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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni Örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

ben, am elyben a  magyar búzatermelés momen
tán úgy tűnik, mintha távoli földrészek gazda
sági szelének lengő szalmaszála lenne, ember
nek kell lenni a gáton annak, aki céltudatos 
irányitést tud adni a magyar mezőgazdaság
nak. Purgly Emil, mint gyakorlati gazda, nagyon 
jól ismerheti azokat a problémákat, amelyek 
ma nemcsak a kis exisztenciákat, a  törpebir
tokosokat, a kisgazdákat és a  földnélküli sze
gényeket érintik, de a közép- és nagybirtoko
sokat is. Benne szakképzett mezőgazdát s szé
les látókörű, gazdasági kérdésekben alaposan 
jártas embert látunk.

Nehéz dolog volna ma határozott prog
rampontokba önteni bármely reszort-minisz
térium célkitűzéseit, mert a közelmúlt tapasz
talatai után joggal állíthatjuk, miszerint a  leg
jobb szándékú program lefektetése is kátyúba 
kerülhet, ha a  problémákat világreléciók pres- 
pektivájába helyezzük. Mégis elénk mered 
a nagy követelm ény: tenni kell va lam it! Mi 
legyen hát az a vezérfonál, ami az uj földműve
lésügyi minisztert kell. hogy irányítsa?

Sajnos, ha a dolgok lényegét akarnánk 
üstökön ragadni, szembe találkozunk azokkal 
a  vám határokkal, amelyek minden jószándéku 
törekvést meghiúsítanak. Úgy áll a helyzet 
ugyanis, hogy ezidőszerint termelhet a  gazda 
kiváló kvalitású terményeket. Isten segítségével 
bőségesen. — de mit ér mindez, ha a  T rianon 
utáni világgazdasági szellem az önellátásra 
való törekvés gondolatát akarja érvényesíteni 
az egyes, vámsorompókkal mozaikká tört gaz
dasági területeken ? ! Kifejlesztheti a m agyar ti- 
szavidéki gazda minőségi vetőmagját verseny- 
képes nívón, akár a manitóbával. — de mi 
haszna van belőle, ha piaca nincs s ha mé-

gis akad, olcsó áron, valósággal el kell kótya
vetyélnie búzáját ? Itt vagyunk tehát a fő kér
désnél : piacok után kell nézni.

A Károlyi kormány programjában első 
helyen szerepel az  a  célkitűzés, hogy minden 
lehetőt el kell követni a  magyar termények 
megfelelő áron való külföldi elhelyezése érde
kében. Ez irányban már is biztató jelenségek 
mutatkoznak. A most folyó tárgyalások bizo
nyára nagy lépéssel viszik előbbre a  magyar 
m ezőgazdasági termények piacproblémáját. Tud
nunk kell azonban, hogy csupán egyetlen sze
mélyi változás még abban az  esetben sem 
dönti el a  magyar mezőgazdaság exisztencié- 
lis kérdéseit, ha az  még oly kiváló egyéniség 
felé koncentrálódik is, mint, amilyen Purgly 
Emil. A miniszter az irányítás m egadásán kívül 
alig szoritkozhatik másra s igy a  lényeg a  
mezőgazdasági rétegre uár.

Úgy tudjuk, hogy az  új földművelésügyi 
miniszter a  m ezőgazdaság különböző ágazata
inak irányításéra célirányos programmal lép 
elő. Legsürgősebb feladatának tekinti a  ma
gyar állattartás és értékesítés kifejlesztésének 
problémáját. Ugyancsak életrevaló programja 
van a gyümölcstermesztés és értékesítés tekin
tetében, valamint a baromfitenyésztésre nézve 
is. Nem teljesen uj nyomok ezek. mert Purgly 
Emil elődei már bölcsen m unkálkodtak azokon. 
A baromfitenyésztés fellendítését például már 
előnyösen érezhettük is. aminek illusztráláséra 
külkereskedelmi mérlegünkből csupán egyetlen 
adatot ragadunk ki, amely szerint baromfi s 
vele kapcsolatos kiviteli cikkeinkből nagyobb 
összeget tudtunk biztosítani az ország közgaz
daságának, mint amennyit búzaexportunk ered
ményezett.

II| fö ld m ű ve lé sü g yi 
m in is z te r.

M agyarország egyik legnagyobb s legak
tuálisabb problémája most az, hogy az uj ta
vaszi munkálatok körül m ezőgazdaságunk szá
m éra biztosítsuk azokat a feltételeket, amelyek 
reális alapon feljogosítanak bennünket arra, 
hogy az  elközelgő új termés úgy minőségi, 
mint mennyiségi tekintetben lendíteni fog hely
zetünkön. A földművelésügyi tárca kebelében 
beállott újabb változást is ebből a szem pont
ból mérlegeljük, mert nézetünk szerint, minden 
politikai háttértől elvonatkoztatva, sokkal fon
tosabb ma minden politikai perpatvarkodásnál 
gazdasági helyzetünk szilárd m egalapozása s 
a  lefektetett helyes nyomokon való további 
összm űködés. Örömmel fogadjuk az uj föld
művelésügyi minisztert, mert benne kiváló szak
férfiút látunk, aki tiszteletreméltó és kimagasló 
közéleti pályáján mér nem egyszer tanujelét 
ad ta  annak, hogy nemcsak mint gyakorlati gazda 
ismeri ennek a foglalkozási ágnak minden ve
lejáróját, de lelkesen fűtik is azok a  gondola
tok. amelyek a magyar m ezőgazdaság kellő 
színvonalra való emelését szorgalm azzék.

Elismerjük, hogy soha földművelésügyi 
m iniszter nehezebb helyzetben nem volt, mint 
napjainkban. A bban a  szörnyű világverseny-

A garas.
i.

Sötét éjjel botul Pápa városára,
Nincs egy csillag, nincs nyájas hold sugára. 
Csak néhol pislogat egy szövetnek lángja. 
S az utcákon villan egy-egy bakler-lámpa.

A kollégiumnak ablakai alatt 
Eltűnődve jár-kél egy magányos alak. 
Vájjon ki lehet ez?  Ki jár itt ilyenkor? 
Mándi Márton István, a rektor-professzor.

Szembe van a háza. Oyertyavilág mellől, 
Tudós könyvek közűi épp az imént kelt föl. 
Mert lenyugvás előtt szokása volt néki: 
Kedves oskoláját előbb körülnézni.

Most is ott időzik, csöndesen merengve.
A múltak ölébe visszaszáll a lelke. 
Fölmerül előtte pályája, küzdelme, 
Fényesen tűndöklik az Isten kegyelme:

Az iszkaszentgyörgyi paróhia áldott 
Békéje: itt látta meg a napvilágot. 
Szentkirályszabadi „grammatika skhőla“. 
Melynek lett először szorgalmas lakója.

Nagy isko'áival Kecskemét, Debrecen,
Hol ludománybél bőséges részt vészén.
A hajdúnánási szép rektori állás, 
Amelynek kenyerén még nincsen megállás.

Meit tudorrányszomja vitte GCttingába, 
Ahol gazdagodétt hitbe, tudományba.
Sok tanulás után Pápán jutott végre.
Isten jóvoltából áldott munkatérre,

Mint ez oskolának rektor professzora... 
Jótt az eredményes évek hosszú sora.
A kollégiumot jól megépítette,
Pár rOvid év alatt újjá teremtette.

Feltárta a világ minden tudományát,
Dákjai előtt, mint egy kincses bányát. 
Szavával, példával, sok jó tanítással, 
Könyvtárat kitevő szorgalmas írással.

11.

Amint igy tűnődik, gondolkodik mélyen, 
Kopogás hallatszik a nagy csOndeseégben. 
Tógás diák jOn az utcán fütyőrészve, 
Vigan, mint akinek éppen most volt része:

Finom vacsorában, jó somlai borban, 
Baráth Istvánéinál volt jó disznótorban. 
Domine B = lássa ez a vidám lélek,
Márlon megismeri, ő ne ismerné meg,

Lépését, járását, még mozdulatát is, 
Minden diákjának még gondolatát is?
De Balassa diák sem oldalt, sem hátra 
Nem néz, Mái tón Istvánt bizony meg 6e látva.

Mással sem törődve siet a portára,
Itt megáll. Meghökken. Ez már be van zárva. 
Mit tegyen? Zörgessen? Hát akkor bemehet. 
Csakhogy ebből már baj, mégpedig nagy lehet.

A vigil ajtót nyit, de biz jelentést tesz,
Nem menekülhet m eg: összeül a szédesz. 
Karcer. Sőt kicsapás. Peregrinus sorba 
Kerülhet. Pályája lesz örökre csorba.

Itt sokat nem lehet teketóriázni:
Muszáj lesz ez egyszer a falon bemászni. 
Tógáját leveti, a falon bedobja,
Nehogy a mászásban ez akadályozza.

Ugrik, kapaszkodik, semmit sem nyer véle. 
Nem bírja elérni, fenn a bástya széle. 
Spekulál. Körülnéz. íme a sötétben,
Másik ember is áll a bástya tövében.

Domine Balassa nem kérdi, nem nézi,
Ki fia, csak hozzá eszókat intézi:
— Jöjjön már öregem, szükség vagyon kendre. 
Ezen a kőfalon engem segéljen be.

Mert Márton professzor sok tudományt érthet, 
De nincs talentuma az építkezéshez.
Aki ilyen magas keriUsfalakat,
Munkát, követ, meszet, pazalva, felrakat.

