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A m i v é re in k é rt  is . . .
A keresztény em ber lelki világát a nagy 

mindenséget átölelő szeretet jellemzi, amely 
nem ismer távolságot és akadályt, s amely sze
retet éltet, vigasztal és  táplál, mint a tavaszi 
napsugár s a  m ájusi eső. A szeretet nem kü
lönböztet, hanem  általánosít. Ez az érzés lengte 
á t a  magyar törvényhozást, amikor egyik kép
viselő a  keresztény szolidaritás neveben szól 
emelt a spanyolországi katolikus-üldözés ellen. 
A  magyar népet mindig a  nemes lovagiasság 
érzése  vezérelte. Talán sehol kerek Európában 
nem élveztek oly szabadságot és tm berséges 
e lbánást a világháború foglyai és internáltjai, 
mint Magyarországon. Mint ahogy a francia 
nép fájdalmával együtt érzett a magyar nép. 
amikor a német-francia háborús konfliktus kö
vetkeztében Franciaország elvesztette Elsas- 
Lotharingiát. épp úgy együttérzett a  mexikói 
katolikusokkal, amikor a tengerentúli országban 
véres vaJJásüldözés szedte áldozatait. Most is 
méltó volt önm agához a magyar nép és a 
magyar törvényhozás, amikor az emberi szoli
daritás nevében felemelte tiltó szavát a  spanyol
országi eseményekkel szemben.

Amikor ezt a  tényt, mint egy kulturnemzet 
kulturcselekedetét leszögezzük, reá kell mutat
nunk. hogy a magyar népet is súlyos sérelmek 
érik azokon a helyeken és országrészeken, 
am elyeket a  trianoni szerződés más országok
hoz csatolt. Minden elkapcsolt országrészből a 
m agyarság fájdalm as kiáltása hangzik. Erdély
ből a  katolikus magyarság fájdalmas felzoko
gását hozzák felénk a híradások. Bukovinában 
m agyar katolikus csángók évtizedek óta síny
lődnek a  román elnyomatás járm a alatt. Erdély

egykori püspökének, a  gyulafehérvári Batthyá- 
neum alapítójának irta egy bukovinai székely
magyar katolikus pap; »Eminenciádat pediglen 
alázatos lélekkel arra kérem, hasson oda a 
Szentszéknél, hogy hivőlelkü magyar-csángóink 
lelki gondozását csak magyar papok végezzék. 
A románnak adassák  román pap lelki gondo
zásukra. a  magyar csángó lelkét pediglen erá- 
nyitsa Teremtője felé a  magyar pap, vagy ma
gyar szerzetes".

Ezeket az egyszerű, alázatteljes szavakat 
nemcsak a halóporában is élő bukovinai szé
kely szerzetes irányítja a  szentszék felé. ha
nem a magyar nép egyetemessége, amely se
hogyan sem tud beletörődni abba, hogy Erdély 
négyszázer hivő katolikusa Bukarest gyűlöl
ködő politikájának legyen áldozata, s Bukovina 
csángó-magyarjai idegen nyelvű, ortodox-hitü 
papok gondozására legyenek bízva. A romániai 
érsek, mint egyházi főhatóság, Cisar nevű ér
sekével uralkodik négyszázezer erdélyi magyar 
katolikus felett: egyházi és politikai teljhatal
mával. Ezekből az áldatlan visszásságokból 
születnek az  egyházak és m agyar iskolák ül
döztetései, s ezekből az áldatlan visszásságok
ból született meg. mint európai botrány, a há
romszáz esztendős erdélyi római katolikus stá
tus üldöztetése. A magyar parlament tiltakozó 
szózata tehát csak akkor lesz teljes, ha a  spa
nyolországi katolikus szerzetesrendek és kato
likus intézmények üldözése ellen való tiltako
zást kiterjeszti azokra a  véreinkre is, akik ma
gyarságukért és vallásukért mártiriumot szen
vednek azokban az országokban, amelyekhez 
a békeparancs csatolta őket.

A nagy emberi szolidaritás emberi kötel
meket ró ránk, de e faji szolidaritás parancs-

szava az általános emberi parancsszónál is 
hangosabb. A magyar szolidaritás érzete pe
dig azt parancsolja, hogy testvéreink vérehullá- 
sát, jajongó kiáltását mindenekelőtt és mindé- 
nekfelett halljuk meg. s a  magyarság életfájának 
elsorvasztására irányuló törekvést akadályoz
zuk meg. Ezzel igazoljuk azt, hogy tudatával 
bírunk, hogy nem'nyolcmilió hatszázezer magyar 
él a világon, hanem  közel tizenöt miliő. Nekünk 
fáj száz és száz miliő embertársunk szenve
dése és nélkülözése, mint ahogy fáj a  mexikói 
és a  spanyol katolikusok segélykiáltása is, de 
elsősorban és főként saját véreink, a  magyar 
fajta fájdalma fáj, mert azokhoz a  Kárpátok 
hegylánca fűz, Szent István emléke csatol, a 
magyar dal édes-bus fájdalma láncol s a  vér* 
ség. a  magyar vér forró lüktetése kapcsol össze, 
elválaszthatalnanul, örökkön örökké. (s.)

Antal Géza püspök
• l ó a d i u  B é c a b a n .

BptstrSl jelentik: Dr. A n ta l Oéza dunánláli 
református püspök szombeton Bicében a Collegium 
Hungaricumban tartott előadási a magyar ifjak 
külföldi tanulmányairól Bevezetőül utalt arra, hogy 
magyar ifjaknak külföldi egyetemekre, i s  pedig 
olasz francia egyetemekre járása már a XIV. szá
zad elején kimutatható s ez a külföldjárás csak 
fokozódott akkor, amikor a nagynémetség keleti 
halárain, Prágában, Bicsben majd Orácban is 
állítottak fel egyetemeket. Bécsben, Nyugat kapuján 
ál folyt a magyar ifjak külföldre-áradása. Magá
ban Bécsben a magyar egyike volt a négy .egye
temi nemzet'- nek, s számra nézve második leg
erősebb.

Március.
Irta és a Magyar Protestáns Irodalmi Társasáé 

veszprémi estélyén felolvasta 
Aprlty Lajos.

A nap tüze, ülöd, 
a (ürge diákot
a hegyre kícaalta: a csúcsra kiállt.
Csengve, nevetve, 
kibuggyan a kedve 
a egy 6a evőét a fénybe kiált.

Régi. kiszáradt 
ló vize árad,
néma kutakban a viz kibuzog.
Zeng a picinyke 
szénfela cinke
vig dithyrambusa: daktilusok.

Selymlt a barka 
már kitakaita,
sárga virágját bontja a som.
Fut, fut az áram 
a déli sugárban
s hOkken a hó a hideg havason.

Barna patakja 
napra kacagva
a lomha Marosba csengve siet.
Zeng a csatorna, 
zeng a hegy orma
s zeng — ugy-e zeng, ugy-e zeng a szived ? 1

Ünnepi beszéd.
A Veszprémi Nemzeti Kaszinó 90 éves fennállása 

alkalmából elmondotta:
CsajAghy K ároly

kúriai bíró, kir. törvényszéki elnök, a kaszinó igazgatója.
Ma, amikor úgyszólván minden magyar csa

lid  ajtaján szinte pillanalonkint kopogtat be a 
gond; amikor annyi magyar család asztalán szű
köt , vagy hiányzik a mindennapi kenyér a annyi 
hideg szoba ablakára rajzol jégvirágot a tél; ami
kor a szomorú jelenünk sötét éjszakájába fúródó 
tekintetünk még mindig nem tudja felfedezni a 
jobb jOvó hajnalának derengését; — nem mon
dom, hogy kirívó, de legalább ia szokatlan, hogy 
egy ilyen fényes társarág, amelynek tagjait fegyel
mezett gondolkodásra nevelték, s  akik az élet rea
litásait magasabb éitelmüségüknél fogva a szigo
rúbb bírálat szemüvegén keresztül nézik és foko
zottabb felelősségérzetre vannak beidegződve — 
egy ilyen társaság — mondom — a mai idők
ben Összeül egy bár szerény, de a kívül nézők 
szemében mégis csak vigasságot jelentő lakomá
nak fehér asztalánál. Ma tényleg nem olyan idő
ket élünk, hogy vigasságokra, léha szórakozásokraté- 
kozolódjanak el a maradék magyar fillérek, mert 
ezekben a nehéz, söt t időkben ezeknek a mara
dék filléreknek az emberi, a testvéri, a magyar 
szolidaritás más rendeltetést szabott, más utakat 
jelölt ki.

Ezt a társaságot azonban nem a vigasságra 
vágyakozás, nem léha szórakozás kergetése hozta

ilt ma össze, hanem az a cél, hogy városunk 
legrégibb s ez ősi város és vármegye értelmisé
gének igen szép számát mindig tagjai sorsban 
tisztelő társadalmi egyesületének, a Veszprémi 
Nemzeti Kaszinónak kilencven éves fennállásáról 
s ez ősi város és vármegye életében tizennyolc 
lusztrum alatt való szerepéről és hatásáról meg
emlékezzék, s ennek a jelentős évfordulónak ha
tárkövén, mint kiemelkedő kilátó ponton, egy pilla
natra megállva, visszatekintsen arra a hosszú és 
tisztes múltra, s annak tanulságain okulva s azok
ból hitet és erőt meritve induljon el az u| decen- 
niumban kezdődő s ma még a titkok fátyoléval 
eltakart jövendő felé. Ebben a célban pedig 
megvan a mi mai összejövetelünknek a mai gond- 
terhes és zordon időkben való jogosultsága és 
igazolása is.

Kilencven esztendő nagy idő egy ételre való, 
tehát nem elmúlásra rendeli nemzet eleiében is. 
Ezalatt a három emberöltő alait, — ha mi most 
megalázott és porbasujtolt nemzetünk történetét 
lapozzuk végig, — a felemelkedés koszorúit és a 
porbahu lásnak keresztjeit hozza ez a három em
beröltő története látó szemeink elé. A múlt szá
zad negyvenes évei, ahol ez a három emberöltő 
kezdődik s ahol a mi egyesületünk bölcsője is 
ringott; egy nagy nemzeti fellángolásnak s az eu
rópai nemzetek sorába való felemelkedésünknek 
esztendei voltak.

