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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni SrOk igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

IWilöl ffügg fize tő 
ké p e ssé g ü n k ?

A Népszövetség genfi tanácskozásai során 
Korányi pénzügyminiszter a  világ egybegyült 
pénzügyi szakértői előtt tiszta és való képét 
tárta fel M agyarország pénzügyi és gazdasági 
helyzetének. Adatokkal bebizonyította, hogy az 
állam háztartás terén elmentünk a  takarékosság 
végső határáig. Azt is kimutatta, hogy Magyar- 
ország külföldi kötelezettségeinek az  erők meg
feszítésével eleget tett mindaddig, amíg elfo
gyott és végkép kimerült a devizaállom ánya. A 
transzfermoratórium azért vált elkerülhetetlenné, 
mert hiába akarnánk külföldi hitelezőinknek 
külföldi fizetőeszközökben fizetni az esedékes
ségeket : ez fizikailag lehetetlenné vált, A Nép- 
szövetség pénzügyi bizottsága által megjelölt 
az  az ut, hogy exportunk fejlesztésével és be
hozatalunk csökkentésével iparkodjunk meg
szerezni a  szükséges devizákat, járhatatlanná 
vált egyszerűen azért, mert azok az  államok, 
amelyeknek még érintetlen a  valutájuk, tőlünk 
agrárcikkeket nem vásárolnak. Csak egy lehe
tőség volna a  külföldi fizetésekre szükségelt 
devizamennyiségek előteremtésére, és ez az, 
ha azok az országok, amelyek legfőbb mérték
ben hitelezői M agyarországnak és amelyeknek 
jó valutájuk van, a  magyar mezőgazdasági 
terményeket m egvásárolnák, még pedig igaz
ságos és méltányos árban.

Ennek azonban éppen az ellenkezője tör
tént. Ezek a  jó valutájú hitelező országok n 
maguk pénzügyi erejével finanszírozták a ten
gerentúli államok, valamint az  orosz szovjet- 
dömping kivitelét, ó k  továbbra is követelik 
rajtunk a  hét. nyolc és még több százalékos 
kam atokat és a  tőketörlesztést. Ez a  kam atte
her m ár akkor is túlzottan magas volt, amikor 
ezeket a  kölcsönöket a  magyar m ezőgazdaság 
felvette. Pedig akkor a búza ára 30 pengőn 
felül volt. Bármily produktív módon fektette is 
be e  magyar m ezőgazdaság ezeket a hiteleket, 
az  teljesen ki van zárva, hogy tiz pengős búzaár 
mellett kikerüljön a termelésből az óriási ka
matteher. Hiába állapítjuk meg. a z igazsághoz 
híven, hogy sem  a m agyar állam, sem  a m a
gyar mezőgazdaság vagyonához mérten nin
csen túlságosan eladósodva: a mai terméngárak 
mellett be kellett állani a fizetésképtelenségnek. 
Ez pedig súlyosan károsítja külföldi hitelezőin
ket. de nem a  mi hibánkból, hanem  a  maguk 
hibájából. Arról nem tehet sem a  magyar állam, 
sem a  magyar gazdasági élei, hogy a jó valu
tájú, hatalm as európai államok importszükség
letüket nem akarják magyar agrárcikkekkel fe
dezni, és arról sem lehetünk, hogy agrárcik
keink világpiaci ára soha nem sejtett mélypontra 
zuhant alá. A tiz pengős búzaár és a veszte
séges óllatárak mellett bármennyit is exportál
nánk bármely jó valuta ellenében, még ez a 
kivitelünk sem tudná kiprovokálni a  külföldi

tartozások óriási kamatszükségletére szolgáló 
devizákat. Ha tehát Magyarország kénytelen 
volt transzfermoratóriummal deklarálni külföldi 
fizetőeszközökben beállott fizetésképtelenségét, 
úgy ezért vessenek magukra azok a  nagy álla
mok, amelyek hitelezői M agyarországnak anél
kül. hogy egyúttal méltányos vevői akarnának 
lenni. M agyarország igenis tud fizetni termelé
sének exportfeleslegével. Ha azonban ezt tőlünk 
a hitelező országok jó valuta ellenében nem 
hajlandók átvenni, úgy maguk kényszerítenek 
bele a külfölddel szemben a fizetésképtelen
ségbe. M agyarország dolgozik, produkál és ki 
is termeli adósságainak kölcsönkamatait, de a 
külföldi hitelezők magatartása teszi lehetetlenné 
e termelésnek külföldi fizetőeszközökre való 
átváltását.

Néhány nap múlva összeáll Genfben a 
Népszövetség legfelsőbb tanácsa, amely tárgya
lás alá vonja a  pénzügyi bizottságnak Magyar- 
ország helyzetéről szóló jelentését. W alkó kül
ügyminiszternek m ódjában lesz a  tanács előtt 
a  Magyarország fizetésképtelenségét előidéző 
okokat őszintén feltárni és ezzel a  világ szeme 
előtt bebizonyítani, hogy beigazolt fizetési kész
ségünk és akaratunk teljesítésében nem a m a
gunk hibája, hanem  a hitelező országok hely-

A kibontakozás útja.
Magyar-osztrák vámszövetség — Gazdasági

összeműködés a Duna völgyében.
Dr. Ajtay József, kitűnő publicistánk a ki

bontakozás útjáról irt hosszabb tanulmánya e na
pokban hagyta el a sajtót. Meg vagyunk győződve 
arról, hogy könyvére egyaránt fel fog figyelni a 
belföld és a külföld és Ajtay szava nem lesz pusz
tába elhangzó kiáltás. Könyvében gondosan elke
rüli a politikát, fejtegetései kizárólag közgazdasági 
természetűek és könyve mégis első betűjétől kezdve 
az utolsóig politika : jövőnknek politikája. A Duna- 
völgyének gazdasági összemüködéséről ir és leg
könnyebben és legtermészetesebben megjárható ut 
gyanánt a magyar-osztrák vámszövetségtt jelöli ki. 
De a kijelölésnél sokkal tovább is megy: a tudás 
fegyvereivel, a közgazdasági ismeretek egész légió
jával, a meggyőzés erejével, az ellenargumentumok 
gondos felsorolásával és azoknak megcáfolásával 
meg is győzi az olvasót arról, hogy az áitala aján
lod ut a kibontakozásnak nem egyik útja, de ezidő 
szerint ez az egyedüli! Már pedig a Dunavölgy 
gazdasági problémája nemcsak bennünket, közvet
lenül érdekelt dunai népeket aggaszt, hanem Eu
rópa nagyhatalmait, sót — mondhatnék — az 
egész világot is, aki tehát e problémát meg tudja 
oldani, az nemcsak hazájának, hanem az egész 
világnak tett nagy szolgálatot. E körülmény adja 
meg Ajtay könyvének igen-igen nagy jelentőségét 
és fontosságát.

Tudós szerzőnk bevezetésében kimondja már 
azt a tételt, amelyet azután könyve összes lapjain 
igazol, hogy Magyarország nem térhet ki a törté
nelmi örökségképen és földrajzi helyzetéből fo- 
lyélag egyaránt ráváró hivatás elől, ha nem akarja 
elszalasztani a most kínálkozó kedvező alkalmat 
arra, hogy a trianoni ketrecet a külpolitikai helyzet 
és a gazdasági válság együttes nyomásának segít
ségével kinyissa és elindulhasson a felemelkedés 
útjára, — tehát a kezdeményezés munkáját nem

tejen gazdaságpolitikája akadályozott meg. Le
hetetlen, hogy a  világ hatalm as és gazdag 
államai végre be ne lássák azt, hogy hitelezői 
érdekeik csak úgy szám íthatnak érvényesü
lésre. ha a  magyar ;agrártermelés részére 
isméi biztos és egészséges piacot tudnak te
remteni. Mi csak azzal fizethetünk, amink van : 
mezőgazdaságunk termékeivel. Ha ezt a  leg
jobb valutát nem hajlandók hitelezőink elfo
gadni, ha ők maguk nem váltják át a saját 
csorbítatlan fizetési eszközeikre, úgy hasztalan 
minden bölcs tanács. Mert mi magunk nem 
válthatjuk át arannyá a  termékeinket, ha ők, 
a  hitelezők nem fogadják el aranyértékben.

A magyar pénzügyi és gazdasági válság
nak ez a  tengelye és m egoldásának ez a nyitja. 
Mi dolgozunk, küzködünk, állami polgári éle
tünkben a legáldozatosabb takarékosságig me
gyünk el, igényeinket a  kulturélet lehetséges 
alsó színvonalára szállítjuk le, csakhogy be
csületesen eleget tehessünk a  külfölddel szem
ben fizetési kötelezettségeinknek. Ezt azonban 
csakis a  külföldi hitelező országok belátása és 
megértése teheti lehetővé azzal, hogy a magyar 
agrártermékeket tőlünk megfelelő árban  fizető- 
eszközök gyanánt elfogadják. Más megoldás 
nincs és a  jövőben sem lesz. —i—ly.

lehet és nem szabad más nemzetektől várnia, sem 
az „Anschluss"-kérdésben nemrégen csalódott 
Auzztriától, még kevésbé a Dunavölgyét állandóan 
deiruáló és ellenséges Csehországtól, — hanem a 
kezdeményezés és irányítás feladatát szükségképen 
és természetszerűleg magának kell megragadnia.