— Ejnye a lőkötő... magában gondolja 
Márton professzor ur, de el nem árulja
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Az adott viszonyok valósággal felkínálják 
a  programot az  új földművelésügyi miniszter
nek, aki bizonyára élénk érdeklődéssel fogja 
kísérni a  fölművelés m indazon ágait, amelyek, 
mint a  példa mutatja, rentábilis gazdasági alkal
m akat nyújtanak. (s.)

Városi közgyűlés Veszprémben.
Veszprém város képviselőtestülete szerdán 

délután rendes közgyűlést tartolt Dr. Berky Mik
lós elnökló polgármester bejelentései során közölt:, 
hogy a vármegye kisgyűlése jóváhagyta a város
nak a Speyer kölcsönkötvények vásárlására vonat
kozó határozatát. Egyúttal bejelentette, hogy csü
törtökön Bpestre utazik, hogy a kormányhatóság
nál kieszközölje a határozat jóváhagyását. Dr. Karsay 
Sándor kérte a polgármesteri, hogy az ismert 
kormányrendelet ellenére próbáljon érvényt sze
rezni a város határozatának.

A közgyűlés ezután a városi bizottságok 
megüresedett helyeire a következüket választatta 
meg: a gazdasági bizottságba Szűcs Edét, a város 
fejlesztő bizottságba Csomay Kálmánt, a jogügyi 
bizottságba dr. Moldoványi Jenét, a képviselő 
választói névjegyzékét összeállító bizottságba Pósa 
Endrét, dr. Sándorfi Kázmért, dr. Lantos And- 
dort, Rhé Oyulát, Hübner Btlát, Wolfram Jánost, 
Bognár Kálmánt, dr. Orünner Lászlót, Zwicker 
Bélát, Huber Jánost, Rózsa Imrét, dr. Rhédey 
Antalt és Szauder Kámánt. — Elfogadta a 
közgyűlés az együtt:s bizottság ama javaslatát, 
hogy forduljon kérelemmel a belügyminiszterhez, 
hogy Veszprém város vonassák ki a vármegye 
vagyonfelügyelő hatósága alól, mivel Így a város 
határozatai sokkal gyorsvabban kerülhetnek kivi
telre, mint eddig. — A közgyűlés elutssitotts dr. 
Ziegler Albert és dr. Mezey Lajos 20 éves pót
adómentesség iránti kérelmét, mert nem akart 
precedenst teremteni a többi uj háztulajdonos 
részére.

Hosszabb vita kerekedet: Rózsa Imve építő
mester ama kérelme felett, hogy a Giricses-domb 
rendezésével kadcsolatban felmerült, kb. 2000 P-ös 
ráfizetését a város számitsa bele a vállalati ösz- 
szegbe. A kérdéshez hosszasabban Zwicker Béla 
és dr. Rhidey Antal szólt hozzá pártolólag, mig 
Welty Miklós ellenezte a kérelem teljesítését. Vé
gül a közgyűlés dr. Kiss Ernőnek azt az indítvá
nyát fogadta el, hogy a 2000 P-ős ráfizetésből 
1000 P-t számítsanak bele a vállalati összegbe. 
— Eliogadta a közgyűlés a szegényház kibővítési 
munkálatainak végelszámolását, amely szerint 
2805 P 98 f. hiteltullépés történt — Winter 
Sándor Uzletbérének egy részét kérte elengedni, 
amit Fodor Ferenc pártolt, hivatkozva a Rózsa Imre 
esetében történt méltányosságra, a közgyűlés azon
ban elutasította a kérelmet. Ezután több kisebb 
szerződési stb. ügyet t árgyalt sk s azokban az együt - 
tes bizottságok javaslatai értelmében döntöttek.

Kilétét. Maradjon ez tovább is titok. 
Legalább megtudja, ami történni fog.

— Szaporán öregem, hát ne tétovázzon. 
Látja, liűs az idő, még utóbb megfázom. 
Vesse meg a lábát, erősen megállván,
Én meg majd felugróm szépen a kend vállán.

Hogy hálá lan lennék, percig se gondolja, 
Értse meg, ez egyszer úrral van ám dolga. 
A fáradsagáirt én egy garast adok.
Itt a pénz, ne mondja, hogy adós maradok.

— S hogy szava necsak szó maradjon magába, 
Egy garast nyomott a professzor markába... 
Mándi Márton István tudós, bölcs ember volt. 
Haragra nem gerjedi, árva hangot nem szólt.

Az igy kapott garast zsebre tette szépen.
Meg is szolgáit érte hát illendőképen.
Jó vök az ő szive, ha nem volt is vajból, 
Domine Balassa menekült a balból.

A rektor-professzor vili ira kerülvén, 
Kollégium falán bemászott nagy fürgén. 
Helyére lopódzolt, nem okozva lármá',
S aludti boldogan az igazak álmát.

III.

Másnap reggel t  nagy hallgató-teremben 
Várnak a diákok néma csendben, rendben.

F A G Y Á S O K .
Fagyási bántalmak gyors el
tüntetésére szolgál 3 liter 
melegvízben feloldott jt evőkanálnyi 
S Z E N T  R Ó K U S  L Á B  SÓ,  
melyben a fagyott testrészt 
lefekvés előtt áztatjuk. Igen 
előnyős a fagyott lábat láb- 
fűrdö után könnyen megma- 

szireznl egy kis vazelinnal, ezután jé meleg- 
ruhévál betakarjuk. 2

Iskolánkiviili népművelés 
vármegyénkben.

A lajoskomiroml albizottság december ele
jével kezdte meg népművelő munkáját dr. Schlitt 
Gyula ev. lelkész, elnök vezetésével. Schlitt Oyula 
közgazdasági, Balogh Imre mezőgazdasági. Szende 
Ernő és Hankóczy János pedig a nemzeti élet és 
művelődés köréből taitottak értíkes előadássoroza
tokat, amiket a hallgatóság nagy megért Issei fo
gadott s esténkint 100—120 an is megjelentek. 
Szép munka folyik az ev. ifjúsági egyesületben 
is, ahol főkép az önművelésre fordítanak nagy 
gondot. Az ifjúság áltil tartott előadások közül 
különösen Wieland Mihály „Szobások a 17. szá
zadban", Mosberger Mátyás ,Az illemről", Rei- 
zinger József „Az intenzív növénytermelés", Schrei 
József „Utazás Dévénytől Orsováig" c. irredenta 
és Kszelmann József „A földalatti erők munkája" 
cimüek váltottak ki osztatlan tetszést. Az előadá
sokon Szende Ernő ig. tanító vezetése alatt álló dal
egyesület adott elő magyar dalokat igen szép 
sikerrel.

Nagykamondon a jóváhagyott terv szerint 
folynak az előadások, amelyeknek vezetője s egy
úttal előadója Sebestyén Ferenc r. k. tanító, aki 
főkép mezőgazdasági irányú előadásokat tart, de 
bő teret ju tatott a nemzeti élet és művelődés, 
egészségügyi és erkölcsi vonatkozású tárgyaknak 
is. Az előadásokat a leventék szavalatai és a ta
nító vezetése alatt működő dalkör énekszámai te
szik változatossá A farsang folyamán a hallgatók 
műsoros estét rendeztek, amely a legszebb erköl
csi és anyagi sikerrel járt. Az előadásokat az egy- 
hárközségi tanács és elöljáróság dicséretesen tá
mogatja s igy azok sikere biztosítva van.

Dobin a lakosság minden rétegére kiterjedő 
munkát folytat az albizottság. A felnőtteknek isme
retterjesztő előadásokat tartanak, a leventéknek 
pedigegyelemiismeretterjesztő tanfolyamot szervez
tek. Mindkettőnek vezetője és előadója Perényi Géza 
tanító, akinek odaadó csfáradhatatlan munkatársa dr. 
Katona István. A sikert a hallgatóság 80—100 
között váltakozó száma igazolja. Az elemi tanfo-

Meghallana ott még a légydöngés is tán:
A katedrán 01 Mándi Márton István.

Nagy várakozással muzsafiak Ölnek:
Figyelni valója lesz itt minden fülnek.
Nem kis dolog készül, ezt meg kell vallani: 
Kantról, a nagy bölcsről fognak ma hallani.

Domine Balassa szokotl helyén o 't v an : 
Tógás diákok közt a legelső sorban.
Ami következik, hej, ha ludti volna: 
Szívesebben lenne a tüzes pokolba.

Mándi Milton István kút,tó szemével 
Szigorúan tekint a klasszison széjjel,
S hangos, érces szóval őt nevén szólítja:
— Domine Balassa, álljon ki a síkra 1

Rémül ez. Mi lesz itt?  Hideg is kirázza.
A professzor ur nem Kantot magyarázza... 
Cenzúra? Nem kéri se lelke, se teafa.
Hiszen disznőtoiban mulatott az este.

De szól a professzor: — Domine Balassa I 
Visszaadom. Vigye. Itt van a garasa.
De ha mégegyazer sért oskolai rendet.
Falon nem be, hanem ki méltatom kendet.

Majd hogy el nem sfilyedt domine Balassa, 
Amint kezében vo't ismét a garasa.
Sipadt is. Pirult is. Föl dehogy pillantott. 
Márton István tovább magyarázta KantoL

árira Biser.

lyamnak 50 szorgalmas hallgatója van. Úgy az 
előadások, mint az elemi tanfolyam tárgykörei a 
mezőgazdasági, egészségügyi, nemzeti élet és mű
velődés köréből valók. A nők művelését Márton 
Mária tanítónő végzi odaadó buzgalommal. Eme 
tanfolyam októberben kezdődött és azóta 31 
hallgatója a legnagyobb lelkesedéssel látogatja. 
Tananyaga főkép a háziipar, női kézimunka és a 
háztartási teendők gyakorlását öl.li fel.