Ez a decennium az alkotás lázának korszaka 
volt, századok mulasztásait hozták helyre annak a 
kornak szellemétől mcgihlelett dicső apáink és be
vésték nevüket örök betűkkel nemzetünk történe-
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Lestrapált lábaknak  
j ó t é t e m é n y

m eleg lábfOrdő,
melyben előzőleg egy 

evőkanálnyi

SZENT RÓKUS LÁBSÓT
felold. 2

— A XVI. században, — mondotta — midőn a 
reformáció megindulásával a magyar ifjúság főképen 
azokat az egyemeket látogatja, amelyek a reformáció 
tanait hirdetik, a német egyetemeknek úgyszólván 
mindegyikébe kerülnek tanulni vágyó magyar ifjak. 
Ezeknek a tivoli egyetemeknek magyar részről 
való látogatása a XIX. században alábbhanyatlik, 
aminek oka főkép az, hogy az egyetemek ettől 
fogva nemzeti nyelven tartják előadásaikat, ismét 
a német egyetemeket látogatják legsűrűbben.

Beszéde vegén rámutatott Lagardenak egyik 
nyilatkozatára, amely inferioritásunkra igyekszik 
fegyvert kovácsolni abból, hogy annyi magyar 
ifjú jár külföldön, s azok Magyarországba vissza
tértük után a tudományosság részére jórészt el
vesztek. Csak a XVII. és a XVIII. századbeli Ma
gyarország viszonyai ismeretének teljes hiánya in
díthatta Lagardeot ennek a megjegyzésnek meg
tételére. A törökdulás által mindenéből kipusztitott 
ország természetszerűleg nem adhatta meg a kül
földről visszatért ifjaknak a tovább'sépzésre és 
önnálló munkásságra azt a lehetőséget, amelyet 
azok az országok nyújtanak, amelyeket a keleti 
veszedelemtől éppen Magyarország védett meg. 
Sőt még a XIX században sem, sőt még napjaink
ban sem rendelkezik országunk, s rendelkeznek 
közelebbről a vidéki városok azokkal a kulturális 
eszközökkel, amelyek szükségesek volnának, hogy 
a nagy ambícióval nekiindult ifjúság ne csalódot
tan tegye le kezéből a tollat. Az a nagy fellendülés j 
azonban, amelyet Magyarország kulturális szem
pontból később a XIX szárad második felében 
mutat, legvi'ágosabb cáfolat! Lagerde mondása 
nak, mert nyilvános bizonyítéka annak, hogy a 
magyar szellem kevésbé kedvező viszonyok között \ 
is tud a nehézségeken győzedelmeskedni s a m ű
vészet, irodalom és tudományosság terén önállót 1 
és maradandót alkotni.

A nagyértékü, gyönyörű előadást lelkes ; 
megértéssel fogadta a hallgatóság. Vasárnap dél- i 
után Antal Géza püspök a bécsi reformátusok bel
városi, dorotheagassei templomában magyar isten
tiszteletet taitott

Csonka M agyarország — nem ország  
Egész M agyarország — m ennyország!

„Is te n  a g a zd a  a v ilág  fe le tt ."
Ravasz Lá szló  ref. püspök előadása a P rotestáns Iro d a lm i T á r 

saság ve szp ré m i estélyén.
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság múlt 

szombaton nagyszabású irodalmi estélyt rendezett 
Veszprémben s annak keretében dr. Ravasz László 
dunamelláki ref. püspök is előadást tartott. A 
püspök a délutáni vonattal érkezett meg s az ál 
lomáson a helybeli református egyház részéről 
Demjén Márton ké. esperes-lelkész és dr. Cseres
nyés József egészségügyi főtanácsos, gondnok, az 
evangélikus egyház képviseletében Hering János 
lelkész fogadták. Megjelent a fogadáson dr. Ke- 
nessey Pongrác főispán, akinek a püspök szá'ló- 
vendégevolt, valamint dr. Horváth Lajos alispán is.

Az irodalmi esté’y 7 órakor kezdődött a val
láskülönbség nélkül zsúfolásig megtelt Petőfi- 
színház nagytermében s azt a kirátydijas Vesz
prémi Dalegyesület, Gaal Sándor karigazgató ve
zénylése alat', Bjethoven: „Isten dicsősége" c. 
művének szépséges előadásával nyitotta meg.

Török Pál, a Prot. írod. Társaság titkába 
gróf Tisza István 1917. évi békejavaslatáról tirtott 
értékes s nagy tetszéssel kisért előadá t, amelyben 
rámutatott, hogy két ember volt, aki őszintén tó- 
rekedett a békére: Ferenc József király és Tisza 
István. Tisza az uralkodó elhunyta után is meg 
akarta valósítani a különbékét s tragikuma az volt, 
hogy mint „a háború okozójáénak kellett mártír
halált halnia.

Boda József veszprémi ref. hitoktató-lelkész 
Szilágyi Dezső „Gyehennán tű1, a Koponyák he
gyén" c. megrázó erejű költeményét szavalta el 
nagy ha'ással, majd Csdnyi Károlyné, Szabó Sán
dor táblabiró, Ritter Lőrinc székesegyházi karnagy 
é! Braun Ferenc helybeli szereplők művészi vonós
négyese következett. Tschaikowszky: Op. 11. An
dante cantabileje és Haydn: Op. 74. Allegro con 
brio műveinek nagyszerű interpretálásával gyö
nyörködtették a közönséget. A két darabban a 
prímet Csányi Károlyné és Szabó Sándor fölváltva 
játszoták.

Ezután lelkes tapsvihar közben Ravasz Láizló 
püspök lépett az előadói emelvényre s nagy figye
lem közben kezdte meg előadását. Saját szükebb 
hazájának, Kalotaszegnek abból a szobásából in
dult ki, hogy ott a megházasodott ifjú nem hagyja 
el a szülői házat s igy egész nemzedékek laknak 
egy födél alatt. Ha aztán idegen jön, megkérdezi, 
ki a gazda, mert csak egy gazda van a portán.

— Az egész világ ilyen benépesített porti 
— folytatta a püspök —, óriási léprendszer sze
rint egymáshoz ragasztott fészkekkel, s igen fontos 
megkérdezni azt. hogy ki a gazda ebben a világban ? 
Mert az ember csak itt született szolga, csupán 
azzal az egyetlen kiváltsággal, hogy szabadon vá- 
liszthatja meg az urát, ói a porti mindig olyan, 
amilyen a gazdája. A nagy kérdésben tehát sors-, 
élet- és világprogram van kifejezve.

— Az antik korszakban a kűrosz t tisztelték
a világ fejeként A római császár az élet csúcs
pontja, rendelkezik a háború és béke fölött, írja a 
történelmet, változtatja a határokat, benne testesül 
meg a világformáló, törvény fölött álló hatalom. 
Ö él csak igazán, mint egy kollektív ember, akibe 
a világ minden életének deltája egybefolyik, koro
nája az emberi élet teljének szimbóluma. Minden 
testnek, léleknek tulajdonosa, akiket gyermekeivé 
fogad vagy szolgává tesz. Ez leegyszerűsített élet 
volt másoknak, mert csak arról volt szó, ki tudja 
a kegyét megnyerni, hogy az élete biztosítva le
gyen. Sorsok születtek, tragédák következtek be 
s mindenki a mosolyát leste a világ urának, aki
nek neve a templomokban is vallási kultusz tár
gya volt. Ez az alapkoncepció végigvonul a Közép
koron is. A nyugatrómai császárság és a vele 
összeforrott hűbéri gondolat: hogy az életben min
den jog, erő és hatilom fórrá ra a megszemélyesí
tett szuverén, aki adja a birtokot és a történelem 
fölött is ur, — még mindig a kűrosznak a mása.

— Ezzel szemben a reneszánsz idején az 
egyén, az én líp  élőié be, mint örök szuverén, 
aki éppen olyan joggal bir, mint a kű ősz, szem
ben áll azzal s a maga számára ugyanazt az élet
jogot igényli, mint az. A kűrosz gondolata az 
individualizmusban széjjelaprózódik és uj világo
kat teremt Az én önmagának kiindulási pontja és 
célja, minden más csak eszköz arra, hogy mennyi 
hatilmat szerezhet. A nap, levegő, minden az övé 
s a ké-dés csak az, mennyit tud belőle megtar
tani. Ez a teljes és kizárólagos magántulajdon gon
dolata, amely úgy fogja föl a javakat, mintha a 
testének elvál aszthat it an részei tennélek,

— Ez a gondolat sok átalaku'áson ment át 
az Újkorban. A fölhalmozódott javak kialakították 
a tökét, uj erők rezervoárját, amelybe miliők teste, 
lelke, munkája olvad bele, föl Ölte pedig az egyén,

1 mint gazda rendelkezik. Innen ered a kapitalizmus
j is, amely a tőkében nyer uraságot az emberek 

fölött. Az eredmény pedig az, hogy miliók munká
jától egyre nő a tőke, hat ilmásodik, sohasem fá
rad vagy vész el, táplál ugyan százakat és ezreket, 
de százakból és ezrekből táplálkozik. A kapitaliz
mus, a gépek *ltal, természeti erőkkel gyarapítja 
a hasznát, produktumait a végtelenségig fokozza 
és ebben szinte függetlenitet e magát az emberek 
milióitól. A kapitalizmus a jelmben egy sajátságos 
típust alakítón ki, amely a kűrosz mása. Etek a 
gazdasági fejedelmek, a trösztök és kar telő k urai, 
akiknek a gondolA ú  háborúsak vagy békére kész- 
tetők, akiknek minden szava a törvényen felül áll. 
Erekben Nitsche emberfölötti emberéíek ábrándja 
valósult meg. Az antik kűrosz és a reneszánsz 
embere bennük egybeolvad a maga egész sötét és 
végzetes mivoltában. Ki tehát a gazda a világon?

tének kőtábláira; majd amikor az ármány megiri
gyelte élniakarásunkat, talpraá lásunkat, vérük
kel pecsétel ék meg szivükre szorított alkotmány
levelünket, s ekkor születet: meg a magyar honvéd 
s ekkor irta fel dicsőséges nevét az égre, hogy 
onnét ragyogjon át szabid nemzetek tisztult szem
határán... Azután jöt: a martiiium, a porbahullás, 
Világos, Arad s az abszolút korszak sötétsége, 
tizennyolc keserű esztendő, amelyre hajnal csak 
1867-ben derült s a kiegyezés után egy több, 
mint négy évtizedre t erjedő Ígéretes fejlődésnek 
és gyorsütemü felemelkedésnek áldot', békés kor
szaka, amely a millenáris esztendőben ért el a fej
lődés zenitjére, hogy aztán megint elkezdődjenek 
a kereszt hordozásnak, j a kálváriajárásnak irdat
lan esztendei...

