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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni OrOk Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

mindig egy-egy magyar életébe kerülő, úgyne
vezett „határincidens“-ei, hírlapi rágalom had
járata, amikről a  képviselőházban külügymi
niszterünk éppen a napokban méltó kritikát 
mondott, valamint Benes urék állandó éskáló- 
dásai is ennek a szünetnélküli harcnak a  tü
neteit mutatják, ó k  eilenreviziónak nevezik ezt, 
de tulajdonképen nem egyéb a rosszlelkiisme- 
retü rablók rémületénél, ami tizenöt évi rettegés 
után most különösen azért szállta meg őket. 
mert a Gömbös-kormány immár nyíltan is a 
programjába vette — habár teljes békés szán
dékai hangoztatásával, — a trianoni szerződés 
revízióját, és mert a külföld legtekintélyesebb 
államférfiéi és politikusai is mér annak elkerülhe
tetlen volta mellett nyilatkoztak. Így legutóbb Cur- 
chil lord, aki az angol parlamentben nyíltan kije
lentette, hogy az európai békének alapföltétele, 
hogy Erdély mostani helyzetéből kiszabaduljon.

Különösen ennek az angol államférfiunak 
nyilatkozata találta szivén „Nagy Romániá“-t 
s ez a m agyarázata, hogy az „Universul“ c. 
oláh lap áll az „ellenrevizió" élén. mint fő
szervező. És lehet-e egyébre, mint brutális 
eszközökre számítani ott, ahol a románok irá
nyítják a dolgokat ? Csakhogy tévednek elbiza
kodott szomszédaink, ha azt hiszik, hogy mi az 
ökölmutogatásoktól rögtön hanyatte'sünk és 
ijedtünkben azonnal lefogunk mondani Nagy- 
M agyarország visszaszerzésének reménységéről. 
A magyar kormány már erélyesen tiltakozott 
és elégtételt követelt az otromba merényletért, 
ami csak elkeseredésünk fűtésére és annak 
a szila. J  elhatározásunknak a fokozására a l
kalmas, hogy a trianoni gyilkos „béke" meg
változtatására minden lehető eszközzel töre
kedni fogunk és addig nem nyugszunk, amig 
az be nem következik.

Nekünk, veszprémmegyeieknek éppen ka
póra jött a kolozsvári tüntetés. Vasárnap lesz 
Veszprémben a Magyar Revíziós Liga szervez-

kedő naggyülése és annak bizonyítására, hogy 
Trianon revíziójára igenis szükség van, mi sem 
alkalm asabb, mint ez a  merénylet. Szeretnők, 
ha annak főrendezői látnák és hallhatnák majd 
azt a lelkesedést, amivel a vérig sértett, fölhá
borodott magyarság követelni fogja a  revíziói, 
de amely tüntetés mégsem fog olyan alacsony- 
rendű indulatokat elárulni, mint a románoké, 
hanem nemzetünkhöz illő méltóságteljes lesz.

— chl.—A kolozsvári eset.
Az az elvetemedett merénylet, amit az 

o láh  csőcselék Kolozsvárott a magyar konzu
látus ellen elkövetett, bár fölforralja vérünket, 
nem hat reánk meRlepetésszerüleg. Sőt — meg- 
valljuk — azon csodálkozunk, hogy csak a 
m agyar címert tépték le és a román zászlót 
tűzték ki, hogy csak gyújtogattak s nem gyil
koltak és raboltak is egyúttal. Aminthogy azt 
is csodálkozással olvastuk, hoRy a  Nagyvára
don legutóbb rendezett „ellenreviziós" nagy
gyűléskor az odarendelt román diákok, a  Titu- 
lescuék által büszkén hirdetett „román kultúra" 
virágpalántái nem törtek be néhány magyar 
fejet, ahogyan évekkel ezelőtt rendezett anti
szem ita zavargásaik alkalmával az ottani zsi
dókkal tették. A bocskoros nemzet hős fiaitól, 
akik 48-ban a magyar falusi lakosságnak ele
venen a kezét és lábát fűrészelték le. s akik 
a  világháborúban árulással, tolvaj módjára tör
tént settenkedéssel tudtak csak magyar terü
letre beférkőzni. — ugyan hogyan is várhatnánk 
nem esebb és finomabb harcmodort ?