Könyvében mindenekelőtt a gazdasági világ
válsággal foglalkozik és annak legfőbb okát a tel- 
jes és tökéletes gazdasági zűrzavarban és bizony
talanságban jelöli meg. Ezt a Párizs-környéki béke
parancsok teremtették meg, amelyek a Dunavöl- 
gyén csupa vérző és begyógyulni nem tudó sebe
ket ejtettek kegyetlen és esztelen mészáros-munká
jukkal, melyet az ujonan összetákolt utódállamok 
elzárkózó és ellenséges gazdasági politikája még 
betetőzött. A Duna-medence problémáját tehát csak 
öncéluság jegyében lehet megoldani, cseh pórázra 
nincs szükség. Ezt annak a Franciaországnak is 
be kell, előbb utóbb látnia, amelynek 10 esztendő 
óta folytatott, teljesen elhibázott politikája teremté 
meg e helyzetet. Szerzőnk kimutatja, hogy közép
európai vám8zövetséget máról holnapra csak a tu
datlanságig naiv, vagy a kudarcot egyenesen akaró 
emberek akarhatnak csinálni, a természetes rendet 
csak lépésről-lépésre lehet helyreállítani. Az első 
lépés errenézve a széttépet és századokon át ki
próbált gazdasági kötelékek egybefüzésénél kez
dődhetik csak. Miután a gazdasági összeműködés 
minden eshetőségét boncolókése alá veszi, részle
tesen tárgyalja a cseh-magyar gazdasági közeledés 
némelyek által hirdetett prioritását és kimutatja, 
hogy ez Magyarországra nézve gazdasági öngyil
kosságnál egyéb nem volna. Szerzőnk nem tér ki 
a magyar-osztrák gazdasági szövetség politikai és 
érzelmi akadályai elől sem és Ausztria bűnéül rója 
fel ő is az egész magyar nemzettel együtt, hogy 
egykori szövetséges államunk a burgenlandi fel
kínált koncot annak idejében elfogadta, de e kér
désben is a főbünöst a cseh politikában látja, mely 
igy elét te azt a célját, hogy az egykori monarhia 
két állama közé éket verjen s azok jó ideig egy
másra ne találhassanak.
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A kővetkező fejezetekben az adatok egész 
légiójával bizonyítja, hogy a vámazOvetség mind
két á lám mezőgazdasági é ; ipari érdekeit egyaránt 
azolgálná és az sem igaz, hogy két koldus szö
vetkeznék csak egymással, mert e koldusok volta- 
képen gazdag-szegények, kik föképen azért nyo
morognak 12 év óta, mert gazdaságilag elszakad
tak egymástól és anyagi boldogulásukat kűlön-kd- 
lön utakon kereaték. Rátér a múltak tagadhatatla
nul és a magyar lelkekböl kiírthatatlanul szomorú 
emlékeire is, de meggyőzi az olvasót, hogy azok 
feltámadásáról szó sem lehet, mert ma velünk 
szemben az egykori 30 miliós császári Ausztria 
helyett a hétmiliós köztársasági Német-Ausztria 
állana, amelynek a miénkénél gyöngébb mezőgaz
dasága kompenzálja a miénkénél csak némileg fej
lettebb iparát és kereskedelmét. Amellett gazdasági 
egybeolvadásról egyelőre szó sem lehet, hanem 
csupán átmeneti intézkedésekkel áthidalt vámmentes 
forgalomról. Elméleti fejtegetéseinek záró fejezeté
ben felállítja Ajtay záró tételeit. A kapcsolatnak 
egyaránt kell az osztrák mezőgazdaság, valamint 
a magyar ipar érdekeit kielégítenie és e kapcsolat 
a két állam államjogi és politikai kérdéseit egy
általában nem érintheti. E kapcsolat nem jelent 
elzárkózást a többi dunavölgyi állammal szemben, 
mert nyitva kell hagyni az utat, hogy e gazdasági 
kapcsolathoz más államok is csatlakozhassanak. 
E kapcsolat sem gazdasági, sem politikai vonat
kozásban nem irányulhat Németország, vagy a 
kisántánt-államok ellen és megvalósításához meg 
kell Franciaország és Olaszország jóindulatát és 
pénzügyi támogatását szerezni.

A könyv második része a szakemberek szá
mára készült. Ebben bő tárházát leli fel az olvasó 
a magyar-osztrák gazdasági vonatkozások statisz
tikájának, amelyek egytől-egyig az elméleti fejte
get lseket támasztják a számok megdönthetetlen 
erejével alá Az ízlésesen kiállított könyv Génius- 
Lantos kiadásában jelent meg és minden könyv- 
kereskedésben 2 pengőért kapható.

Iv&nffy Tarnál.

Iskolánkiv&li népművelés 
vármegyénkben.

A veszprém i népm űvelés.

Mindig szükség volt arra, hogy Magyaror
szág valamennyi társadalmi rétege a jövőbe vetett 
hitében, a földhöz való ragaszkodásában és a faj
hoz való rendíthetetlen hűségében eggyé forrjon. 
A materializmus néhány évtizedes munkája egyre 
nehezebbé teszi a felsőbb életszint felé törekvést, 
ezért kell az iskolánkivüli népművelésnek mindent 
elkövetni, hogy a tömegek világnézeti felfogását 
arra a színvonalra emelje, ahol a nemzet minden 
tagja az isteni gondolat szerint tökéletes emberré 
fejlődhetik. Nehéz munkát végez a népművelés 
napjainkban, amikor minden eszmét és gondolatot 
háttérbe szorít a mindennapi kenyér megszerzésé
nek gondja. Veszprém város IKN bizottsága szá
molt ezzel és 3 éves munkalervét a súlyos viszo
nyok figyelembevételével állította össze. A most 
folyó első évben olyan célkitűzéseket kiván meg
valósítani, amelyek kulturális és nevelő hatásuk 
mellett anyagi előnyöket is nyújtanak. Ugyancsak 
ezévi programjába vette az analfabétizmus elleni 
küzdelmet és az irni-olvasni tudó, de elemi isme
retekkel nem rendelkező ifjúság (leventék) oktatását.

Gyorsírást tanfolyam. Nagy érdeklődéssel 
nyílt meg okt. 3.-án, lankadatlan szorgalommal 
halad a tanulás. Buzdító az a szép eredmény, 
amit a hallgatók — kezdők és haladók — már 
eddig is elérlek ebben a kiváló gyakorlati fontos
ságú, de magasrendűsége folytán önmagában is 
sok örömet és élvezetet nyújtó tudományágban. 
A tanfolyam, az irgalmasnővérek főnöknőjének 
megértő jóindulata folytán, ennek a nagy intézet
nek szép, uj polgári iskolájában nyert méltó ott
honi. (3 kedves nővér is hallgatója). A tanfolya
mot meglátogatta jan. 5.-én dr. Patsky Mária, 
a kultuszminisztérium népokt. osztályának előadója, 
kél csoport óráját végighallgatta és az eredmények 
(baladó leckeanyag 240, kezdő csoport 120 szó
iig), valamint a tanítási módszer fölött teljes elis
merését fejezte ki a tanfolyam vezetője, Pánczél 
Ferenc s.-tanfelügyelö előtt.

Német nyelvi- és társalgási tanfolyam. Régi 
hiányt pótol a decemberben megnyitott német 
nyelvi tanfolyam. Hazánk földrajzi fekvésénél fogva 
is szükségünk van egy másik nyelvre, amelyet a 
kulturális és kereskedelmi életben használhatunk.

A tanfolyam aránylag csekély áldozattal módot 
nyújt erre s a hallgatók a legnagyobb szorgalom
mal tanulnak, hogy a célt el is érhessék. Ez olyan 
szókincsnek bittokába jutni, amellyel gondolatai
kat a nyelvtani szabályoknak megfelelően, Írásban 
és szóban ki is tudják fejezni s a jövő évi tanfo
lyamban már a kereskedelmi levelezés sok ágaza
tát sikeresen megtanulhassák. A tanfolyam veze
tője Frank Zol'ánné.

Ipari ár kalkuláló és könyvelési tanfolyam. 
Nov. I.-én nyílt meg ez az iparos érdekeket szol
gáló, sok hiányt pó tó  tanfolyam. Kitartó és szor
galmas hallgatói (felerészben önálló iparos) átérzik 
fontosságát, tudják, hogy a helyes ipari költség- 
vetés az alapja minden sikernek, mert csak igy 
állhalják a versenyt. Közel há'om hónapi munka 
úgy az árkalkulációban, mint a vele kapcsolatos 
könyvelésben szép eredményeket hozott. A tanfo
lyam vezetője Nacsády József.

Analfabéta tanfolyam. A lollhoz nem szokott, 
ceruzát nem forgató, betűket nem ismerő meglett 
emberek járnak ide. Megszervezésekor hálás tekin
tetükön látszott a köszönet, amit szavakba csak 
igy tudtak önteni: .Köszönjük tekintetes uram, 
hogy ránk is gondollak*. Hakk Sándor tanító ve- 
zetésével hetenkint háromszor ceruzát fognak, betűt 
rajzolnak 8 alig várják az első saját irásu levél 
megszületését. Remélhető, hogy az úttörő tanfolyam 
nyomán elérhetjük, hogy székvárosunkban nem 
lesz analfabéta.

Leventék elemi ismeretterjesztő tanfolyama. 
A testnevelés célja: a lehető legnagyobb munka
bírás elérése, a testi egészség megóvása s bizto
sítása. A nép átlagos testi deréksége az államnak 
gazdasági, erkölcsi tekintetben, 8 a nemzet poli
tikai szempontjából is igen értékes tőkéje. A Le
vente Egyesületek azonban nem elégszenek meg 
ezzel, hanem a lelki nevelést is elősegítik. A .le 
vente" szó nemcsak testi, hanem lelki derékséget 
is jelent: nemes érzületet, erkölcsiséget és fejlett 
értelmiséget. Az IKN albizotlság, a Levente Egye
sülettel kapcsolatban, módot nyújt a VI. elemit 
nem végzett leventéknek, hogy ismereteiket gya 
rapithassák. Jönnek szivesen, mert szükségét z k 
a sokszor nem az ő hibájukból (szüleik rossz 
gazdasági helyzete) eredő mulasztások pótlásának. 
A tanfolyamon Szatlmayer János és C 'inger Antii 
c. igazgatók tanítanak.

Szabaá előadások. A népmüv. tevékenységek 
hatalmas eszköze az élőszó, amiben ott van a

Vezet,
mint mindig!

a m ost m egjeleni

uj modelü 
R oyal p o r ta b le  
amerikai Írógép!

6—I S  h a v i részlet- 
fize tési feltételek.