Jött a világháború, a világtörténelemnek ez 
a legnagyobb őrülete, legnagyobb barbársága, s 
ennek átkos nyomán az őszirózsás forradalom, a 
proletár-dikt túra, s mindezek betetőzéseként a 
trianoni ostoba, gonosz és igazságtalan ítélet, majd 
ennek nyomán fokról-fokra emelkedve, ma már 
az elviselhetetlenség határáig növekedett nyomor- 
gattitások és szenvedések. Nemzeti életünknek 
ebbe a felemelkedés és porbahullás változásaival 
eltelt kilencven esztendejébe esik bele a mi egye
sületünknek ilyen taitalmu élete is.

Ennek az egyesületnek 6 a benne tömörült 
tagoknak érzés- és gondolatvilága mindig össze, 
volt kapcsolva, mindig a legszebb harmóniába 
csendült össze a nemzet érzés-és gondolatvilágá
val, otthona volt mindig a szépért, jóé t és igazért 
való lelkesülésnek, és hogy kilencven éven át fenn-

á lőtt s ebben a mi kedves városunkban és annak 
társadalmi életiben tudóit ható tényező lenni, 
annak kell valami okának, valami nyitjának lenni, 
kell 1 enni a múltjában, a szervezetiben, vagy a 
szellemében valami olyan ható tényezőnek, amely 
három emberöltőn át való fennmaradása titkát 
megfejti és a létjogosu’t iágot számára a jövőben 
is biztosítja.

Nem kívánok e pillanatban egyesületünk 
mu’t4án a kronológia módszerével végigtekinteni 
s e múltnak kirmeUedő mozzanatait feleleveníteni, 
— nagyon elmosódott és halavány tükörkép lenne 
ez ahhoz a fényesen megrajzolt és remekbe kéizült 
képhez képest, amely,t az én fényes tehet légü é j 
áldott emlékezetű, boldogult ti Időm; Juraszek 
János kirá yi törvényszéki elnök és a kaszinónak 
akkori igazgatója egyesületünk nyolcvanadik évi 
rendes közgyűlése alkalmából az ö lebilincselő 
előadásában egyesületünk múltjáról megrajzolt: 
engedjék meg ehelyett nekem, hogy ennek az 
egyesületnek tagjait liánom emberöltőn át össze
kapcsoló s egyesületünket fenntartó azt a gondo
latot keressem és kíséreljem meg kellő világításba 
helyezni, amely itt élt elő szellem, napfény é» le
vegő volt a múltban s fenntartó erőnek kell len
nie a jövendőben is.

Ebben az egyesületben é'ete folyásának ed
digi taitamán ennek a városnak és ennek a vár
megyének azok a férfiai tömörültek, akik a tradí
cióknak, a múlt nemes hagyományainak tisztele
tében nőttek fel s edződtek férfiakká, akiket átha
tolt a nemzeti közösség nagy gondolata, a nem
zeti életben az okos lehetőségek reali'ása iránt

való érzék és felelősségérzet, akik társadalmi állás 
és foglalkozárbeli és más szétválasztó különbsé
geket nem ismertek, sőt ezek mesterséges és erő
szakolt felállításának vétójukat hátsó gondolat nél
kül nyíltan szembeállították, s akik az egyművelt- 
ségü, a becsületről és úri tisztességről azonos vé
leményű derék férfiak összefogásának szükséges
ségét felismerve, a társas érintkezésben és annak 
derűje között is ennek az összefogásnak ápolását 
és megszilárdítását tirtották megvalósítandó col
ként mindenkor a szemük előtt.

Megérezték ezek a nemzeti élet vitalitásába 
öröklött tradícióiknál fogva bekapcsolódott, emel
kedett gondohodásu tag-elődeink, hogy a mi ku
szát éa széthúzásra hajló társadalmi é j egyéb 

i közviszonyaink között az egy műveltségű, az etiká- 
| ról, a becsületről, a társadalmi ké dések nemzeti 

érdekű megoldásául azonos nézeteket valló komoly 
férfiaknak összefogására, gondolataiknak egymás
sal való kicserélésére és a nemesebb szórakozá
soknak ilyen eszmecserékkel való összekötésére 
a magyar közélet minden kis helyén igen nagy 
szükség van. .Ennek a szükségességnek felisme
rése és a közre kiható jelentőségénél fogva ebből 
fakadó ál'andó felelősségérzet tömöritette ebbe a 
nagy múltra visszanéző egyesületbe a mi derék 
tag-elődeinket, ez adott súlyt ennek az egyesület
nek a múltban s kell, hogy fenntartó oszlopa le
gyen a jövőben is.

*
*  *

Felismerni, átérezni egy szép gondolatot an
nak minden revelációival együtt, ez a tény a mű
velt lélekre nézve egy drága élmény, de csak egy
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A töke őre, a rejtelmes pénzfejedelem, aki lehet 
személy, társaság, mig a módja is megvan, hogy 
névtelen maradjon egy törvényben vagy üzleti al
kotásban.

— Közben itt ott uj felelet is elhangzik arra 
a kérdésre, ki a világ gazdája. Először Aténben s 
a római történetben, majd a XVI. század után kis 
kolostorokban, szerzetesrendek próbálkozásában. 
Legutóbb pedig egy egész világot átalakító gon
dolatban. Ki a világ tulajdonosa ? A k ö z ! —  adja 
reá ez a választ. Mindenki együtt, valami kulcs 
alapján. Mindenkié a napfény, a levegő, a föld s 
annak gyümölcse, csak arról van szó, hogy azt 
megszaporitsuk és elosszuk. Egy tulajdonos, egy 
gazda, egy törvényhozó van a világon s ez maga 
a közönség. Amikor az állam egyes törvénycik
kekkel belenyúl az egyén legbenső tulajdonába és 
állami javaknak minősít régi magántulajdonokat; 
állami monopóliumok jelennek meg s kimondják, 
hogy a föld csak néhány méter mélységben vala
kié, alatta és fölötte pedig az állam é; amikor az 
dllamszocldlizmus jelentkezik, mint Olasz- és Orosz
országokban, — ez mind azt jelenti, hogy az em
berek úgy adják mega felel i t t ,  hogy a köz a gazda.

— De vájjon ki ez a köz ? Nehéz megmon
dani. Éppen olyan rejtelmes, mint a kOrosz vagy 
a pénzfejedelem. Lehet nevezni tömegnek, démosz- 
nak, hangulatnak, közvéleménynek, tömeghisztériá
nak, vagy egész nemzeteket összefoglaló óriási 
szenvedélynek, ujjáteremt5 közös, nagy gondolat
nak. A világon azonban ezek egyike sem sokat 
váltó: tat. A démosz épp olyan zsarnok, mint a 
kűrosz 8 ehhez meg van a ku'csa is. Aki tud 
hízelegni, alázkodni, éppúgy kezébe kerith ti, mint 
egy, vagy miliók. Amíg emberek vagyunk — rab 
szolgák vagyunk. A démosz a demokráciából, par- 
lamentáiizmu8ból, önkormányzatból indult ki s 
hova fejlődött ? Oroszországban visszafejlődött, ot 
nincs emberi méltóság, nincs demokrácia, nincs 
autonómia, csak szolgaság van. Hiába a munka 
küzdelme a töke ellen, ha a töke. mint ott, más 
kizbe ment át, mivel lett jobbá a világ tőle ? Csak 
a korbács szerepe bővült ki, a világot alakitó 
munka szomorú rabszolgasorssá sülyedt.

— Ki hát a gazda, kié a világ? Erre egy 
egészen más feleletet kell adni. Nem a kűrosz, 
nem az egyén, nem is a köz, hanem az Isten a 
gazda. Övé minden. Olyan ur, aki szakadatlanul 
ajándékoz. Maga az élet is ajándék. Nem lehet 
úgy elképzelni, mintha függvény, mulatság, vállal
kozás vagy munka volna, hanem egy nagy, fájó 
ajándék. Nesszus ing, de királyi palást, korona, 
amelynek azonban sokszor tövisei vannak. Isién 
a gazda és ő ajándékoz. Ee oldja meg a gazda 
sági kérdéseket, a tőke és a munka nagy harcán 
A javak sem a tőkésé, sem a munkásé, hanem 
Istené, aki mindenkinek nyújt kenyeret s a szegé
nyek kenyerét a gazdagok kezébe tette le. Nem 
akarja, hogy gyermekei éhezzenek és mindegyik 
éppen az a gyermeke. Küldött kenyeret és ruhát 
s ja j  annak, aki elvonja attól, akinek Isten szánta! 
Jaj annak a világnak, amelyben nem érkezik meg 
a silóhoz a vigasztalás, a nyomorgóhoz a kenyér, 
a fázóhoz a ruhadarab. Nem tudjuk, ki a hibás, 
de hogy valami hiba van a világban, az egészen 
bizonyos.

elsuhanó pillanat örömét és lelki kielégülését je
lenti ; nem szabad azonban elfelejteni, hogy min
den szép gondolat egy, a közre kiható eszmének 
is a hordozója, egy termékeny magnak a tároló 
háza, arra van tehát hivatva, hogy a magot rejtő 
zárjai felpattanjanak, hogy a mag elvetődjék az 
élet termő talajába, ott kalászba szökkenjen és 
megérlelje s az élet kenyerévé, közkinccsé tegye 
azt az eszmét, amelynek hordozója.

A magyar összetartás, a magyar összefogás 
gondolatának, amely ennek a kilencven éves egye
sületnek bölcsőjét ringatta és kilenc decenniumon 
át éltető lelke és fenntartó ereje volt, ma sokkal 
inkább szüksége van minden becsületes magyar 
lélekben való beplántálódásra, mint volt valaha e 
nemzet történetének letűnt S7ázadaiban.

Ma hát az is hivatásunk kedves tagtársaim, 
hogy ne csak itt benn ápoljuk ezt a gondolatot, 
hanem vigyük ki azt ezek közül a falak közül és 
mindegyikünk legyen künn az életben, magyar 
testvéreivel való érintkezésben ennek a gondolat
nak magvetője, mert ebben a gondolatban benne 
van mint mag, mint Ígéret, mint termővetés az 
éhező magyar gyermek kenyere, az utszéli ruhátlan 
magyar ruhája, a hajléktalan magyar menedékhelye, 
a munkanélküli magyar munkaalkalma,— benne van 
a tőkés és mnnkásnak zugó gépek mellett való test
véri kézszoritása, — benne van Judás-csókra gon
dolás nélkül a nemzet papjainak testvéri szívvel egy
másnak adott testvéri csókja, — benne van annak 
a felismerése, hogy mi árva, becsületes magyarok

— De a százezrek szempontjából is csak ez 
a gondolat oldhatja meg a kérdést. Ha nem 
gyűlölettel, összeszövetkezve, gyújtogatva és ra
bolva indulnak el, hogy má6tól elvegyék javait, 
hanem összefogva türelmesen várnak és segíte
nek egy olyan világatmoszférát teremteni, amely
ben a nélkülözés rettentő ereje végre némán is 
győzni fog. Isiin a gazda, ő osztogathat, s aki 
azt visszaadja, Istennek adja. Ó adta a magán
jövedelmeket, mit adtál belőle vissza ? Ó adta a 
családot, a gyermekeket, mit té téi, hogy ezt vissza
fizessed ? Sáfárok vagyunk valamennyien s a sá
fár tiszte az, hogy hűnek találtissék és ne sajnálja 
az Istennek járó tizedet.

