annak a nagy és me
leg szeretetnek az ismételt megnyi
latkozása fogott meg legjobban, amely 
Jékey Ferenc és Veszprém megye 
közönsége között harmadfél esztendő 
alatt kifejlődött, s aminek a szerdai 
beiktató ünnepségen úgy volt fő
ispánunk, mint vármegyénk küldött
ségének tagjai újólag kifejezést 
adtak.

Veszprém megyéből ugyanis negy
venöt tagú küldöttség utazott cl 
Nyíregyházára dr. Berky Miklós 
alispán vezetésével, s annak tagjai a 
következők voltak : dr. Benárd Ágost 
ny. miniszter, orsz. képviselő, dr. 
Bélák Imre várm. kir. t. főorvos, id. 
Békeffy István földbirtokos, dr. Bock 
Pál törvsz. tanácselnök, Boguschich 
Gyula kormányfőtanácsos, gyárigaz

Horlhy Miklós kormányzó a 
világító torony ebben a sötét zűr
zavarban : szózata eloszlat min
den kételyt és meggátol minden 
céltudatos hazugságot. A magunk 
érdekei ellen vétkezünk, ha hitelt 
adunk azoknak, akik éppen cél
hoz jutásunk előtt akarják itt a 
kishitűség érzetét felébreszteni. 
Jól tudják, hogy miért teszik. Az 
ő céljaikat ez szolgálja s nem a 
jövőnkbe és igazságunkba vetett 
bátor hit.

De azt hisszük, a vasárnapi 
rádiószózat eldöntötte a  harcot s 
a nemzet egységesen sorakozik 
fel azon az úton, amelyre a kor
mányzó hivó szózata hívja, hogy 
az eddigi hittel és kitartással vívja 
meg a maga nagy harcát a m a
gyar ügy végleges diadaláért. s.

gató, Boda József ref. lelkipásztor, 
dr. Foghtüy Miklós tb. főszolgabíró, 
min. tisztviselő, dr. Gutheil Jenő 
kanonok, Halász János várm. tüzr. 
felügyelő, dr. Horváth Béla városi 
főügyész, dr. Iklódy-Szabó János 
kincst. főtanácsos, Jakula Béla, a 
Nemzeti Egység várm. közp. titkára, 
dr. Jókay-lhász Miklós gazd. fő- i 
tanácsos, dr. Kenessey Tibor föispáni 
titkár, Kiss Ernő tb. főszolgabíró, 
vitéz Kolossváry László ny. ezredes, 
NE elnök, Kolossváry László orsz. | 
képviselő, Korompay Lajos bánya
főtanácsos, NE vál. kér. elnök, ifj. 
Matkovich László szerkesztő, dr. 
Mohácsy Lajos ev. lelkész, dr. Mol- 
doványi Jenő ügyvéd, Nagy Lajos 
ny. ezredes, gróf Nádasdy Pál NE 
vál. kér. elnök, dr. Papp Sándor 
várm. árvasz. elnök, Pávay-Vajna 
Gábor ny. őrnagy, Perczel Miklós 
földbirtokos, dr. Piatsek Jenő kir. 
tanfelügyelő, Kosos Károly polgár- 
mester, dr. Simon György prelátus- 
kanonok, felsőházi tag, C hőnaigner- 
Krieger ímr :̂ máv. főmérnök, Szabó 
Kornél gyárigazgató, dr. Szentimrey 
Sándor várm. árvasz. ülnök, dr. 
Tekercs Lajos h. polgármester, dr. 
Tótth Gy. Béla várm. főügyész, Walla 
Ferenc gazd. főtanácsos, NE várm. 
alelnök, vitéz Walla Tibor földbir
tokos, dr. Weidlich Lajos kir. köz
jegyző.

Ez a küldöttség vitte magával 
az itthon maradottak mélységes tisz
teletét, szeretetét és háláját volt fő
ispánunk iránt s tagjainak nagy szá
mával is imponáló volt az ünneplő 
két vármegye egybesereglett, hatal
mas tömegei sorában.

Bpesten felszállt a vonatra Jékey 
Ferencné főispánné, akit a nagy 
veszprémi küldöttség kísért elsőül 
uj otthonába.

M e g é rk e zé s .
Kedden este 7 53-kor futott be a 

vonat a nyíregyházai állomásra, ahol 
a főispánné s a veszprémiek foga
dására egybesereglett lelkesen él
jenző, nagy tömeg élén megjelent 
Jékey Ferenc főispán is. Ott voltak 
még dr. Borbély Sándor alispánnal 
és Szohor Pál polgármesterrel a 
vármegyei és városi tisztviselők, dr. 
Nánássy Imre országgy. képviselő, 
vitéz Hunfalvy Artúr várm. szék
kapitány és vitéz Putnoky István ny. 
ezredesek, vitéz szentkatolnai Elekes 
Gábor, a NE h. elnöke a szervezet 
elnökségével és még számosán a 
közélet tényezői közül.

Szohor Pál polgármester üdvö
zölte emelkedett szellemben a fő- 
ispánnét és a veszprémieket.

Berky Miklós alispán érzésteljes, 
kedves szavakkal mondott köszöne
tét az üdvözlésért és kiemelte, meny
nyire boldogok, hogy Nyíregyháza 
közönsége ilyen melegséggel fogadta 
szeretett főispánjukat.

Dr. vitéz Elekes Gábor, a NE h. 
elnöke a vármegyei szervezet nevé
ben mondott üdvözlő beszédet, 
Csaba Juditka pedig a helyi NE 
szervezet hatalmas, nemzetiszinü sza
laggal átkötött virágcsokrával ked
veskedett a főispánnénak.

Végül Walla Ferenc, a veszprém- 
megyei NE szervezet nevében vála
szolt az üdvözlésre és lelkes hittel 
mutatott rá, mennyire fontos nem
zeti érdek minden magyarnak tesi- 
véri kézfogása, amit a Nemzeti 
Egység nagy gondolata fejez ki.

A  fő is p á n é t v a c s o rá ja .
A veszprémmegyei küldöttség tisz

teletére este 9 órakor a Korona-szálló 
emeleti különtermében Jékey Ferenc 
és felesége kedves vendégszeretettel 
elegáns vacsorát adott s azon több 
helybeli előkelőség is megjelent. Itt 
a föispáni párra Boda József vesz
prémi ref. lelkipásztor mondott po
hárköszöntőt.

— Lelkűnkből kiszakadt testvérek, 
hódító lelkek jöttek Veszprémből 
Szabolcsba — mondotta többek kö
zött —, akik nem a tömegeket hó
dították meg, hanem a sziveket. Jó 
volt rátekinteni főispánunknak szép, 
daliás alakjára, amelynek kemény 
magyar gerincét az ős Bakony szele 
sem bírta megingatni. Jó volt hal
lani szavait, amelyek mindig őszin
ték voltak és jó volt látni, hogy a 
szeretetet mindig tettekben gyako
rolta. Istenhivö magyar úrnak is
mertük meg, aki le tudott borulni 
saját hitének szent Istene előtt, de 
krisztusi szeretettel megbecsülte má
sok vallását is. Lelkűnknek bánatát 
pedig fokozza az, hogy nemcsak ő

Vitéz Jékey Ferenc főispán
beiktatása Nyíregyházán.

V e s z p ré m  m e g y é b ő l n a g y s zá m ú  k ü ld ö ttsé g  vett 
r é s z t  és le lk e s e n  tü n te te tt a fő isp á n  m e lle tt.
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távozott el körünkből, hanem hit
vese is, aki neki nemcsak élettársa, 
hanem munkatársa is volt; s aki 
magas méltóságát keresztényi szolgá
lattal vitte el a szegények közé, ahol 
kicsiny magyarokat emelt fel nagy 
szivével. A 400 kilométeres távolság 
sem tudja őket szivünkből kitörölni 
s reméljük, hogy ők sem fognak 
elfelejteni bennünket.

Óriási, meg-megujuló tapsvihar 
kisérte a szépséges szavakat, ame
lyekre Jékey Ferenc nyomban vá
laszolt.

— Úgy lettem Veszprém megye 
főispánjává — úgymond —, hogy 
felejthetetlen vezérem, Gömbös Gyula 
magához kéretett s a felsőházban 
fogadva azt kérdezte: „Katolikus
vagy ?“ Igenlő válaszomra pedig ki
jelentette : „Elmégy Veszprémbe fő
ispánnak !“ Majd megfogta kezemet 
s mélyen a szemembe nézve, így 
szólt: „Aztán mindent úgy kell csi
nálni, ahogyan Szegeden tanultuk".
— Ezután kedves, humoros szavak
kal mondta el, hogyan tanulmányozta, 
merre van Veszprém és hogyan ke
rült végre ide, majd derűs ellen
mondások között nemes szerény
séggel jelentette k i : tudatában van, 
hogy nem tud hódítani. Hogy mégis ki
tüntették a veszprémmegyeiek barát
ságukkal, azt a szegedi szellemnek, 
az őszinte szociális érzéssel meg
töltött erősen jobboldali politikájának 
köszönheti. (E szavaknál percekig 
tartó tapsorkán zúgott föl). Ezután 
köszönetét mondott Veszprém pol
gármesterének, aki — úgymond — 
a város fejlődését jelentő repülőtér, 
gráci müút stb. ügyében mindig az 
ő oldala mellett állott és a városi 
érdekekért hallatlan erővel küzdött. 
Hálával emlékezett meg az alispán
nak. a vármegye tisztikarának és kö
zönségének, valamint Rótt Nándor 
megyés- és Medgyaszay Vince ref. 
püspökök jóakaratu támogatásáról.
— Régi közmondás — fejezte be 
szavait —, hogy mindig legcélsze
rűbb olyankor elmenni, amikor a 
legjobbnak tartják az embert. Én 
így tettem s ezzel nyertem meg a 
Veszprém megyeieket. Köszönöm a 
meleg barátságot és Veszprémbe, 
mint második hazámba fogok visz- 
szatérni.

Szűnni nem akaró éljenzés és 
taps kisérte a főispán szavait, majd 
a társaság, amely a főispánékkal 
még a kávéházba is átment, a késő 
éjjeli órákig együttmaradt.

A  beiktatás.
D. e. fél 12 órára hívták össze 

Szabolcs és Ung vármegyék főispán
beiktató díszközgyűlését s a vár- 
megyeháza gyönyörű díszterme már

C A S I NÓ -  P E N S I Ó
Tökéletes komfort. Nívó. — 
Kényelem n főváros kellős közepén. 