Mert harcról van itt szó, a Trianonban 
csupán a rabló szomszédoknak megengedett s 
általuk úgy gazdasági, mint a magyarság egy
házi, tanügyi s más téren való üldözésével 
kitartóan tovább is folytatott harcról, és legföl
jebb  most csak a tempót erősitik, hogy az igájuk
ban görnyedő magyar testvéreinket s azokon 
keresztül minket megfélemlítsenek. A szerbek

A  Magyar Revíziós Liga  
Veszprém megyében.

Ahogyan már legutóbb is jelentettük, a Ma
gyar Revíziós Liga most a vidékre is kiterjeszti 
propaganda mozgalmát, hogy még erősebbé és 
hatásosabbá tegye szervezetit, amelynek a Tria
nonban rajtunk elkövetett égbekiáltó igazságtalan
ságnak orvoslása a célja. Ezokból kívánja most 
az egész Veszprémmegyére kiterjedő tagozatát ki
építeni s ennek alapvetője lesz az az impozáns
nak ígérkező naggyűlés, amit december 4. én, hol
nap vasárnap délelőtt a helybeli színházban fog
nak megtartani.

Semmi kétségünk aziránt, hogy a Revíziós 
Ligának ez a megmozdulása siker íekintetében 
mé tán fog sorakozni a csonka ország más vidé
kein már elért nagy eredményeihez, hiszen Vesz
prém megye és Veszprém város hazafias érzésű 
közönsége kisebb jelentőségű hazafias megmoz
dulásoknak is mindenkor lelkese í állott a zászlója 
alá. Hát most, amikor a régi Nagy-Magyarország 
visszaszerzéséért s az egész magyar nemzet élet- 
lehetőségéért, boldogabb jövendőjéért kell sikra- 
szállni 1 Bizonyosra vesszük, hogy a lelkesülő, 
meggyőződéses magyarok hatalmas tömegei fog
nak tüntetni a naggyíílésen a revízió gondolata 
mellett és sietni fognak csatlakozásukkal támogatni

Ő szi szé l.
Hervadt világ, hulló levél,
Zord, süvöltő, őszi szél.
Elmu lett a tavasz, a nyár,
Itt van az ősz, jó a (él.
Vén platánok levelei 
Hullanak már a földre,
Behavaz majd a tili szél
És eltemet örökre. Séd.

Barátnők.
Irta Kovácsné Takáts Irén.

Egy levél fekszik előttem, elhunyt édesanyám 
barátnője ir ta :

— Kis leányom, írjál már elbeszélést a te 
jó anyádról és rólam, azaz a mi barátságunkról.

Ez öreg szív kedves kérésére mi legyen a 
válaszom? Nem sokáig gondolkodom, toliam fe
kete belüket ir a fehér papirra, pedig a szivem 
piros vércseppjeivtl irom ezt a kis töiténetet.

Volt egyszer két jó barátnő, nem a mai vi
lágból valók, még a régi önzetlenebb, igazabb 
életből, a barátságuk őszinte s alapja a szeretet volt. 
Nemcsak mint bohó gyermekek játszottak együtt, 
de mint ifjú leányok is együtt járták az élet útját 
* egymás iránti mély vonzalmuk a végső öreg
ségig kísérte őket.

Az egyik férjhez ment, gyermekei lellek. A má
sik magánosán éldegéli. Lakóhelyük távolodon 
egymástól, így találkozásuk ritkább lett, de levél
lel gyakran felkereslék egymást. Az asszony élete 
változatosabb volt, leveleiból hol bú, hol órSm 
csendült és ezek a levelek a magános baiátnó 
életét is kiszínezték.

Az anya irta:
— Szereteti kis leányom jól tanul. — Ilyen

kor a barátnő is örült. A másik levél a gyermek 
belegségéról számolt be s a leánybatálnő aggodal
masan, lázasan várta a további értesítési.

Az évek múllak. Az anya boldogan újságolta 
a leányka férjhezmenetelét s a barátnő is őrült, 
— teljes szivével csüngő t az anya gyermekénke
dig nem is ismerte, gyermekkorában tállá csak. S 
mikor az édesanya lehunyta örökre szemeit, a le
ány végtelen fájdalmával gyászolta.

Az anya fent az égben, az Úristen trónusa elé 
járult:

— Jóságos Teremlőm, szép itt, jó itt fényes 
angyalaid társaságában, de az én szivem mégis a 
főidre vágyik a gyermekem után.

Az Ur széli:
— Hisz luivilági szemeiddel láthatod, le 

nézhetsz a földre.
Az anya esdekell:
— Közelében szeretnék lenni, csak néha- 

néha tanácsokkal ellátni és végtelen anyai szere-

tetem éreztetni vele, hogy ne érezze annyira annak 
hiányát.