Berhidin Keserű Erzsébet tanítónő agilitása 
szervezte meg a nőnevelési tanfolyamot, amely a 
kézimunka s háztartási gyakorlatok mellett az ön
nevelést is célul tűzte. A tanfolyam 18 hallgatóval 
november I. óta a legszebb sikerrel működik a 
fenntartási kőit égéinek előteremtésére január 24.- 
én és február 2.-án erkölcsileg és anyagilag szé
pen sikerült műsoros estét rendeztek a hallgatók. 
A műsort énekszámok, szavalatok és egyfelvoná- 
sos tréfás jelenetek telték változatossá. A tiszti jö
vedelmet a dologi szükségleteik fedezésére fordít
ják s igya tanfolyam sikeres folytatása biztosítva van.

H Í R E K .
— Szem élyi h írek . Dr. Rótt Nándor me- 

gyéspüspök, sümegi tartózkodását megszakítva, 
tegnap Veszprémbe érkezett, majd hétfőn Bpestre 
utazik, ahol hivatalos tennivalóinak elintézése cél
jából több napot tölt. — Dr. Berky Miklós polgár- 
mester, Veszprém város több fontos ügyének el
intézése végett, csütörtökön Bpestre utazott.

— A p áp a  koronázási Jubileum a. XI. 
Piusz pápa megkoronázása 10. évfordulójának meg
ünneplésére Veszprémben, a székesegyházban va
sárnap reggel 9 órakor volt a Te Deummal kap
csol itos ünnepi szentmise, amelyet a székhelyéről 
távol volt megyéspüspök megbízásából dr. Rad- 
ványi Viktar apátsanonok celebrált Utínna dr. Kiss 
György szemináriumi lelkiigazgató emelkedett szel
lemű szentbeszédben emlékezeti meg a szentatya 
magasztos egyházfejedelmi működéséről. — Dr. 
Rótt Nándor megyéspüspök pedig ngyanezen a 
napon Sümegen pontifikáit jubileumi főpapi misét 
8 itt meg dr. Langmir Lipót püspöki titkár mon
dott szárnyaló alkalmi szentbeszédet.

Zircril jelentik: Az apátság monostori temp
lomában, a pápa jubileuma alkalmából, vasárnap 
dr. Werner Adolf apát mondott ünnepies szent
misét, majd dr. Markovlts Bálint esperes-plébános 
magasröptű szentbeszédben emlékezett meg a ka
tolikus egyház fejéről.

— Böjti i j ta to s ság o k . A veszprémi szikes- 
egyházban vasárnap, hétfőn és kedden este a szo
kásos farsangvégi engesztelő litániák voltak, majd 
Hamvazószerdán reggel, a megyéspüspök távol
létiben, dr. Radványi Viktor apátkanonok végezte 
a szentmise előtti hamvaiért. Tegnap, pénteken 
este 6 órakor pedig Szlabey Dezső Dávid-árvaházi 
igazgató megkezdte a nagyböjti szenlbeszédeket, 
amiket böjti litániák követnek. — A református 
templomban, szokás szerint, minden szerdán d. u. 
3 órakor, az evangélikus templomban minden va
sárnap este 6 órakor is lesz istentisztelet a nagy
böjt idején.

— Antal Géza re fo rm átus püspök elő
a d ása  P écse tt. Picsrál jelentik: Dr. Antal Géza, 
a dunántúli reformé us egyházkerület püspöke, 
egyháziátogalást végzett vasárnap Pécsett s ott 
délután a gyülekezeti kul urestén „Csüggedés és 
bizalom* címmel mélyenszánló előadást tartott. 
Bevezetőben rámutatott a nagy csüggedtségre, amit 
a gazdasági válság a nemzet minden osztályánál 
okoz, maja igy folytatta:

— Csoda-e, ha a 1 el kekben|a kétségeskedést 
a kétségbeesés éa a csüggedés váltja fel ? Még
sem szabad azonban feladnunk a reményt. Bíznunk 
kell, kogy lelkünk egyensúlyát megtarthassuk, hin
nünk kell, hogy a válságos időket jobb idők, az 
Ínséges éveket bőséges esztendők váltják fel. Aki
nek szivében kivirágzik a feltétlen hit és bizalom 
virága, azt nem érhetik szenvedések, az meg tud 
küzdeni az élet viszontagságaival a jobb jövő re
ményében. A keresztyén egyház hivei Krisztus ka
tonái. A katonának azonban nem szabad csüg
gednie, mert akkor elveszti a csatát. Krisztus had
sereginek nem csüggednie, hanem bíznia kell, hogy 
az evangélium tanítása szerint megküzdhessen a  
bűn, vétek éa nyomor ellen. Hinnünk kell az em- 
berszeretetben, amely felemeli az elesetteket, fel
karolja a  szenvedőket és bizalmat sugároz az el
csüggedt szivekbe, mert ha ezt tesszük, nem ma
radhat el a diadal. — Az előadási nagy tetszénel 
fogadták.
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— P apszen telés. Holnap vasárnap pap
szentelés lesz a veszprémi székesegyházban, amit 
a reggeli szentmise keretében dr. Rótt Nándor 
megyéspüspOk végez, Áldozó pappá szenteltetnek 
Maytr János (Bakonygyirót), Novdk Vilmos (Veszp
ré m )^  /?e/nd/Rafael (Tapolca) V. éves végzett papnő- 
vendékek, akik születési helyükön a jövő vasárnap 
mondják ujmicéjüket.

— Ravasz LAszló püspök Veszprémben. 
Ahogyan már többizben közöltük, dr. Ravasz 
László dunamelléki ref. püspök Veszprémbe jön, 
hogy itt, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
estéje keretében, febr. 13 án, ma szombston este 
a színházban előadást tartson. Amint értesülünk, 
a püspök ma délután az 5 órás vonattal érkezik 
kíséretével s az állomáson, a ref. egyház vezető
ségén kívül, megjelenik fogadására dr. Kenessey 
Pongrác főispán is, akinek dr. Török Pál társasági 
titkárral együtt szállóvendége lesz ; továbbá dr. 
Horváth Lajos alispán, aki meg Áprily Lajos köl
tőt látja vendégül. Az esti műsor sorrendjében 
némi változás lesz, amit ott fognak bekonferálni.

— Gyászistentiszteletek az elhunyt bibo- 
rospüspökért. A megboldogu t báró Hornig Ká 
roly volt veszprémi biboros-püspök lelkiüdvéért 
szerdán, a halálozás évfordulóján, a veszprémi 
székesegyházban dr. Radvdnyi Viktor apátkanonok, 
Sümegen maga dr. Rótt Nándor megyé*püspök 
mondott engesztelő szentmisét.

— Vasárnap a világbékéért imádkoznak 
a  dunántúli evangélikus templomokban, Győr
ből jelentik: Kapl Béla dr. dunántúli püspök fel
hívta valamennyi ev. lelkészét, hogy február 14.-én, 
Invocabit vasárnapján, a délelőtti igehirdetést kö- 
vetőleg ismertescék a Gyakorlati Keresztyéni ég 
Világszövetsége ökuménikus Tanácsának legutóbb 
a háborús veszedelemről és a gazdasági válság
ról kibocsátott felhívását s ugyanekkor imádkoz
zanak az emberiség békéjéért.

— A tejár megállapító bizottság Vesz- 
prémmegyei tagja. A földmivelési miniszter a 
tejár megállapítására alakított bizottság tagjául 
Veszprém vármegyéből Szdvozd Rihárd gazd. fő
tanácsos, Weim-pusztai földbirtokost nevezte ki, 
aki lelkes tevékenységet fejtett ki — leguóbb a 
Magyar Földbérlők Szövetségének gyűlésén is — 
a tejforgalom tgazságos szabályozása érdekében.

— Á thelyezett vég rehajtó . Az igazságügy- 
miniszter dr. Menyhdrth Andor bírósági végrehaj
tót Veszprémből Bpestre helyezték át hasonló 
minőségben.

— K e r e s k e d e lm i ,ü g y v é d i  é s  i r o d a i  n y o m 
ta t v á n y o k a t  l e g o a a b b e n  é s  l e g g y o r s a b b a n  k é 
s e i t  F o d o r  F e r e n c  k ö n y v n y o m d á ja ,  V e s z p r é m .  
T e s s é k  p r ó b a r e n d e l é s t  t e n n i .