Á ra já n la tta l szolgál, 
a gépet kívánatra vidéken is azonnal bemutatja 

a  fö le r a k a t:

fo d o r  feren c
könyv- és p a p irá ru h á za  
Veszprém. Telefon  5é.

lélek melege, izzása. Hatásának igazi titka nem 
annyira a tartalomban van, mint inkább abban, 
hogy képes lelkünket erejével felrázni, mozgásba 
hozni s ezzel alkalmassá teszi, hogy az elvetett 
magvak megfoganjanak 8 termő talajra találjanak, 
Több társadalmi egyesületben taitott kulturestéken. 
a ma felszínen levő (karitasz, szocializmus slb.) 
továbbá az ipari élettel kapcsolatos (céhek stb.) 
problémákat tárgyaltak az előadók. Mindegyik elő
adás a lélekébresztés mellett sok hiányzó vagy el
felejtett ismeretet is nyújtott.

Magyar külpolitika.
Minden józanul gondolkozó m agyar em

ber tisztában van azzal, hogy a magyar célki
tűzések m egvalósítása érdekében folytatott bél
és külpolitikánkat a magyar öncéluság szem- 
előtt tartásával kell irányítanunk s bármire tö
rekszünk, bármit teszünk, törekvéseink és tet
teink rugója csak egy lehe t: a magyar nem zet 
jövendőjének a szolgálata. Ha valaki valam ely 
országban komoly belpolitikát akar ingaugu- 
rálni, akkor az  illetőnek szám ba kell venni 
erőit s mértegelnie kell azt, hogy céljainak meg
valósításánál mily mértékben szám íthat a  m a
gyar nép — lehető egységes — tám ogatására.

A külpolitika útjainak helyes irányítása 
még ezeken felül is követelményeket tám aszt 
azokkal szemben, akik külpolitikát akarnak 
ésinálni és külföldi sikereket akarnak elérni. 
Eredm ényes külpolitika el sem képzelhető anél
kül, hogy annak, aki külpolitikát akar csinálni, 
ne legyen beágazása, komoly talaja azokban 
az országokban, am elyek külpolitikai ténye
zőknek tekinthetők. Ezt röviden és tárgyilagos
sággal igy lehetne mondani, hogy Jég ü res  tér
ben, partnerek nélkül, egy ország sem csinált 
külpolitikát”. Amikor tehát a  magyar politikai 
élet radikális szárnyán különböző hangszerelés
sel „m ás” belpolitikát és „intenzivebb* külpo- 

j litikát sürgetnek, akkor az illetők csak je lsza
vakat hangoztatnak komoly tartalom nélkül.

M agyar politikát, de még inkább m agyar 
külpolitikát, csak a  magyar öncéluság szem - 
előttartósával lehet és szabad inaugurélni. Te
hát sem jobboldali, sem baloldali, sem osztály
politikát nem lehet csinálni, csak olyant, am ely 
a  magyar nép egyetemes érdekeinek megfelel. 
A magyar külpolitika inaugurálásénál még van 
egy további szempont, amelyet figyelmen kí
vül hagyni nem szabad, ez pedig a  világban 
szétszórtan elő maggarság érdeke. A m agyar
ság nagy egyetemességének figyelmenkivülha- 
gyásával politikát csinálni nem szabad. A m a
gyar kormány általános külpolitikáját ez a  fel
fogás irányítja s igy a  magyar közvélemény 
egy véleményen van a  kormányzati külpoli
tikával.

Egy véleményen van, amikor nem nézi 
jó szemmel azt, ha egyesek, mint Csehország
gal történt, úgy és akként óhajtanak külpoliti
kai kapcsolatot teremteni, hogy melléktekintetek 
előnyberészesitéséert figyelmen kívül hagyják a  
m agyar nemzet egyetemes érdekeit. A Cseh
országgal folytatott önkéntes külpolitikai tár
gyalások m intájára a  többi utódállamokkal is 
fel akarják  venni a tárgyalás fonalét, és  tár
gyalásaikban nem a  m agasabb horizontok ve
zérlik őket, hannm  a  vicinális politika, am ely 
nem az  ország egyetemes érdekét tekinti, ha 
nem osztályok és gazdasági tagozódások érde
keit tartja elsőrendüeknek, fontosabbaknak.

Bethlen István módját találta annak, hogy 
ezek ellen a  törekvések ellen hangot adjon s 
a  magyar nép egyetemének felfogását juttatta 
érvényre akkor, amikor reámutatott arra, hogy 
a  helyes külpolitikát először politikai szem üve
gen kell ét- és átvizsgálni, s  csak amikor e z  
megfelel a  magyar nép kívánalm ainak és tra
dícióinak, csak azután szabad magyar külpo
litikát csinálnunk, öncéluságunk érdekében. 
Döntő kérdésekben nem szabad olyankor vég
legesen állást foglalni, amikor erőnk fogyatékos 
és helyzetünk nem kielégítő, mert akkor m in
den vonalon lemondást követelnek tőlünk, ezt 
pedig nem tehetjük meg, mert erre a  m agyar 
nép felhatalm azást senkinek sem adott.

Tudjuk, hogy nem csak belőlünk éli a  
világ s a  magyar glóbusz nagyon megkisebbe
dett. De azt is tudnunk kell, hogy nem Csonka- 
M agyarország 8.600.000 lélekszám ából áll a  m a
gyar nép, hanem  közel 15 miliő lélekbőL Tál*
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lencse pc!;:.«iát senki sem folytathat. Az ezer
éves m agyar történelmet tél-lencsékért nem lehet 
feláldozni, sem áruba bocsájtani. A múlt dicső
sége a  jövővel szem ben elkötelez. Nekünk"

nem csak apáink és őseink voltak, de gyerme
keink is vannak és késői unokáink is lesznek, 
8 ezek érdekében csak öncélú magyar külpoli
tikát csinálhatunk. (8.)

E L Ő A D Á S O K , S Z Ó R A K O Z Á S O K .
A MOVE á la rco s  teaes té je . Igen jól sike

rült t  MOVE Veszprémi Sport Egyesület mull 
szombati álarcos teaestélye, amit a Kát. Kór nagy
termében rendezett. A tarka változatosságu, ötle
tesen Összeállított álarcok, valamint a MOVE ren
dezősége által felszolgált kitünó tea a farsang 
egyik legsikerültebb táncmulatságává avatta a 
teaestet. Ami abból is kitűnik, hogy az igen nagy 
számban megjelent fiatalság a kora hajnali órákig 
vígan láncolt a jó cigányzenére.

A MANSz m űsoros tead é lu tán ja . Kitünően 
sikerült műsoros teadélutánt rendezett a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetségének veszprémi cso
portja vasárnap, Mattuschek Rihárdné elnOknő 
rendezése mellett, az egyesület Kosául h Lajos- 
utcai székházéban. A nagyszámban megjelent elő
kelő kOzOnség soraiban óit voltak: dr. Kenessey 
Pongrác főispán, dr. Horváth Lajos alispán felesé
geikkel, dr. Simon QyOrgy preláus, Scrák József 
plébános-kanonok, dr. Langmár Lipót püspöki 
titkár, dr. Berky Miklós polgármester és még mások. 
A rOvid, deélvezetes műsor első számaként Kovács 
Dicutra mondott bájos közvetlenséggel prológust, 
amelynekszellemes szerzője, amint az kiderült, dr. 
Gutheil Jenőr. k.teol. tanár volt Szabó Sándor tOrv. 
tanácselnök saját szerzeményű dalait énekelte köz
ismert, művészi nívójú hegedükiséretével, majd 
Csányi Károly g. t. százados olvasta fel sajátszer- 
zésü, lelkes hangulatú irredenta- és Ötletes humoros 
verseit. Végül dr. Moldoványi Jenő ügyvéd, az 
egyesület ügyésze mondott rövid, lendületes záró
beszédet és kOszOnte meg a hallgatóságnak a me
leg érdeklődést Ezután a közönség teázásra vonult 
át a szomszéd szobában szépen terített asztalokhoz 
es Pusztay József cigányzenekarának muzsikája 
mellett, az Ízletes sütemények élverése közben, 
kellemesen elszórakozott.

A K eresztény T isztv iselőnők előadása .
A Keresztény Tisztviselőnők Veszprémi Egyesüle
tének Iskolánkivüli népművelő előadásai sorozatá
ban vasárnap délután igen szép és hasznos veli- 
tettképes előadás oktatta a Kát. Kör nagytermében 
egybesereglett szépszámú közönséget. Horváth Dé
nes róm. kát. tábori lelkész tirtott előadást a ka
tolikus külföldi missziók munkájáról, amihez a ké
peket, Barálh Károly müsz. százados vezetésével, 
egy altiszt velí'ette. Kína, Japán, HStsó-India és 
Díl-Amerika népei közOt! folyó missziós munka 
került különböző képekben a szemünk e'é és lát
tuk, hogy a Xavéri Szent Ferenc szellemében mű
ködő misszionáriusok milyen nagy és áldozatos 
föladatra vállalkoznak, amikorafél és egész vad népek 
közé elmennek az igét hirdetni. Nemcsak nagy 
önmegtagadá t és lemondást, hanem sokszor élet- 
áldozatoi is követel ez a dicséretes törekvés, de 
a hrttérités magasztos munkája megéri ezt és nincs 
olyan nagy áldozat, amit meg nem érdemelne az 
emberektől Jézus, aki ártatlanul mindenét föláldozta 
a megváltásunkra. A lelkesen ünnepeli előadó - 
akinek Scipiades Iréné elnöknő mondott köszöne
tét — végül a missziók támogat Ssára hivta föl a 
megjelenteket.