A Mindenható meghallgatta a jó anya kéré
sét és így szólt:

— Lelked leszállhat és egyesülhet egy földi 
lény leikével és azon keresztül közeledhetsz gyer
mekedhez.

Az anya tulvilági szárnyaival a földre szál
lott. Bolyongott, gondolkodott, merre menjen, egy
szer csak gyorsan repülve betért a jó barátnője 
hajlékába s annak leikével egyesülve figyelte sze
retett leánya életét.

S a leányt, nagy gyászában vigaszt keresve, 
valami vonzotta, hogy Írjon édesanyja barátnőjé
nek s a levélbe bele sitta fájdalmát, gyásza. És 
az válaszolt öreges betűkkel, vigasszal, szeretettel 
tele. Gyakori leit köztük a levélváltás, az árva az 
ismerős betűkből édesanyja írásához való hason
latosságot fedezte fel s jól esett szivénék, mikor a 
levél ilyen hangon szólt hozzá :

— Kis leányom, ha bajod, bánatod van, csak 
fordulj felém.

Az anya-sziv csodás és szent, még a túlvi
lágról is, a földön élő barátnőjével való ölelkezés
sel vigaszt tud nyújtani gyermekének.

A kis elbeszélésnek vége, lelkemből, szivem
ből Íródott.

(ö) [ö]
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munkájában a Revíziós Ligái, amelynek eddigi 
munkáját, terveit és elgondolásait nem kisebb nevű 
emberek, mint Lukács GySrgy, külügyi politikánk 
lankadatlan buzgalmu harcosa, Szudy Elemér, a 
ragyogó tollú író és publiciszta és Nagy Emil, a 
MANSz estélyén nemrégiben viharosan ünnepelt, 
tósgyükeres magyar politikus, a magyar gondolat
nak szóban és írásban meggyózó erejű képvise
lője fognak ismertetni. És bizonyára senkire sem 
téveszti el hatását az, hogy a veszprémmegyei 
revíziós mozgalom é én dr. Kenessey Pongrác, vár
megyénk Bnzetlen tiszteletiéi és szeretettől Övezett 
főispánja áll, aki a honszereiem tüzétől fűtött ma
gyar szivének egész melegével szól vármegyéje 
közönségéhez, amikor lelkes szavakkal hívja őket 
a Revíziós Liga lobogója alá a falragaszokon is 
megjelent meghívón, amely a következőképen 
hangzik:

Meghívó. A Magyar Revíziós Liga Veszprém
ben, 1932. december 4.-én, vasárnap d. e. II óra
kor a Pelöfi-szinházban gyűlést tart a következő 
programmal: 1. „Magyar Hiszekegy", énekli a 
veszprémi dalárdák összkara. 2, Dr. Csiba Mór 
min. tanácsos üdvözli a Magyar Revíziós Liga 
központi kiküldötteit. 3. Lukács György b. t. t ,  
ny. miniszter beszédet mond. 4. Ammer: .Nem, 
nem soha !*, énekli a veszprémi dalárdák össz
kara. 5. Szudy Elemér ny. miniszteri tanácsos be
széde. 6. Nagy Emil v. miniszter, országgyűlési 
képviselő beszédet mond. 7. Határozati javaslat a 
Magyar Revíziós Liga megyei tagozatának meg
alakítására. 8. .Himnusz", énekli a veszprémi da
lárdák összkara. Felkérem a vármegye hazafias 
közönségét, hogy a trianoni gyalázat elleni tilta
kozás jeléül tartandó és országunk integritásának 
kiépítését, valamint az ellenünk elkövetett igazság
talanság orvoslását, [elszakított területeinkkel való 
egyesülést és mindnyájunk kenyerét éa megélhe
tésé* célzó ezen ünnepélyes gyűlésünkön megje
lenni szíveskedjék. Felkérem különösen az egye
sületeket, hogy kiküldötteik utján e gyűlésünkön, 
lehetőleg zászlók alatt magukat képviseltetni mél- 
tóztassanak. Sem külön meghívót, sem jegyet nem 
bocsátunk ki, mindenkit örömmel látunk és hívunk. 
Hazafias üdvözlettel Veszprém, 1932. november 27. 
Dr. Kenessey Pongrác főispán.