— OrszSgyülésl képviselőink a fCldné- 
p éért. Abból a nehéz és felelősségteljes tevékeny
ségből, amit a magyar kormány, az egységes párt 
s  általában közintézményeink az Önhibánkon kivOl 
reánkszakadt magyar válság enyhítése érdekében 
kifejtenek, Vesrprémvármegye országgyűlési kép
viselői is dicséretes buzgősággsl iparkodnak ki
venni részükéi s eszmékkel, jótanacsokkal igye
keznek ktlIOnOsen a gazdák s a szegény (Oidnépe 
sorsán segít eni. így az egységes páit hetes bizott
ságának legutóbbi Ülésén — amelyen elfogadták 
azt a javaslatot, hogy a földreform során földhöz- 
jutottak év/ törlesztését öt évre függessze fö l a 
kormány, s ezidö alatt a földhöz)irtottak haza ala 
pon kiszámított igen mérsékelt járadékot fizessenek 
— dr. Schondl Károly ny. államtitkár, a devecseri 
kerület képviselője rámutatott arra, hogy az egy
séges párt volt az, amely a kisember fOldhOz jut - 
tatásának gondolatát megvalósította, • ma is ez a 
párt az, amely a botránykeresés helyett a kisem
berek sorsát lelkén viseli akkor, amikor leheOvé 
teszi számukra, hogy földjüket meg tudják tartani. 
Arra kérte a pártot, hogy ezt a keavezményt ter
jessze ki ennél az etgondsldsnál is a hadirokkan
taiéra, hadiözvegyekre és hadidrvdkra, s az ilyen 
fOldhOzjutottak 25 százalékkal kevesebbet fizesse
nek, mint a többiek. — Festetlch Sándor gróf, 
Enying képviselője azt kérte, hogy a folyamatba 
tett kimozditások azonnal függesztesienek föl. De 
szakségesnek tartaná, hogy azokon a helyeken, 
ahol lemondás folytán a földeket elhagyták, de 
ezeket másoknak még nem juttalts a Földrendező 
Bíróság, ott lehetőség nyujtassék arra, hogy a ki
osztott tőldek az eredeti fötdhőziuttatottaknak 
visszaadassanak. — Holttscher Károly gazd. főta
nácsos, a zirci kerület képviselője pedig az Őriz. 
Mezőgazd. Kamara ülésén s  az egyiéges párt 
agrárblokkjában hangsúlyozta, hogy a mezőgaz
dasági termelés és a gazdák legsúlyosabb problé
mája az elviselhetetlen kamatteher.

— A Veszprémi Nemzett Kaszinó 90 
éves jubileuma. A Veszprémi Nemzeti Kaszinó 
február 14.-én, holnap vasárnap d. u. 6 órakor 
tartja rendes közgyűlését, amelyen a kaszinó 90 
éves fennállásának évfordulóját fogják megünne
pelni. A közgyűlést este 8 órakor, ugyancsak a 
kaszinó helyiségében, baráti vacsora követi.

— A 31-es Bajtársi Szövetség választ
mányi ülése. Felkérem a volt 31. honv. gyalog
ezred bajtársi szövetség veszprémi csoport választ
mányi tagjait, hogy febr. 15.-én d. u 6 órakor a 
vármegyeház I. emelet 8. sz (Vitézi szék irodája) 
megjelenni szíveskedjenek. Ügyvezető elnök.

— A Petófi Kör közgyűlése. A Veszprémi 
Petőfi Kör február 28.-án d. u. 5 órakor tartja 
évi rendes lisz'ujiló közgyűléséi, amelyre a tago
kat tisztelettel meghívja az elnökség.

— Szabadhegy Elemér ünneplése gaz
dasági főtanácsosi kinevezése alkalmából. A 
vármegyei közigazga'ási bizottság szerdán délelőtt 
tartotta havi ülését dr. Kenessey Pongrác főispán 
elnöklőiével, aki az ülés megkezdése előtt meleg, 
bensőségtcljc8 szavak kíséretében átnyújtotta Sza
badhegy Elemér nagydémi földbirlokosnak, a pápai 
járási mezőg. bizottság elnökének a gazdasági fő
tanácsossá történt kinevezéséről szóló kormányzói 
okiratot. A kitüntetett — mondotta többek között 
— a közig, bizottságnak is régi, szorgalmas, mun
kás tagja, aki mindig önzetlenül harcolt a köz ér
dekéért a ezért is nyerte el a legfelsőbb kitünte- 
tís t Kérte, hogy azt a szeretetet, amit a közügyek 
iránt a múltban tanúsított, a jövőben ia nyilvá
nítsa, s ehhez jó egészséget, a kitüntetéshez pedig 
sok szerencsét kívánt neki. Szabadhegy Elemér 
hHátán mondott köszönetét a főispán jóleső, szép 
szavaiért s ígérte, hogy ezután is, képességeihez 
mérten, de mindenkor erős nemzeti érzésben s a 
magyar földnek őseitől öröklött szeretetében akar 
a közéit munkálkodni. Nem törtetőn — úgymond 
—, nem is henyélő módon, hanem, ahogyan eddig 
tette, iparkodni fog kötelességét megtenni, azt a 
helyet, ahova Isten állította, közmegelégedésre be
tölteni, s amennyire a mai súlyos viszonyok meg
engedik, |a mezőgazdaság ügyesbajos dolgait előbbre 
mozdítani. Végül arra kérte a főispánt, hogy meg
különböztetett jóakaratát és kitüntető ba á'ságát 
a jövőre is előlegezze számára. A bizottsági tagok 
ünnepelt tagtársukat meleg, lelkes ovációban ré
szesítették. — Ezután az egyes előadók jelentését 
Vitték tárgyalás alá.

— Szerkesztői üzenet. Cs. I. Vpalota. A 
műsor nekünk is megvolt.

— H ázi hangverseny. Vasárnap délután 
rendezte Hering Jánosné magánzeneiskolájában az 
idei tanév második házi hangyersenyét, amelyen a 
növendékek hozzátirtozói is szép számmal vettek 
részt A szülők örömmel állapították meg gyerme
keiknek évközben! újabb elöholadá'át, habár ezek
nek a háti hangversenyeknek nem annyira ez a 
céljuk, mint inkább az, hogy a növendékek meg
szokják a nyilvános szereplést s a nyugodt, lámpa
láz nélküli magatartást. E tekint tben is egyre fo
kozódó sikerre tesznek szert Hering Jánosné ta
nítványai, akik — viszonzásul azért az odaadó, 
lelkiismeretes oktatásért, amiben részük van, — 
névnapja alkalmából szeretettel köszöntötték tanító
nőjüket és hálájuk jeléül szép ajándékkal kedves
kedtek neki.

— A Testnevelési ta n á cs  k itüntetésének
átadása. Devecserbil jelentik : Kislőd kOzrcg kép 
viselötestületi tisztujitá óval kapcsolatosan adti át 
Molnár Imre, a tisztujitást vezető Ib. főszojgabiró 
az Országos Testnevelési Tanács ezüst érmét és 
dicsérő okleve'ét Welchner Kálmán kislődi segéd
jegyzőnek, aki a devecseri járásban egyedül kapta 
meg ezt a kitüntetés'. A főbíró szép, meleg sza
vakkal méltatta azokat az érdemeket, amiket a 
derék segédjegyző a nemzeti testnevelés s általi
ban a leventeintfzmény fölkarolása terén szerzett 
s példaképen állította lelkes, hazafias tevékenyke
dését, amivel a kitüntetéseket kiérdemelte. A ki 
tüntetett meghatottan mondott köszönetét ünnep
léséé t.

— Egészségügyi viszonyok a  várm egyé
ben. Dr. Bélák Imre, Veszprém vármegye főorvosá
nak a közig, bizottságban beterjesztett január havi 
jelentése szerint azálta'ános közegészségi viszonyok 
a mull hónapban kielégítők voltak, mert annak elle
nére, hogy azösszmegbetegedéaek száma a minden
felé fet'épett, enyhe int'uenzás jellegű, huiutos légző
szervi megbetegedésekkel emelkedett, olyan mozza
nat, amely a közegészségügyet lényegesen befolyá- 
aolla volna, nem fordult tlö. A vérmegye területén az 
előző hónapokban többhelyütt tömegesen előfor
dult kanyaró-megbetegedések száma a decemberi 
289 esettel szemben 72-re csökkent s  megszűnt a
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balatonalmádi és a gyertyánkul kanyarójárvány ia. 
A kanyarón kívül csókkent a hökhurut (20—9), a 
hasihagymáz (14—4), a szövődményes influenza 
( l—0) és a bárányhimlö (19—6). emelkedett a 
vörheny (12—15), a gyerme^gyiláz (0—2) és a 
roncsoló toroklob (47—48). Járványos gyermek- 
bénu'ás 1 esetben fordult el<5 Veszprémben. A 
roncsolótoroklob Ajkán, a vörhenv pedig Ador
ján házán lépett fel tömegesen s ezé t a szükséges 
iutéekedések megtétettek. Anatoxin oltások folya
matban vannak Litér, Kijárta, S/ént királyszabadja, 
Tótvázsony, Hidegkút és Szentgál községekben.

— Ügyvédi hír. Dr. Nagy Béla veszprémi 
ügyvéd irodáját a Rákőczy t ír 5 számú házból a 
Rdkóczy utca 2. számú házba helyezte dt. Tele
fon : 33.

— Püspöki segédleikészi kinevezés. Dr.
Baltazár Dezső ref. püspök maga mellé segédlel
készül dr. Farkas Pál szfehérvári segédlelkészf, 
Farkas Eudre kádártai segédlelkész külföldön vég
zett jelesképzettségü fiát rendelte ki.

— Szőnyeget — Ingyen juttat olvasóinak 
a közkedve t magyar kézimunka folyóirat, a Tűn- 
dirujjak. Már küldi is szét mindazoknak, akik az 
1932. évre e havi folyóiratra 14 40 P-vel előfizet
nek (Budapest, IV., Szervit a-tér 3.) Az ajándék 
kelimszónyeg alapmérete 70X 100 cm. és a meg
kezdett s konturozott Szudán szőnyeghez a kihim- 
zéshez szükséges „Fu’ái* védjegyű Szudán gyap
jút is ingyen kapja meg mindenki, aki siet elő
fizetni.

— A Tüdövész Elleni Egyesület és a 
Gyermekvédő Liga gyűlése. A dr. Óvári Ferenc 
felsőházi tag vezetése alatt álló Tüdővé az Ellen 
Védekező Veszprémi Egyesület febr. 20.-án d. u. 
4 órakor tartja a vármegyeház dísztermében igaz
gatóválasztmányi Ülését. Tárgyak: 1. Elnöki je
lentés. 2. 1931. évi zárszámadás-jelentés. 3. Folyó 
ügyek. — Az ugyancsak Óvári Ferenc vezeiéie 
alatt ál ó Orsz. Gyermekvédő Liga Veszprémme- 
gyei Bizottsága pedig febiuár 20.-án d. u. 5 
órakor tartja intézőbizottság! ülését, szintén a vár
megyeház kistermében, a következő tárgysorozat
ta l: 1. Kormányzóelnöki jelentés. 2. 1931. évi zár
számadás-jelentés. 3. Folyó ügyek.