— Igaz, vannak kivételes viszonyok, amilyen 
a mai világválság is. Ezért nem lehet sem egy 
egyént, sem a közt bűnbakul odaállítani. Ezek 
nagy próbák, amikor az Isten mindenkinél ko
pogtat, hogy előállanak-e azok a tömegek, ame
lyekre szüksége van. Nagy toborzás folyik most, 
az Isten hősöket keres. Ilyen történelmi időkben 
születni nem szerencsétlenség, inkább megtiszt.lő 
kiváltság, mert Isten fájdalmasan, éhezve és ron
gyosan is nagy szerepet szán egy nemzedéknek, 
mint a mienknek.

— Az angol forradalom idején egy fiatal 
katona megszegte Cromwell generális szigorú pa
rancsát 8 elhagyva őrhelyét, az idejét menyasszo
nyánál töltötte. Halál várt reá, amit a tábornok 
semmi könyörgésre sem változtatóit meg, sőt a 
halálos Ítélet végrehajtásának idejére — amikor a 
Münster harangja hatot kondui — maga is meg
jelent a vesztőhelyen. Kínosan múltak a percek, 
de a harang csak nem akart megkondulni s a 
tíbornok parancsot adott, hogy nézzék meg, mi 
ennek az oka. És ekkor megtalálták a toronyban 
a katona menyasszonyát, amint a harang lendü
lő étől összezúzott, véres testtel is szorosan átölelve 
fogta a harang nyelvét, hogy a halálos ítéletre a 
jelet meg ne adhassa. Magyarország — végezte 
szavait a püspök — és az egész vi ág fölött is a 
halálos ítélet harangkondulását várják ma. Ennek 
a nemzedéknek kell testével fölfogni a halálos kon- 
dulást, s ha a vérünk árán is, meg kell mentenünk 
a jövendő gyermeké*, akit csak úgy tehetünk bol
doggá, ha tudunk szeretni, áldozni s — ha kell 
— meghalni. Mert csak igy lehet megadni a nagy 
kérdésre a méltó feleletet, hogy Isten a gazda 
a világ fölött!

A remekszép, mély szántásu s egyben költői 
szárnyalásu beszéd útin pecekig zúgott a taps
orkán a mélyen meghatott közönség soraiban. 
Majd Vörös Rózsika csillogó művészettel előadott 
zongoraszáma (Beethoven : „Mondechein- szonáta) 
következett, azután Áprily Lajos, a neves költő 
olvasta föl több szép versé', amiért neki is éppoly 
viharos ünneplésben volt része, mint az est többi 
szereplőjének. Ezek között a királydijas dalárdá
nak is, amely befejezésül Farkas N .: „Imá“-ját 
énekelte kiváló finomsággal.

Az estély után a Nemzeti Kaszinóban mint
egy száz terítékes vacsora volt a püspök tisztele
tére, akit dr. Cseresnyés József ref. gondnok, dr. 
Berky Miklós polgármester és Hering János ev. 
lelkész köszöntötiek melegen gondolatszép pohár
köszöntőkben. Ravasz László szeretetteljes szavak-

mindnyájan egy hajó népe vagyunk, akiknek egye
sült erővel kell feszíteni a vitorlát a baljóslatú sze
lek elé, — benne van Nagy-Magyarország, egy 
uj ezer esztendő, benne van tehát a feltámadás 
és az élet 1

Ennek a gondolatnak minél több magyar 
szívbe való átültetése legyen a vágyunk, legyen a 
legnemesebb törekvésünk s ebből a magvetésből ki
pattanó gazdag termésért legyen a mindennapi imád
ságunk, — ennek a gondolatnak gazdag termését és 
dús aratását kérve a|gondviselő jóságos Istentől, kö
szöntöm a Veszprémi Nemzeti Kaszinót fennálá 
sának kilencvenedik esztendeje alkalmából és azt 
a nemesveretü kupát, amelyet e nap emlékezetére 
készíttetett a kaszinó választmánya, ennek az egye
sületnek alapját képező gondo’a*. eszme magvának 
megtermékenyülésere és a kaszinó jövendő virág
zására Ürítem !

T R Á G Y A !
garantált,szemétmentes,szagtalan, tiszta 
tGzegfekáltrágyát rendkívül leszállított 
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Főnyeremény:

Első osztály h úzása: április 15. és 18.

S z e r e z z e n
S z e r e n e e e
S z á m o k a t
S z Q c a n é l

Szűcs Ede Bankháza
m. kir. osztály sors játék főárusitó helye

kai válaszolt és őszinte köszönetIt, együttérzést 
fejezte ki Veszprém é i a veszprémiek iráit.

Vasárnap a püspök a ref. templomban az 
istentisztel.ten taitot: magas szárnyalásu prédikációt 
Krisztusról, mint tinitóról, példáról, pásztorról és 
bíróról, majd a főispánt á' elfogyasztott villásreg
geli után, — amelyre a ref é j ev. egyházak ve
zetőségei is hivatalosak vo tik  — kiséretével el
utazott Szombathelyre, ahol még az este szintéi 
előadást tartott.

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

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

gyéspüspök a hét elején Budapesten volt, ahol a 
Zsófia Gyermekszanatórium Egyesület éves köz
gyűlésén, majd a Szent Tamás Társaság gyűlésén 
elnökölt. Csütörtökön érkezett haza. — Dr. Antal 
Géza református és dr. Kapi Béla evangélikus 
püspökök vasárnap Szfehérvárotí a Bethlen Gábor 
Szövetség ünnepségén vesznek részt. — Dr. Ke- 
nessey Pongrác, vármegyénk főispánja kedden Bpes- 
ten volt s ott Veszprém város több ügyében járt el.

— Lelkigyakorlatok. Zlrcről jelentik: A 
zirci konvent tagjai é i a plébánosok febr. 22.-tél 
három napon át tartják szokásos évi lelkigyakor
latukat az anyamonostorban, egy bpesti Jézustár
sasági atya vezetése mellett.

— Március 15.-e a  P ető fi-színházban . A 
veszptémi Petőfi kör márc 15.-e emlékére, márc. 
13.-án ünnepélyt rendez. Ünnepi beszédet mond 
dr. Csaba Jenő k. r. gimn. tanár. A műkedvelők 
a „Bácskai lányok- c. irredenta színművet fogják 
előad ii, Györgyi Erzsiké pedig irredenta nótákat 
fog énekelni cigányzene kísérettel.

— Változások a ferences-rendben. A 
Szűz Máriáról nevezett magyar Szent Ferenc-rendi 
tartomány főnöke a nagykanizsai plébániáról le
mondott P. Deák Szulpicot hitszónoknak Veszp
rémbe, P. Heidinger Jenő veszprémi házfőnököt 
hasonló minőségben Szfehérvárra helyezte át.

— Lobogódiszt ölt Veszprém W ashing
ton György kétszázadlk születési évfordulóján. 
Az egész müve t világ február 21. és 22.-én ün
nepli a nagy Washington Györgynek, az amerikai 
szabad állam megalapítója születésének 200. 
évfordulóját. Valamennyi illetékes tényező ennek 
az ünnepségnek nagy fontosságot tulajdonit, nem
csak az amerikai magyarság százezreivel való ösz- 
szeköttetésük megerősítése szempontjából, hanem 
ázért is, mert Kossuth Lajos, amidőn ezelőtt 80 
esztendővel Amerikát meglátogatta, ottani beszé
deiben egyenesen Washington politikai végrende
letére támaszkodva követelte, hogy az amerikai 
nép ne tűrje a Magyarországon elkövetett igazság
talanságot és lépjen közbe, hogy Magyarorszag 
teljes jogaihoz jusson. Kossuthnak ez a fellépése 
ma is feledhetetlen az amerikai világ előtt és úgy-



4. (XXXIV. LV1L—7. szám.) VESZPREMVARMEGYE 1932. február 21.

t ió l . ln  az amerikai történet egy részét képezi. 
Napjainkban pedig az igazságtalanul megcsonkított 
Magyarország megsegítése érdekében a Borah sze
nátor kezdeményezésére Amerikában megindult re
víziós mozgalmat ébren tartanunk és erősítenünk 
kell s erre legalkalmasabb a nagy szabadsághős
nek, Washington Györgynek emléke, akinek Bpes- 
ten szobra is áll. A Washington GyOrgy Bicente- 
náriumnak Magyar Országos Bizottsága megkereste 
a vidéki városi hatóságokat, hogy a nevezetes év
fordulón lobogózzák fői a házakat s ez Veszp
rémben is meg fog történni. A polgármester ez
úton kéri a háztulajdonosokat, hatóságokat, inté
zeteket, hogy tehát a jelzett napokon épületeiket 
Öltöztessék zászlódiszbe s ezzel is legyenek segít
ségére szeretett hazánk érdekei előmozdításának.

— Schandi Károly gOrög rendjele . Bpest- 
rőt jelentik: A kormányzó a külügyminiszter elő
terjesztésére megengedte, hogy dr. Schandi Károly 
ny. államtitkár, orsz. képviselő, az OKH atelnOk- 
vezérigazgatója a gőrOg Phoemx-rend nagy tiszti 
keresztjét elfogadja és viselje.

— Lelkészt jubileum . Pópáról jelentik: 
Horváth Lajos ké tornyulaki ref. lelkészt az anya- 
gyülekezet és Máiéi meleg ünneplésben részesí
tették 25 éves lelkészi jubileuma alkalmából. Ntti
por Kálmán dákai főjegyző a községek, Csákváry 
Ferenc, Páhány János és Várady Ká'mán tanítók 
a gyülekezetek nevében fejeztéki ki jókívánságai
kat az érdemes lelkésznek, vasárnap pedig szere- 
tetvendégséget rendeztek tiszteletére.

— Kir. közjegyzői irodam egnyitás. Dr. 
Honát Béla veszprémi kir. közjegyző működését 
Veszprémben, Horgos-utca 1. szám alatt, a volt 
dr. Nagy Péter-féle irodahelyiségben megkezdette.