Pápa város inségakciája.
Pápától jelentik: Pápa város képviselőtestü

lete kedden dr. Uzonyi Kálmán h. polgármester 
elnöklése alatt rendkívüli közgyűlést tartott, ame
lyen a polgármester kisebb jelentőségű bejelenté
sei után kimondotiák, hogy az üresedésben levő 
polgármesteri állásra a pályázatot december 31,-i 
lejárattal meghirdetik. E'határozták, hogy két köz- 
igazgatási gyakornoki állást rendszeresítenek havi 
80 P  fizetéssel, A mozié piti külön bizottságba ta. 
gokul beválasztották Bőhm Samut, Fábián Károlyt, 
dr. Győrke Sándort, dr. Fehér Dezsőt, vitéz Kar- 
csay Bélát, dr. Kőrös Endrét, dr. Sulyok Dezsőt 
és Wittmann Ignácot. Bejelentette a h. polgármes
ter, hogy dr. Csehszombathy László ügyvezető or
vos benyújtotta nyugdíjazás iránti kérelmét. A köz
gyűlés a kérelmet teljesítette s dr. Kőrös Endre 
felszólalására a nyugalomba vonuló kiváló orvos 
és emberbarát érdemeit jegyzőkönyvben örökítették 
meg. Helyettesilésével dr. Wellner Sándor v. tiszti 
orvost bízták meg.

Legfontosabb tárgy az 1932—33. évi Ínség- 
akció és annak költségei tárgyában előterjesztett 
polgármesteri javaslat volt, amelyet dr. Tömör 
Dezső v. jegyző ismertetett. Az inségakcióra mint
egy 110000 P re van szükség s a fedezet cca 
100.000 P, 10.000 P-t pedig államsegélyből re
mélnek. Mintegy 450 ember két lurnusban heten- 
kint felváltva részesül segélyben, illetőleg az 
inségmunkában. Dr. Sulyok Dezső és dr. Fehér 
Dezső hozzászólása után kimondották, hogy az 
idén nem aprózzák el a munkálatokat, hanem 
maradandó inségmunkákat végeztetnek, mint pl. 
a Cinca beboltozása, a kertvárosrész több ulcájá.

nak és kocsiuljainak kőburkolása, stb. Ruip Jenő, 
Szalay Lajos felszólalásai u'án Nánik Pál az utcán 
kolduló 8erdületlen gyermekekre hívta fel a figyel
met és kérte, hogz ezekre is terjesszék ki az Ínség- 
akció áldásait. Ezután a sorompó vámdijakat le
szállították, majd elintéztek több lakbér'eszálliHsi 
kérelmet, végül megállapították az 1933. évi viri- 
lisek névsorát.

Napirend előtt Bőhm Samu azt ké te, szó
lítsa fel a hatóság a lakosságot, hogy mindennemű 
szükségletét helybeli kereskedőktől és iparosoktól, 
illetőleg piacról szerezze be. Ruip Jenő a bolgár 
kertészek bérletének meghosszabbilása ellen szólt, 
Ssalay Lajos a Perulz szövőgyár pénzt irának az 
OTI-ba való beolvadását sürgette.

A „nemzeti munkaterv“ egyezik 
a gazdák fölfogásával.

A G azdakam ara Igazgatósági- és  közgyűlése.

Győrről jelentik: A Felsődunánluli Mező- 
gazdasági Kamarának gróf Khuen-Héderváry Ká
roly elnöklésével lefolyt igazgatósági ülése a Göm
bös-kormány nemzeti munkatervéiek gyakorlati 
elősegítésével foglalkozott. Dr. Ormándy János 
gazd. főtanácsos, kamarai igazgató ismertette a 
nemzeti munkaterv 46—82 pontjait, majd hit 
pontban ismertette azokat a kívánságokat, amelye
ket a mező- é t közgazdasági célkitűzések meg
valósítása terén a kamara alapelvek gyanánt kí
vánt leszögezni. A gazdakivánságokal, amelyek lé
nyegükben megegyeznek a kormány szándékaival, 
a közgyűlés egyhangúlag magáévá tette.