L a p u n k  u tjá n  a  k ö v e ik en  
z ő k e t a já n l ja  ö n n e k ;

Egy gyönyörű szobát folyóvízzel, 
egy komplett reggelit, 
egy pom pás ebédet, 105
egy nagyszerű  fürdőt- 

Mindezt a  kiszolgálással együtt f i  P-ért. 
L BUDAPEST, E rzsébet kórul 19. szám.

11 óra előtt kezdett megtelleni az ! 
ünnepi díszbe öltözött, egyházi, ka
tonai és világi előkelőségektől. Ezek 
között Szatmárból, a főispán szülő- | 
vármegyéjéből is sokan voltak és 
résztvettek a beiktatáson úgy a fő
ispán, mint a főispánná szülei és 
családtagjai is. Nagy hatást keltett a 
veszprémmegyeiek nagyszámú kül
döttségének bevonulása, akik közül 
többen szintén diszmagyarban je
lentek meg.

Dr. Borhely Sándor alispán nyi
totta meg a közgyűlést, majd dr. 
Vajay Sándor volt főispán érdemei
nek méltatása után meleg szavakkal 
emlékezik meg az uj főispánról, 
akiben most a vármegye egy ősi 
nemesi családjának sarját kapta 
vissza. Értékes ajándék a főispán 
számára a veszprémiek szeretete, 
amely hatalmas küldöttséggel kisérte 
el ide. (E szavaknál a veszprémiek 
percekig lelkesen tapsoltak.)

A régi és uj főispán felmentésé
ről, illetőleg kinevezéséről szóló mi
niszteri leiratokat, valamint a volt 
főispán búcsúlevelét dr. Mikecz 
László várni, főjegyző ismertette s 
Jékey Ferenc nevének említésekor 
újra lelkes éljenzés és taps zúgott 
föl. Virányi Sándor ny. alispán mél
tatta a volt főispán érdemeit, ami 
után az alispán javaslatára öttagú 
küldöttség hívta meg az uj főispánt 
eskütételre. Amikor a veszprémiek 
magpillantották volt főispánjukat, 
helyükről felállva, olyan fergeteges 
tapsorkánba kezdtek, hogy a főis
pánnak az eskü letevésével percekig 
várni kellett.

Jékey Ferenc új főispáni méltó
sága elfoglalásakor mondott szék
foglalójában is annak az Istenét és 
hazáját mély keresztény embersze
retettel és izzó lelkesedéssel szerető 
nemes magyarnak mutatkozott be, 
amilyennek mi megismertük.

Legelsőül Magyarország kormány
zójának hódolt, aki e díszes polcra 
emelte, majd hálásan emlékezett meg 
a miniszterelnökről és belügyminisz
terről, akik kinevezésre előterjesztet- | 
ték. Visszapillantást vetett családját : 
a vármegyéhez fűző sok évszázados 
kapcsolatokra, majd háborús katona
esztendeinek és a forradalom utáni 
időknek kedves emlékeit idézte fel. 
Igen melegen emlékezett meg Göm
bös Gyuláról, aki már Szegeden 
világosan látta, hogy a háború után 
uj utakon, uj célokért kell majd 
küzdeni. Hangoztatta, hogy az ő 
elveihez hűtlen nem lesz s csak ad
dig marad a helyén, amig az általa 
kezdeményezett, szociális tartatommal 
telilett keresztény és nemzeti politikát 
tudja szolgálni, amelyet Darányi 
Kálmán miniszterelnök folytatott és 
fejlesztett tovább. Politikai vezére
mül — mondotta — Darányi Kál
mánt vallom és ezzel meg is hatá
roztam azt az irányt, amelyet kö
vetni akarok.

Továbbiakban az időszerű kér
désekkel foglalkozott és a győri be
ruházási programról szólva kijelen
tette, hogy a nagy áldozatba bele 
kell nyugodni, mert a magánérdek 

I fölé a nemzet érdekét kell helyezni. 
Hirdette a nemzeti összefogást, a 
vallási békességet, visszautasította a 
földbirtokos osztály ellen intézett, 
kávéházból kiinduló támadásokat, a 
a gazdák érdekeinek védelmére és a 
szegények felkarolására irányuló erő
teljes szociálpolitika előmozdítását 
Ígérte a maga részéről.

Ezután a következőket mondotta:
— Harmadfél évvel ezelőtt, mi

dőn Veszprém vármegye főispáni 
székébe iktattak, hasonló Ígéreteket 
tettem és szerénytelenség nélkül je
lenthetem ki, hogy meg is tartottam 
ezeket az Ígéreteket. Áz autonómia 
jogait sohasem igyekeztem csorbí
tani. Tanácskozásaink a pártpolitika

teljes kikapcsolásával, a személyes
kedések mellőzésével, barátságosan, 
hogy úgy mondjam: előkelő hang
nemben folytak. A kisgyülésben és 
az egyes bizottságokban komoly 
munka folyt. A társadalom, különö
sen szociális téren, óriási áldozat- 
készséggel állt oldalunk mellett, s 
szívós munkával eljutottunk odáig, 
hogy a megyei városokban és zöld
keresztes körzetekben éhező ember 
és meleg ebéd nélküli iskolás gyer
mek nem volt. Ez alatt az idő alatt 
a felekezetek között teljes béke és 
harmónia uralkodott, amelynek lát
ható jeleként a protestánsok is nagy 
buzgalommal vesznek részt a Szent 
lstván-év előkészületeiben.

— Elérhetők voltak ezek az ered- i 
mények a teljes összefogással és az- | 
zal a támogatással, amelyet az egy- i 
házak vezetői, a vármegye közön
sége és az alispán úr kiváló veze
tése alatt feladata magaslatán álló, , 
tisztviselői kar részéről élvezni sze
rencsém volt. Az a harmadfél esz
tendő, amelyet a zölderdős Bakony 
dombjaival borított és a százszinü 
Balaton hullámaitól övezett, gyö
nyörű Veszprém vármegyében eltöl- 
töttem, életem legszebb emlékei közé 
fog  tartozni, s erről a helyről mon
dok hálás köszönetét a vármegye 
közönségének azért a megértő tá
mogatásért, amelycl hazafias törek
véseimet kisérte.

Az a lelkes ünneplés, ami a fő
ispán székfoglalóját többszörösen is 
megszakította, ezeknek a szavaknak 
elhangzása után fergeteges erővel 
tört ki s az egész ünneplő közönség 
— köztük a lcglelkesültebb vesz
prémmegyeiek — percekig éljenez
tek és tapsoltak.

Ki kell még emelnünk dr. Kállay 
Miklós ny. földművelésügyi minisz
ternek, az Orsz. Alföldi Öntöző Hi
vatal elnökének üdvözlő beszédét, 
aki Szabolcs megye részéről köszön
tötte meleg érzéssel az új főispánt.

Társasebéd.
Jékey Ferenc és felesége a be

iktató ünnepség után a veszprém
megyeiek küldöttségével lefényké- 
peztette magát, majd a Korona
szálloda nagy éttermében 300 terí
tékes társasebéd következett. Az első, 
hazafias lendületű, gondolatszép fel
köszöntőt Jékey Ferenc főispán 
mondta Magyarország kormányzó
jára, akinek vezetése alatt el fogunk 
érkezni a magyar feltámadáshoz.

A veszprémmegyeiek közül első
nek dr. Wéber Pál apátkanonok mon
dott szárnyaló felköszöntőt.

— Két ellentétes érzés fog el 
most bennünket — mondotta. — A 
fájdalom, hogy búcsúznunk kell 
szeretett főispánunktól és az öröm, 
hogy itt lehetünk és tanúságot te
hetünk : az utazás százas kilométer- 
jelzőit is elhallgattatja hűségünk, ra
gaszkodásunk és soha el nem múló 
hálánk Jékey Ferenc iránt. Köszön
jük neki, hogy ajtaját mindig 
nyitva tartotta, akár előkelő vagy 
egyszerű, gazdag vagy szegény em
ber ment hozzá. Köszönjük, hogy 
előkelő, lovagias úri gondolkozásá
val eltüntette a diszharmónia hegyeit 
és lesimította a széthúzás kinövéseit. 
Köszönjük a vértanuságig áldozatos, 
lobogó hazaszeretetét és köszönjük 
a Gondviselésnek, hogy megismer
hettük vitézi erényeit, amelyeket 
csokorba foglalva így fejezhetünk ki: 
Istennel a hazáért. Köszönjük dip
lomáciai finomságát és szinte apos
toli megértését, amellyel vármegyénk 
keresztény társadalmát annyira ősz- 
szefogta, hogy ma száműzött a fe
lekezeti széthúzásnak nemzetünk 
erejét sorvasztó átka s Veszprém 
megye most úgy áll az ország szine 
előtt, mint ahol katolikusok és pro
testánsok egy táborba tartozóknak

érzik magukat. Méltóságod fenkölt 
szellemű egyénisége volt az arany- 
hid, amely a keresztényeket ráve
zette arra az útra, ahol mindenki 
kifejtheti teljes munkabírását és fel
ajánlhatja kézfogását sokat szenve- 
uett hazánk szolgálatában. — Majd 
a távollévő Rótt Nándor megyés
püspök meleg üdvözletét tolmácsolta 
a főispánnak a magyar feltámadást 
hirdető szavai végén.

Dr. Mohácsy Lajos evangélikus 
lelkész abból a szép gondolatból 
indult ki, hogy amikor veszprémi 
beiktatása után a várrn. közig, bi
zottságban az alispán felkérésére 
üdvözölte Jékey Ferencet, akkor ősz 
volt és mégis öröm csillogott a sze
münkben. Most is installálják, tavasz 
van és mégis a bánat könnyfátyola 
lepi el szemünket a bucsuzás miatt. 
Majd rámutatott a főispán nagyér- 
tékü veszprémi munkásságára és 
szavait így végezte :

—  J ó s z í v ű  voltál méltóságos 
uram a szegényekhez, áldjon meg 
érte az Isten ! Amikor az embereket 
nemes lélekkel magadhoz ölelted, 
nem mérlegelted, ki milyen templom
ban imádkozik, hanem mindenkor 
megértő szívvel voltál az evangé
likusokhoz és reformátusokhoz is — 
áldjon meg érte az Isten ! Ezzel bi
zonyságot akarok tenni a te pártat
lan emberszeretetedröl a nyíregyházai 
nagy protestáns gyülekezetek előtt, s 
arra kérem itteni testvéreimet, erő
sítsenek a munkádban támogatá
sukkal. Téged pedig kérlek, hogy itt 
is szeresd őket. A jó Isten áldjon 
meg !