— Találtak Veszprémben, febr. 5.-én az 
utcán 1 drb. arany fülbevalót, 7.-én a moziban 
pénzt. Igazolt tulajdonosaik a rendőrségen átvehetik.

— Nagyszabású képklállltás a megye
házán. Február 14. én, vasárnap reggel egy igen 
nívós képkiál'itás nyílik meg, amelyet régi isme- 
lősünk, Vastagh Gyula hozott székvárosunkba. E 
nívós gyűjtemény 40 jeles magyar festőművész 
alkotásaiból van összeállítva, amelyben a műgyűjtő 
éppen úgy megtalálja azt a festményt, amelyet 
gyűjteményébe még megszerezni óhajt, mint az, 
aki egyéni ízlése szerint válogatja azokat a fest
ményeket, amelyeket lakájának díszéül szánt A 
szereplőmű vészek közül Vastagh György és Géza. 
Mednyánszky, Éder, Komáromi-Kacc és felesége, 
Romek, Juszkó, Boner, Neógrády, Olgyay, Rudnay 
Innocent, Bocskay, Benczúr fda, Pap Emil stb. 
mind jellegzetes alkotásokkal szerepelnek. A tár
lat csak 8 napig lesz nyitva. Belépődíj nincs. 42
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■ e g y e h á i-u tc a  3. sz. alatt levfi

üzlethelyiség 1 szoba és konyhával
május 1-re kiadó. 4t

Bővebbet Vég Izidor háztulajdonosnál.

— Akiknek szívm űködése rendetlen, eről- 
kOdés nélkül úgy é heinek el kOnnyfl székelési, 
ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis

§ohár természetes .F e ren c  Jó zse f ' kescrfivizet 
zivszakorvosok megállapították, hogy a Ferenc 
József víz szivelzsirosodásnál és billentyühibáknál 

is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hal. A 
Ferenc József kesetűviz gyógyszertárakban, dro
gériákban és füszerüzletekben kapható. I

— V eszprém várm egye kisgyülése, dr Ke- 
nessty Pongrác fóispán einóklése alatt, szerdán 
délelóll tartotta rendes havi tanácskozását, aminek 
során tóbb városi és községi képviselőtestületi ha
tározat fűlött dűntűtt slb., az elóadói javaslatok 
alapján.

— A hercegprím ás a  budavári koronázó 
M átyás templom kórusán. Nemrég fejezték be
a Mátyás-templom orgonájának átépítését. Sugár 
Viktor karnagy meghívására a hercegprímás vasár
nap délután maga is megnézte az orgonát. Sugár 
Viktor behatóan ismertette az átépített és a buda
pesti Rieger Olló műintézetében készüli orgona 
egyedülálló rendszerét s előadára’ számos orgona
számmal gazdagította. A hercegprímás nagy ér
deklődéssel és megértéssel hallgatta az elóadást s 
u'ána köszönettel adott OrOmének kifejezést. 47 

— Adományok a  veszprémi inségakcló 
részére . A város Szegtnyűgyi Bizottsága kOzli: 
Újabban az inségakcióra az alábbi adományok ér
keztek: Élelmicikkek: Albrecht Hugó sütómester 
170 kg. 6 os liszt, B. L. urhOlgy 5 kg. lencse, 
3 70 kg. cukor, 2 90 kg. dió, Radovics István mé
száros 5 kg. kolbász, Borbély Imre és Matics Mi
hály sütómeslerek 50—50 drb., Kovács József sü
tómester 30 drb. zsemlye. RuhafiU k: Várady
Lipót ny. gazdatiszt: I dtb téli kabát, 3 drb. ka
bát. 6 drb. nadrág, 1 drb. mellény és 1 pár láb- 
szárvédó ; dr. Rédey Antalné: 2 drb. nói ruha. Az 
adományokért ezúton mond hálás kOszOnetet a 
Szegényügyi Bizottság.

— M egfagyott em ber. Pápáról jelentik: 
Horváth Sándor pápai napszámost a Vakbollyán- 
utca egyik istállójában felig megfagyva találták. 
A mentük beszállították az irgalmasok kórházába, 
ahol néhány óra múlva meghalt, anélkül, hogy 
eszméletre lehetett volna téríteni.

— Szélütés. Vajda János 42 éves veszprémi 
lakos a Horthy Miklós u. 15. sz. ház udvatán 
hirtelen rosszul lett és Összeesett. Szélütéssel a 
mentük a városi kórházba szá litották.

— A szpirin-m érgezés. Balázs Mária ház
tartási alkalmazott a Horthy Miklós-u. 15. sz. al
kalmazási helyén ismeretlen okból aszpirinnel 
megmérgezte magát. A mentók a helybeli kór
házba szá litották.

— MegOlte a z  Izgalom. Ztrcról Jelentik : 
Steinilz János 65 éves porvai kisgazda istállójában 
az alomnak haszná t faleveles meggyulladt. Slei- 
nitz a barmokat kiengedte ugyan, de maga már 
nem jött ki, meit a kiállott izgalomtól szivszélhű- 
dést kapóit s nyomban meghalt.

— M egszurkálták az utón. Mull pénteken 
a Veszprém—Márkó kózOlti utón, a Csatárhegy 
közelében, egy ismeretlen férfi, akinek balarcán 
egy lencse van, késsel Összeszurkálta Patron Fe- 
rencné márkói asszonyt, s arcán és karján sulyo 
sabb sérü ést okozott. A szurkáló útonálló kézre- 
keritésére a nyomozás megindult.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (13.) 6 
és fél 9, vasárnap (14 ) d. u. 3, 5. 7 és 9 órakor 
Nóti Károly vigjáléka: .Sztrájkol a gólya', egy 
expresszházasság vidám története 9 felvonásban. 
Fószereplók: Siegfried Arno, Hans Junkermann, 
Fritz Schultz és Ursula Graby. A mesén kívül a 
mulaltatás fObiztosiiéka a legjobb filmkomikus: 
Siegfried Arno. Kiegészítő műsor és híradó. — 
Szerdán (17.) d. u. 4 és este fél 9 órakor ked
vezményes helyárakkal és csütOrtOkfln (18.) 6 és 
fél 9 órakor: .Volt egyszer egy barát (Bernát 
barát)', filmregény 9 felvonásban. Ezenkívül .Szent 
Erzsébet legendája'. XI. Piusz pápa utasítására, a

Vatikán művészeti szakembereinek vezetésével, ké
szítette el a műnheni Leó filmgyár, a katolikus 
világ papi eölkelOségeinek vezetésével. Magyaror
szág, Németország és Olaszországban árpádháii 
Szent Erzsébet 700 éves fordulójára, a kérész, 
lény világ jubileumi ünnepségeire, a csodálatos 
életű hercegasszony emlékének megörökítésére a 
.Szent Erzsébet legendája' c. filmet.

— C serkészm atiné az  Ufa- U rániában. 
Bpestról jelentik: A bpesti Ufa U'ániafilmszínház
ban febr. 2 1 .-én nagyszabású cserkészmatiné lesz, 
amely egyúttal a jámborénak elsó propaganda- 
matinéja. A matiné programjában szerepel a 13. 
sz. Ezermester cserkészcsapat kitünó énekkara, 
magyar láncok, magyar énekek, ezenkívül az e l
múlt nyári külföldi táborozásokról mutatnak be 
jeleneteket a francia kalandozók, a Kanderstegben, 
a Bulgáriában, a Törökországban és Egyptomban 
járt cserkészek.

E lő a d á so k . S z ó r a k o z á s o k .
Az Izrae lita  M agyar Irodalm i T ársu la t 

felolvasó ülése. Az Izrael ta Magyar Irodalmi 
Társulat nagyszámú, előkeld közönség jelenetében 
tartót a meg Veszprémben a vasárnap délutánra 
hirdetett felolvasó ül érét. Az IMIT kiküldötteit: dr. 
Szemere Samu tanitóképzöintézeti igazgatót és dr. 
Kis Arnold budai vezető főrabbit a veszprémi 
izr. hitközség nevében dr. Kun Lajos főrabbi üd
vözölte é i felkérte előadásuk megtartására. Szemere 
Samu igazgató, az irodalmi társulat kulturmunkája 
megismertetése után, feszült érdeklődéi mellett 
tarlóit gondolatokban mélyenszántó előadást Spi- 
nózáról, a 17. század nagy gondolkodójáról és a2t 
bizonyította, hogy|a mai filozófia[és pszichoanalízis 
száz százalékig igazolja Spinóza megállapításait. 
Utánna dr. Kis Arnold, a neves poéia és iró egy 
teljes órán keresztül olvasta fel irodalmi ismerte
tését Kis Józsefről, a nagy magyar-zsidó költőről. 
A közönség figyelmét a poétikus, ragyogó stílus
ban megiit és igaz lelkesedéssel, mesterien elő
adott jellemzés t-.ljes mértékben lebilincselte és az 
egybegyült hallgatóság a veszprémi zsidóság volt 
lelkipásztorát meleg ovációban részesítette. Végül 
Kun Lajos veszprémi főrabbi olvasta fel lelkiis
meretes búvárkodás útin, kiváló tudással megirt 
történeti tanulmányát s abban megismertette a 
veszprémi izr. hitközség régi szerveze'ét és azt a 
jogviszonyt, amely a veszprémi megyés püspök és 
a veszprémi zsidó kommunitasz között 1848 előtt 
fennállott. D.\ Pill.tz Pál ny. kórházigazgató főor
vos, iskolaszéki elnök meleg köszönő és elismerő 
szavai zárták be a mindvégig érdekes és tanulsá
gos felolvasó ülést. — A bpesti vendégek ünneplése 
a nőegyleti teaestélyen folytatódott, amelyen a nő
egylet fennál ásának 80. évfordulóját is megünne
pelte. Az este ly rendezése körül dr. Réthi Edéne, 
dr. Bognár Jánosné és dr. Spitzer Józsefné uthöl- 
gyek fáradoztak. A kitünően sikerűit ünnepélyen 
dr. Kun Lajos és dr. Kis Arnold főrabbik szólal
tak fel. Meleg Unnep ésben részesültek ezalkalom- 
mai a nőegylet volt elnökei: Weisz Elekné és 
Lőwy Bé'áné, valamint az egylet jelenlegi elnöke: 
Hirschfeld Béláné és alelnöke: Nay Jakabné, 
pénztárosa: Vég Izidorné és ellenőre: az agilis 
dr. Réthi Edéné. A vendégek a késő éjjeli órákig 
a legjobb hangulatban maradtak együtt.