— A 3 I-es  ezüst honvédkürt uj helye. 
Magasztos kis ünnepségben volt része azoknak, 
akik véletlenül e hó 16-án délelő’t II és 12 óra 
kőzötl a vármegyei múzeumban tartózkodtak. A 
31. honvéd gyalogezrednek 1922. év éta a mú
zeumban őrzött ezüst kürtjét ugyanis, amelyet a 
város közönsége a 31. honvéd gy. ezrednek a ti
zedik isonzói csatában szerzett hősi érdemeiért 
ajándékozott, a mostani Szent László-gyalogezred 
Ili. zászlóaljparancsnoksága saját őrizetébe vette 
azért, hogy a létesítendő ezredmuzeumban helyezze 
el. Az ünnepélyes átadásnál Rosos Károly h. pol- 1 
gármester a város nevében, vitéz Legény Béla szá
zados a zászlóaljparancsnokság, Laczkó Dezső 
igazgató pedig a muzeum nevében mondottak 
szárnyaló gondolatoktól ékes, hazafias beszédet. 
Az ünnepséget az ezredkürtnek imára hivó, mély 
megindulással hallgatott szava zárta be. amivel 
a hűségesen őrző múzeumtól elbúcsúzott.

— A Veszprémi Nemzeti Kaszinó ki
lencvenéves jubileum a. A Veszprémi Nemzeti 
Kaszinó, a város vezető társadalmi rétegének ez a 
nemes tradíciókat hordozó, minden időkben ren
díthetetlen hazafias érzéséről tanúságot tett legré
gibb társasköre vasárnap ünnepelte meg fönnállá
sának 90. évfordulóját. D. u. 6 órakor, a kaszinó
tagok nagy részvétele mellett, rendes közgyűlés 
volt dr. Cseresnyés József egészségügyi főtanácsos
nak, a kaszinó beléletének fejlesztésében elévülhe
tetlen érdemeket szerzett elnökének elnöklétével, 
aki emelkedett szellemű megnyitóban emlékezett 
meg a kilenc évtizedes testület jubiláris évfordu
lójáról. Majd melegen elparentálta a kaszinó ha
lottad: dr. Magyar Károlyt, Chapó Kálmánt, dr. 
Zimmermann Károlyt, Bnda Antalt, Szanyi Istvánt, 
Rosenberg Zoltánt, Cziglányi Kálmánt, dr. Spitzer 
Mórt, dr. Nagy Pétert és Csiszár Gyulát, akiknek 
emlékét, indítványára, jegyzőkönyvben örökítették 
meg. Ezután a részben ha'álozás, részben elköltö
zés folytán megüresedett választmányi tagsági he
lyekre lelkes egyhangurággal Csermák Lipólot, 
Incze Antalt, dr. Kenessey Pongrácot, Mayerszky 
Jenőt, Szokolszky Rezsőt és dr. Wallner Emilt vá 
laszlolták meg. A számvizsgáló bizottság javaslata 
alapján egyhangúlag jóváhagyták a számadásokat 
és költségvetést, s a fölmentvényt megadták Hor- 
dóssy Endre pénztárosnak. A közgyűlést este 8 
órakor a kaszinó tagjainak barátságos vacsorája 
követte a kaszinó helyiségében, s azon Csajághy 
Károly kúriai biró, kir. törvényszéki elnök, a ka
szinó nagytekintélyű igazgatója mai tárcarovalunk- 
ban közölt nemesveretü ünnepi beszédben avatta 
föl azt a szép ezüstserleget, amelyet a kaszinó a 
jubileumra készíttetett. A gyönyörű beszédet az 
egybegyűltek viharos tetszéssel fogadták, majd 
megérdemelt, meleg ovációban részesítették a ka
szinó tisztikarát, de különösen annak érdemekben 
gazdag elnökét és igazgatóját, akiknek vezetése 
biztosíték, hogy az előkelő egyesület továbbra is 
a dicséretes hagyományok szellemében fog mű
ködni és fogja megünnepelni a — centenáriumát.

E lő a d á so k . S z ó r a k o z á s o k .
Farsangi est a  Petőfi Körben. Húshagyó 

kedden szépen sikerült farsangi estét rendezett a 
Petőfi Kör. A műkedvelő gárda előadta a „Rózsa
csokor* és „Elvesztett mérkőzés* c. színdarabokat. 
Csörgei Mariska, Pirmajer Oizi, Csornai Ilus, Ka
lauz Mariska, Kalauz József és Feriig látván vala
mennyien kiaknázták a darab humoros részeit. 
Oyörgyi Erzsiké irredenta-verset szavalt, majd 
szebbnél-szebb irredenta dalokat adott elő cigány
zene kísérelte!. Utánna tánc volt.

A Keresztény Tisztviselőnők Összejöve
tele. Kitünően sikerült összejövetelt rendezett va
sárnap este a Keresztény Tisztviselőnők Veszprémi 
Egyesülete a Kát. Körben, s azon nagyszámú kö
zönség jelent meg. A vendégeket Scipiades Iréné 
elnöknö üdvözölte kedves szavakkal. Ezután dr. 
Kovács István székesegyházi sekrestyeigazgató, az 
egyesület egyházi tanácsadója tartott igen értékes 
előadást a világválságról. Fejtegetése során több 
példával és a kérdésnek helyes nézőszögből tör
tént megvilágításával bizonyította, hogy a mai 
gazdasági világválság tulajdonképen nem gazda
sági, hanem erkölcsi válság, aminek megoldásánál 
a női lélek igen fontos szerepet fog játszani és 
kell is betöltenie. A nagy tetszéssel fogadott, ér
tékes beszéd u án Sebők Bözsi, Viszkok Ibi, Hor
váth Gyula és Jósa Elemér jóizü humorral tréfás 
együttest rendeztek, amit a hálás közönség forró 
tapssal köszönt meg. A megjelenteknek ős az elő
adóknak Beöthy Katinka t tkár mondott köszöne
tét. Az egyesület legközelebbi összejövetele márc. 
13.-án lesz.

A veszprémi izraelita ifjúság műsoros 
táncestélye. A Veszprémi Izr. Hitközség Ifjúsági 
Csoportja február 20 án este fél 9 órai kezdettel 
zártkörű műsoros táncestélyt rendez a Kereskedelmi 
Kaszinó h lyiségében. A tiszta bevétel az izr. ifjú
ság könyvtáralapjának javára szolgál.

Evangélikus nők jótékony teája. Ahogyan 
már többizben jelentettük, a Veszprémi Ev. Nő
egylet jótékonycélu teadélutánt rendez március
6.-án, vasárnap s az este 6 órakor kezdődik, 
összejövetellel kapcsolatosan, a Korona kistermé
ben. Az evangélikus urhölgyek már lelkesen ké
szülődnek és szereltei hívnak mindenkit estélyükre. 
Meghívót nem bocsátanak ki.

A MOVE műkedvelő előadása. A Veszp
rémi MOVE Sport Egyesület műkedvelő gárdája 
március 15 -én este 8 órakor a Petőfi-színházban 
szinrehozza az „Iglói diákok* c. népszínművet. 
Jegyek elővételben Zwicker Ferenc egyesületi fő
titkárnál kaphatók.

Irredenta nótaest Várpalotán. Várpalotá
ról jelentik: Farsang utolsó szombatján pompás 
irredenta nótaest színhelye volt a „Jószerencsét" 
bányász-olvasókör, ahol az Unió Levente Egyesület, 
Murgács Kálmán, a neves dalköltő közreműködé
sével, műsoros irredenta nótaestélyt rendezett. Dr. 
Fatér István pápai kamarás, plébános szárnyaló 
megnyitója után Murgács Kálmán énekelt, cigány
zene kísérettel, legújabb hangulatos irredenta d a 
laiból, amit a műsor folyamán a közönség lelkes 
óvációja közben megismételt. Lóránt Mária és Bo
ros Árpád hatásosan szavaltak, Szabó Jolánka pe
dig a „Magyar Miatyánk* c. melodrámát adta elő 
mély érzéssel, Posch Sándor kiváló zongorakisérete 
mellett. Nagy sikert ért el a Lengyel György le- 
ventefőoktató állal irt „Ütött a 12. óra* c. irre
denta színmű is, amelynek ügyes szereplői Stein- 
hauser József, Galambos Ferenc, Boros Árpád, 
Müller Ferenc, Szabó Irén, K. Horváth Ferenc, 
Flscher Sándor, Kádár György, Vankó Béla, Nyirő 
istván, Boros Károly, Beitum Erzsiké, Harasta 
Mariska, Pásztovics Antal, Krausz István és Hajdú 
Béla voltak. Végül egy magyar tánc következett, 
amit Bostai Bözsi, Galambos Kató, Kánya Kató, 
Till István, Bostai Károly és Boros Árpád roptak 
temperamentumosán. A közönség melegen ünne
pelte az est szereplőit. A rendezésért Kárpáthy 
Dezső leventefőparancsnokot és Lengyel György 
főoktatót illeti a dicséret.

A herendi vadAszok jótékony tánc
mulatsága. Herendről jelentik: A herendi vadá
szok a köségbeli Ínségesek javára táncmálatságot 
rendeztek és a táncmulatság tiszta jövedelméből 
18 szegényt ajándékoztak meg jó meleg cipővel. 
A munka hasonló mederben folyik tovább.

— A filmek királya: A borneol maha
radzsa szerepel a mozi műsorán ma szombaton 
és vasárnap. Szerdán-csütörtökön egy nagyszerű 
vígjáték mellett Az acél c. tudományos film a mozi 
szenzációja.

— Nehéz székelésben szenvedők, akiknek 
az agyvértódulás, a fejfájás és szívdobogás, az 
emésztési zavarok és különösen a végbél bajok te
szik az életet nehézzé, igyanak reggel és este egy
negyed pohár természetes „Ferenc József* ke- 
serüvizet. Klinikai vezető orvosok igazolják, hogy a 
Ferenc József-viz műtétek előtti és utáni idősza
kokban is nagyértékü hashajtónak bizonyul. A 
Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, dro
gériákban és füszerüzletekben kapható. 1

— A Veszprém i Róm. K á t Kör e hó 21.-én, 
vasárnap d. u. 4 órakort saját helyiségében vá
lasztmányi gyűlést tart, amelyen folyó ügyeken 
kivüi a számvizsgáló bizottság kiküldése s a köz
gyűlés idejének megállapítása kerül tárgyalás alá. 
A választmány tagjait ezúton is meghívja s minél 
számosabb megjelenést kér az elnökség.