Az Iparoskör ku ltu restje . N ívós műsoros 
estét rendezett vasárnap a Veszprémi Iparoskör. 
Az estélyen nagyszámú közönség, közlök dr. Berky 
Miklós polgármester és az iparosság szine-java 
megjelent, akiket Wolfram János ipartestületi elnök 
üdvözölt atép szavakkal. Gludovácz József szemi- 
ná iumi lelki-igazgató tartalmas és lebilincselő elő
adást tartott a mai kor szociális problémáiról és 
kifejtene, hogy ez a kérdés már az ókortól fogva 
foglalkoztatta az emberiségei, s ennek a megoldása

Ma este egy jó lábfürdő 
Szent Rókus  

Lábsóval.
A láb újjászületik ás töké

letesen rendbejön. 2

benne van Krisztus tanításaiban is. Ma|d párhuza
mot vont a vallás és a gyakorlati szociális fölfogus 
közölt 8 végül is odakonkludált, hogy minden 
szociális kérdés megoldását a vallásos éleiben és 
azon keresztül Istenben találjuk meg, A több, mint 
háromnegyedórás, szárnyaló előadást viharosan 
megtapsolták. Ezu'án Szóka Imre cigánykiséreltel 
részben saját maga, részben más á til szerzett 
magyar dalokat énekelt igen szép baritonján s a 
közönség meleg ünnepiéiben részesítette. A műsor 
utolsó számaként Keserű Manci egy irredenta köl
teményt szavalt hazafias lendülettel. Végül Wolfram 
János köszönte meg az előadók és a közönség 
támogatását s felhívta a megjelentek figyelmét az 
Iparoskörnek az ínségesek javára a színházban 
rendezendő műsoros estéjére.

K arpaszom ányosok táncestélye. A m. kir. 
„Szent László” 4. honvéd gyalogezred karpaszo
mány viselésére jogosultak iskolája január 23, án, 
ma szombaton este 9 órakor a Petőfi- színházban 
zártkörű tánceslélyt rendez. Páholyjegyek elővétel
ben Fekete Gyula divatárukereskedőnél, egyéb je
gyek pedig a színházi pénztárnál, a meghívó fel
mutatása mellett válthatók. A tiszta bevételt a 
veszprémi szegények segélyezésére fordítják. Be
járat a színházi főbejáratnál.

V etitettképes előadások a  Mária T á r
su latban . A veszprémi Mária Társulat, iskolán- 
kivüli népművelés keretében, vallásos, kulturális, 
társadalmi stb. tárgykörből vethettképes előadá
sokat rendez. A legközelebbi előadás jan. 24.-én, 
vasárnap d. u. 4 órakor lesz az irgalmasnővérek 
intézetében.

„C redo '-összeJöve el. A veszprémi Credo 
Egyesület jan. 24.-én, vará nap d u. 5 órakor a 
Kát. Kör nagytermében ta tja meg szokáios havi 
összejövetelét, melyre a credrstákat ezúton is meg
hívjuk és kérjük, hogy azon minél számosabban 
megjelenni szíveskedjenek. Annyival is inkább, 
mert egy fontos ügy kerül ttrgvalts alá. A gyűlé
sen beszédet mond dr. Csiba Mór pénzügyigaz
gató. Az elnökség.

A P iarista  DlákszOvetség főiskolás ösz- 
szejövetele. A Veszprémi Piarista Diákszövetség 
közli, hogy második összejövetelét az egyetemi él 
főiskolai ifjúság számára jan. 30-án, szombaton 
délután 4 órai kezdettel rendezi a gimnáziumi 
diákmenza helyiségében. Névre szóló értesiiést ;a 
szövetség nem küld, hanem ezúton hívja meg 
szeretettel az ifjúságot.

T iszti előadások. A volt m. kir. 31. 
honvéd gyalogezred, hagyományának ápo'ása és a 
meglevő tagjaival való szorosabb összeköttetés 
felvétele végett, a m. kir. Szent László 4 gyalog
ezred III. zászlóalj parancsnoksága által tiszti elő
adások és hagyományápoló délutánok fognak tar
tatni, amelyekre a volt 31. gyalogezred bajtlrsai 
meghivatnak. A tiszti előadások január 29 -én 
s március 18 án 17 óra 15 perces kezdettel a tiszti 
étkezdében lesznek. A legénységi előadások, azaz 
hagyományápoló délutánok március 11. és április 
15.-én 16 óra 15 perces kezdettel az Almádi-uti 
laktanya vívó- és tornatermében tartatnak meg, 
amelyen a tisztek is részt vehetnek. A Bajtársi 
Szövetség ügyvezető elnöke.

K aszinó-vacsora. Zircröl jelentik: A Zirci 
Kaszinó tagjai január 16.-án a kaszinó helyisé
gében kedélyes, családias jellegű társas vacsorát 
rendeztek, melynek a korai hajnal vetett végeit.

A p ápai Em ericana ku ltu r estje . Pápáról 
jelentik: A pápai Emericana vasárnap a bencés 
gimnáziumban fényesen sikerült kullur-estft ren
dezet s azt a bencés gimnázium fúvós zenekara 
nyitotta meg „Bánk Bán” fantáziájával. Rollerné 
Tóth Anna énekművésznő gyönyörű szopránján a 
„Tosca'-ból énekelt, majd ráadásul a zongoraki- 
séritet ellátó dr. Hermann László városi főjegyző 
szerzeményét énekelte nagy tetszés mellett. Neller 
Mátyás, a Nemzeti Újság belső munkatársa, saját 
benyomásai alapján a spanyol forradalomról mon
dott el rendkívül érdekes dolgokat. Az estély má
sik vendége, Lendvay litván iró, az Uj Nemzedék 
fömunkatársa, a keresztény sajtóról beszélt. Her
mann Anci bravúros tehníkával játszotta Mendels
sohn „Rondo capriccioso'ját, Szőnyeghy Sárika

V ID Á M  NAPSUGÁR 
' * ‘ LAKÁSBAN

S ta n d a r d ja i
C S E R E A K C I Ó

pedig lelkes hévvel egy irredenta-költeményt sza
valt. A nívós estélyt a bencés gimnázium fúvós 
zenekara zárta be pompás játékával.

JótékonycéJu táncm ulatság . Zircröl jelen
tik: A Zirci Vegyes Ipartársulat január 31.-én a 
Punk-szá ló termeiben jótékonycélu tíncmulatságot 
rendez.

H Í R E K .
— Vidéki olvasóinkhoz. Ismételten tiszte

lettel kérjük azokat a vidéki előfizetőinket, akiknek 
lapjához legutóbb csekket mellékeltünk, hogy az 
előfizetésüket és az esetleges hátralékukat — amit 
részletben is elfogadunk — mielőbb beküldeni 
szíveskedjenek, mert különben nem lesz módunk
ban nekik a 13pot tovább küldeni. Aki nem tudná, 
mennyivel tartozik, kérdésére szívesen megírjuk, 
vagy a lapban megüzenjük. A kiadóhivatal.

XXVII. M. kir. Osztálysorsjáték.

Főnyeremény:

ötszázezer pengő
5. osztály h ú zá s a i

február 16-tól március 17-ig.

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém. 127
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— Rótt Nándor megyéspüspBk és Rot- 
hermere lord QdvSzlelváltása. Dr. Rótt Nándor 
veszprémi megyéspüspök, mint a Zsófia gyermek- 
szangtóriumok kormányzóelnöke, az évforduló al
kalmából táviratban üdvözölte Rolhermete lordot 
és háláját fejezte ki iránta azért a történelemben 
példátlan küzdelemért, amit a súlyos csapásokat 
szenvedő Magyarország igazságáért folytat. A lord 
most meleghangú levélben köszönte meg az üd
vözlést s ama reménységének adott kifejezési, hogy 
.az idei év meg fogja hozni a magyar népnek 
mindazokat a könnyítéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy közgazdasági helyzete is megjavuljon, 
ahogyan az egész világ helyzetének közös meg
értéssel végre is jobbra kell fordulni.*

— Papi konferencia. Horváth Lajos felső
őrei prépost hé főn, a veszprémi püspöki palotá
ban, magas szárnyalásu előadási tartót a központi 
papság részére a papi jellemtől és más aktuális 
kérdésekről. Az illusztris előadónak dr. Rótt Nán
dor megyéspüspök fejezte ki elismerését és kö
szönetét.

— Ravasz László reform átus pflspBk 
előadása Veszprémben. Megírtuk legutóbb, hogy 
Ravasz László dunamelléki ref. püspök a Protes
táns Irodalmi Társaság irodalmi estéje keretében 
előadást fog tartani Veszprémben, a kiváló kultur- 
esemény időpontját azonban sajtóhiba folytán té
vesen közöltük. Ravasz László ugyanis nem, mint 
irtuk, febr. 7.-én, hanem február 13.-dn, szomba
ton fogja előadását megtartani, ami iránt — ért- 
h*tőeg — híradásunk óla óriási érdeklődés nyil
vánul meg. Az irodalmi est részletes műsorát leg
közelebb hozza nyilvánosságra a rendezőség.

— Lelkigyakorlatok. A Mária Társulat 
tagjai, az irgalmasnővérek intézetében, az idén is 
elvégzik szokásos lelkigyakorlatukat, s arra szere
tettel meghívják az intézetben végzett katolikus 
leányokat. Beszédet mond Kőhler Ferenc lazarista 
hátfőnők Bpestről. Az első beszéd jan. 30. án este 
7 órakor lesz az intézet kápolnájában. 31. én, va
sárnap reggel 8 ó. szentmise szentbeszéddel; d. u.
4 6. litánia szentbeszéddel; 7 ó. szentbeszéd. 
Febr. 1.-én, hétfőn d. u. 5 órakor szentbeszéd;
7 ó. litánia szentbeszéddel. 2. án, kedden r. 8 ó. 
szentmise szentbeszéddel; d. u. 4 ó. lilária szent
beszéddel; 7 ó. szentbeszéd. 3. án, szeiuán r. 7 
ó. szentmise, szentbeszéd és közös szeniáldozás, 
majd Te Deum. A lelkigyakorlaton résztvevők 
pontos megjelenését kéri a társulat vezetősége.

— A hiborus emlékérem adományozása.
A kormányzó ur öfőmé tisága a háborús emlék
érmet az alábbi uraknak Ítélte oda, illetve ado
mányozta. Veszprém; Matkovich László, Ruppeit 
Ferenc, Tromler Károly, Szelmájer József, Herczeg 
József, Gombárovits Jenő, Kemény Aladár, Eizler 
Imre Emil, Brazsil Gyula, Csomay Ferenc, Szlávik 
János és Kárpá i Antal. A vármegyei Vitézi Szék- 
sapitányság felkéri a fent megnevezett urakat, 
hogy bármely hétköznapon az érmeiket átvehetik 
a hivatalos óra alatt. Hivatalos óra 9 h-tól 13 
h-ig. Székkapilányság.