Az Iparoskor jó tékony  azin lelőadása. 
Igen szép siker jegyében folyt le a Veszprémi 
Iparoskör vasárnap esti jótékonycélu műkedvelő 
szinielőadása, amit nemes és élvezetes buzgalom
mal a veszprémi inségakció céljaira rendezett. A 
szinielőadáson megjelent több közéleti előkelőség 
is, akiknek élén ott láttuk a minden szépet és ne
meset támogató főispánunkat, dr. Kenessey Pong- 
rácot A nagyszámú közönség teljesen megtöltötte 
a Petőfi-szinházat, sitin nem is bánhattak meg, 
mert több mint 4 órán át élvezhették a műkedvelő 
gárda elismerésreméltó játékát. Előadásra került a 
régi jó békeévek legszebb népszínműve, a .Sárga 
csikó." A darab főszerepeit Herczegh József, Né
meth Ilonka, Szóka Imre és Csernák László ala
kították. Az előbbi kettő mélyen átérzett, kitűnő já
tékával, az utóbbiak pedig főleg szép énekszá
maikkal értek ti nagy hatást. Az együttest igen 
ügyesen egészítették ki Sebestyén István, Herczegh 
Józsefné, Izákovics János, Palkovics György, ifj. 
Serfőző János, Mészáros Miklós, Nagy István, 
Georgi József és Csathó József, mig a kisebb 
szerepekben Segesdy Sárika, Bolvári Ilonka, Barcra 
Ilonka, Preund Milike, Freund Annuska, Neumayer 
Erzsiké, Csepely László, Sütő János, Oláh Géza, 
Mayerik Pál, Pintér László, Gombárovics István, 
Gombárovics Lajos, Tóth István, Antal Jenő, Ko
vács János és Bilustyák József nyújtottak kiváló

M á ju s  l . - r o  kiadó

Jeruzsálem-u. 12.
49 számú házban

u tc a i  lakás mellékhelyiségekkel.
B ővebbel ugyanott.

teljesítményt. A darab rendezésének lelkes, fárad
ságos munkáját ilj. Segesdy Imre t i  Herczegh 
József dicséretreméllóan végezték, mig az énekszá
mok betanítása nem kevesebb fáradsággal, de an
nál kiválóbb eredménnyel járt, betanítása Szóka 
Imre szaktudását dicaéri. Elfladás után a fiatal
tág táncra perdOII és vígan táncolt reggelig.

A K atolikus KOr és a  MOVE teaesté lye. 
A Veszprémi Róm. Kát Kör és a MOVE VSE, a 
Keresztény Tisztviselőnők Veszprémi Egyesületének 
közreműködésével, héllőn igen jól sikerüli teaes- 
t ilyt rendezlek a kOr emeleti helyiségében. A bü
fének felszerelése a MOVE, mig a tea és a meleg 
é'elek elkészítése a Keresztény Tisztviselőnők ki
váló készségét és hozzáértését dicsérté. Az estélyen 
olyan sokan voltak, hogy a táncra, a tömeges lá
togató miatt, csak éjféltájban kerülhetett a sor, 
amely alkalmat atu 'án a fiatalság ki is aknázta és 
vígan táncolt kivilágos-virradatig a jó cigányzenére.

Az Evangélikus N óegylet jó tékony  te a 
dé lu tán ja . A Veszprémi Ev. Nóegylet, amint már 
jeleziük, március 6 . án, vasárnap d. u. 6  órai 
kezdettel, a Korona kistermében, Összejövetellel 
kapcsolatos jótékonycé u leadélutánt rendez, s mint
hogy meghívókat nem bocsátinak ki, arra ezúton 
szeretettel hiv és vár mindenkit,

A K eresztény T lsztviselónók népokta tó  
e lóadása . A Keresztény Tisztviselónók Veszprémi 
Egyesülete febr. 14 én, holnap d. u. 6  órakor a 
Kát. KOrben iskolánkivüli népművelő előadási 
rendez. Beszédet mond dr. Kovács István sek
restyeigazgató.

A Kát. Legényegylet azin ielóadáaa. A
Veszprémi Róm. Kát. Legényegylet február 21.-én 
este 8  órakor előadta Molnár Ferenc .Doktor ur* 
c. 3 felvonások vigjálékál •  arra a Legényegylet 
baiátsil ezúton is meghiv|a és szeretettel várja a 
rendezőség. Jegyek előre válthatók Georgi Lajos 
könyvkötőnél és az előadás napján este a pénztárnál.

G azdabál. Zircról jelentik: A zirci kisgaz
dák a Streibl-féle vendéglőben vasárnap ette tar
tozik szokásos farsangi táncmulatságukat, amely 
mint mindig, ezúttal is fényesen sikerült.

E ló ad is  Lengyelországról. Pápáról jelen
tik : Dr. Stakosz Sándor bpeali lengyel konzul, 
amint értesülünk, március 6 .-án Pápán előadást 
tart a mai Lengyelorazágról.

Turóczy Z oltán  evangélikus le lkész  e lő 
a d ása  P áp án . Pópáról jelentik: Turóczy Zoltán, 
a győri evangélikusok országos-nevű papja, a 
.H arangszó ' c. egyházi lap szerkesztője, vasárnap 
este a Református Nőegylet szereletvendégsége 
keretében a farsanggal kapcsolatban elóadást tar
tott az emberi Örömről. Sok szociális érzéssel, 
nagyszerű szónoki készséggel boncolgatta a témát, 
a mélyenjáró gondolataival, valamint előadásának 
szépségével valósággal elbűvOlle hallgatóságát. Az 
estély többi száma is mé tó volt a kiváló vendég- 
szónokhoz.

A zirci cserkészest. A 32 tagból álló Zirci 
Szent Bernát iparos cserkészcsapat által Oyeitya- 
szenlelőkor rendezeti, mindvégig egészséges hu
morú, vidám ifjúsági farsangi esttel kapcsolatban 
Zircról még pótlólag azt jelentik, hogy nemcsak a 
rendezés és betanilás korül érdemet szerzett dr. 
Hegyi Kapisztrán parancsnok, dr. Baumgartner 
Alán és Czakó József lisztek érdemelnek teljes di
cséretet, hanem elsősorban Létray Gyula apátsági 
karnagy, aki az ének- és — kiváló saját szerze
ményeiből — a zeneszámokat Összeállította s zon
gorán kísérte, valamint a szereplő iljak és 
leánykák is, akik a műsort kifogástalanul ját
szották, énekelték, illetőleg táncolták.

M aury franc ia  lelkész e lő ad ása  P áp án . 
Pópáról jelentik: A relormátus teológiai akadémia 
félévnyiló szeretelvendcgségén Antal Géza dr. 
püspök mellett megjelent a főiskola vendége, 
Pierre Maury, a Keresztény Diákok Világtzövel- 
sének genfi titkára is. Pongrác József dr. főisko
lai igazgató nyitolta meg az ünnepet, Tóth Endre 
dr. teológiai tanár a főiskolai ifjúság .Vezúv*
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Meghívó
a Balatonalmádi Villamosipari 

Részvénytársaság
Balatonalmádiban, a községház tanácster
mében 1932. évi fe b ru á r HA 2 8 ,-An  

d. u. 4  A ra k o r tartandó

¥111. rendes évi k ö z g y ű lé s é r e .
A közgyűlésen csak az a részvényes vehet 

vészt, aki az ideiglenes részvényelismervényeit a 
részvénytársaság igazgatói irodájánál, Erzsébet 
királyné-ut 49. sz. alatt, vagy a Veszprémi Taka
rékpénztárnál legalább 3 nappal a közgyűlés előtt 
leiéibe helyezi. A lété i jegy egyúttal a közgyűlésre 
való igazolójegyül szolgál. Ónálló indítványok a 
közgyűlésen csak úgy tárgyalhalók, ha azok a 
közgyűlési hirdetmény közzététele előtt 8 nappal 
az igazgatói irodában, Plemenitász Endre Ügyve
zető igazgatónál vagy a Veszprémi Takarékpénz
tárnál Írásban adattak be.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Az igazgatáság és felügyelő-bizottság 1931. 

tlzletévi jeleniésének lárgvalása, az 1931. évi mér
leg és zárszámadások jóváhagyása, az igazgatóság
nak és felügyelő-bizotnágnak a felmentvény meg
adása.