— Káplánkirendelések. A veszprémi me
gyéspüspök, egyházmegyéje területén, az ujmisések 
közül Reindl Rafaelt Tapsonyba, Novák Vilmost 
Mernyére, Mayer Jánost Ugodra káplánnak küldte 
k i ; a következő káplánokat pedig áthelyezte: Metz- 
ger Antalt Ugodról Káptalantótiba, Murcsák Pált 
Szentbalázsról Lengyeltótiba, Schilhan Ödönt Len
gyeltótiból Srentbalázsra, Vucsák Józsefet Zala- 
szentgrótról Somogyszentpálra, Kántor Miklóst So- 
mogyszentpálról Zalaszentgrótra, Tomózer Lajost 
Tapsonyból Kaposszentbenedekre és Sady Sándort 
Mernyéről Nyárádra.

— Közjegyzői kinevezések. Az igazság
ügyminiszter, a veszprémi törvényszék területén, 
dr. Rdtz Oszkár füzesgyarmati ügyvédet Enyingre, 
dr. Magyar Ferenc bfüredi ügyvédet pedig Bala- 
tonfüredre kir. közjegyzővé nevezte ki.

— Halálozás. Csiszár Gyula ny. csendőr
százados, a Ferenc József-rend lovagja, életének
65., boldog házasságának 35. évében, hosszas 
szenvedés u án február 11. én elhunyt Veszprém
ben. A 13.-án délután őszinte részvét mellett végbe
ment temetésén testületileg megjelent a királydijas 
Veszprémi Dalegyesület is, amelynek a megboldo
gult régóta lelkes működő tagja és igazgatója volt, 
és szép gyászénekkel rótta le kegyelete adóját ko
porsója fölött. Halálát özvegye: szül. Hets Margit, 
gyermekei: Margit, Gyula, Ilona és Mária férj. 
dr. Schustek Jenőné, testvérei és kiterjedt rokon
ság gyászolja.

Nagy Dániel, a győri Kereskedelmi és Ipir- 
kamara fáradhatatlan buzgóságu, nagyérdemű al- 
elnöke, hosszas szenvedés u án febr. 15 én el
hunyt Győrött, ahol 17.-én helyeztéköröknyugalomra. 
Haláláról a kamara kül^n gyászjelentést adott ki.

Szeleczky Ferenc, Pápa város régi tisztviselője, 
febr. 7.-én, rövid szenvedés után, 62 éves korában 
elhunyt. Temetése 9.-én volt a város tisztviselői 
kara és mások őszinte részvéte mellett

Saád Lajos pápai üveg és porcellánkeret- 
kedő febr. 12.-én, éleiének 55. évében elhunyt. 
Temetése hétfőn, 15. én ment végbe nagy részvét 
mellett. A boldogult a pápai kereskedői karnak 
igen érdemes tagja volt. Halálát fia és leánya 
gyászolják.

— Érdekes madárvonulás a Bakonyban.
Zircről jelentik: Az erős hőtfllyedés folytán február 
11.-én a Bakonyban élő pintyőkék nagyobb testű 
csoportjához tartozó „Csonttollú* madár, amely 
leginkább a szibériai tájakon tartózkodik, vidékün
kön megjelent. Az érdekes, ritka madárvonu'ás, 
amit Rhédey Zoltán apátsági ellenőr födözött föl, 
Észak-Európa zordon időjárásának következmé
nye volt.

— Vallásgyalázás Zircről jelentik: Hanlch 
Antal, Bachstüdter Lajos és Nehtll János nagyesz- 
tergári földművesek azt a gonosz farsangi tréfát 
csinálták, hogy egyikük: Hanich, papnak öltözve, 
több családhoz bementek s a keresztség és a há
zasság szentségét nevetséges színben tüntették fel 
a lakók megbotránkozására. Már elvették méltö 
büntetésüket.

— Leszálltak az irógéptlsztitásl árak!
Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel ér
tesíteni, hogy Írógépek tisz títá sa , illetve javítására 
egy elsőrendű fővárosi műszerészt alkalmaz
tam. A nehéz gazdasági viszonyokra való tekin
tettel ezen teljesítmény árát a lehető legminimá
lisabb árra redukáltam, igy módomban van bár- 
milyen gyártmányú Írógépet teljesen szétszedve, 
kitisztítva esetenklnt 2 pengő 80 fillérért vál
lalni. Azon irógéptulajdonosok, kik 2 havonknt 
óhajtják tiszlittatni gépeiket, minden tisztításért 
2 pengő 50 fillért fizetnek. Irógéptisztitásra elő
jegyzéseket állandóan elfogadok és mindenkor a 
legpontosabban eszközlök. Kiváló tieztel ttel Fodor 
Ferenc papiráruhár, Royal amerikai Írógép főle- 
rakata Veszprém.
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— A jándék-szőnyeget cd ezidén előfizetői
nek a ,Tündérujjak‘ Magyar Kézimunka Újság. 
Mindenki, aki a folyóirat 1932. évfolyaméra 14 40 
P-vel előfizet (Budapest, IV., Szervita tér 3 ), a 
gazdag tartalmú havi folyóiraton kívül már mórt 
megkapja a kelim szőnyeg ajándékot. A 70 x 100 
cm. alapméretfl Srudán szőnyeghez (kontúrozva 
és megkezdve) ingyen kapja a .Futár" védjegyű 
Szudán gyapjút is, mely a teljes minta kihimzé- 
séhez elegendő.

— PostaD gynökség Láziban. A soproni 
postaigazgatóság kOzIi, hogy a Veszprém vármegyé
ben fekvő Lázi községben működő IV. osztilyu 
postahivata t, változatlan forgalmi körrel, február 
16.-tól kezdve postaügynőkséggé alakitolta ái.

— Nagy tflz P áp a  m ellett. A Pápa mel
letti Mihályhaza községben vasárnap éjjel kigyulladt 
Nagy  József gazda pajtája, amely teljesen elégelt. 
A tűz átcsapott a szomszéd házakra is, amelyek 
közül 5 elégett. A kár kb. 16 000 P. A tűz kelet
kezésére nézve megindult a nyomozás.

— Egy szélhám os sikerei V eszprém ben. 
Jó fogást csinált a veszprémi rendőréé' egy ma
gái dr. Sípos Sándornak nevező fiatal :mber le
tartó; tatásával, aki szál átadójától, özv. Stolt Mik- 
lósnétól kb. 400 P értékű készpénzt, ékszert, 
dohányneműekit és egyéb cikkeket ellopott A ház
kutatás és a nyomozás során kiderült, hogy a 
letartóztatottat nem Síposnak, hanem Bala/tay 
Gyu'ának hívják, aki Aradon született és jelenleg 
23 éves. A biztos M épésű szélhámosnak sikerült 
több helybeli tényező bizalmit megnyerni és 
arisztokra'ák nevé-e hamisított bizonyítványok alap
ján a városhoz szellemi inségmunkásnak bejutni. 
Kiderüli még az is, hogy a szélhámosnak csak 
másfél gimnáziumja van, és a dr. Sípos Sándor 
névre széló igazolványokat egy makói ügyvédje
lölttől még tavaly lopta, ahol Balajlay az ottani 
telekkönyvnél volt alkalmazásban. Megállapitot ák, 
hogy az ál Sípos Egerből tette át székhelyéi 
Veszprémbe. Balajtayt a rendőrség bünlajstromá- 
nak összcáItatása után álkisértette az ügyészség 
fogházába.

— K e r e s k e d e lm i ,  Ü gyvéd i é s  i r o d a i  n y o m 
t a t v á n y o k a t  l e g s z e b b e n  é s  l e g g y o r o a b b a n  k é 
s e i t  F o d o r  F e r e n c  k f tn 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 .

— M eghalt a  vaszari gyilkos. PJpdról 
jelentik: Megírtuk, hogy a vaszari lakodalomban 
Szűcs József vendéglőst Németh Imre cipész re
volverrel ha'á’ra sebezte, viszont őt meg a lako
dalmas nép hagyla helyben. A gyilkos olyan súlyos 
sé Üléseket szenvedeti, hogy febr. 5.-én az irgal- 
masok kórházában meghalt.

— D rága cipőtalp . Zircröl jelentik Németh 
János é i József bakonybeli kanászok ellopták Barcs 
Antal géphajtó szijját és annak egyrészét cipő- 
trlpnak használók föl. A csendőrség azonban le
fülelte, a bíróság pedig elitllte őket

— K iraboltak  egy pápai bőrkereskedő t. 
Hétfőn éjjel ismeretlen tettesek behatollak Weisz 
Mór 84 éves pápai bőrkereskedő lakásába és 
Weiszet ökölcsapásokksl elkábilva, elrabolrk tőle
14.000 P-t. A vakmerő rablók kézrekeritísére a 
pápai rendőrség nagy apparátussal megindította 
a nyomozást.

— A mozi m űsora. M l szombaton (19.) 
6 és (él 9, vasárnap (20) d. u. 3, 5, 7 és 9 
órakor: „A borneoi maharadzsa", a pompa, a sze
relem és az izgalmak filmje. Főszereplők Rose Ho- 
bart, Charles Bickford é3 George Renavent. Ve- 
gyüléke két műfajnak: az expedíciók filmnek és 
drámának. A rendező Borneo ismeretlen vadonját 
választotta környezetül a dráma számára, amely 
a párduc, hiéna, leopárd, gorilla é l krokodilus 
hazája. Lenyűgözően hatásos rész a tűzhányó ki
törése é l a lávaömlés, amely felégeti a dzsungelt 
s a menekülő vadállatok üvöltése belevész a föld- 
om',óinak, a fejedelmi palota összeomlásának irtó
zatos robajába. Ez a film mélt ín megérdemli a 
„nagy filmek királya* * jelzőt. Ezenkívül kiegészítő 
műsor és híradó. — Szerdán (24.) d u. 4 és este 
fél 9 kor, csütörtökön (25.) 6 és fél 9 k o r: .Kit 
szerettem az éjjel?, ölleles vígjáték, csak 16 éven 
felniteknek' Főszereplők: Petrovics Szvetiszláv, 
Liáné Haid, Oltó Walburg és Georg Alexander. 
Fordulatos, vidám téma. Kitűnő rendezés. Kiegé
szítő: „Az acél" hangos kullurfilm, szereplői mun
kások, gépek. Az acél születését mutatja be a vas
érc kibányászásától addig, amíg kész az acél sin. 
A közönség különös figyelmébe ajánljuk ezt a 
zendkivül tanulságos és érdekes filmet.

Iskolánkivüli népművelés 
vármegyénkben.

A devecsert albizottság igen szép sikerrel 
folytatja népművelő tevékenységét Síkos Péter ig. 
tanító, alb. elnök vezetésével a helyi értelmiség 
lelkes tagjai tartják az előadásokat, a r. k. ifjúsági 
egyesület keretében. Az analfabéták részére is 
volt tanfolyam, de a hallgatóság 80% át kitevő 
„népzenészek*, ugylátszik, a betűvetést sem bírják 
s a tanfolyamot vizsga nélkül beszüntették. Az 
ismeretterjesztő programon kívül az Ifj. Egyesület 
és a Kát. Egyesület preciz együttesben adták elő 
Csite: „Katica" c. és Erdőssy: „Ami fenntart ben
nünket* c. színműveket. A Róm. Kát. Daloskör 
4 dalegyveleggel szerepelt a műsoron, művészi 
felkészültséggel.