— Szerkesztői üzenet. Több vidéki tu
dósító. Az iskolánkivüli népmüv. előadásokról kül
dött s eddig nem közölt tudósítások az ennek 
nyílott rovatban rövidesen sorra kerülnek.

— ■ • r .a k o d o lm l ,  ü g y v éd i é a  i r a d a l  n y o m - 
t a t a á n y a k a l  l a g a i a b b a n  é a  l a g g y a r a a k k a a  k é -  
a x i t  F a d a r  F a r a i é  k ö n y v n y o m d á ja ,  V e s z p r é m . 
T a a a é k  p r é b a r a n d a lé a t  t a n n i .

— A Veszprémi Dalegyesület hangver
senye. Lapzáráskor kaptuk a meghívót a király- 
díjas Veszprémi Dil egyesület hangversenyéről 
amely február I.-én esle 8 órakor kezdődik a Petöfi- 
szinházban s így módunkban van közölni a részletes 
műsort, amely a,következő: 1. Abl: Szerenád 
Franck : Alkonyaikor, előadja a királydijas Vesz- 
pzémi Dalegyesület. 2. Wienawsky: Capriccio Valse, 
majd Scherzo—Tarantelle, hegedűn játssza nagy- 
baconi Bardócz Margit, zongorán kiséri Vörös 
Rózsika. 3. Poldini: Kálmán diák dala, a .Far
sangi lakodaloméból, énekli Hajagoe Imre, zon
gorán kíséri Gaal Elza; Gaal Sándor; Magyar nó
ták, cigányzene kíséreltél énekli Hajagos Imre. 4. 
Farkas N.: Zengjetek dalt, előadja a VDE. 5. 
Liszt: Magyar fantázia, két zongorán előadják 
Vörös Rózsika és Gaal Elza. 6. Orosz tánc, elő
adja Breyer Józsefné, zongorán kíséri Oaal Elza.
7. Sarasaié: Zigeunervveisen, hegedűn előadja 
nagybaconi Bardócz Margit, zongorán kiser Vö
rös Rózsika. 8. Vincze: Szép vagy, gyönyörű vagy 
Magyarorazág, előadja a VDE, a szólót énekli

Szives tudomására hozom a nagyér
demű közönségnek, hogy a Korona  
szálloda épületében, a voltW inter  
féle üzlethelyiségben levő

képkiállitásunkat
folyó hó 24— ig, azaz vasárnap  
estig ta rtju k  nyitva. Az itten levő 
festményeket minden elfogadható árban, a 
legolcsóbban kiárusítjuk még eddig nem 
létező áron.

Kérjük szives pártfogásukat
J U N Ó  K É P S Z A L O N

Urbach Vilmos
23 Budapest, Peterdi-ucca 18.

vitéz Mészáros István. Műsor után tánc követke
zik — A vármegye legelső dalárdájának hangver
senyét a közönségnek vele szemben megszokott 
megérdemelten nagy érdeklődése kiséri.

— M eghalt S trausz Antal kanonok uno- 
kahuga. Mely megilletődéssel olvastuk a hirt, 
hogy Ptickel Gézáné földbirtokosné, Strausz István 
országgy. képviselő, a legfőbb áll. számszék ny. 
elnökének leánya, tragikus körülmények között 
meghall. A boldog fiatal asszony, aki szive alalt 
egy kis életet hordozóit, a Debrecen melletti ta
nyájukról este a városba igyekezett, útközben 
rosszul lelt és a városban rövidesen kiszenvedett. 
A megboldogult unokahuga volt Strausz Antal 
apátkanonoknak, Veszprém nagy szereletben állott 
volt plébánosának, akinek gyászában őszinte rész
véttel osztozik nagyszámú tisztelője.

— K áplánithelyezés. A veszprémi megyés
püspök 7 ombor István kaposszentbenedeki káplánt 
Attilára helyezte át.

— Elism erés ■ tiszta és egészséges te j 
term eléséért. Az Országos Tejpropaganda Bizott
ság, a tiszta és egészséges tej termelése és keze
lése céljából, a mull évben másodízben rendezett 
országos tejgazdasági versenyt, aminek folyamán 
262 tehenészet működését állandó figyelemmel ki
sérte és megbírálta. A jó eredményeket elért tehe
nészeteket dijakkal tüntette ki és az országban az 
1931. évben legjobb eredményt elért 28 tehené
szet között vármegyénkben Bibó Dezső kormány
főtanácsos paulapusztai, valamint Vértessy Károly 
papkeszi tehenészete nyert kitüntetést. Ez is bi
zonyítja azt a dicséretes gondosságot és szakértel
met, amivel megyénk nevezett két kiváló gazdája 
a mezőgazdaságnak ezt a nagyfontosságu ágaza. 
tát is vezeti. A Tejpropaganda Bizottság a ver
senynek kedvező higiénikus hatása folytán mun
káját még kiterjedtebb mértékben folytatja a jövő 
évben.

— A VTC közgyűlése. Fölkéretlünk az
alábbi sorok közlésére: Meghívó. A Veszprémi 
Torna Club január 31.-én d. e. fél 11 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését, a sportpályán levő 
helyiségeiben, s arra ezúton is meghívja az igen 
tisztelt tagokat az elnökség. Tárgysorozat: Elnöki 
megnyitó. Zárszámadások jóváhagyása. Az egyes 
szakosztályvezetők évi jelentése. Titkári jelentés. 
Tisztujitás. Költségvetés. Indítványok. 
aa i i m u m  ....................................

\ 220pengőért
visszaveszek bármilyen két- 

lámpás telepes rádiót, 
ha nálam egy világhírű

Standard, Rax,
S u p e rre x  rá d ió t

6—18 havi részletre vásárol.
A gépet díjtalanul bemutatja

FODOR F E R E N C
könyvkereskedése, Veszprém.

— A vér fölfrlssitése céljából ajánlatos 
néhány napon át korán reggel egy pohár termé
szetes „Ferenc József* kezerűvize! inni. Az egész 
világon rendelik az orvosok a valódi Ferenc Jó 
zsef- víz használatát, mert ez szabályozza a bél
működést, erősíti a gyomrot, javítja a vért, meg
nyugtatja az idegeket és ezáltal uj életerőt teremt. 
A Ferenc József keserűviz gyógyszerárakban, 
drogériákban és füszerflzlelekben kapható. 1

— Vitézi bál. Bpestről jelentik: A Vitézi 
Rend hagyományos bálját az idén is, a már meg
szokott fényes keretek közölt, február 6. án a Petii 
Vigadó összes termeiben taitja meg. A Vitézi Rend 
a súlyos gazdasági helyzet ellenére is megrendezi 
bálját, miután a bállal kapcsolatban úgy a ma
gyar iparosság ügyének tesz szolgálatot munka- 
alkalmak nyújtásával, mint a kereskedővilágnak is 
enyhíti nyomasztó helyzetét. A bál ügyvezető el
nöke és egyben főrendezője, vitéz Bayor Ferenc 
alezredes, az ínséges időkre való tekintettel, a jó
tékonyság szellemében értékes újítást vezetett be 
a táncrendmegváltással. Ugyanis a bálon minden 
Ízlésesen kiállított táncrendhez egy ebédjegy lesz 
csatolva, melyet minden hölgy egy-egy arra rá
szoruló szegénynek juttathat E nemes cselekedet
tel körülbelül 800—1000 szegénysorsu egyén jut 
ingyen ebédhez. A bál elnöksége, valamint az 
egész rendezőség fáradhatatlan munkája kezeskedik 
a bál sikeréről. A meghívók szétküldése folyamat
ban van.

— Tanltógyülés. A Veszprémvármegyei Áll. 
Tanítóegyesület január 29.-én d. e. fél 10 órakor 
Veszprémben, a tanfelügyelőség helyiségében vá
lasztmányi ülést tart. Az ülésen a „Tanítók Há
záé ra  vonatkozó kérdéseket fogják (tárgyalni.

— Nyúl helyett a  h a jtó t lő tte  meg. 
Veszprémfajsz községben hajtóvadászalot rendez
tek, melynek során ifj. Tóth József nyúl helyett 
véletlenségből az egyik hajtót találta el, aki a lábán 
sérült meg. Sérülésével a veszprémi kórházba 
szállították.

— Az Ipartestü le t kBzgyűlése. A Vesz
prémi Ipartestület jan. 31.-én, vasárnap d. e. 10 
órakor a városház tanácstermében tartja 48. évi 
közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1 Elnöki 
megnyitó. 2. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag 
megnevezése 3. Jegyző jelentése a i elöljáróság 
1931. évi működéséről és ügyforgalmáról. 4. Szám- 
vizsgálók jelentése az 1931. évi pénztári forgalom
ról és vagyonkimutatásról, javaslata a felmentvény 
megadására és az 1932. évi költségelőirányzat 
megállapítására nézve. 5. Az előljárósági tagok 
egyharmadának 3 évre leendő megválasztasa. 6. 
Három számvizsgálónak egy évre leendő megvá
lasztása. 7. Indítványok. 8 Elnöki zárszó. A zár
számadások jan. 16.-tól a közgyűlés napjáig az 
Ipar testületen megtekinthetők.

—  P a p írá ru k , i r á -  é s r a j i u a r t k ,  fotó
c ik k ü k , rá d ió k  lesjobban bee ze rezh e ták  Fo
d o r  Fe ren o  k ön yv- óo papirkereekedáaáboa, 
V oaapróm .