Dr. Gutheil Jenő kanonok, a 
tőle megszokott sziporkázó szelle
mességgel fűszerezve, a „szép ,szívjó, 
példás hitvesi hűségű, a szegények 
istápolásának gondját magára vál
laló" föispánnét köszöntötte fel. akit 
a veszprémiek most úgy kisértek el 
Nyíregyházára, mint Gizella király
nét az egykori szerzetes Bajoror
szágból Veszprémbe.

— A királynék fején diadém 
ékeskedik — mondotta — s mi most 
azért jöttünk el, hogy Öméltósága, 
Veszprém pártfogó nagyasszonya 
homlokára feltegyük nagyrabecsülé
sünk és mélységes tiszteletünk dia- 
démját. Fáj a búcsúzás nekünk, de 
könnytől harmatos őméltösága lelke 
is, aki sohasem titkolta, hogy meg
szerette székvárosunkat. Kérem, to
vábbra is tartsa meg szerétében, 
ahogyan mi is szivünkbe zártuk őt.

Harsány éljenzés csattant fel a 
szép szavakra s a veszprémiek he
lyükről felugrálva, percekig viharo
san tapsolták a föispánnét, aki az 
étterem középső páholyából, a vesz- 
prémmegyei Nemzeti Egység remek 
virágcsokrával maga előtt, bájosan 
mosolyogva intett az ünneplésért kö
szönetét.

A veszprémmegyeiek közül utol
sónak dr. Jókay-lhász Miklós gazd. 
főtanácsos, a pápai ref. egyházme
gye főgondnoka mondott felköszön- 
töt és mindenben megerősítette az 
előtte szólóknak azt az állítását, hogy 
Jékey Ferenc .sohasem tett vallás 
szerint különbséget az emberek kö- 

í zött, hanem mindenkor csak azt 
nézte, hogy a jó és igaz ügyben és 

! magyar érdekek szolgálatában ki ho- 
; gyan teljesítette kötelességét.

— Bizonyos — úgymond —» 
hogy jövőbeli működésében is ez az 
igazságos szempont fogja vezetni 
szeretett volt főispánunkat, akinek 
áldásos hazafias tevékenységére a jó 
Isten áldását kérem.

A veszprémmegyeiek nagy lelke
sedéssel fogadott felszólalásain kivül 
még vitéz Putnokv István ny. ezre
des, Szobor József polgármester, 
Elekes Gábor ny. huszarezredes és 
gróf Teleki János köszöntötték fel 
lelkes szavakkal az uj főispánt.
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Darányi Kálmán 
a hisztériásokról.

Darányi Kálmán a munka em
bere s nem a szavaké. Ahol csak 
lehet, kitér a beszéd elől és szívesen 
veszi, ha cselekedeteiből vonják le 
a következtetést, hogy politikája 
milyen irányban halad. Ennek iga
zolásául szolgál, hogy két nevezetes j 
beszédét szokták emlegetni, melyek j 
minden mondata a küszöbön álló 
tervek megvalósítását jelenti be az 
országnak : a szegedit és utóbb a 
győri beszédet. Mind a kettőt jog
gal lehet a kormány munkaprog
ramjának nevezi. Olyan munka- 
programnak, mely után a szónok : 
joggal kérheti a nemzettől: „Mivel 
pedig meghallgattátok, meg is tap
soltátok kijelentéseimet, tehát min
denben egyetértetek velem, most 
már csak egy a kérésem, hagyjatok 
időt és nyugalmat a bejelentések 
megvalósítására14.

A győri beszéd köztudomás sze- | 
rint olyan hatású volt, ami meg- 
nyugtatólag hatott az egész ország j 
közvéleményére s azt a reményt éb
reszthette minden társadalmi ősz- j 
tályban, hogy immár a nemzet túl j 
van a nehéz és hosszú küzdelmeken 
s a kitartó lemondás és nélkülözés j 
után végre megérte, hogy a boldo
gulás ama lehétőségeihez jutott, me
lyeket Szolnokon az ország kor- j 
Hiányzója mutatott meg a magyar ; 
népnek, mikor kijelentette, hogy 
most már nemcsak magát az élet I 
lehetőségét követelheti magának a 
nemzet, hanem a boldogulás és ' 
meggazdagodás lehetőségeit is.

A két beszéd szervesen kapcsoló
dik egymással : hiszen a szolnoki 
kormányzói beszédnek a miniszter- I 
elnöki győri beszéd gazdasági I 
lehetősége, biztosítása és pozitív i 
programba foglalása.

Elvégre, mikor olyan sorsú or
szágnak a kormányelnöke, mint 
a csonkaországé, bejelentheti, hogy 
egy miliárd befektetésü munka- 
programmal siet az ország gazda
sági és szociális helyzetén lendíteni 
s ennek keresztülvitelére öt évi tü
relmet kér a nemzettől — minden 
józan számítás szerint az ilyen be
jelentés után a bizakodásnak, a re
ménykedésnek van helye és nem a 
csüggedésnek, még kevésbé a le
mondásnak. Egészen természetelle
nes, hogy Győr után hisztérikus 
idegességet lehessen megállapítani, 
még pedig olyan mértékű ideges
séget, amivel magának a kormány
elnöknek is foglalkoznia kell, még 
pedig nem is pártkörben, hanem 
magában a törvényhozásban.

A fővárosi idegesség csilapítá- 
sára a miniszterelnök valóban nem 
rendezhet be brómadagoló intézete
ket, de helyesen állapította meg, 
hogy ez a hisztéria az egészséges 
magyar vidéket nem érintette s az 
idei mezőgazdasági kiállításon fent 
járt nagyszámú vidéki magyar csak 
arról tett tanúságot, hogy ezek a jó
zan, derék magyarok munkával el
töltött életük mellett nem érnek rá 
a rémhírek terjesztésére, még ke
vésbé azok meghallgatására. Egy- ! 
szerűen azért nem, mert született 
józanságuk és ép idegrendszerük i 
nem tudja elfogadni igaznak azt, ! 
ahol végzett munkájuk és termelésük 
mind az állattenyésztés, mind a nö- ! 
vénytermelés terén egyre szebb ered
ményeket mutathat fel és könyvel
het cl a maga és a nemzetgazdaság 
javára.

Nem csoda, ha ez a bántó ide- j 
gesség és türelmetlenség megfelelő 
szavakban nyert kifejezést a minisz
terelnök ajkán, kijelentve, hogy más
fél évi tevékenysége alatt több re

formot hajtott végre, mint bármikor 
máskor s hogy ő csak a lehetősé
gek keretei között tud dolgozni, de 
„bűvészkedésre nem vállalkozik44.

De erre, szerencsére, semmi szük
ség. A győri program beruházása 
olyan tevékenység, ami az adott le
hetőségek mellett a magyar gazda
sági élet minden területét uj, fel
frissítő vérrel látja el s aminél töb
bet a mai viszonyok között sem kí
vánni, sem feltételezni nem lehet, i 
de nem is szabad.

S mivel Darányi Kálmán nem az 
ígéretek embere, hanem a cselek- i 
vésé, a nemzet józanságát árulja el, 
ha nem ül fel a különböző, Isten 
tudja mi célt szolgáló kishitűségnek, 
hanem bizalommal néz a jövő felé.
A kormány ezt a bizalmat meg is 
érdemli. my.

A Nemzeti Egység 
veszprém i választó- 

kerületi gyűlése.
A NE veszprémi választókerületi 

szervezete multhéten választmányi 
ülést tartott, melyen a városi és 
községi szervezetek vezetői teljes 
számban vettek részt. Megjelent dr. 
vitéz Bcnárd Ágost ny. miniszter, 
orsz. képviselő is.

Az ülést Korompay Lajos m. kir. 
bányafőtanácsos, választókerületi el
nök nyitotta meg, meleg szavakkal 
emlékezve meg a távozó vitéz 
Jékey Ferenc főispánról, kit az ülés 
táviratilag üdvözölt.

Jakula Béla központi titkár szé
pen felépített, közel egy órás be
szédben ismertette az általános po
litikai helyzetképet és a további 
szervezésre adott hasznos tanácsokat.

Dr. Priegl László tb. megyei fő
ügyész, vál. kér. titkár az ifjúsági 
és a sajtó kérdést ismertette és több 
gyakorlati javaslatot terjesztett elő, 
amit az ülés elfogadott. Választó- 
kerületi titkári működésének öt évét 
töltvén be, személye iránt felvetette 
a bizalmi kérdést, amit a gyűlésen 
résztvevők egyhangúan juttattak ki
fejezésre.

Bcnárd Ágost a kormányzat pár 
küszöbön álló rendelkezését ismer
tette élénk tetszés mellett.

Az ülésen részletkérdésekben fel
szólaltak még Krcmó Alajos, Szabó 
Kornél, Zdnthi Imre, dr. Takács 
Lajos, majd az ülés lelkes hangu
latban Korompay Lajos záróbeszé
dével ért véget.

A NE nagyvázsonyi választóke
rületének veszprémi járási része is 
gyűlést tartott pénteken Vesz
prémben, erről azonban — mivel 
lapnyomás közben történt — csak 
legközelebb számolhatunk be.

Szent István tu r is ta  vándorlás.
Az a sajátságos véletlen, hogy a 

Magy. Turista Egyesület 50 éves 
jubileuma egybeesik Szent István 
halálának 9(X) esztendős évforduló
jával, adta a Mrgyar Turista Szö
vetségnek azt a gondolatot, hogy 
Csonka-Magyarország keleti és nyu
gati határszéleit egységes kék jel
zésű turistaúttal kössék össze. Ezt a 
közel 1000 km.-es utat pedig, amely 
csonka hazánk természeti szépsé
gekben leggazdagabb részein visz 
át, stafétaszerűen járják végig a 
Szent István turista-vándorlás részt
vevői.

Ápr. 12.-ig három túrával Alsó
örsre ér a „Szent István44 turista
vándorlás, hogy a nagyhét utolsó 
napjain Veszprémbe jusson. Április 
15.-én, Nagypénteken délelőtt fél 11

órakor a Horthy-kilátónál fogadják 
a Veszprémi Bakony Osztály tagjai 
a vándorlás gyors- és sebesvonattal 
Alsóörsre érkező résztvevőit. Dr. j 
Karsay Sándor a B. O. elnökének ; 
vezetésével a Malomvölgy—Szentki- 
rálszabadja és Nagykilátó hegyen át 
jönnek Veszprémbe. A szombat pi
henő nap, ennek programját a vá
ros megtekintése, séta a Laczkó- 
forráshoz, dr. Gutheil Jenő előadása 
és a veszprémi muzeum megtekin
tése töltik ki.

Husvét vasárnapján, szentmise 
után, az Aranyosvölgyön át a Pa
podra s innét Lókuton át Zircre 
vándorolnak.

EGYESÜLETI ÉLET.
Frontharcos előadás a városi 

mozgófénykép színházban. Az
Országos Frontharcos Szövetség 
Veszprémi Főcsoportja pénteken jól 
sikerült előadást rendezett a városi 
moziban. Az előadást vitéz Koloss- 
váry László ny. ezredes, a főcsoport 
elnökének üdvözlő szavai nyitották 
meg, majd a Veszprémi Polgári 
Dalegyesület énekszáma után Radács 
Tivadar Gyóni Géza két versét sza
valta igen szépen. Ezután a világ
háború borzalmas napjaiból hangos
filmen mutattak be részleteket, 
egybe kapcsolva és ismertetve a 
frontharcos szövetség országos meg
szervezésének és annak minden vo
natkozásban hazafias nemzetnevelö 
tevékenységét. Dr. Takács Lajos 
kedves háborús anekdotát mondott 
el. Vitéz Kolossváry László ny. ez
redes vetitettképes előadás keretében 
ismertette a volt m. kir. 31. h. gy. e. 
orosz harctéren történt hadifogságba 
jutásának hiteles történetét. Az elő
adás mindvégig élvezetes és minden 
figyelmet lekütően érdekes volt. — 
A Főcsoport ezúton is hálás köszö
netét fejezi ki a Polgári Dalegyesü
let vezetőségének, hogy az előadás 
sikerét szives közreműködésükkel 
biztosítani és emeini szívesek voltak.

Sc|>riIfJcer Sándor
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Felhívás a frontharcosokhoz.
A Veszprémi Frontharcos Főcsoport 
elnöksége ezúton is figyelmezteti 
mindazon egyéneket, akiknek a 
Károly-csapatkeresztjiik nincsen meg, 
de arra a törvényben megállapított 
keretek közt igényük van, hogy ez év 
ápr. 1.-től, dec. 31.-ig bezárólag le
het kérni. A kérdőivet az érdekeltek 
beszerezhetik a polgármesteri hiva
talban, a Népgondozó Felügyelőség
nél és a Főcsoport hivatalos helyi
ségében. ügy a kérvény, mint a 
mellékletek illetékmentesek.

A Turul e lőadássorozata. A 
Turul Szövetség Veszprémi „Ba
kony44 Bajtársi Egyesülete az elmúlt 
szombaton saját otthonában táboro
zást tartott, amelyen a nagytermet 
zsúfolásig megtöltő hölgy- és férfi
vendégek és bajtársak jelenlétében 
Vájná Gábor ny. őrnagy a „Sza
botázsáról beszélt. A mindvégig le
nyűgözően érdekes és tanulságos 
előadást hosszantartó lelkes tapssal 
fogadták. — Vájná Gábor ny. őrnagy 
legközelebbi előadását 10.-én, vasár
nap este fél 9 órakor tartja meg a 
Turul táborozásának keretében a 
Komakut-téri otthonban. Előadásának 
címe: „A szabadkőművesség és an
nak hatásai44. Az érdeklődő vendé
geket, hölgyeket is szívesen látja az
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Fenti á rak h o z  a  helyi fogyasztási adó h o zsászam i. 
tando. — V eszprém ben ka p h a tó : I t o k r O M y  
V i k t o r ,  kelem en  I m r e ,  l ’ n i n y  An
t a l ,  P u l l ő K  V i l m o s ,  U n g e r  F e r e n c

fu n /e r. é s  csem ege á ru h á zá b an . 90

Egyesület. — Itt említjük meg, hogy a 
Turul Egyesület tagjai a bpesti Nem
zetközi Vásárra két napos tanulmány
utat rendeznek, aminek részvételi 
dija szállással, étkezési költséggel, 
belépődíjjal, borravalókkal együtt 6 
P. A résztvevők 66 * • -os utazási 
kedvezményt kapnak. Jelentkezni le
het a Turul vezetőségénél.

Tűzoltó gyűlés. A Veszprémi 
Önkéntes Tűzoltó Testület vasárnap 
d. e. 10 órakor tartotta közgyűlését 
a városház tanácstermében. Áz el
nöklő Rosos Káról / polgármestert, 
mint a tüzrendészeti törvény értel
mében hivatalból kinevezett új el
nököt Molnár László városi tűzoltó 
parancsnok üdvözölte lendületes 
szavakkal. Rosos Károly polgármes
ter válaszában elismeréssel adózott 
a testületnek szorgalmas munkájáért 
és a legmesszebbmenő jóindulatáról 
biztosította az önkéntes tűzoltóságot. 
Ezután Molnár László parancsnok 
terjesztette elő gondosan és lelki- 
ismeretesen összeállított jelentését, 
melynek részleteiből kiderül, hogy 
az önkéntes tűzoltók a város ér
dekében szorgalmas munkát végez
tek. Elhatározták, hogy a nyár folya
mán ismét megrendezik a tavaly 
olyan fényesen sikerült légvédelmi 
és tűzoltó napot. A számadások és 
kisebb jelentőségű ügyek letárgya- 
lása után a közgyűlés véget ért.

Cserkészavatás a gim názium 
ban. Múlt vasárnap a veszprémi 
kegyesr. gimnázium 25 jelöltje tett 
cserkészfogadalmat az intézet udva
rán. Az ünnepi beszédet dr. Rajeczky 
Benjámin orsz. róvervezetőtiszt mon
dotta, rámutatva arra, hogy ezzel az 
aktussal a szülök nemcsak egy új

O ld ja  és  öb lítés  u tá n  nyom-*1 
la lan u l e ltün teti a  piszkot. R a 
gyo g ó  fényét ú jjá v a rá z so lja .
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A Veszprémi Postaaltisz tek  
C soportja április 10.-én, vasárnap 
d. u. fél 5 órakor (Örsi-ut 1. sz. 
alatt levő egyesületi helyiségében) 
tartja évi rendes közgyűlését, melyre 
ezúton is hívja tagjait az elnökség.

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

Ámen.

H Í R E K .

egyenruhába öltözött kedves gyer
meket kapnak, hanem a 10 cserkész- 
törvényből élő új embert, emberebb 
embert. Dr. Neuhauser Frigyes igaz
gató arra buzdította őket. hogy le
gyenek az új tagok is méltók a csa- i 
pat nagy hagyományaihoz. A szülök 
nevében dr. Moldoványi Jenő ügy
véd köszönte meg a csapat vezető
ségének a cserkészekre fordított sok 
fáradságot s a cserkészeket a vas- 
fegyelem megtartására intette. A kis 
cserkészek a táborozásra vonatkozó 
kedves verseket adtak elő a hálás 
közönségnek. A rendezés De- 
zsényi László tanár, h. parancsnok 
érdeme.

A királydíjas Veszprémi Dal
egyesület csütörtökön délután, a 
törvényszék tanácstermében tartotta 
34. évi rendes közgyűlését. Csajághy 
Károly kúriai biró elnöki megnyitó
jában a dalegyesület utóbbi években 
kifejtett munkásságát ismertette, majd 
korára, egészségi állapotára és el
foglaltságára való tekintettel bejelen
tette, hogy az egyesületben 24 év 
óta viselt elnöki tisztségéről lemond. 
Az új idők új célkitűzéseit már egy 
friss erővel rendelkező elnök való
sítsa meg, aminek elvégzésében, mig 
erejéből telik, ö is részt fog venni, 
s a dalegyesület érdé-.* t mint dalos 
továbbra is szivén f jgja viselni. A 
nagy lelkesedéssel kisért szép sza- ! 
vak, valamint a pénztári és szám- 
vizsgáló bizottsági jelentések után 
Bertalan László főtitkár javaslatára 
azt a 24 aláirásu indítványt, mely 
szerint a tisztikar kibővittessék, le
vették a napirendről, mert az alap
szabálymódosítással járna, annak 
végrehajtása pedig a most megvá
lasztásra kerülő tisztikarnak lesz a 
kötelelessége, a közgyűlés elfogadta. 
Ezután a következő tisztikart vá
lasztották megy egyhangú lelkese
déssel : elnök dr. Gutheil Jenő ; igaz
gató Hack Ferenc; h. elnök Botár 
Béla ; alelnök Bertalan László ; titkár 
Táray Antal; jegyző Forgács Gyula ; 
pénztáros Koltai János; háznagy vi
téz Mészáros István ; számvizsgáló 
bizottság Huber János, Bella Péter, 
Tóth Ferenc; ügyész dr. Schreiner 
Károly ; a pártoló tagok sorából a 
választmány tagjai Beöthy István, dr. 
Grünner László, dr. Horváth Béla, 
Huber Károly, dr. Karsay Sándor, 
ifj. Matkovich László, Schönaigner- 
Krieger Imre, Rosos Károly, ifj. Ta
kács János és a működő tagok so
rából 20 tagot választott a közgyűlés 
választmányi tagokká. Botár Béla 
lendületesen megokolt javaslatára a 
közgyűlés Csajághy Károlyt kitörő 
lelkesedéssel az egyesület tiszteletbeli 
elnökévé választotta. Csajághy Károly 
megköszönve a kitüntető ragaszko
dást, azzal fejezte be szavait, hogy 
sokat szenvedett magyar népünket 
ne verje tovább a turáni átok, hanem 
inkább a török átok, a szentgyörgy- 
napi eső, amely mindig felfrissülést 
és új életet hoz. A jó Isten áldását 
kéri a dalegyesület további munkás
ságára. Az új elnököt április 13.-án 
küldöttség fogja értesíteni megválasz
tásáról.