3. Szabályszerűen benyújtót! indítványok tár
gyalása.

4. Kél igazgatósági tig  megválasztása.
5. Alapszabály IV. szakaszának módosiiáia, 

szavazatok számarányának megváltoztatása.
Balatonalmádi, 1932. évi február hó 12.-én.

Az Igazgatóság.
Mérleg.
Vagyon :

Pénzkészlet ..................................... P 447 13
Pénzintézeteknél ............................ 464-48
Villamoshálózat értéke.................... 127.415-71
Berendezés ..................................... 1.749 25
Árukészlet ..................................... 3 894 89
Adósok ............................................. 4.972 92
Veszteség ..................................... „ 13 628 45

Összesen: P 152 572 83

Teher:
Részvénytőke ............................ P 55.000.-
Tartalékalap..................................... 2662-28
Elfogadvány..................................... 71.361 —
Hitelezők ..................................... 23 549 55

Összesen: P 152 572 83
Az Igazgatóság :

Or. Óvári Ferenc s. k., elnök. Plemenitász Endre 
e. k., ügyv. igazg. Báthory József s. k., Dómok István 
s.k., Hili Sándor s.k., Kovács Gyula s.k., Dr. Rátkai 

Bála s. k.. Szabó Pál s. k., Szalay Gyula s. k. 
Megvizsgálta él helyesnek találta 

a  felügyelő b izo ttság :
Szlgetky Ferenc s. k., elnök. Borjády Gáza s. k„ 
Kecze Bálint a. k.. Matzer György s. k„ Szalmásy 

Antal s. k., felügy.- biz. tagok. 45

Szt. Imre-tér 1. sz. alatt

emeletes üzletház 
eladó.

SrdeklOdnl lehet Stern Fiilöp borkereskedőnél 
ugyanott. 36

Eredményesen hirdethet a
V eszprém vármegyében.

cimü alkalmi lapját mutatta be, derül beszédben, 
Fáber-Kovács Oyula papnövendék verseiből olva
sott fel, majd é énk tapsok közepette állott dobo
góra a kitűnő vendég, Maury lelkész és a keresz
tény diákszövetség világmozgalmáról beszélt. Hat
vani Lajos papnövendék a Pro Chrislo-Szövetség 
jubileumáról számolt be. végül Tóth Endre dr. 
professzor magyarázott Bibliát. A francia lelkész 
a teológiai ifjúsággal külön megbeszélést is lartotl, 
majd pedig folytatta magyarországi körútját Kecs
kemétre, Debrecenbe és Sárospatakra.

Műkedvelő szinlelöadás Sólyban. A nem
iég alakult Sólyi Polgári Olvasókör műkedvelő 
gárdája vasárnap Cslte Károly .Hej de szép a 
lakodalom' c. népszínművében mulalkozolt be, s 
a szereplők — akik nem a2 Olvasókör keretében 
— már évek óla élvezetes estéket szereztek a kö
zönségnek előadásaikkal, kivált, lelkes játékukkal 
most is viharos siker! arai ak. Pruzsinszky Aranka, 
Tilinger Mancika, Jánni Kató, Schlakker Piroska, 
Kéri Károly, Budai Ki oly, Sieindl Emil, Kán'ás 
Gábor, Jánni József és Fülöp Lajos valamennyien 
szépen, természetesen alakitoltak. A kitűnő együt
tes összeválogatása s a kifogástalan rendezés Ta
kács Jenő r. k. tanító, olvasókőri elnök érdeme, 
aki az általa szervezett műkedvelő énekkarnak — 
szinielöadás uttn — a nagy tetszést aratott haza
fias és magyar dalokat is dirigálta. Az előadás 
bevételét az épülő olvasókőri helyiség és előadó 
nagyterme épi'ési kö t régeire fordítják, amelyben, 
a nyár kivételével, havonkint terveznek színiéiő- 
adást Válságos időben fogot; hozzá a kör nemes 
céljához, hogy egy táborba tömörítse azokat a 
kérgeslenyerü, de annál melegebb szivü embere
ket, akik politikamentesen, vagyoni és vallási kü
lönbség nélkül, a tagsági dijon felül kezük mun
kájával is iparkodnak a hazaszeretet, együttműkö
dés, békesség és magvar hit számára szánt hajii- 
kol mielőbb tető alá hóin:.

KÖZGAZDASÁG.
A földművelési kormány 

bab vetőmag-akciója.
Uradalmak, középgazdaságok és kistermelők 

figyelmébe.
A földművelésügyi minisztérium babvetőmag- 

akciója keretében csak 5 q-nál nagyobb tételekben 
kerül babvetőmag kiosztásra, még pedig nagyter
melőknek természetbeni, kistermelőknek készpénz- 
visszatérit is mellett Az igényléseket a M. Kir. Nö
vénytermelési Hivatal: Bpest, V., Országház iér 
11. (Földművelésügyi Minisztérium) február végé
vel zárja le és a beérkezési sorrendben intézi el. 
A különböző babvetőmag fajtikra termelési körze
teket állapítottak meg s Veszprémvdrmegye a 
hosszú bab körzetébe tartozik. A babvetőmag már
cius elején kerül szállításra kölcsönzsákokban. A 
babvetés 35 —40 cm. sortivolságra, lehetőleg ten
geri védőnövénnyel történjék, úgy, hogy minden 
kér sor bab ulán egy sor tengeri jusson. Az ösz- 
szehasonlitó babkisé leiekben azonban a vetőma
got tisztin kell elvetni. Kát. holdankinti babvető
mag- szükséglet apróbbszemü babokból 40—50 kg., 
nagyobb szemüekből 60—70 kg. Elfajlázás elke
rülése végeit a babtlbla melleit 200 méleres kör
zetben ne legyen másfajta bab.

Uradalmak a .Babvetőmag igénylési ivet* 
közvetlenül a Növénytermelési Hivataltól kérjék, s 
annak megfelelő adatait a községi elöljárósággal, 
a várm. gazd. felügyelőséggel, vagy a kerületi ka
marával kell igazoltatni. A vetőmagért a termésből 
ugyanannyi babmennyiséget, 25 %  lobbiéit.1 tar
toznak 1932. év őszén, vagy 1933. tavaszán visz- 
szaszolgá titni. Ezenfelül kötelesek termésüket 
megvételre a Növénytermelési Hivatslnak (elaján
lani. A felajánlás és az ahhoz mellékelt babmints 
beérkezése után a Növénytermelési Hivatalnak 15 
napig elővételi joga van az egész termésre. Meg
vásárlás esetén a Hivatal a babéri 1 fehér szok
ványbab bpesti tőzsdei középárát, hozzáadva ehhez 
15—20°/s felárat, tiriti meg. Ez az ár azonban 
nem lehet keveeebb, ab vasúti feladd á lomás, 
mint gyöngybabnál és középbaboknál q kint 24, 
laposbaboknál 28, hosszú baboknál pedig 30 P. 
A babvelőmag kiutalása előtt az uradalmi gazda- 
•ágnik megfelelő kötlevelel és fedezetül kitöltetlen 
(biankó) biztosítéki váltót kell aláírni. Összehason
lító babfajta kísérletek beállítására 5 —6 fajta velő- 
babot ad ki a Növénytermelési Hivatal, egyenkint

46 Veszprémben kapható:
K o c a u b a  E m il g y ó g y s z e r t á r á b a n

15—20 kg. mennyiségben, s e2t a termésből több
let nélkül kell visszaszolgáltatni, de csak egy, 
esetleg kél fajtában.

Kistermelők igénylésénél löbbeknek kell ösz- 
szeállni, hogy az igényeli mennyiség legalább 5 
q-át kitegyen. Kistermelők, igénylési iv helyeit, a 
községi elöljárósággal láttamoztat ti névjegyzéket 
tartaznak a Növénytermelési Hivatalhoz beküldeni 
s csak a vételár előzetea befizet lse ellenében kap
hatnak babvelömagot A pénz befizetésére a Nö- 
vénylermelási Hivatal kellő időben felszólítást és 
befizetési lapot küld. A vételár ugyanannyi, mint 
fent. A lapos- és hosszn babokból azonban csak 
kisebb készlet áll a Hivatal rendelkezésére. A 
szállítási költség a kistermei őket terheli. A zsákok 
darabonkinti 140 P árát a Hivatal utánvéíelezi, de 
ezt az összeget, ha a zsákokat a bab megérkezése 
után 10 napon belül visszaküldik, az igénylőknek 
visszatéríti. Bővebb felvilágosi ást készséggel nyújt 
a Veszprémvirmegyei Gazdasági Egyesület.

* Megjelent az állami szölótelepeken ter
melt szOlövesszök ármegállapitó rendelete. A
veszprémi szőlészeti és borászati felügyelő közli, 
hogy a földművelési miniszlérium február 4.-én 
81 601— II—2. 1931. szám alatt kell rendeletével 
megállapította a f. év tavaszán az állami szőlő- 
telepekről kiadandó európai, amerikai sima és gyö
keres szőlövesszök, valamint a gyökeres fás oltvá
nyok egységárát Az igénylések február 29.-ig 
nyújtandók be a szőlészeti és borászati felügyelő, 
séghez, amely az árakra vonatkozólag is szívesen 
ad felvilágosilást. Telefonszám 101.

AnyakOnyv.
Születés: Csernyánszky Béla várm. számliszt és Net- 

ratics Ilona fia halva szül. — Sülé József kómüves-t. és 
Nagy Piroska leánya Rozália Piroska r. k. — Csuk Juli
anna cseléd fia István József r. k. Soós István cement- 
árukészitó-s. és Horváth Margit leánya Erzsébet Anna r. 
k. — Tóth Károly földm. és Schofhauser Margit fia Károly 
József r. k. — Horváth Adám gépkocsivezető és Dolinká 
Margit fia István Tamás r. k.