— Veszprém  város kedvezób vasúti 
SsszekBttetést sü rget. Ahogyan annakidején 
megiituk, a MÁV, egy őszi menetrend összeállítása 
alkalmával, takarékossági szempontból beszüntette 
a bpest—gráci gyorsvonatot, amely azonban a 
bpest—veszptémi szakaszon még január 1.-ig köz
lekedett. Dr. Berky Miklós polgármester fölterjesz
tésére, hogy a gyorsvonat ezen a szakaszon tovább 
is meghagyassék, most válaszolt a kereskedelmi 
miniszter és statisztikai adatokra hivatkozva közli, 
hogy a súlyos gazdasági helyzetben meg kellett 
szüntetni a gyorsvonaijáratot, amelynek oklóber- 
ban csak 23—44, novemberben 16—40 utasa volt 
naponkint. A miniszter szerint más, jobban ki
használt vonalokat is mag kellett szüntetni, de 
„mihelyt a MÁV pénzügyi helyzete megengedi a 
forgalom kiterjesztését, gondja lesz reá, hogy 
Veszprém és vidékének közlekedési igényei újból 
megfelelő kielégítést nyerjenek.* Értesülésünk sze
rint a polgármester nem nyugodott meg ebben,

M. kir. ált. rendőrség veszprémi kapitányságának 
rendőri büntető bírája Peintler József vendéglős, veszprémi 
lakóst, 1931. kih. 271. számú jogerős Ítéletével az 1929. évi 
X. t. c. 6. és 9. §-ába ütköző kihágás miatt, behajthatat
lanság esetére 3 napi elzárásra átváltoztatandó 15 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte és kötelezte 6 pengő szakértői dij, 6 
pengő rendőr eljárási költség megfizetésére s az Ítélet ki
vonatának a Veszprémvármegye cimü helyi és Vendéglősök 
Lapja, cimü budapesti szaklapban saját költségén való 
közzétételét és a helyi Vendéglősök R. T. hirdető tábláján 
való kifüggesztését.

Veszprém, 1932. évi január hó 21.
Horváth s. k.

24 m. kir. r. tanácsos, rendőri büntető biró.
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Inneni újabban ait kérelmezte a minisztertől, hogy 
a Bpestről 1815-kor induld gyoravonalnak, mely 
amely Szfehérvárra már 19 23 kor megérkezik, 
tegyen Veszprém felé egy motorosvonat csatlako
zása, amely este 9 órá-a ideérjen, a innen lovább 
vinné az utasokat a d vecseri tárás, A|ka és Szent- 
gái kornyéke felé, amelyek lakosságának éppoly 
hátrányos a most 1410 kor BpestrOI induló s a 
fővá ősi tennivalókra rövid idól engedő vonat, 
mint a veszprémieknek, akiknek az éjféikorjérkező 
vonat is kellemetlen. Remélhető, hogy a polgár
mester állásfoglalása jóakaratu megértésre talál s 
Veszprém város fontos érdekei a menetrend meg
vált rztatá-ával megérdemelt figyelemben részesit- 
tetnek.

— T rader Horn mozielőadásai vasárnap 
kivételesen fél 3, háromnegyed 5, 7 és negyed 10 
őrakor kezdődnek. Trader Horn izgalmas, gran
diózus, gyönyOrfl!

— Beszüntettek egy vonatpárt Szom
b a th e ly -P áp a  között. Az utasforgalom csökke
nése miatt a MÁV jan. 15.-től kezdődőig egy 
vonatpárt Szombathely és Pápa közöt' megszün
tet-ti.

— Biztosítani kell a  tűzoltókat. A bel
ügyminiszter rendeltje értelmében január 1.-től 
kezdve minden hivat lsos, önkéntes és gyári tűz
oltót biztosítani kell a Magyar Tűzoltó Szövetség 
segélyzö pénztá ánál. Minden tűzoltó elhalálozása 
alkalmával 1000 P segé yl kapnak a hátramara
dó t rk, ha a baleset tűzoltásnál történt.

— A tanítóság köréből. A közoktatási mi- 
niszter Fillöp László csékuii r. k , Frommer Hen
rik üevecseri izr., Herczeg Mór siófoki izr. tanító 
kát áll ami tanítókká; özv. Stichleutnemé Mainone 
Mária tanítónőt a hidegkúti r. k. iskolához segéd- 
taniiónővé kinevezte; Kolbenheierné Tóth Jolán 
nyárádi ref. tanítónőt Cigándra, vitéz Pusztai Já
nos farkasgyepűi tanítót Budakeszire, Kisvdrday 
Gyu'a budakeszi igazgalólanitőt pedig Farkasgye- 
pllre helyezte át a miniszter. — Az illetékes isko- 
laszéaek a lajoskomáromi ev. iskolához Cservenka 
Ilona tanít őrlőt, a szentkirály szabadjai r. k. elemi 
iskolához Gubicza Ferenc lanitót választották meg.

— Más ágyában aludt. Január első nap
jaiban Kolompár János kéttornyulaki cigány be 
ment Pépá'a kukoricát árulni. Közben ráesteledett, 
de nem volt hol aludnia, betölt az egyik pápai 
gazda házába, aki akkor éppen távol volt s akinek 
az ágyába belefekűdt. A hívatlan hálótársat a 
csendörség elfogta és beszállította a veszprémi 
ügyészség fogházába.

— Mulatás után kirabolták. A kertai vá
sáron egy csőszi ember mulatott. Mulatság után 
hazafelé indult, útközben valaki megtámadta és 
20 P é t  elrabolta. A rablással Molnár Imre ker- 
tai lakost gyanúsították a csendőrök s tagadása 
ell rnére behozták a veszprémi ügyészség fogházába.

— M egszűnt postaautóbuszj&rat. A Vesz
prém/ postajönökség közli.- Utasforgalom hiánya és 
rossz gazdasági viszonyok miatt a postaigazgató
ság Veszprém Kűlsópályaudvarra 16 óra 47 p.-kor 
induló 7. sz. és az onnan 17 óra 15 p. kor vissza
térő 8. sz. postaautóbusz járatot január 25.-től 
ideiglenesen megszűnteti. Tovubbra is közlekedni 
fog a postahivataltól 17 órakor induló járat, amely 
az összes vonatokhoz csatlakozik. Ez a járat 17 
óra 25 p. kor indul vissza a külsőpályaudvarról 
s a különböző irányból befutó vonatokkal érkező 
összes utasokat meg fogja várni.

— B etörtek  a  veszprém i nagy trafikba . 
Kedden betörtek a veszprémi dohány nagyárudába 
és onnan 135 80 P készpénzt és kisebb mennyi
ségű dohánynemüt elvittek. A rendőrség gyors 
munkája révén isikerült másnap a tettest Juraszek 
György veszprémi fiatslember személyében elfogni, 
aki a betörést beismerte és azt vallotta, hogy az 
ellopott pénzt lakásán egy tűpárnába varrva rej
tette el, amit meg is talállak. A rovottmul u be- 
™ j  1 rendőrségről átkisérlék az ügyészség fog-

D. . ~  Nyugdíjazták a pápai polgármester
Pápáról jelentik: Pápa város képviselőtestülete d 
Uzonyl Kálmán h. polgármester elnöklése ala 
hétfőn délután rendkívüli közgyűlfst tartott. Élné 
a többek közt bejelentette, hogy Marksteiner Bél 
mm. oszt. tanácsos, forgalmi adó szakértő Pápá 
reszt veit a forgalmiadó tárgya'ásokon 8 igazsál 

?ok “ étben megnyugtass a feleket Élén 
„ '• ." I 'M IIU  ki az inségakció fedezetének előti 
rerntesené!; Hosszú eszmecsere után dr. Kirí 
cnare indítványára úgy határozlak, hogy a szül

Rövid 3 pere!..
Mindössze ennyi időt vesri 
igénybe a fogaknak KalodonM 
tál való rendszeres ápolása, 
aminek eredménye tiszta, 
szilárd, egészséges fogak. 
A kártékony fogkő okozza a 
fogak lazulását és számtalan 
megbetegedését, fogkő ellen 
csakis a Kolodontban van 
meg a hatásos (dr. Bráunlich- 
féle Sulforizinoleat! ellenszer.

K A L O D O / y ; -
fogkő ellen

séges összeg előteremtésére pótadót vetnek 
ki s az ügyet a legközelebbi gyűlésre előkészítik. 
A villanytelepi felUgyelő-bizoltságnál megüresedett 
tagsági helyre Kohn Miksa Mihályt választották be. 
Dr. Tenzlinger József polgármestert nyugdíj ügyé
nek elintézéséig szabadságolok. A városban mű
ködő Halmi féle színtársulatnak 500 P segélyt 
szavaztak meg. A városgazda használatira — az 
inségmunkák tartamára — egy egyesfogat beszer
zését elhatározták. Grám Ferencné havi 80 P el- 
látisi segélyét meghosszabbították, mig volt végre
hajtató férjének ügyében a bíróságok végleg 
határoznak.

— Magukkal hurcolták a  megvadult lo
vak. Litér és Gelemér puszta között Fillöp Gábor 
gyulafirálóti gazda kocsijával felborult s fejtetőre 
esett. A megvadult lovait egy darabon magukkal 
hurcolták és súlyos agyrázkódást szenvedett. A 
kocsiban ülő HockJánosnak, aki szintén kieset!, a 
kerék ballábán keresztül ment s zuzódást és 
koponyasérűlést szenveded. Mindkettőt a veszprémi 
mentők beszállították az itteni kórházba.

— R id ó lt a kapu. Gyulafirátóton a r. k. 
elemi iskolában a gyerekek szünet után a kaput 
becsapták, az kidült. Eppinger Antal 8 éves kis 
fiúra esett és balfelső lábszáiat eltörte. A veszprémi 
mentők, első segélynyujtls után, a kórházba hoz
ták be.

— Részegségében beleesett a  patakba.
Tóth Károly pápai gazda Zalaegerszegen volt 
halotti torban. Hazamenet ittas állapotban bele
esett az egyik patakba, amelybe belefulladt. Reg
gel találtak reá a járókelők.

— Vadőrök harca. Pápáról jelentik; Szom
baton reggel Oláh I-tván emilházai mezőőr észre
vette, hogy vadorzók járnák a mezőn. Feléjük in
dult, mire a vadorzók futásnak eredlek. Oláh ül
dözőbe vette őket, majd a mezei munkásokat hívta 
segítségül, az egyik vadorzó azonban sörétes pus
kájából több lövést adott le és Zsedényl István 
munkást kezén és lábán megsebesítette. Mig az 
üldözők sebesült társuk segítségére siettek, a vad
orzók elmenekültek. Zsedényit kórházba kellett 
szállítani.

— Adományok a veszprémi Inségakció
részére. A város SzegényOgyt Bizottsága közli: 
Az inségakció részére u|abban az alábbi adomá
nyok érkeztek: dr. Óvári Ferenc felsőházi tag: 
28 kg. birkahús, 256 kg. burgonya ; Fodor Ferenc 
könyvkereskedő: 2 női kabát, 2 nőt ruha, 2 férfi 
trikó nadrág, 1 pár női hócipő. Egy magát meg
nevezni nem akaró úrasszony: 1 gyermek kabát 
3 gyermek nadrág és 5 gyermek ing. Mindezek
ért az adományokért há'ás köszönetét mond a 
szegényügyi bizottság. A Veszprémi Iparoskör feb
ruár 7.-én műkedvelő szinielőadást rendez a Pe- 
lőfi-szinházban az inségakció javára. Az Iparoskör 
elhatározását elismerés és dicséret illeti és mosl 
már a város megéitő közönségén múlik, hogy az 
előadás a biztos erkölcsi siker mellett minél szebb 
anyagi eredményt is elérhessen. Éppen ezért ez
úton is felhívjuk a közönség figyelmét és kír|ük 
pártolását.

— Táviratok feladása távbeszélő utján.
A veszprémi postafónökség ezúton hozza a távbe
szélő előfizetők tudorrá ára, hogy távirataikat a 
havi távbeszélő számla terhére bármikor bemond
hatják távbeszélőn. Ilyen esetbin a központtól 
szám nélkül a „távirat-közvetitő*-t kell kérni. Ezen 
állomással folytatott beszélgetést a gép nem szám
lája. Az igy feladott táviratok dija darabonkint 6 
fillérrel drágább a rendes táviratoknál, űrlap és 
hitelezési díj címén.

— E le g á n s  f é r f i  é s  nfii l e v é lp s p ir o k  ó r i 
á s i  v á la s z té k b a n  k a p h a tó k  F o d o r  F s r s n o  p a -  
p i r á r u h á z á b a n  V e s z p r é m .

— Bútorozott szobák bejelentése a Vá
rosi Idegenforgalmi Hivatalhoz. Veszprémvdros 
Idegenforgalmi Hivatala köz i : Az Idegenforgalmi 
Hivatal ezévben is megszervezi a nyári nyaralla- 
tást, segít-é;ére óhajt lenni a polgári társadalom
nak, iparnak és kereskedelemnek az idegenforga
lom fellendi'ésével. A súlyos gazdasági viszonyok 
ugyan a magyar családok mozjá-át is megbéní
tották, de nyaralásukat, az eddigi külföldi helyett, 
csonka hazánkban, szerény keretek között, talán 
mégis lebonyolíthatják. Erre való tekintene! a hi
vatal mindent el fog követni, hogy a srép magyar 
tenger szomszédságában fekvő székvárosunkban 
az idegenforgalmat elősegítse s ezokból az elmúlt 
évek nyaraltalási akcióját túlszárnyaló propagan
dát óhajt kifejteni. Ezúttal felkéri a hkásadókat 
bútorozott szobáiknak mihamarabb való bejelenté
sére, mert csak a bejelented szobák mérvéhez ké
pest tudja propagandáját kiterjeszteni. A nyaralta- 
tis  már júniusban kezdődik és aug. 31.-ig tart.

— Munka közben a lábát törte. Ajkáról 
jelentik: Bajczy Sándor, az ajkai kŐBzénbánya 
kocsisa az istálló tisztogatása közben olyan sze
rencsétlenül esett el, hogy lábát a combcsonlban 
eltörte. Súlyos állapotban szállították a veszprémi 
kórházba.

— A mozi műsora. Ma szombaton és va
sárnap (23. és 24.) minden idők legnagyobb film
csodája : .Trader Horn", Ethelreda Lewis regényé
nek filmváltozata 13 felvonásban. Két éven keresz
tül a legnagyobb tehetségek állottak munkában, 
hogy a Trader Horn csodálatos történetét meg
filmesítsék. 25.000 kilóméternyi utat járt be az 
expedíció Afrika belsejében, a rejtelmes dsunge- 
lek vad népei közölt. A legizgalmasabb és gyö
nyörűbb felvételek egész sora teszi a filmet élve
zetessé Hosszúságára velő tekintettel az előadá
sok vasárnap fél 3, háromnegyed 5, 7, és negyed 
10 órakor kezdődnek. — Szerdán és csütörtökön 
(27 és 2 8 ): „Platoff tábornak", hangos dráma 
8 felvonásban. Zilahy Lajos színdarabja nvomán 
irta: Dimitri Buchew trky. Főszereplők: Conrad 
Veidl és Olga Csehova. Kiegészítő műsor éa han
gos híradó. — A moziiálogató közönség figyel
mébe ajánljuk a vasárnapi műsornál az előadások 
kezdési idejét. Szerdán az előadások d. u. 4 éa 
este fél 9, csütörtökön ét szombaton pedig 6 és 
fél 9-kor kezdődnek._______________

Ridiók, írógépek résiletfisetésre Fodornill
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Tőkebefektetésre k iv á ló a n  alkalmas,
tisztán 10 % -o t  jövedelm ező

emeletes nagy ház
Veszprémben, a város kellő közepén, 

a legszebb helyen, 3

sza ba d  kézből eladó
Bővebbet: dr. Köves Jenő veszprém i ügyvédnél.

KÖZGAZDASÁG.
Fogjunk hozzá kora tavasszal.

— A magyar gyümölcstermelésről. —
Irta özv. Vofll lózsefné
Litér (Veszprém m.)

Úgy fáj a szivem szeretett kedves hazámért 
8 ahogyan egész élelemben az vcll a célom, hogy 
időmet hasznos tevékenységre használjam 101, 
most is evégből fogom meg a tollat. Arra akarok 
reámutalni, milyen nagy kár, hogy nem hatásosabb 
módszerrel nyúlnak hozzá Magyarországon a gyü
mölcstermelés kérdéséhez. Hogy mennyivel fino
mabb, íresebb, zamatosabb a magyar alma, körte 
vagy cseresznye, mint a kaliforniai slb., az nem 
lehel vitás. Igaz, hogy az utóbbiak szépek és lé 
regmentesek, azonban egy honi tafota almát meg 
sem mutatok egy külföldi almáért. Amikor hazánk 
talaja annyira alkalmas a finom, zamatos gyümölcs 
termelésre, akkor arra kellene törekednünk, hogy 
ml árasszuk el a külföldet gyümölccsel, természe
tesen szakértő tudással elérve azt, hogy féregmen
tes, példásan csomagolt, kifogástalan por ékát vi
gyünk piacra. Hiszen ha a külföld elégséges al 
mát, köriét kaphatna tőlünk, meggyőződésem, hogy 
sohasem kivánna mást, mint magyar gyümölcsöt. 
Hogy ez milyen nagy gazdasági fellendülést je
lentene Magyarországnak, azt nem kell bővebben 
magyarázni.

Ma már nagy tudósok reájöttek, hogy mily 
sokat jelent a gyümölcs az egészségre, a szerve
zet épen tartására, kezdve a zsenge gyermekkor
tól — kipréselt nedűjével — a ké6ő öregkorig. 
Ezért nem volna szabad vesztegelnünk, hanem a 
legnagyobb eréllyel hozzá kellene látni a gyümölcs
termelés fokozásához. Nem elég erről írni, előa
dásokat tartani, amiből még senki finom magyar 
gyümölcsöt nem eszik, hanem körültekints, ala
pos talajelőkészités után válogatott, kiváló fajtájú 
gyümölcsfákat kellene kiosztani, mert bizony — 
sajnos — a súlyos terhek miatt többek kört már 
gyümölcsfára sincs legtöbbünknek pénze. Megfe
lelő támogatással kell segíteni azokat, akik a gyü
mölcstermelés előkészítésével foglalkozni akarnak.

Természetesen csak nemes (s finom fajtájú 
gyümölcsöket érdemes termelni, mert csupán így 
érhetjük el célunkat. Egy svéd művész, amikor 
megérezte evésem közben a leéri almám aromáját 
(ő büki nek nevezte), elragadiatással mondotta: 
„Ungarische Aplel so was feines. Nie gehört, das 
in Ungatn so ein edler O bst' slb. A válaszomra 
nagyon felfigyelt, de rémületes zavar támadhatott 
volna körölüttem, ha történetesen 10 vagon ilyen 
almát rendelt volna saját hazája számára.

Még valamit elmondok. Közel négyévtizedes, 
munkás élet után először életemben egy ulazO 
társasággal elkerültem a francia és olasz Riviérára.
A társaság hazajött, én orvos öcsém tanácsára 
olt maradtam és az első nap, amikor egyedül fel 
akartam keresni 1  nagyszerű természetet, leírha
tatlan fáradság után egy kis faluba értem, s egy 
szép, tiszta házacska elölt lévő sziklapadra rogy
tam, Ott egy öreg bácsi, aki egy gyönyörű kis 
gyerekkel játszadozott, valami furcsa izü tejjel és 
kaláccsal kínált meg, amiért pénzt nem fogadon 
el, s kérésemre elnondla, hogy mandula van a 
„kenyériben. Hol terem itt a mandula? — kérdez
tem, hiszen olyan sziklás volt a vidék, mini a mi 
kopárunk, amire azl felelte: .O h  kérem, a szik
láson ez nagyon díszük, ez az egyedüli jövedelmi 
forrásunk, exportcikkünk és nagyon szereljük is. 
Ha betegek vagyunk, még orvosságnak is hasz
náljuk". Ahogyan megértenem, a keserűjéből 
mandulatejct sajtolnak. Hozol! is le egy kis sza
tyorral a padlásról s amint [eltörtem azokat, mind
egyikben két szem volt. Itthon az ilyen dupla 
mandulái .Viel Liebchen“-nek hivják, Ok pedig 
csak ilyent termelnek.

Egy nagyon érdemes méllóságos úrral, aki 
nagyon kedves is, tudnám is bizonyítani, hogy sok 
évvel eze lőtt fölhívtam arra a figyelmet, hogy a 
megyénkben levő sok kiellen sziklásnak egy részét 
kellene mandu'ássá bitelepiteni éB hamarosan 
használhatóvá tenni. Milyen gyönyörűség tavasz- 
szal a mandulafa virágzása ! Es a méhek is sze
relik, a méz pedig szintén igen fontos a szerve
zetünknek. Az érelmeszesedésnél — az én köz
ismert foghajma- és szaft-kúrámon kívül — jó 
az édesrég is, éa hogy .nincs édesebb mini a 
méz*, azl mindenki tudja.

SÓI ma már dióval is gyógyítanak, azért 
papirhéju, finom, lelt bélü dióból, gondos kiválo
gatással, diósokat is kellene telepíteni. Ezt persze 
már nem szikláson. Különben is, hogy milyen ta
lajra milyen fát kell ült tni, ugyancsak hozzáér'éa. 
sel lehet eldönteni. Hogy egy fajidból sok legyen, 
pl ne 5 tafota, 3 ranelt és 4 Jonaihán, ennyit én is 
megmondhatok.

Nem vagyok irodalmár, csak egyszerű asz- 
szony, akinek azonban a szive segíteni szerelne 
szerencsétlen hazánkon ér annak kebelében sze
retett Veszprémvármegyénken. Ezokból — ha ezt 
a szerény közlésemet az arra legille:ékesebb he
lyen megszívlelnék — az volna a legmélyebb tisz
telettel előadóit kérésem, hogy már most fogjunk 
hozzá a dologhoz, mert kora tavasszal, jóval a 
rügyfakadás előli kell megkezdeni a gyümö’csfa- 
ülterést. Ha ezl a kérésemet megszívlelik, akkor 
a jó Isten kegyelméből néhány esztendő alatl majd 
hálál adhatok a Mindenhatónak, hogy szomorúsá
gom enyhítésére e :t a cikkel megittam.

* H olltscher Károly és FrDhwIrth M átyás 
képviselők a  zirci IparosgyOlésen. Zircről je
lentik: A Zirci Ipartestükt január 31.-én tartja évi, 
rendes közgyü'ését. E közgyü ésen megjelenik Ho
lltscher Károly, a zirci kerület közszeretetben ál’ó 
képviselője és Frühwirth Mátyás ugodi képviselő 
is, éa tájékoztatni fogják az iparosokat az ipar or
szágos helyzetéről.

* A Szarvasm arhatenyésztö  E gyesület és 
a  Zöldm ező Egyesület közgyűlése. Az aláb
biak közlésére keretiünk föl.

Meghívó. A Veszprémvármegyei Szarvas- 
marhatenyésztő Egyesület febr. 10.-én, szerdán d. 
e. 9 órakor tartja igazgatóválasztmányi' ülését és 
Vili. közgyűléséi Veszprémben, a Várm. Qazd. 
Egyesület üléstermében (vármegyeháza, II. emelel), 
amelyre a I. tagokat ezennel tisztelettel meghívom 
azzal, hogy az egyesület zárszám adást a közgyü 
lést 8 nappal megelőzően az egyesüld helyiségé
ben megtekinthetik. Veszprém, 1932. j nuár 18. 
Halmi Nándor s. k. m. kir. gazd. felügyelő, Ugyv. 
alelnök. Tárgysorozat az igazgatóválasztmányi ülé
sen : 1. Elnöki megnyitó. Ha'ározalképesség meg
állapítása. 2. A jegyzőkönyv hitelesítésére kél tag 
felkérése. 3. Dr. Magyar Károly egyesületi elnök 
elhalálozásával megüresedett elnöki tisztség betöl
tése. 4. A számvizsgáló bizottságnak az 1931—32. 
évre való megválasztására javaslat. 5. Származási 
lapok és törzskönyvi kivonalok kiadására tavaslat. 
6. Egyéb előterjesztések. Tárgysorozat a közgyű
lésen : 1. Elnöki megnyíló. Határozatképesség meg
állapítása. 2. Jegyzőkönyv hitelesítésére kél tag 
felkérése. 3. Az igazgatóválasztmány 3—6. pont
jainak tárgyalása. 4. A számvizsgáló bizottság je
lentése, a felmentvény megadása. 5. Az 1931—32. 
évi költségvetés megállapítása. 6. Javaslatok.

Meghívó. A Veszprémvármegyei Zöldmező 
Egyesület febr. I O.-én, szerdán d. e. II órakor 
tartja igazgatóválaszlmányi ülését és II. közgyűlé
séi Veszprémben, a Várm. Gazd. Egyesület ülés
termében (vármegyeháza II. emelet), melyre a t. 
tagokat ezennel tisztelettel meghívom. Veszprém, 
1932. január 18 Wuchelich György s. k. m. kir. 
gazd. felügyelő, elnök. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó. Határozatképesség megállapítása. 2. A 
jegyzókönyv hitelesítésére két tag felkérése. 3. Be
számoló az egyesület mull évi működéséről. 4. 
Javaslat a Felsődunántuli Zöldmező Egyesületek 
Szövetségének megalakítására. 5. Indítványok.

* Az őszibarack metszését ismerteti a Nö- 
vinyvidelem és Kertészet most megjeleni legújabb 
száma. Cikkeket közöl a melegágykészités hibáiról, 
a gyümölcsfáknál alkalmazható műtrágyákról, a 
gyUmOlcsfaültetési tervek készítéséről, az alma- és 
körtefák permetezéséről, a mák termesztéséről stb. 
A dúsan illusztrált két szaklapból a Növényvéde
lem kiadóhivalala (Budapest, Földművelésügyi Mi
nisztérium) e lapra való hivatkozással egy alka
lommal díjtalanul küld mutatványszámot.

Kőkép-utca 1. számú házban
az emeleten,

3 sz o b a , f ü r d ő s z o b á s  lakás,
mellékhelyiségekkel 21

május 1-re, esetleg előbb is bérbeadó
Bővebb felvilágosítás Diófa-utca 8 sz. start.

IRODALOM.
(Irodalm unk legkiválóbb szerzőinek  Írá 

sai) gazdagítják az Uj Idők legutóbbi sián á t : 
Herczeg Ferenc folytatásos tIbeszéiést iit, Z 'hhy 
Lajos regényfolyiatáfct közöl, Zsigray Julianna • o- 
vellát, Szép Ernő párizsi élményeket, Falu Taniás 
elbeszélést, Endrődi B la verses jelenetet, He«y- 

, aljai-Kiss Géza a legendás Mária főhadnagyról 
cikket közöl a képekkel díszített számban. Az Uj 
Idők azonkívül temérdek olvasnivalót ad a szer
kesztői üzenetekben és többi népszerű rova áoan 
Mühlbeck Károly elmés rajzai és sok művészi és 
aktuális kép tarkítják a gazdag tartalmú számot. 
Muifctványszámot bárkinek küld a kiadóhivtttl: 
Bpest, VI. Andrássy-ut 16. Előfizetés negyed
évre 6 40 P.

(Negyven Anna) érkezett legutóbb a Tol
nai Világlapja kiadóhivatalába. Ezek az Annák 
nem nők, hanem Brit- India pénzegysége. Negyven 
Annával, kb. 5 80 P-vel fizetett elő a népszerű 
képeslapra egy Bombayban élő magyar orvos, aki 
még messze Ázsiában sem tudja nélkülözni Tolnai 
Világlapját.

Anyakönyv.
Születés : Segesdi Pál napsz. és Némethi Erzsébet 

leánya Ilona, rk. — Singer Ábraliám keresk. ügynök és 
Freud Irma leánya Edit Kiara, izr. — Molnár Lajos borbély 
és Biró Mária leánya Irén, rk. — Pacher Sándor cipész-s. 
és Csonka Ilona leánya Ilona Gábriella, rk. — Osvald 
László tejgyüjtő és Petrovics Róza fia László, rk. — Ko
vács Vince ref. lelkész és Köntös Zsuzsanna leánya Zsu
zsanna, ref.

Halálozás: Molnár Gyula 9 h., rk. — Bátor Ferenc 
fm. napsz., 66 é., rk. — özv. László Sándorné Baor Jo
hanna 83 é., rk. — özv. Schmidek Miksáné Láng Fran
ciska kereskedő. 58 é., izr. — Izsó Imre fm. napsz., 23 
é., ref. — Hornung Ignác 18 n.t rk. — Nagy Miklós kocsis.

Házasság : Takács János építészmérnök és Friedler 
Irén rk. — Pittmann Gyula (elvált) várm. gépkocsivezető 
és Szemerei Mária (özv.) rk.

4040-1931. 8Z.

Árverési hirdetmény.
Dr. Spitzer Mór és társa veszprémi ügyvéd 

állal képviseli Fleischer Nándor javára 500 — P 
tőkekevelelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. 
járásbíróság 1930. évi 11520. sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj'ást szen
vedőtől 1931. évi november hó 28. án lefogl .11, 2495 
P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. járás
bíróság fenti számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908 évi XLI. l.-c. 20 § a alap
ján fentirt, valamint zálogjogot szerzed más foglal
tatok javára is, végrehaj'ást szenvedő lakásán, Vesz
prém, Jőkai Mór utca leendő megtartására határ
időül 1932. évi január hó 28. napjának d. e. 
9 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto
rok, a egyéb ingóságokat a legtöbbel ígérőnek, 
készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsár % -éért 
is el fogom adni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vételár
ból végrehajtató követelését megelőzi kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igénykereselüket az árverés megkezdéséig nálam 
Írásban vagy szóval jelentsék be.

Kelt Veszprém, 1931. december 28.-án.
Dr. Menyhárth s. k.

22 kir. bír. végrehajtó.

Rádió részletfizetésre Fodornál!

A VESZPRÉM  VÁ R M E G Y E
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.
N ,onutott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat.