A siófoki népművelő előadások az idén is 
szép sikerrel folynak népes hallgatóság előtt. Mű
soron az egészségügyi, gazdasági és szociális 
problémák mellett hazafias és küllurtörténeti elő
adások is szerepelnek, amiket az albizottság mű
kedvelői által előadóit színdarabok és szavalatok 
tarkítanak. Ez évben megalakult a bizottság zene
kara is s minden előadáson szép sikerrel szere
pel. Az albizottság munkaprogramjába illesztette 
az egyesület bizonyos célú előadásait is, igy pl. 
a Siófoki Leányklub Szt. Erzsébel-ünnepélyét és 
a siófoki cserkészek „Gödöllői jamboté" slb. ün
nepségét. A dr. Zsembery Gyula főjegyző, alb. 
elnök lelkesjvezetíse alatt működő előadógárdá- 
nak minden reménye megvan, hogy a f. tanévi 
tevékenységük is a tavalyi sikerrel zárul.

A homokhödőget albizot ság febr. 6.-án ünne
pélyesen befejezti ez évi működési programját. A 
záró előadást Takács Elek ev. esperes-lelkész tar
totta „A szülök iránti szeret;t és hála" címmel. 
Pongrác Dénes tanító, Ugyv. ellök néhány költe
ményt szavalt, az ev. iskola tanulói pedig „A kis 
szobrász" c. színdarabot adták elő szép sikerrel. 
Az ünnepély a „Hiszekegy" eléneklésé/el ért véget.

A bakonyszentlászlói albizottság Lendvay Béla 
esp.- plébános elnöksége alatt ezévben 100 elő
adásból Sió munkaprogramot dolgozott ki. Az 
esperes, Végbely Sándor, Proszt István és Stach 
Jenő tanítók a hitélet, egészséges életmód, helyi 
viszonyok gazdasági kihasználása és népköltésze
tünk tárgyköréből vették előadásaik anyagát. A 
hétköznap estenkinli előadásokat szép számú hall
gatóság látogatia s azokat a Proszt István vezetése 
alatt működő Róm. Kát. Énekkar magyar dalai 
teszik változatossá. Karácsonykor a hallgatóság ko
réból alakul! műkedvelői gá-da fényes erkölcsi és 
anyagi sikerrel adta elő Tóth Ede „Tolonc* c. 
színművét.

KÖZGAZDASÁG.
* A Felsődunin tu li G azdakam ara  te j- 

javasla ta . Győrről jelentik: A Felsődunántuli 
Mezőgazdasági Kamarának Holitscher Károly or- 
szággy. képviselő, alelnök vezetésével megtartott 
tanácsülésén dr. Ormándy János gazd. főtan., igaz
gató azt javasolt), hogy a fővárosi tejrendeletel 
terjesszék ki a vidékre is, s a bpesli tejüzemek 
nagy nyers keresetét erélyesen mérsékeljék, amivel a 
fogyasztói tejárat apasztani lehelne, a t érmei öi árat 
pedig emelni. A kormánynak törődni keil a tria
noni határvidék Ausztriába és Csehországba való 
tejkivifelível, meit a vidéki tejárat is rombolja, 
hogy ma minden tej Budapestre törekszik fogyasz
tói tej alakjában. A községekben csak egy tejválla
latot engedélyezzenek, lehetőleg szövetkezeti for
mában. A fogyasztási tej árából kártalanítani kell 
az ipari tej termelőit. A kérdőihez Veszprémme- 
gyéből Szdvozd Rihárd gazd. főtanácsos szólott s 
hibáztatta, hogy az 5890-es tejrendeletel nem haj
tőit ik végre. Jogászi aggályok miatt tették tőnkre 
a tejárakat és halezer budapesti szatócs érdekének 
szempontjából irányítják az ország lakosságának 
többségi érdekeit. Holitscher Károly elnök kifej
tette, hogy az agrárálláspont sohasem irányul a 
közvetítő kereskedelem és az ipar ellen, de mikor 
a gazdák megélhetése forog kockán, megkövetelik 
a termelői önköltség feltétlen biztosítását. Ha a 
kisgazda 6 és fél fillért kap a tejé t, a bizomá
nyos nem kereshet ezen 4 és fél fillétt. A vajex-

Rádiók, fényképeid gépek,
am erikai Royal írógépek
részletfizetésre kaphatók 

kaphatók FODOR FER EN C  kőnjikereskedésóbtii

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

portot a Balkánra, Görögországba kell megkísé
relni, ott birkavajat készítenek, amit a külföld nem 
bir el. A budapesti betörötej oka, hogy a vidéki 
tejkérdés teljesen rendezetlen. Nikodém Mihály sze
rint a szövelkezeti eszmét sok faluban lejáratták. 
A tejárat nem utólag, hanem előre kell közölni a 
kisgazdákkal. Pápa vidékén 3 6 fokos lejért 6 5 
fillért fizetnek. A kamara teljes egészében elfogadta 
az Ormándy-féle tejjavaslatot s azt küldöltségileg 
nyújtják át az u| földmüv. miniszternek, akit ki
nevezése alkalmából táviratilag üdvözöltek. Mtlle 
Géza h. igazgató jelentést tett arról, hogy har
minchat község ínséges kisgazdái jutottak tiszán
túli szalmához, a kamara 1000 vagon szalma 
svájci exportjára kér engedélyi. Holitscher Károly 
és sokorópáíkai Szabó István eljártak a keresk. 
minisztériumban és a MAV-nál, hogy az inség- 
szalma-akció határideje ápr. 15 -ig meghosszabbit- 
tassék. Ezután még a zöldhilel akcióról és a föld- 
birtokreformföldek jut atottjajnak é dekében indí
tott akció sikeréről tárgyalt a népes tinácsfllés.

* A m ezőgazdasági helyzet. Halmi Nán
dor gazd. felügyelő, a vármegyei kir. gazd. fel
ügyelőség vezetője a közigazgatási bizottságban 
január haváról a következőket jelentette: A mező
gazdasági helyzetben a mull hónapban lényege
sebb változás nem történt, az évszakhoz képest 
aránylag enyhe időjárásban a gazdasági munká
kat zavartalanul lehetett folytatni. Figyelemreméltó 
azonban a csapadék teljes hiánya, ami nemcsak 
januárt, de általában az egész eddigi telet jellemzi, 
s ami, ha még sokáig tart, esetleg káros befo
lyással lehet a vet rményekre. Az őszi vetések ed
dig jól bírják a telet s a száraz fagyok szemmel- 
láthatólag kárt nem okoztak. A munkás- és érté
kesítési viszonyokban valamilyen mozzanat, vagy 
változás nem volt.

* Nagy kedvezm ények az O rszágos Me
zőgazdaság i Kiállítással kapcsolatban . Bpest- 
ről jelentik: Az ÖMGE rendezésében március 
17—21. napjain Bpesten lezajló Orsz. Mezőgazd. 
Kiállítás vásári forgalmának megkönnyítése végett 
a fölmivelési miniszter olykép kívánja előmozdí
tani a tenyészállatok beszerzését, hogy az OKH 
közvetítésével kamatmentes, u. n. jutalékos dllál- 
beszetzési hitelt engedélyezett. A magáitenyéiztők 
a kölcsönt 18 kónapra kapják s két egyenlő rész
letben fizethetik vissza 1932. nov. 30 -ig, illetőleg
1933. szept. 1.-ig, s csupán 1% kezeién jutalékot 
kell még ráfizetniük. Ezenkívül a földmüv. minisz
térium az általános színvonalat meghaladó minő
ségű és értékű tenyészállatoknak készpénzzel tör
ténő vásárlásinál, bizonyos árhatirok között, a 
vételár l(P k-át megtéríti. A kereskedelmi minisz
ter pedig — amint már részletesen jelentettük. — 
a MÁV és a DSzAV slb. vonalaira 50% kedvez
ményt biztosított a kiá lilásra utazóknak. A kiállí
tásra, az eddigi bejelentések szerint, 650 szarvas- 
marha, 820 seriéi, 250 juh, ezernél több baromfi, 
több száz galamb, házinyul és nagymennyiségű 
ló van fölszáll tésra előirányozva, ami a magyar 
mezőgazdaság élőerejének és élniakarásának a 
bizonyítéka. Bővebb felvilágosítással a rendező
bizottság (Bpest, IX Köztelek-u. 8 ) , Veszprémben 
a Veszprémvárm. Gazd. Egyesület szolgál.

* A gyüm ölcsös és zö ldségeskert aktuális 
teendőiről ir a Növényvédelem és Kertészet legújabb 
száma. K.tanítja az uj keit ulajdonost, hogy mi a 
teendője, ismerteti a gyümölcsfák ültetésének egy 
uj módját, a gyümölcsfák trágyázását, a korai 
konyhakerti termények nevelését, a gyümölcsfák 
sebeinek kezelésit stb. A két lapból a Növény vé
delem kiadóhivatala (Bpest, V., Földművelésügyi 
minisztérium) e lapra való hivatkozással egy al
kalommal ingyen küld mutatványszámot.
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* A iSldblrtokrendezés Ingatlanainak 
üzletszerű közvetítése. A győri Kettsk. is  Ipar
kamara közli: A földbirtokrendezés befejezésével 
kapcsolatos tennivalók ellátásáról széló 1931. 
XXXV. t.-c. 2. §. 3. pontja értelmében az Ingat
lanok forgalmának Üzletszerű közvetítésére, vagy 
ingatlanok Üzletszerű adásvételével foglalkozásra 
az engedélyt a földművelésügyi miniszter adja meg 
a azok, akik a törvény hatálybalépésekor e tevé
kenységgel iparigazolvány alapján foglalkoztak, 90 
nap alatt kötelesek engegélyt kérni, mert különben 
elvesztik a jogosu't-águkat. A törvény január 1.-én 
lépett hatályba. A Kereskedelmi és Iparkamara 
ezúton is felhívja az érdekelteket a terminus be 
nem taitisának következményeire.

6. (XXXIV, LVII.—7. Mám.)

IRODALOM.
(A m agyarország i W ashington ünnepsé

geket) Hegedűs Lóránt elmés tanulmánya vezeti 
be ez Ui Idők legutóbbi számában. Heraeg Fe
renc szépirodalmi hetilapja szépirodalmi részében 
Zilahy Lajos, Bibó Lajos, Farkas Imre, Ernőd Ta
más, Székely Tibor írásait olvashatjuk. Az .Amit 
mindenkinek tudnia kell" rovatban Konkoly Ele
mér dr. érdekes házasságjogi problémákkal fog
lalkozik. Bódás János a pápai kollégiumról Irt 
cikket. Krónikás a Kis Tárcában a .tárgyak rossz- 
indulatáénak tragikomikus kérdését világítja meg 
humorral. Az Uj Idők első receplpályáza át kisért 
országos érdeklődés folytán a szerkesztőség meg 
rendezte a második receptpályázatot is, amelyen 
olcsó, de ízléses és uj receptekkel lehel részlvennl. 
A beérkezeti receptek közlését az Uj Idők most 
kezdte meg. A hét eseményei képekben, ötletes 
fejlécek, időszerű és színházi képek, kedvelt rova
tok gazdagítják az Uj Idők-el, amelynek kiadóhi
vatala: Bpest, VI, Andrássy-ut 16., bárkinek küld 
díjtalan mutatványszámol. Előfizetése negyed
évre 6-40 P.

(Farkaskölyök próbák) a címe .Farkas
kölyök és Cserkészkönyvek" c. könyvsorozat 1—2, 
számának, amely megjelent a Gutenberg Kőnyv- 
kiadávdltalat R. T. (Bpest, IV. Eskü-ui) kiadásá
ban. Irta Geriilsen Vilmos vezérlarkas. A köny
vecske, amelynek 80 fillér az ára, ismerteti a 
farkaskölyök-mozgalom próbaszabályzatát. A far
kaskölyök-mozgalom Baden Powell nak, a világ 
főcserkészének zseniális agyából született, éppúgy, 
mint a cserkészet Céllá: előkészíteni a 8—12 éves 
finkat a cserkészet számára. A magyar farkaskö- 
yök-mozgalom megalapítója néhai Oabona István, 
Óabona Lajos kúriai bíró fia volt.

(Tizenkét napig .utazott" repülőgépen 
egy levél) a veszélyeztetett Sanghajból Bpestte. 
A borítékon 16-féle bélyegző van s igy meg lehet 
állapítani, hogy 12 napon át repülőgépen szállí
tották és a postaköltség 45 P  volt. A levélben egy 
Sanghajban élő ujságiró nagyon érdekes képeket 
küldött a Tolnát kitdglapjd-nek a kínai-japán há
borúról.

Anyakönyv.
SíBIetés: Vcinberger Hermán róffokeresk. és Veisz 

Ella fia Dezső izr. — Kertész Jenő keresk. és Stern Róza 
leánya Boriska Alojzia izr. — Perei János kir. tszéki al
tiszt és Ruzsovits Róza fia János r. k. — Szecsódi József 
fm. napsz. és Frick Terézia leánya Ilona r. k. — Tóth László 
kályhás-s. és Láng Mária leánya Mária Magdolna r. k. — 
Illés István áll. utkaparó és Mihályik Erzsébet leánya 
Mária Magdolna r. k. — Jaskó Antal fm. napsz. és Párét 
Mária leánya Anna r. k. — Kauker János napsz. és Sza
kács Teréz leánya Terézia r. k. — Mórocz János földm. 
és Horváth Lidia fia Károly r. k.

Halálozás Viz Mária piaci árus 83 é., r. k. — özv. 
Árvái Gyuláné Káposztás Mária fm. napsznó 56 é., r. k.
— Palaczki István 17 h., r. k. — Cisszár Gyula ny. csendőr- 
százados 65 é., ref. — Fischli Károlyné Sándor Erzsébet 
78 é., r. k. — özv. Horváth Jánosné Móré Erzsébet fm. 
napsz.-nö 78 é., r. k — Révhelyi Mihály tanuló !8 é., r. 
k. — Órám Ilona 16 h., r. k. — Nyári Dénes népzenész 
17 é., r. k. — Habi István városi kézb. 47 é., r. k. — özv. 
Schindler Györgyné Venczli Mária 78 é., r. k. Németh 
Sándomé Szántó Krisztina 40 é., r. k. — Preininger Ven
del fm. napsz. 71 é., r. k. — Fehér Gyula kertész 58 é., 
r. k. — Gáspár Árpád 5 h., rk. Vaczola Anna 7 h., rk.
— Kovács Péter napsz. 79 é., ág. h. ev. — Kutasi Sán
dor fm. napsz. 79 é., ref.

Házasság: Lendvai István (őzv.) népzenész r. k. és 
Zsargó Zsófia szakácsnő ref. — Erdős Imre magánhiv. 
és Széphegyi Julianna izr.

A  V E S Z P R É M V Á R M E G Y E
szerkesztőségének és kiadóhivatalénak 

telelonszáma 66.

M eghívó.

i  D evecssrl T a k a ré k p é n z tá r  R é s z v é n y tá r s a s á g
1932. m ir e .  2 .-á n  d. a. 10 ó ra k o r

saját székhálának tanácstermében tartja

59. évi rendes k ö z g y ű l é s é t ,
melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

Tárgyak:
1. A jegyzókönyv vezetésére egy, hitelesíté

sére két részvényes elnöki kinevezése.
2. Az Igazgatóság és felűgyeló.blzottság évi 

jelentései.
3. Az 1931. év mérlegének helybenhagyása és 

a felmenlvény megadása.
4. A tiszti nyeremény hovaforditása.
5. Az igazgatóság és az ügyvezető igazgató, 

valamint egy felügyeló-biz. tag választása.
6. Alapszabályszerűleg beadott indítványok 

tárgyalása.
Keit Devecserben, 1932. február 17.

Az Igazgatóság.
Jegyzet: Az eredeti mérleg, nyereség- és 

veszteség-számla, valamint az igazgatóság és a fel- 
űgyeló-bizctiság eredeti évi jelenlései a közgyű
lési megelőzőleg 8 nappal az intézet hivatalos he
lyiségében megtekinthetők.

Az alapszabályok 11. §-a értelmében a köz
gyűlésen az a részvényes bír szavazati joggal, aki 
az intézet könyveiben a közgyölést megelőzőleg 
legalább 30 nappal nevére jegyzett részvénnyel bír 
és ezt legkésőbben egy nappal a közgyűlés előli 
az intézetnél letétbe helyezi. 54

A Devecseri Takarékpénztár Rt. mérlege 
1931. december 31.-én.

Vagyon:
Készpénzben ............................. P 24 280 21
Értékpapírokban .................... 1.784 79
VáliótSrca..................................... 1,028 359 48
Segélyegyleti köfelezv.................. 45 974 56
Folyószámlái adósok ........... 49.382-23
Ingatlan ..................................... 12 075 80
Valuták és ércpénzek ............ 1.191 04
Bútor és felszerelés.................... 1 —
Előre fizetett visszl. kamat „ 3 337 10

Összesen : P 1,166 386 21
Teher :

Részvénytőke ............................. P 100 000 —
KolOnlaitalék ............................. 34 270 82
Tőketartalék ............................. 18 129 18
Nyugdijtartalék............................ • 5.194 76
Jólékonycélu alap .................... 227 66
Fel nem vett osztalékok ............ 621-16
M. kir. k incstár............................ 1.094 95
Vegyes tartozások .................... 177 92
Takarékbetétek............................ 491 783 01
Önsegélyző h e ti te k .................... 30 746 77
Folyószámla belétek.................... 49 065 09
Hitelezők ..................................... 36 534 36
Visszleszámitolt váltók ........... 357 208 55
Előre beveti kamat .................. 14 10420
Egyenleg, mini nyeremény ... m 27 227 78

Összesen: P 1.16638621

Nyereség- és veszteség számla 
1931. december 31.-én.

Veszteségek:
Állami adók ............................ P 9 937 73
Állami illetékek............................ 291 57
Forgalmi a d ó k ............................ 85 07
Beiéi kamat illeték .................... 2249 05
Tőkésített kamatok .................... 40.298 15
Kifizetett belét kamat ............ 4 682 48
Viuzleirámit. kamat ............ 31 814 35
Fizetések ..................................... 11 .616 '-
Üzleti költség ............................ 5.135 81
Leírások ..................................... 926 82
Egyenleg, mint nyeremény___^ • 27 227 78

Összesen: P 134 264 81
Nyereségek:

Kölcsönök kamataiból ............ P 120.160 65
Késedelmi kamatokból ............ 761 28
Jutalékok és dijakból ........... 3,42081
H ázbérből..................................... 9 6 0 -
Átmeneti kamat különbözet ... 6.987 75
1930. évről áthozott nyerem. ... m 1 974 32

összesen: P 134 264 81

Hirdetmény.
A Szenlgáli Nemesi KOzbirtokosság 

Szentgál község határában fekvő erdejében 
kitermelendő, mintegy 
700 m 1 k ő ris  és SO na3 s z il-m ű fű  

és 2 3 00  m  vegyes-tO zifára  
ezennel zárt írásbeli árveréssel egybekö
töd szóbeli nyílt árverést hirdet.

Az árverés 1932. évi február hó 
22.-én d. u. fél 3 órakor fog megtartatni 
Szentgál községházánál.

A zárt írásbeli ajánlatok az árverés 
előtt a nemesi közbirtokosság elnökének 
kezeihez küldendők.

A kitermelendő fa-anyag Herend va
súti állomáshoz 6 km.-nyíre fekszik.

Bővebb felvilágosítást a veszprém-fel- 
sővidéki m. kir. erdőhivatal és a nemesi 
közbirtokoság nyújtanak, ahol az árverési fel
tételek is megtekinthetők és beszerezhetők.

Szentgál, 1932. február 5.-én.
Beretz Pál

50 közhírt, elnök.

V e s zp ré m  m egyei vá ro s  
legforgalm asabb helyén
portálos és Qvegktrakatos,

üzlethelyiség
m á ju s  l . - r e  k ia d ó
Bővebbet Fodor Ferenc könyvkereskedőnél Veszprém.

Gizella-tér 7. szánra
h á z b a n  e m e le t i  lakás, 51

igénylő kívánsága szerint átalakítva

■  kiadó. ■
Bővebbet: dr. Köves Jenő ügyvédnél.

K iadó  
Rákóczi-utca I. sz.

dr. Rosenberg Jenő-féle házban

I. emeleti 2  szobás, előszobás lakás.
Irodahelyiségnek a lkalm as. 4«

M egyeház-utca  3. s z . a la tt levá

májas 1-re kiadó. «,
Bővebbet Vég Izidor háztulajdonosnál.

Eredményesen hirdethet a
Y eszprémvármegy ében.

Rádió részletfizetésre Fodornál!
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptuiajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóválialat.