— Rótt N ándor m egyéspüspök 
harango t szentelt. Ajkúról jelentik : 
Múlt vasárnap volt Ajkán a katolikus 
templom ünnepélyes harangszente
lése, melyre Ajkáról, Csingervölgy- 
ből, sőt messzi községekből is el
jöttek a hívek. Az ünnepély fényét 
emelte, hogy dr. Rótt Nándor me
gyéspüspök maga szentelte fel a há
rom új harangot. Haranganya ajkai 
Nirnseé Pálné volt. Résztvettek az 
ünnepségen dr. Hoss József prelátus- 
kanonok, dr. Langrrár Lipót c. ka
nonok, Sághy József esperes és a 
kerületi papság teljes számban. A 
szívhez szóló szentbeszédet Hoss 
József prelátus-kanonok mondta, 
mig az ünnepi misét Kakas Aladár 
ajkai plébános végezte a csinger- 
völgyi fúvós-zenekar és az ajkai 
énekkar közreműködésével. Az utób
bit Dalúnyi József karnagy vezette 
elismerésre méltóan. Harangszentelés 
után 120 terítékes közebéd volt, 
amelyen a megyéspüspök is részt- 
vett. Az ünnepi szónok ajkai Nirnseé 
Pál gazd. főtanácsos, a kerület orszgy. 
képviselője volt, aki a főpásztort 
köszöntötte fel, majd a hívők áldó- ; 
zatkészségét emelte ki szép szavak
kal, történelmi távlatból világítva 
meg a harang jelentőségét az ó-ke
resztényektől napjainkig. Sághy 
József és Kakas Aladár felszólalása 
után Rótt Nándor kedves szavakkal 
mondott köszönetét mindazoknak, 
akik munka, áldozatkészség és a 
szép vallásos ünnepség előkészíté
sében és rendezésében szerepet vál
laltak.

— Jékey Ferencné főispánná 
búcsúztatása  a Szent Vince O tt
honban. Múlt vasárnap zárult be a 
veszprémi Szent Vince Otthon téli 
gyermekebédeltetési akciója, amikor 
az utolsó ebédet dr. vitéz Jékey Fe
rencné főispánné — aki az ebéd el
készítésénél most is személyesen 
közreműködött, — saját adományá
val tette a kicsinyeknek finomabbá. 
Sőt a külön csomagolt mákos- és 
dióskalácson kívül mindegyik gyer
meknek tiz deka pralinéval édesítette 
meg a befejező ebédet. A szegények 
áldottlelkü pártfogójának ünnepies 
elbúcsúztatására Homoray Béla, a 
Szent Vince Társulat elnöke szép 
kis ünnepséget rendezett, aminek 
előkészítését és a műsor összeállí
tását az ebédeltetési akciónál egész 
télen önzetlen, lelkiismeretes oda
adással közreműködött Lusztig Ilonka 
és Kolonics Sarolta tanítónők vé
gezték. A Szent Vince Napközi Ott
hon emeleti termében lefolyt bucsu- 
zási ünnepélyen nagy számban jöt
tek össze a Nemzeti Egység Női 
Csoportjának urhölgyei, akik a 
konyhafelügyeletet az egész télen 
ellátták s ott voltak a város képvi
seletében Rosos Károly polgármester 
és dr. Tekeres Lajos tanácsnok, a 
szegénygondozási ügyek előadója, 
dr. Bélák Imre várm. kir. főorvos, 
mint a vármegyei zöldkeresztes moz
galom vezetője, dr. Totth Gy. Béla 
várm. főügyész, Jakula Béla és Stoll 
Ferenc, a Nemzeti Egység várm. 
központi, illetve városi vezető titkárai 
és még mások. Az ebéd kiosztása

után lelkes éljenzés közben lépett a 
terembe Jékey Ferencné s a pol
gármester és tanácsnok között a 
írvönvörü virágokkal dúsan díszített 
asztalnál foglalt helyet, de még 
egyetlen hang senkinek az ajkát el 
nem hagyta, amikor a méltósagos 
asszony szeretetet sugárzó arcán 
végiggördült két könnycsepp, s utana 
a többi uríasszonyokéból és a fér
fiakéból is. A hátul felállított gyermek- 
énekkar elénekelte a nemzeti „Hiszek
egynél, majd Rosos Károly megindult- 
sággal küzködő hangon, emelkedett 
szavakkal mondott a főispánnenak 
a város nevében hálás köszönetét. 
Ha ezekből a gyermekekből — mon
dotta többek között lelkes fiai és 
leányai lesznek édes hazánknak, ab
ban oroszlánrésze lesz méltóságod ■ 
áldó szeretetének. Majd Isten álda- ( 
sát kérte a főispánné további mun- | 
kásságára új vármegyéjében, végül l 
Homoray Bélának, aki kitartó mun
kával, „Krisztus sugallta lélekkel“ 
fáradozott a gyermekek megsegíté
sén. Kedves, de mélyen megható 
volt, amikor a zokogó kisgyermekek i 
búcsúztak: Loksa Anna, aki a kar 
által is elismételt „Nincs senki", 
majd „Jó anyánk" c. és Krammer 
Éva, aki „Üres a fészek" c. énekeket 
énekelték, Kozma Piroska, Baor 
Mária és Molnár Pali pedig búcsú- és 
köszönőbeszédet mondtak, majd szép 
virágszivet és más virágot adtak át 
nemesszivü pártfogójuknak. Jékey 
Ferencné elcsukló hangon köszönte 
meg a megnyilvánult nagy szerete
tet s arra kért mindenkit, ne felejtsék 
el őt, szeretettel tartsák meg emlé
kezetükben, ahogyan ő is így fog 
emlékezni a veszprémiekre, végül a 
gyermekek további szerető gondozá
sát ajánlotta a figyelmükbe. A „Him
nusz" eléneklése után a főispánné 
megcsókolta a megjelent úrasszo
nyokat, akik kisírt szemekkel tá
voztak a felejthetetlen bucsuün-
tipníMi/rn!

fűszereseknél beveze
tette!, HKilis.it k e r e 
s ü n k  . Paprikaengros 
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— Előfizetési fe lh ívás! Április 
1.-én új előfizetési negyed kezdő
dött. Felkérjük kedves olvasóinkat, 
hogy a legutóbbi számunkhoz mellé
kelt befizető lapon előfizetésüket mi
előbb megújítani szíveskedjenek. A 
kiadóhivatal.

— Igazságügyi kinevezések.
A kormányzó dr. Segesdy Istvánt a 
győri kir. Ítélőtáblához tanácsjegy
zőnek beosztott balalonfüredi kir. 
járásbirósági jegyzőt a veszprémi 
kir. járásbirósághóz járásbiróvá ki
nevezte. — Az igazságügyminiszter 
dr. Mányoky András veszprémi ügy
védjelöltet a budapesti kir. Ítélő
tábla kerületében joggyakorlatra 
bocsájtotta.

Két kis gyermek mellé 
megbízható, intelligens 
németül-magyarul beszélő
leány t felveszek.
107 Cim a kiadóhivatalban.

— Kitüntetés sport-tevékeny
ségért. A Nyugati Futbalbirák Tes
tületé dr. Smilovics Imre veszprémi 
főorvost évtizedeken át végzett ön
zetlen és lelkiismeretes sportorvosi 
és játékvezetői működéséért, Kama- 
rcll Pált pedig, aki 25 éve fejt ki a 
sport érdekében lelkes munkásságot 
és a különböző sport-testületeknél 
is mint aktív tisztviselő munkálko
dott, ezenkívül elismert kitűnő já-

j tékvezető is, — díszoklevéllel tün- 
I tette ki. A kitüntetéseket Koch Sán- 
I dór kerületi főtitkár adta át a két 

veszprémi sportembernek meleg sza
vak kíséretében. A kitüntetések 
Veszprém sportköreiben őszinte és 
osztatlan örömöt keltettek.

— A korm ányzó rádiószaza- 
táró l irt cikket a Rádióélet-ben vitéz 
Somogyváry Gyula. Pompás képek
ben mutatja be az operaházi ma
gyaros ruhabemutatót s ismerteti 
Poldini jövő héten közvetítésre ke
rülő uj operáját, a „Himfy“-t. Sok 
érdekes irás, sport, a film, a szín
ház újdonságok stb. vannak a Rá
dióélet pompás uj számában, ára 14 
fillér. Mutatványszámot küld a ki- 
adóhivatal : Bpest, VIII., Sándor-u. 7.

— Eljegyzés. Bolla Géza ma
lomtulajdonos leánya Irmuska és 
Parragh Árpád csöglei ref. lelki- 
pásztor ápr. 12.-én d. u. 3 órakor 
tartják esküvőjüket a kádártai tem
plomban. Minden külön értesítés 
helyett. 101

— „H arapós fé r j“ magyar víg
játék szombat, vasárnap, hétfőn a 
moziban a legjobb magyar művé
szekkel.

— H áziasszonyok! Nem kerül
pénzbe, mégis a legjobb tésztare
cepteket megkapja, ha még ma kéri 
a Dr. Oetker-féle világhírű Fényké
pes Receptkönyvet, melyet bárkinek 
ingyen megküld a gyár: Dr. Oetker 
A. Bpest, Vili., Conti-u. 25. 104

— Az Én U jságom -T ündér- 
vásár az új évnegyedében is új re
gényt kezd közölni. Benedek Rózsi, 
Biró István, Pálföldi Margit, Tö- 
rökné Kovács Hermin, Z. Tábori 
Piroska, Ölbey Irén és mások írásait 
találjuk a lapban. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., 
Andrássy-ut 16.

— Felhívjuk Pestre utazó ol
vasóink sz. figyelmét a teljesen 
újonnan, modernül berendezett Ca- 
sino Pensio (Bpest, Erzsébet-krt. 
19.) mai számunkban megjelent hir
detésére. Tiszta, gyönyörű világos, 
kedves szobáival, meglepően olcsó 
áraival készségesen áll olvasóink 
szolgálatára. 105

— Baleset. Veszprémben a Nem
zeti Bank fiókjának építkezésénél 
Dolinka Tamás munkás a csille és 
a fal közé szorult és bordái eltörtek. 
A veszprémi kórházban ápolják.

— Az iskolaév vége közeledik 
és kezdődik a szülő nagy gondja, 
i.ogy melyik tanintézetbe, interná
tusba adja gyermekét ? Most jelent 
meg az „Internátusok-Tanintézetek 
részletes tájékoztató címtára" az 
1938—39. tanévre, mely ismerteti a 
hazai oktatóintézetek és nevelőott
honokat. Ezt a minden szülőnek 
nélkülözhetetlen tájékoztatót 20 fill. 
portóbélyeg beküldése ellenében in
gyen küldi meg az Erdős hirdető
iroda, Bpest, VI., Teréz-körut 35.

— Öngyilkos bankár. Sziics 
Ede veszprémi ismertnevü bankár 
csütörtökön délután üzletének irodá
jában revolverrel szivenlőtte magát 
és nyomban meghalt. Az öngyilkos
ság oka eddig teljesen ismeretlen.

— A gép tüdő  csodája . Az 
áramütöttek, a vizbefultak számta
lanszor menekültek meg a haláltól, 
mert mesterséges légzést alkalmaz
tak rajtuk. Erről közöl szenzációs 
cikket a Tolnai Világlap-ja uj száma. 
Közel száz pompás képet talál az 
olvasó a képeslapban, melynek ára 
20 fillér.

M inden  g a zd a  o lva sn a  
a  h ir d e té s é i ,  ha  a

„YESZPRÉMYÍRMEGYÉ”-BEN
teszi kézzé



— A mozi m űsora. Szombat, 
vasárnap és hétfőn (9., 10., 11.) 
Török Ernőd vígjátékéból filmre 
Nóti Károly által átirt Harapós férj 
c. bonyodalmas házassági történet.
A főszereplők Rajnay Gábor, Dayka 
Margit, Bársony Rózsi és Kabos 
Gyula ismert művészeink. Egy vi
déki kastélyában elváltán élő 
házaspár életének humoros bonyo
dalmai a tárgya a darabnak. A mű
sor kiegészítő része egy ötleteiben 
merész rajzfilm, Nem kár a benzinért, 
valamint a Világ varieté c. amerikai 
film és a „Magyar Világhiradó". A 
filléres előadások a sziniévad alatt 
szünetelnek. — Az előadások kez
dete szombaton és hétfőn fél 7 és 
9, vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor.

— A P áris i Divat áprilisi száma 
gazdag tartalommal jelent meg. A 
legkiválóbb irók cikkei közül is ki
válik őfensége Anna kir. hercegasz- 
szony interjúja a népies ruha
divatról és Apponyi Geraldine grófnő, 
a leendő Albán királyné kelengyéjé
ről irt beszámoló. Háztartási tudni
valók, húsvéti receptek és tavaszi
nyári ruhamodelek és kézimunka
rajzok teszik változatossá a Párisi 
Divat-ot. Egyes számának ára, az 
ingyen kézimunkaivmelléklettel együtt 
60 fillér.

— Elfogtak egy szélhám ost.
A bakonyszombatlielyi csendőrség 
elfogta Unger Pált, aki a Katolikus 
Népszövetség kiküldöttjének adva ki 
magát, különböző apróbb csaláso
kat követett el. A veszprémi ügyész
ség fogházába szállították.

— E lveszett és ta lá lt tárgyak. 
Márc. 25.-én a Jutasi-ut Újtelep, 
Kádártai-ut útvonalon elveszett egy 
Titz Imre lakatossegéd névre kiállí
tott munkakönyv. A megtaláló a 
rendőrségen szolgáltassa be. Talál
tak a város belterületén egy pénz
tárcát pénzzel, egy aranyfülbevalót, 
végül egy munkakönyvét két darab 
okmánnyal. Igazolt tulajdonosaik a 
rendőrségen átvehetik.

— M agyar Lányok. „Nagy kér
dések a leányszobábanu címmel Írja 
Fülöp Margit cikkeit. Kiemeljük Z. 
Tábori Piroska és Kertész Erzsébet, 
Harsányi Zsolt, Székely Tibor, Fe
kete Nóra, gr. Festetics Pálné, 
Zagyva Mária és B. Radó Lili, Glass 
Imre írásait s az Otthonunk melléklet 
gyönyörű magyaros kézimunkáit. 
Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: 
Bpest, VI., Andrássy-ut 16. Előfize
tési dij negyedévre 4 P.

— T űz em berhalállal. Csü
törtökön reggel Veszprémben a Cser
hát-utca 24. sz. alatt szobatűz ke
letkezett. A tűzoltóság percek alatt 
ahelyszinre vonult, ahol az egyik lakás
ból, melyet a 87 éves Steiner 
Lajos cipész lakott, sűrű füst go- 
molygott ki. Hegedűs József tűzoltó- 
őrmester gázálarccal behatolt az égő 
szobába Steinerért, akit azonban 
már csak holtan tudott kihozni. A
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Anyakönyv.
Születés: Somhegyi Antal npsz. és j 

Varga Mária fia György, rk. — Csicsai | 
József bányász és Jeneski Terézia leánya | 
Margit Terézia, rk. Fűit József fm. 
npsz és Horváth Julianna fia István, rk.
— Szabó István gazd. cseléd és Szabó 
•Mária leánya Katalin, ref. — Flotc Antal 
kőmüves-s. és Német Mária leánya halva
született. — Pálinkás János kertész és 
Tóth Erzsébet leánya Erzsébet, rk. — 
Vaczola Mihály npsz. és Horváth Terézia 
leánya Mária, rk. — Illés Rózsa cseléd fia 
Gábor. ref. — Szibele Ágoston asztalos 
és Pál'fi Anna fia halvaszületett.

Halálozás: Kálazi Ferenc ny. máv. 
váltóőr 61 é., rk. Városi József npsz.
71 é , rk. — Grósz Ibolya 8 h., izr. — 
Kántor Zsigmond szobafestő-s. 42 é., rk.
— Kocs Lajos ny. villanyszerelő 53 é., 
ref. — Szabó Jánosné Udvardi Julianna 
(elvált) npsz.-nő 47 é., ref. — Halmai Jó
zsef csendörségi polg. altiszt 39 é., rk. — 
Demeter Gyula 22 h., rk.

Házastiáa: az elmúlt héten nem kötte
tett.

VESZPRÉMVÁRMEGYE

1225 kilométeres körutazás kerék
párral Ausztriában.

(1937. m ájus 20.—június 1.)
Közli Mesterházy Béla. 10

— Amint innen leértünk, szemünk 
elé tárult a gyönyörű Hallstádter-tó, 
melyet minden oldalról hatalmas ha
vasok fonnak körül. Nemsokára az
tán Goisernbe értünk, itt a város 
határában megebédeltünk, majd rö
vid pihenő után folytattuk utunkat.

Csakhamar Bad-Ischlbe értünk. 
Ferenc József királyunk egykori hí
res nyaralóhelyére. Fényképezés, la
pok, emléktárgyak vásárlása, majd 
megtekintettük Ferenc József híres 
nyaralóját és a múzeumát. Körül
belül másfél órai barangolás és né
zelődés után indultunk csak tovább.

Pár kilométer megtétele után ha
marosan a Wolfgangsee-höz (Aber- 
see) értünk. Mivel nagyon meleg 
volt, lementünk a tó partjára, szem
ben St. Wolfganggal és megfüröd- 
tünk. Itt közben felvétel, is készí
tettünk a tóról és St. Wolfgangról. 
Közben sűrű viharfelhők közeledtek 
felénk a hegyek felől és így kény
telenek voltunk a fürdést beszün
tetni és hamarosan tovább rohanni. 
Alig hogy elindultunk, hatalmas zá
port kaptunk a nyakunk közé és 
csak pár kilométeres rohanás után a 
tó felső végén levő St. Gilgenben 
tudtunk bemenekülni a vihar elöl 
egy szállodába.

St. Gilgen híres téli és nyári 
sporthely. Nyáron itt rendezik az 
Abersee-n tartandó nemzetközi vi
torlás- és motorcsónak versenyeket.

Nemsokkal később, hogy az eső 
elállt, folytattuk utunkat. Ismét csak 
egy nagyobb hágón kellett keresztül 
mennünk. A Schnóbel 1329 méter 
magas csúcsa zárja be a völgyet és 
ennek hágóján kellett áthatolnunk. 
Ide különben fogaskerekű hegyivasút 
vezet fel.

tén egy nagy jhotel vezetésével van 
megbízva. Névjegyünket hátrahagyva, 
nemsokára a város közepén levő 
turistaszállóba mentünk, hol egy 
emeleti szobát kaptunk. Itt kissé 
megpihentünk, majd teljesen letisz
tálkodva siettünk megtekinteni az 
ünnepi játékairól híres várost.

Már sötétedett mire leértünk és 
először is bementünk a turistaszálló 
éttermébe, hol két-két korsó sört 
ittunk. Itt, mint nekünk érdekességet, 
meg kell jegyeznem, hogy nem oly 
egyszerű korsóból ittuk a sört, mint 
nálunk szokás, hanem fél literes 
majolika kancsóból, s ennek fém
teteje van. Mikor fizettünk, a főur, 
— ki meghallotta, hogy magyarul 
beszélgettünk —, odaült mellénk és 
lelkendezve mesélte, hogy ő valami
kor a közös hadseregben szolgált és 
annakidején Hajmáskéren volt lő- 
gyakorlaton. Hajmáskérről több íz
ben bejött Veszprémbe és nagyon 
örült neki, hogy találkozott velünk. 
Nagyon kedves öreg úr volt és ter
mészetes mi is örültünk a találko
zásnak.

Sörünk elfogyasztása után — 
mivel elég éhesek voltunk —, egy 
automata-büfébe mentünk, hol ki 
volt írva, hogy kapható Ungarische 
Gulas. Ezt már csak megkóstoljuk, 
hogy hogyan tudják elkészíteni az 
osztrák sógorok a mi magyar gu
lyásunkat és azonnal rendeltünk is 
egy-egy adagot. Mindjárt gondoltuk, 
hogy ez nem lesz az az igazi jó 
paprikás-gulyás és ez valóban ki is 
tűnt. Színtelen, sűrű köményes le
ves volt, benne pár darabka hússal. 
Mivel azonban a zsebemben meg
találtam a paprikát — melyet a dél
utáni szalonnázáskor használtunk —,
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azbesztcementpala
javításra nem szorul, 
vihar-és fagyálló.

ETERNIT MÜVEK
Budapest. V, Berlini tér 5.

és ebben a harcban nagy szerep 
jut June igézetes szépségének is. 
Palladis kiadás, kapható mindenütt, 
ára félpengő.

(Ősz apó meg a rézgálic, 
vagy kinek terem  a fa ?) címe 
Csathó Kálmán legújabb írásának, 
mely az Uj Idők mai számában 
jelent meg. Herczeg Ferenc szép- 
irodalmi hetilapjának változatos tar
talmából kiemeljük még Márai Sán
dor klasszikus elbeszélését, Szép 
Ernő írását, Éri Halász Imre humo
reszkjét. Gáspár Miklós új regényé
nek közlését a mai számában kezdi 
meg. Ebeczki György színházi kri
tikája, Aszlányi Károly liportja, Ce
ruzajegyzetek, a kedvelt, népszerű 
rovatok, gazdagítják még az Uj 
Idök-et. Mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal : Bpest, VI., Andrássy-út
16. Előfizetés negyedévre 6 40 P, 
egyes szám ára 50 fillér.

A hegyről leereszkedve, ismét 
csak egy szép kis tó, a Fuschlsee 
partjára értünk, azonban itt nem 
álltunk meg, mert Salzburgtól mind
össze csak 16 — 18 kilométerre vol
tunk és ide még világosan beakar
tunk érni. Csakhamar ez a 18 kilo
méteres szakasz is a hátunk mögött 
volt és még elég világosan beértünk 
Salzburgba.

Első dolgunk volt, hogy felke
restük a Hotel Salzburger magyar 
tulajdonosát, de a legnagyobb saj
nálatunkra nem találtuk otthon, mert 
mint mondták, minden nap korán 
reggel már kiment az innen 20 kilo
méterre fekvő Wallerse-be, hol szin-

tűzoltóság a mentés után rövidesen 
elfojtotta a szobatüzet. A szerencsét
len ember valószínűleg maga okozta a 
tüzet azáltal, hogy az égő petróleum- 
lámpát álmában leverte és az ágy
neműjét felgyújtotta. A kár 400 P.

- -  Levágta az u jja it a  vonat. 
Bakó Klári 2 éves kislány Vesz
prém határában a győri vasútvonal 
mellett játszadozott, mikor kezeivel a 
vasúti sint megfogta Győr felől egy 
személyvonat robogott át és a kis
lány ujjait levágta. Sérüléseivel a 
veszprémi kórházban ápolják.

— Elfogtak egy körözött be 
törő t. Megírtuk, hogy a rendőrség 
elfogta Morovitz Ferenc és Kántás 
Gábor veszprémi lakosokat, akik 
több betörést követtek el Veszprém
ben. Harmadik társuk Skultéti Jó
zsef megszökött. A rendőrség orszá
gos körözése alapján szombaton a 
balatonfőkajári csendőrség elfogta őt 
is és átadta a veszprémi rendőrség
nek, ahol Skultéti teljes beismerő 
vallomást tett.

pótoltuk ezt a hiányt és jól bepap
rikáztuk a levest. Az osztrák sógo
rok, kik a szomszéd asztalnál ültek, 
kidülledt szemmel, helyettünk szi
szegve és a fogukat szíva nézték, 
amint esszük a számukra ehetetlen, 
erős levest. Páran oda is jöttek hoz
zánk és fejüket csóválva mondogat
ták : „Ungarn, ungarn“.

Vacsoránk elfogyasztása után le
mentünk a Salzzach-folyó partjára 
és onnan gyönyörködtünk a kivilá
gított városban. Már 11 óra is el
múlt, mire visszatértünk szállodánkba, 
hol rövidesen nyugóvára tértünk.

A mai nap teljesítménye : 88 kilo
méter. (Folyt, köv.)

IRODALOM.
(Edison M arshall: „A legen

dás sm aragdhegy“). A smaragd
hegy úgy élt June Harte képzeleté
ben, mint egy mérhetetlen gazdag
ságot jelentő örökség, amelyet apja 
hagyott számára. Kisleány korában 
ott járt apjával, amikor nagyleánnyá 
nő, elindul nagybátyjával a kincse- 
ketet felkeresni. Kalandokkal, izgal
makkal folyik a harc a kincsekért

KÖZGAZDASÁG
O rszágos vásárok a Dunántúlon.

Ápr. 11.-én Decs (Tolna m.), 
Ercsi (Fehér m.), Győr (Győi m.), 
Hegykő (Sopron m.), Kálóz (Fehér 
m.), Lenti (Zala m.), Lovasberény 
(Fehér m.), Mohács (Baranya m.), 
Ozora (Tolna m.), Sümeg (Zala m.), 
Szülök (Somogy m.), Tab (Somogy 
m.), Várpalota (Veszprém m.); 12.-én 
Ercsi (Fehér m.), Kéty (Tolna m,), 
Nagyharsány (Baranya m.), Rác
almás (Fehér m.), Sármellék (Zala 
m.), Szentgyörgyvölgy (Zala m.), 
Szentlőrincz (Baranya m.), Zalaeger
szeg (Zala m .); 13.-án Balatonfü- 
red (Zala m.), Mórágy (Tolna m.), 
Székesfehérvár (Fehér m.), Zala- 
szentgrót (Zala m.); 14.-én Csepreg 
(Sopron m.), Csököly (Somogy m.), 
Dég (Veszprém m.), Kaposszekcső 
(Baranya m.), Páka (Zala m.), Pápa- 
teszér (Veszprém m.), Pölöske (Zala 
m.), Rajka (Moson m.), Szentgott- 
hárd (Vas m.), Vásárosbéc (So
mogy m.).

VESE-, 
HÓLYAG-

TERMÉSZETES
GYÓGYSZERE

ES

E P E B A JO K
5  GYÓGYVIZE * 0

KÖNNYŰ — VASMENTES—JÓ  IZO.
KÉRDEZZE MEG ORVOSÁT! Mindenül kapható' 
Lerakat Veazprémben: B o K ro » * y  V iktor 

Kecokó* Im re  c ég e k n é l.
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u h e ln m c la il
Continental
H u n g á r i a
Mercedes
I t o y a l
Erika
KAPHATÓK:

FODOR FERENC
bfinyv* és papír- 
kereskedésében

V E S Z P R É M .

S Z I N H Á Z.
Delila.

(Vígjáték-bemutató.)
Molnár Ferenc vigjátéka kedves, 

derűs és érdekes. A címhez csak 
annyi a köze, hogy, mint egykor 
Delila, az autócsárda tulajdonosának 
a felesége is igyekszik férjének se
bezhető pontját megtalálni és vissza
hódítani őt a raffinált pincérnő ölelő 
karjaiból. A sebezhető pont a fő
nyereményből származó takarék- 
könyv. Egyszerű természetesség a 
darab főerénye. Egy darab igazi 
élet vetődik a közönség szeme elé. 
A tudás megtestesítője ez alkalom
mal Károlyi volt, aki szinte drámai 
szerepét tökéletesen oldotta meg. 
Majthényi Gabi, mint minden sze
repében, most is kedveset, szépet 
nyújtott. Vértes Nelli, akinek nem 
ez az igazi szerepköre, ebben is 
igen jól bevált. Szabó, Gergely és 
A. Kováts jól játszottak. — thj. —

Gólyaszanatórium.
(Operett-bemutató.)

Amit Szilágyi László akart, el
érte. Az operett szövege kétségkivül 
mulattató. Ajánlatos volt azonban 
csak felnőttek számára előadni, mert 
bár a szavakban nem, de alapgon
dolata maga az erkölcstelenség. Ezért 
témáját szokásunktól eltérően nem ír
juk le, mert az nem újságba való. 
Egyetlen értéke a darabnak, hogy 
helyzetkomikumánál fogva nagyon 
mulatságos. Az Eisemann Mihály 
által szerzett zene igen könnyű faj
súlyú. Egyes részeiben hangulatos 
és lágy. A szereplők nem voltak 
túlságosan próbára téve. Vértes Nelli, 
Pintér Rózsi, Károlyi Judit, Majthényi 
Gabi egyformán kedvesek, ügyesek 
voltak. Az igazi jó humort Vértes 
képviselte. Sass, Szabó a szokott 
jót nyújtották, A közönséget úgy-

Sur község elöljáróságától. 
219— 1938.
Kivonatos versenytárgyalási 

hirdetmény.
Sur község elöljárósága a suri 

kültelki

elemi iskola
munkálataira nyilvános versenytár
gyalást hirdet. A vonatkozó teljes 
szövegű hirdetményt és annak mel
lékleteit Sur községházánál a hiva
talos órák alatt lehet megtekinteni, 
illetve onnan díjtalanul megszerezni. 
Az ajánlat benyújtásának határideje 
1938. évi április  hó 27.-én d. e. 
9 óra. Ajánlatok a veszprémi m. kir. 
Áliamépitészeti Hivatalhoz adandók 
be.

látszik érdekelte a várható pikantéria, 
mert igen szép számban jelentek 
meg. — thj. —

Szal íts helyettem.
(Vígjáték-bemutató.)

Bókay János a szerző a színpa
don bölcselkedik. Vígjátékénak figu
ráival sok-sok életigazságra tapintott 
rá, de legtöbbször mellé fog. Témá
ját azonban kitünően alkalmazta. 
Rengeteg mosolyt varázsolt elő vele 
és ha egyébért nem, de ezért és a 
a finom ötletekért ki jár néki a di
cséret. Egy előkelő szép asszony 
szerelmi kalandjai körül forog a 
darab, amelynek végén kialakul egy 
férj felhőkarcoló butasága, amely 
olyan nagy, hogy csak az iró fan
táziájában létezhet ilyen. A szép 
asszonyt Majthényi Gabi alakította 
ragyogóan. Igen testhezálló volt neki 
a szerep. Sass és A. Kováts na
gyobb játékot produkáltak volna, ha 
szerepet cserélnek. Sass egyénisé
géhez nem a buta férjnek szerepe 
való, viszont A. Kovátsot kiejtése 
nem a marcona orvos megjátszására 
predesztinálja. Egyébként jók voltak. 
A rossz szerepről nem tehetnek. 
Szabó finom humora nagy élvezetet 
szerzett. — thj. —

Gyermekelöadások.
Szerdán a bpesti Művész Gyer- 

mekszinház vendégszerepeit igen 
szépszámú, hálás gyermekközönség 
előtt. Az ügyes apróságok két szín
darab : Jancsi és Juliska és a Hii- 
velykmatyi c. mesén kívül egyes 
számokban is produkálták magukat 
kiváló sikerrel, amiben igen nagy 
része van, a gyermekek között nép
szerű „Róna bácsi“-nak és Gállá 
Jucinak. Karika Rózsi, Erdösy Kató, 
örményi Évi, Krizsán Dodó kitü

nően sikerült ének- és táncszámaik
kal tették nevüket emlékezetessé 
nemcsak a veszprémi gyermekek, 
hanem a felnőttek előtt is. T. L.