Halálozás Barbarits Istvánná Vági Rozália 62 é., r. 
k. — Hornung László 3 hónapos r. k. — özv. Kálmán Já- 
nosné Vágner Anna 64 é.. r. k. — Szigeti Károly 9 h., 
rel. — Ábrahám János csizmadia 51 é., r. k. — Tóth Ká
roly 5 n., r. k. — Zémann Imre 3 h., r. k.

Házasság: Az elmúlt héten nem köttetett.

A veszprémi királyi törvényszék elnöke.

1932. El. XV. A. 9 - 2 .  sz.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a magyar ki

rályi igazságügyminiszter ur 1932. évi ja
nuár hó 28. napján 796—1932. I. M. E. 
szám alatt kelt rendeletével a devecseri ki
rályi közjegyzői állásra áthelyezett 

d r. Z a k a riá s  János  
volt balatonfüredi, most devecseri királyi 
közjegyző névaláírását az 1874: évi XXXV. 
te. 14. §-a alapján a mai napon hitelesítet
tem és hogy nevezett királyi közjegyző mű
ködését 1932. február 15. napján megkezdi 

Veszprém, 1932. február 12.
Csajághy

kir. kúriai bíró,
48 a kir. törvényszék elnöke.

Rádió részletfizetésre Fodornál!
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IRODALOM.
(Szivek, színek, szerelmek.) Ez a találó 

tim e Novdk Rezsőné ajkai evangélikus lelkészné, 
a  Gárdonyi Irodalmi Társarág tagja könyvének, 
amely az irónó 14 novelláját tartalmazza. Találó 
a  dm , mert az elbeszélések többsége valóban 
kizárólag a szivek ügyével, föképen a szerelem
mel foglalkozik, s minden egyes fejezel színes, 
hangulatos irókészséget árul el. Szinte paradoxon
nak hangzik, hogy ez a finom színező képesség 
legjobban azokban a történetkékben érvényesül, 
amelyeket a szerző az eszményien fehér szerelem 
keretének szánt, s ezek az elbeszélések nem is 
valamilyen csattanósan végződő cselekmények, 
hanem asszonyi érzések és elgondolások földiszi- 
tett tükörképei. Novák Rezsőnének általában nin
csenek úgynevezett „húsból és vérből" megfor
mált alakjai, amilyenekkel pedig, kivátt napjaink
ban, leginkább lehet az irodalom terén hódítani. 
A mi bírálatunkat azonban, és megbecsülésünket 
az elheszélések szereplői iránt, ez nem befolyá
solja kedvezőtlenül. Magunk is tisztelői, sőt pro- 
pagálói vagyunk a felsőbbrendü gondolatoknak 
és nemes, tisztult érzéseknek, s ezért szentek vagy 
angyalok irodalmi rajzában is el tudunk gyönyör
ködni, ha írójuk őszinte meggyőződéssel festi azo
kat, ami különben az irói siker egyik elengedhe
tetlen kelléke is. Novákné idealizált jellemeinek 
erényeit és hibáit is ebből a szemszögből nézzük 
tehát s eszerint értékeljük. Nagy érdeme a növel 
lás könyvnek könnyedén gördülő, választékos 
stílusa s az, hogy az egyes elbeszéléspk terjengős- 
s/.gükkel sem válnak unalmasakká. Általában el
mondhatjuk, hogy a Szivek, színek, szerelmek ked
ves és szép olvasmány, amelyet mindenki élvezet
tel vehet a kezébe. A könyv a Magyar Család, a 
Gárdonyi Társaság folyóiratának kiadásaképen je
lent meg és Spitzer Aladár bpesti könyvnyomdá
jában készült Ízléses kivitelben. (m. I)

(Herczeg Ferenc, Lyka Károly, Z ilahy 
Lajos, Komaromi János, Kosztolányi Dezső, 
Szép Ernő, Falu Tam ás) írásait találjuk az Uj 
Idők legutóbbi számában, amely különösen gazdag 
és változatos tartalommal jelent meg. A Zilahy-

A veszprémi kir. törvényszéki fogház 
gazdaságában

31 darab 8—12 hónapos

javított süldő eladó
Megtekinthetek a  gazdaság békatói telepén, 
felvilágosítás ugyanott, vagy a fogházgond

noki Irodában nyerhető. 43

Kiadó lakás.
A városházzal szemben, Szabadság-tár 7. számú

emeleti balkonos lakás,
amely 4 szoba, cseléd-, fürdőszoba ás mellékhelyisé
gekből áll, azonnali beköltözésre vagy 

m ájus l -re  kiadó.
Érdeklődni lehet Szabadság-tér 8. szám I. emelet. 

A Szabadság-tér 8. sz házban egy udvari emeleti 
lakas, mely 2  szoba es mellékhelyiség,

m ájus l-tő l kiadó. 40

Balatonalmádiban
keresek megvételre kisebb, jókarban levő

villa épületet
11.000 P -ig , készpénzben. 33

C ím ; K. G Budapest, I. Aladár-u. 9/a.

K iadó
az Alapítványi Pénztár Rákóczi-téri 9. 

számú székházában, az emeleten,

6szoba és mellékhelyiségekből álló
39 lakás 

f. évi m á ju s  hó l . - r e .
Érdeklődni lehet: Az Alapítványi Pénztár 

házgondnokánál d. e. 9 —12 óráig.

K iadó
Rákóczi-utca I. sz.

dr. Rosenberg Jenő-féle házban

I. emeleti 2 szobás, elöszobás lakás.
Irodahelyiségnek a lkalm as. 44

regény folytatódik. Lyka Károly Medgyessy Ferenc 
művészetével foglalkozik. Komáromi János hangu
latos elbeszélést irt. A szépirodalmi részból ki
emeljük Bognár Anna szatirikus írását és Falu 
Tamás négy finom versét Az „Amit mindenkinek 
tudnia kell" rovatba A csillagokról c. tudományos 
cikket dr. Moravetz Károly itt Ricarda Huch re
génye gazdagítja még az Uj Idők-et, amelyben 
Sík Sándor szép versét, S?ép Ernő jelenetét, Kosz
tolányi Dezső kínai versfordításait, két irodalmi 
ismertetést, ifjú Hegedűs Sándor, Kelemen Viktor 
elbeszéléseit és Gulya László színes utilevelét ol
vashatjuk. A népszerű rovatok sem maradtak ki 
Herczeg Ferenc szépirodalmi lapjából, amelynek 
kiadóhivatala: Bpest, VI. Andrássy-ut 16. bárkinek 
küld díjtalan mutatványszámot. Előfizetés negyed
évre 6 40 P.

(A Zsófia Gyermekszanatóriumok műkö
dése.) Gazdag illusztrációkkal most jelent meg 
a Zsófia Gyermekszanatóriumok 1931. évi jelen
tése dr. Fodor Oszkár egészségügyi főtanácsos 
szerkesztőiében. A címlapon Lord Rothermerenek, 
a Gyermekszanatóriumok fővédnökének képe lát
ható karonfogva Rákosi Jenővel, aki a kormányzó- 
elnöki székben előde volt Ro't Nándornak, „a 
gyermekek püspöké"-nek. Ezenkívül tartalmazza a 
Lordnak nagyérlékü nyilatkozatait Magyarországról 
és a veszprémi püspökhöz irt több levelét, ame
lyekből forró szentet csendül ki a magyarság jö
vője iránt. Ismerteti a jelentés dr. Rótt Nándor 
püspök gyönyörű szózatait, Józan Miklós unitárius 
püspök. Mészáros János lef. lelkész, dr. Óvári Fe
renc felsőházi tag, Rákosi Szidi, dr. Lichtenberg 
Kornél, dr. Búd Jánosné, Lufcsák István, Sülé An
tal alelnök, dr. Sass Elemér min. tanácsos, dr. 
Fodor Oszkár lelkesítő propaganda-előadásait. A 
legtöbb gyermekkórházi ágy hazánkban a három 
Zsófia Gyermekszanatóriumban van és a Bal ton- 
szabadi, Balatonalmádi, Hűvösvölgyi dr. Heinrich 
Gyermekszanatóriumban tavaly 1386 ágyon 2967 
gyermeket gondoztik a Salvator tanító rendház 
irgalmas nővérei és a beosztott tanerők 92,327 
ápolási napon. A három gyeimekszanatórium idei 
üzeme 391.237 P-Ct igényel, amelynek egy része 
ezideig fedezetlen. Rákosi Jenő jelmondata zá'ja 
be a jelentést: „Isten óvja munkádat, óvja veté
sedet, őrizze álm odat! Te pedig óvd, gondozd és 
mentsd meg a nemzet vetését, a gyermeket, akit 
Isten reánk bízott 1“ Adományokat a Zsófia Gyer
mekszanatóriumok javára szerkesztőségünk is 
elfogad.

R ád ió k , Í ró g é p e k  r é s i l e t f i z e té s r e  F o d o rn á l T
A  V E S Z P R É M  V A R M E G Y E

szerkesztőségének és kiadóhivatalának 
telefonszáma 66.

Papírárukat
OlCSÓn

Nyomtatványokat
h h s s h b )  g y o rs a n

Könyvkötést
Íz lé se se n

Fodor Ferenc papiráruháza és könyvnyomdája szállít
Veszprém ben, S za b a d s á g -té r 3. Te lefon 54.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdáiéban Veszprémben. Laptuiajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat


