PAPAI HÍRLAP-

1930 január 18,
nehézséget képez a vidékről jövő szegény tanulók megfelelő segélyezése, de ez is nagyrészt megoldódik az internátusok felépítésével.
A református kollégiummal kapcsolatos
a város egyetlen nyilvános könyvtára a Főiskolai Könyvtár, amelynek fejlődését mutatja,
hogy mig 1905-ben 13.750 mű volt benne,,
28.496 kötettel, addig most 30.997 mű van
benne 58.249 kötettel. Értékét emeli, hogy
van nyomtatott katalógusa, nyilvános, naponta 7 órán át nyitva levő olvasóterme és
hogy könyvanyagát tudományos könyvtári jellegének megfelelően szakszerűen és tervszerűen gyarapítják, kötetszámát tekintve Pannonhalma és Esztergom főegyházmegyei könyvtára után a Dunántúl harmadik könyvtára. Nagyon szép és történelmi szempontból is értékes könyvtárral rendelkezik a bencés főgimnázium tanári kara is. A két főgimnáziumnak
és a középfokú tanintézeteknek értékes szertáraik és bő ifjúsági könyvtáraik vannak.
Sokat lehetne irni azokról a kultúreredményekről és értékekről, melyeket a város tanintézetei kitermeltek és arról a kiultúrhatásról,
amelyet az egész városra és vidékre gyakoroltak. Méltán hirdeti ezt a város magasfokú
kultúrélete és nagyszámú kultúrintézménye.
Legyen szabad kiemelni a két főgimnázium örök büszkeségéül, hogy a ref. főgimnáziumban tanultak Petőfi Sándor és Jókai Mór,
a bencés főgimnáziumban Deák Ferenc.
A háború, az utana következő forradalmak, majd a még mindig tartó súlyos gazdasági viszonyok ellenére is mindenfelé lelkes
munka folyik, nem a veszteségek meddő siratása, hanem az ú j jövő bátor építése.

Sübmariöe
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ÚJDONSÁGOK.
— Tisztelgés a főispán előtt. A szerdai
vármegyei közgyűlés előtt a kisgazdapárt értekezletet tartott, melynek határozatából fél
10 órakor a párt a maga egészében tisztelgésre járult a vármegyeházára dr. KörmendyÉkes Lajos főispán elé, hogy őt törhetlen bizalmáról és ragaszkodásáról biztosítsa. A kisgazdák hatalmas, 140 főnyi tábora impozáns
menetben vonult fel a vármegyeházára a főispánhoz, ki a nagyteremben fogadta őket.
Már megjelenésekor harsogó éljenzés fogadta, ami megújult és lelkes ovációvá fokozódott a tisztelgés során. A párt nevében dr.
Mohácsy Lajos elnök üdvözölte a főispánt.
Megemlékezett arról, hogy a közélet harcosainak mindig sziklák és tövisek között vezet az
útjok, de munkájukhoz erőt ad lelkiismeretük és azok bizalma, akikért dolgoznak. Mikor a főispán három év előtt programmját
adta, a kisgazdapart felfigyelt rá, mert a
programm a nép komoly javát szolgáló pontokat tartalmazott. E programmot, a villamosítást, a gazdasági termelés gyakorlatosítását
a főispán valóra váltotta és meggyőződtek
róla, hogy a nép javát őszintén szivén hordozza. Ép azért a kisgazdapárt lelki szükségét érezte annak, hogy azokkal a támadásokkal szemben, melyek őt újabban érték, legteljesebb
bizalmáról
biztosítsa,
hangsúlyozva, hogy a legnagyobb hűséggel állnak
mellette és támogatják a vármegye javát, felekezeti békéjének fentartását célzó munkájában. És rendületlenül támogatják annál is
inkább, mert annak a Bethlen István miniszterelnöknek megbízottja, kinek most a külföldön folyó heroikus erőfeszítéséhez Isten
áldását kérik. Dr. Körmendy-Ékes Lajos főispán mélységes meghatottsággal válaszolt az
őt meglepetésszerüleg ért üdvözlésre. Felvidéki működése alatt a csehek részéről hozzá
volt szokva a folyton megújuló méltatlan támadásokhoz. Azt azonban nem hitte, hogy
itthon is ilyenekben lehet része, mert ennek a
megcsonkított hazának első sorban az egységre van szüksége és nem engedheti meg
magának azt a fényűzést, hogy fiai egymás
ellen agyarkodjanak. Mindazáltal a támadások
nem térítették Őt el eddigi útjától; hite szerint
nem sebek ütése, de sebek gyógyítása a feladata, a gyűlöletért cserébe szeretetet adva,
minden erejével munkálkodni kiván a vármegye és a haza közjaván, mindenkor hirdetve, hogy csak a felekezeti békesség jegyében érhetjük el nemzeti vágyaink megvalósulását: Nagymagyarországot. Végezetül hálás
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szívvel mondott köszönetet a kisgazdapárt szerető bizalmáért, teljes egészében történt rneg| jelenéséért. A főispán szavait zúgó éljenzés
követte s ezzel a jelenvoltakra nagy hatást tett
tisztelgés véget ért.
— A Jókai-kőr e l ő a d ó - ü l é s e . Holnap
ismét nemzeti irodalmunk két nagynevű munkását fogja előadóasztalánál vendégül látni a
helybeli Jókai-kör. A vendégek egyike Vikár
Béla, mint tudós és műfordító, évtizedek óta
irodalmunk egyik legérdemesebb
munkása,
Harsányi Lajos pedig főkép a háború óta tünt
fel prózai írásaival és hazafias lírájával. A nagy
érdeklődéssel várt előadó-ülés teljes műsorát
: itt közöljük: 1. Részlet Vikár Kalevala fordítás á b ó l , felolvassa Győr Sándor. 2. Vikár Béla,
j a La Fofitaine-Társaság elnöke, a KisfaludyTársaság tagja, előadása. 3V Zongoraszám. Előadja Briglevich Irén. 4. Újabb verseiből felolvas Harsányi Lajos, a Petőfi-Társaság tagja.
5. a) Bizet: Régi dal; b) Volkmann : Csalogánydal ; c) Löwe: Titkon jó a csók. Énekli
Saád Irénke, zongorán kiséri dr. Hermann
László. — Az előadó-ülés, mint rendesen, most
is a nőnevelő-intézet dísztermében lesz, kezdete 6 órakor.
— A »Városok Lapja« jubiláris száma.
A »Városok Lapja« Várhidy Lajosnak, a városok kongresszusa igazgatójának kitűnően
i szerkesztett folyóirata, fennállása 25-ik évfordulója alkalmából gazdag tartalmú díszes ünnepi számot adott ki. Az ünnepi számba a
városok ügyének buzgó harcosai nem kevesebb mint 58 cikket irtak. A cikkek sorában
két pápai vonatk'ozásu is van, melyeket mai
számunkban mi is közreadunk. A jubileummal
kapcsolatban szívből kívánjuk, hogy Várhidy
a maga céltudatos sajtópropagandájával minél nagyobb sikereket érjen el az összes magyar városok javára!
— Szeretetvendégség. A református nőegylet mult vasárnapi szeretetvendégségére
annyian jöttek Össze, hogy a konviktus nagyterme alig birta befogadni az érdeklődőket.
A műsor gonddal és Ízléssel volt összeállítva. Kiemelkedő pontjai voltak Pongrácz Józsefnének a nőegylet hivatásáról szóló lel1
kes hangú, gyönyörűen megirt előadása, mely
j osztatlan, mély hatást keltett. Belsőséges hangulatot teremtett az a, Kutassy Mária által
franciából művészi magyarsággal lefordított
novella, mely költői fantáziával m o n d j a el a
csecsemő Jézus megmentésének históriáját.
{ Végezetül felemelte a lelkeket a legmagasabb
régiókba Ólé Sándornak a szeretet vallásáról
| szóló bibliamagyarázata. Nagyon sikerült szái mok voltak még Bakos Lajos szénior tartalmas
; bevezető imája, Győr Sándor megrendítő
í erejű szavalata, a tanítóképző
protestáns
; énekkarának Hatvani Lajos vezényletével elő| adott szabatos énekszáma és Kiss Árpádnak
| Császár Ede harmónium-kiséretével előadott
j szép hegedüszáma. A szeretetvendégség a nő| egylet által létesített szeretetház javára 400
P-nél nagyobb összeget jövedelmezett.
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Submarine
— Adásztevel új j e g y z ő j e . Az Adásztevel községben megüresedett jegyzői állást e
hó 4-én töltötték be dr. Jerfy József főszolgai biró elnöklete alatt, amikor is közfelkiáltással
[ a község érdemes szülöttét Böröczky Dezső
eddigi takácsi segédjegyzőt választották meg a
| község jegyzőjévé. A tiszteletére rendezett közebéden az új jegyző több pápai barátja és jóismerőse is részt vett.
— Turul-bál. A Turul-Szövetség Enyingi
I Török Bálint Bajtársi Törzse mult szombaí ton rendezte a Griff-szállóban szokásos bál! ját, amely a pápai farsangi szezonnak legsikerültebb mulatsága volt. Úgyszólván a város
j egész uri társadalma találkozót adott rajta,
sőt a környék intelligenciája is szép számban
volt képviselve. A talpalávalót két zenekar: a
győri katonai zenekar és Füredi Döme bandája
szolgáltatta. Az éjfélkor bemutatott Trianoni
mementónak, amelyhez a szavalatot Kosatzky
Elemér szolgáltatta, igen nagy hatása volt.
j A kitűnően sikerült mulatságnak a pirkadó
hajnal vetett véget.
— Találtatott pokróc és kulcs; igazolt
tulajdonosaik a rendőrkapitányságon átvehetik.

— Harminc éve a főiskolai nyomdában.
Nánik Pál barátunk, a Pápai Hirlap kiadóhivatali főnöke és belső munkatársa, 30 éve áll
— mint faktor, illetve nyomdavezető — a főiskolai nyomda szolgálatában. E szép dátum
alkalmából, melyhez mi is őszinte szerencsekivánatainkat fűzzük, dr. Antal Géza püspök
levelet intézett hozzá, melyben meleg és szívélyes szavakban fejezi ki elismerését a főiskolai könyvnyomda felvirágoztatása érdekében végzett odaadó tevékenységéért.
—- Dr. Járosi s z e r z ő i estje. A Pápai
Katolikus Leányklub rendezésében 1930 január
27-én este fél 6 órakor a Jókai-szinházban
dr. Járosi Jenő dalszerző szerzői estet tart.
Műsor: 1. Bevezető beszéd. Tartja Sólymos
Vendel. 2. Dalok. Szövegüket irta és zenéjüket
szerezte és énekli dr. Járosi Jenő, kiséri özv.
Finán Tamásné zenekarral. 3. Dalok. Zenéjüket
és szövegüket szerezte dr. Járosi Jenő, énekli
Rollerné Tóth Annus énekművésznő, kiséri özv.
Finán Tamásné zenekarral. 4. Dalok. Énekli
dr. Járosi Jenő, kiséri Briglevich Irénke zongoraművésznő. Szünet után : 5. Dalok. Zenéjüket
szerezte és énekli dr. Járosi Jenő. 6. Tarantelle.
(Rubinsteintől.) Zongorán előadja Briglevich
Irénke zongoraművésznő. 7. Dalok. Énekli dr.
Járosi Jenő. 8. Öreg legény. Népszínmű egy
felvonásban. Szövegét és zenéjét irta dr. Járosi
Jenő. Személyek: Rózsi, parasztleány: Gárdos
Panni. Mihály, módos gazda: Császár Ferenc.
Laci, béreslegény: Dr. Járosi Jenő. A dalokat
kiséri Horváth Karcsi cigány zenekarával. Heiyárak: Páholyok 15—8 P-ig, földszinti ülőhely
2—1 '60—1 P, erkély 1 P, 8 0 - 5 0 f. Jegyek
előre válthatók a Pax könyvkereskedésben.
— Új ü g y v é d . Dr. Tóth István, ki 1918tól 1923-ig terjedő időben Pápa város rendőrkapitánya volt, mint ügyvéd városunkban telepedett le s dr. Molnár Imre ügyvéddel, a Pápai
Takarékpénztár ügyészével társulva irodáját
Fő-utca 5. szám alatt a Pápai Takarékpénztár
épületében megnyitotta.
— A Líoyd-bál. A ma, szombaton tartandó Lloyd-bál, az előjelekből ítélve, az előző
évek hagyományos sikereit is felül fogja múlni.
A rendezőség serege a legnagyobb agilitással
azon fáradozik, hogy k. vendégeik részére ezt
a báli éjszakát felejthetetlenné tegye. Nem kiméivé anyagi áldozatot, a budapesti Britanniaszálló „Melodie" jazz- és tangó-bandjét, valamint a jóhirnevü Füredi Döme teljes cigányzenekarát szerződtette, hogy igazi farsangi hangulat uralkodjék a bálon. Ez úton kéri a rendezőség a í. vendégeket, hogy lehetőleg pontosan megjelenni szíveskedjenek, mivel a bál
legkésőbb fél 10 órakor kezdetét veszi.
— J a m b o r e e - b e s z á m o l ó . A ref. kollégium 227. sz. gróf Tisza István cserkészcsapata
folyó évi február hó 3-án este 8 órakor a Jókai
szinházban vetítettképes előadást tart angliai
útjáról s bemutatja a jamboree-filmjét. Jegyek
január 22-től kezdve előjegyezhetők Kis Tivadar könyvkereskedésében.

— Orvosi hir. Dr. Buxbaum Sándor
orvosi rendelőjét Bástya-utca 32. szám alól a
Rákóczi-utca 7. szám alatt levő lakásába helyezte át. Rendel: D. e. 8— 9-ig, d. u. 1—3
óráig.
— A V e s z p r é m v á r m e g y e i Történelmi,
R é g é s z e t i é s Néprajzi Társulat folyó hó
26-án (vasárnap) déli 12 órakor Veszprémben,
a vármegyeház kistermében tartja alapító közgyűlését, melyre Veszprém vármegye közönségét ez úton hivja meg a szervező-bizottság.
Mindazok, kik a társulatba való belépésre még
nem jelentkeztek és az alapításban személyesen
nem vehetnek részt, belépési szándékukat írásban is beküldhetik a Társulat (Veszprém, Múzeum) cimére.

Submarine
— Az OFB-földek ára. Pápa megyei
város adóhivatala közhírré teszi, hogy a földbirtokrendezés során megváltott földek ellenértékének kiszámítása megtörtént, az január
20—február 4-ig (városháza 17) közszemlére
kitétetik. A közszemle lejáratától számított 15
napon belül úgy a volt tulajdonosok, mint a
föidhöz jutottak az ármegállapításra vonatkozó
esetleges fellebbezéseiket fenti hivatalnál beadhatják.