Szerelemről szó sincs.
(Operett-bemutató.)

Vaszary Gábor ez alkalommal ope
rett helyett bohózatot szerzett. Mentsé
gére szolgáljon, hogy annak kiváló. 
Boszúból elvenni egy ismeretlen 
nőt és a végén beleszeretni, nem 
rossz ötlet, csak egy rsit vérsze
gény. A hozzátálalt ga, mrung, azon
ban gazdag. Szellemes és kacagtató. 
A két-három zeneszám, melyet Sán
dor Jenő szerzett, finom és andalító. 
Kár, hogy kevés van belőle.A szí
nészek nagy kedvvel játszottak, egy- 
től-egyig kitettek magukért. Vértes 
Nelli és A. Kováts énekszámai szé
pek voltak. Táncszámuk rendkívül 
ügyes volt. Szabó a jó humor tár
házából alaposan megrakodott és 
sok vidám percet szerzett. Sassnak 
még korai az apa-szerep. Károlyi 
Judit friss, vidám játékot nyújtott. 
Majthényi Gabi és Solymossy kis 
szerepükben is megmutatták tudásu
kat. — thj. —

Érik a buzakalász.
(Operett-bemutató.)

Mérsékelt számú közönség előtt 
csütörtökön Ujházy és ifj. Kellér 

I operettjét adták elő A sok importált, 
j  sokszor az Ízléstelenség határán 

mozgó darab után végre ismét 
egy üdítő, — fehér — magyaros 

1 vonatkozású és zenéjü darabot' lát
hattunk. Az izig-vérig magyar ne
mes család ifjú tagjai német és an
gol házastársat hoztak a külföldről, 
akik a magyaros környezetben rövid 
idő alatt megtanulva nyelvünket, 
igazi családtagokká váltak. Károlyi 
János, Sass, Pintér Rózsi, Károlyi 
Judit, Vértes Nelli és Solymossy&

Sur, 1938. április 6.
O lvashatatlan  a lá írás

jegyző.

omatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.

elevenítették meg kiforrott művészi 
tudással a szerzők hol kedélyes, hol 
komoly és szellemes figuráit. T. L.

A színház m űsora. Ma, szom
baton este és vasárnap délután mér
sékelt helyárakkal és vasárnap este 
gyönyörű kiállításban, rengeteg tánc
cal „Macskazene". Hétfőn este ál
talános közkívánatra, a nagy sport
operett „3:1 a szerelem javára". Ked
den este Herczeg Ferenc vigjátéka: 
a „Kék róka", amely most a Nem
zeti Színház Kamaraszínházának 
mostani felújítás alkalmával 200-nál 
több előadást ért meg. Szerdán este 
„Macskazene" negyedszer. Csütörtö
kön este a nagy sikert aratott 
„Gyertyafénynél" operett. Pénteken 
nincs előadás.

T E S T E D Z É S .
Labdarúgás.

Fűzfőn a Fák 5 : 0  (1:0) arány
ban győzött az Unió ellen. A bá
nyászcsapat nagy gólarányu vere
sége meglepetés. Mentségükre szol
gálhat azonban, hogy a játékidő 
nagy részében 10 emberrel játszot
tak. Gólszerzők: Csiszár (2), Len
gyel, Szerváczi és Angyal. Játék
vezető : Szomolányi.

A győri Gyapjuszövők Pápán 
4:1 (1:1) arányban vereséget szen
vedtek a Perutzgyártól. A hazai csa
pat csak a játékidő második felé
ben vette komolyan a játékot, de ez 
is elegendőnek bizonyult a győze
lemre. Gólszerzői : Magyar (2), An- 
talescu (2). Játékvezető: Várallyai.

Győrben a pápai Vasutasok el
len 6:1 (5:0) arányban győzött az 
E J O  II. Szünet előtt a Vasutasok 
kissé elfogódottan játszottak és a 
lelkes helyicsapat biztosítani tudta 
győzelmét. Pápa gólszerzője Tenk. 
Játékvezető : Galántai.

Vereséget szenvedett a VTC is 
Szfehérváron 3:0 (3:0) arányban az 
Előrétől. A bajnokjelölt csapat a ha
talmas szélvihartól támogatva behoz
hatatlan gólelőnnyel terhelte meg a 
VTC hálóját. A vereség ellenére is 
a védelem volt a VTC legjobb csa
patrésze. Játékvezető : Böröndi.

Ugyancsak 3:0 (1:0) arányú vere
séget szenvedtek Enyingen a móri i 
Bányászok is. Enying a szélvihar 
okozta előnyt jobban kitudta hasz
nálni, mint ellenfele. Gólszerzői: 
Zséder, Szakács és Kálózi. Játék
vezető : Feigl.

Hajmáskéren a péti KSE szen
vedett 3:1 (0:0) arányú vereséget. 
Fordulás előtt két egyenrangú ellen
fél küzdött, fordulás után azonban 
kiütközött a hazai csapat nagyobb 
állóképessége. Gulyás, Kautzky és 
Molnár góljával eldöntötte a mér
kőzés sorsát. Pét gólszerzője: Both. 
Játékvezető: Csáder.

Hasonló 3:1 (2:0) gólarányban 
győzött Fűzfőn a tartalékcsapat az 
Unió tartalékjai ellen. Szünet előttig 
mindkét csapat egyformán támadott, 
de fordulás után Fűzfő teljes fö
lénybe került. Gólszerzők: Gyümöl
csös, Ostyán, Hajdú, illetve Nagy. 
Játékvezető: Horváth.

Nagy 9:1 (4:1) gólarányú veresé
get mért Siófokon a hazai csapat a 
szfehérvári Arakra. A mérkőzést vé
gig a nagyszerű formában levő honi 
csapat irányította és megerőltetés 
nélkül győzött. Gólszerző: Hegedűs 
(3), Kardos (3), Zselyi (2) és Vént. 
Játékvezető . Tolnay. (t. I.)

o V asárnapi m ű s o r: Perutz- 
gyár—Komárom, Unió—SVSE ját
szik bajnoki mérkőzést.

o Já rás i leventeverseny Zir- 
cen. Zircről jelentik: A zirci járás 
leventéi részére május és junius hó
napokban járási levente rajversenye
ket rendeznek. A verseny győztesei
nek díjazására már eddig is két 
szép vándordijat és 300 P t  ajánlot
tak fel, amelyből tiszteletdijakat vá- 

: sárolnak. A versenyek rendezősége, 
élükön dr. Rencz István főszolga, 
bíróval nagyban, dolgozik a verseny 
sikerén.

Veszprém megyei város polgármestere 
1501938. szám.

Pályázati hirdetmény.
Veszprém megyei városnál nyug

díjazás folytán megüresedett

h iv a tá so s  
tű zo ltó i á l la s

betöltésére pályázatot hirdetek.
Pályázhatnak a 21.-ik életévüket 

betöltött és 30.-ik életévüket még 
el nem ért, testileg és szellemileg 
alkalmas, feddhetetlen előéletű, er
kölcsi és nemzeti szempontból ki
fogás alá nem eső magyar állam
polgárok.

A sajátkezüleg megirt kérvény
hez csatolni kell a pályázó születés 
anyakönyvi kivonatát, iskolai, erköl
csi és illetőségi, továbbá a testi al
kalmasságot igazoló hatósági orvosi 
bizonyítványt. A pályázók közül, akik 
megfelelő műszaki, tűzoltói, vagy 
légvédelmi kiképzésben részesültek, 
erről szóló hivatalos bizonyítványu
kat is csatolják.

A felvételt nyert az alkalmazás 
első évében újonc-szolgálatot tel- 

I jesit és ezalatt az állami rendszerű 
kisegítő szolgai illetményt élvezi. 
Amennyiben a próbaszolgálat alatt a 
tűzoltói szolgálatra való alkalmas
ságát igazolja, egy év után véglege
sítve lesz és mint hivatásos tűzoltó 
az állami rendszerű II. oszt. altiszti 
illetményt és a megállapított termé
szetbeni járandóságot kapja.

A kérvényiratokat Veszprém me
gyei város polgármesteréhez címezve 
1938. évi m ájus hó 5.-én déli 
12 ó rá ig  kell a polgármesteri hiva
talban benyújtani.

Veszprém, 1938. évi márc. 30.
Rosos Károly s. k.

98 polgármester.

100860 1938. szám.
Vili. 2. ügyosztály.

Haszonbérleti hirdetés
A magyar katolikus tanulmányi alap 

tulajdonát képező. Veszprémvármegye 
Balatonkenese község határában fekvő, 
170 kát. hold kiterjedésű, u. n. Hoossu - 
m eiO -p u a ita i m ezfigazdaság i b ir 
toknak 1938. évi ok tóbor hó 1.-tól 
12 évre  leendó újbóli h á tio n *  
b é rb e a d á sa  iránt a magyar kir- vallás
é t közoktatásügyi minisztérium közalapít
ványi (VIII. 2.) ügyosztályában (Budapest. 
V.. Báthory-utca 12. sz. III. fin. 20. sz.)

1938. évi á p rilia  hó 21.-én  déli 
12 ó ra k o r  zárt ajánlatu nyilvános ver
senytárgyalás fog tartatni. Bánatpénzül 
kát. holdanként 2 (kettő) pengő. — oz 
általános feltételek mellé csatolt (10.827. 
számú Nemzeti Hitelintézet r.-t. uradalmi 
letétszámlája, Budapest) csekklapon, — le
fizetendő és a feladóvevény az ajánlathoz 
csatolandó. Részletes versenytárgyalási és 
haszonbérleti feltételek 5 pengő lefizetése 
ellenében a minisztérium VIII. 2. ügyosz
tályában kaphatók, ahol a szükséges bő
vebb felvilágosítások is megadatnak.

Budapest. 1938. évi március hó.
M agyar Királyi V allás- és 

92 Közoktatásügyi M inisztérium .

Kiadásért felelős ifj. Matkovich László.