Az elnök hangoztatta, hogy a termelő és fo
gyasztó közé ékelődő rengeteg mesterséges aka
dályt (közbeeső vámok, városi illetékek, adók, szál
lítás stb.) fokozatosan le kell bontani, de vigyázva, 
nehogy a mezőgazdasági kivitelnek kárára legyen. 
Rámutatott még, hogy az ipar és kereskedelem ér
deke nem mezőgazdaság ellenes, sőt az csakis a 
megdermedt fogyasztás megsokszorozása lehet. Dr. 
Mohácsy Lajos ev. lelkész, a veszprémmegyei kis 
gazdapárt alelnöke (M arc a Igergely i) szerint a nem
zeti munkaterv értéke a gyors gyakorlati keresztül
viteltől függ. A kapitalista tőkének a kisfogyasztók 
kizsákmányolása kárhozatos gyümölcsöket fog te-

- M illió k  k e d v e lik  ás fo g y a sz tjá k  
a  k itű n ő  íz ű  B io k m a tt
a l  k o rk á t

M egkím éli m agát 
aa után mátoktól, ha oatédl B i o k  m a t t i é t  
kér ém czak orodotl ez o magba a fogadta oL

remni, ha ideiében nem alkalmazkodik a viszo
nyokhoz. Védelmet sürgetett az ellen, hogy a kor
mány telepítést terveit egyes élelmeskedók a vidé
ken máris gyümölcsöztetek, de a föld népének ro
vására. Az igazgatósági ülés ezután úgy határozott, 
hogy a nemzeti munkatrrvvel kapcsolatos konkrét 
javaslataival külön kölön előterjesztéssel fordul a 
kormány illetékes tagjaihoz.

A Gazdakamata éves közgyűl lsén is gróf 
Khuen-Héderváry Károly elnökölt és szélesvonalu, 
tárgyilagos megnyitójában a mezőgazdasági hely
zet képét s az orvoslás módjait vázolta. Kijelen
tette, hogy Gömbös Gyula nemzeti munkatervinek 
agrárpontjai teljesen megegyeznek a gazdaközönség 
fölfogásával s ezért az annak megvalósításához 
szükséges bizalmai a kormánynak nyugodtan elő
legezhetik. Hangsúlyozta a külföldi piacok szapo
rításának s a deviza-gazdálkodás jelenlegi rend
szere megreformálásának szükségét, majd reámu
latott, hogy a mezőgazdasági üzemi cikkek közül 
a szabadversenyü iparcikkek indexe az 1927. évi
hez képest 65, a kartelizált cikkeké pedig 105. 
Örvendetesek az osztrák kereskedelmi szerződés 
és a kecsegtető olasz tárgyalások.

R á d ió k , fén ykép ezd  g épek ,
a m e r ik a i R o ya l Író g é p e k
részletfizetésre

kaphatók FODOR FEREHC könyvkereskedésében

Z O N G O R Á J Á T
M 9 c s a k  o t t  vegye, ahol a c ég  é v t iz e -  

JBE& d e s  fe n n á llá s a  annak minőségéi 
g a r a n tá l ja ,

200 darabból álló rákiáram, mélyen le- 
szállított áraim, legjobb minőségű gyárt

mányaim minden igényt feltétlen kielégítenek. 
K e d v ező  f iz e té s i  fe l té te le k .  
P ia n in ó k . H a rm ó n iu m o k . 289

UHUMAT aranykoszorusmester> Magyarországleg- 
1/ÜjIltIIAL nagyobb zongoraüzeme, Budapest, Vili., 
Rákóczi ut 19. félemelet. 45  é v e s  c é g .

Örmándy János igazgató a jövő évi költség
vetést terjesztette elő és ismertette a kamara mun
kaprogramját, amelynek gerince az értékesítés elő
mozdítása 8 a termelés szükségszerű átszervezése 
és olcsóbbá tevése. A belső piacrendezés terén az 
adóterhek arányosítását, az adórendszer egyszerű
sítését s főleg a gazdaadósságok végléges és sür
gős megoldását hangsulyozla és az utóbbi érde
kében a kamara táviratilag fordult az igazságügy- 
miniszterhez.

Az előterjesztéseket kővető élénk vita során 
dr. Pálkai Lajos nagybérlő (Pápa) a mezőgazda- 
sági géphitelekből eredő végrehajtások fölfüggesz- 
tisét s egy ecilból megszervezendő vegyes bíró
ság állal gyors és kérryszeregyezségszerü likvidi- 
ciót inditváayozott. Dr. Mohácsy Lajos pedig a 
gyümölcstermelés megvédésére a növényvédelmi 
kartel megrendszabályozásál, illetőleg a külföldi 
gyümölcsvédőszerek szabad behozatal át sürgette. 
Ezután a közgyűlés a köllségve é ,t és határozali 
javaslatot, a kiegészítő indítványokkal, egyhangúlag 
elfogadta. Mllle Géza h. igazgató javasla'ára az 
Orsz. Mezőg. Kamarába a kisorsolt 7 rendes éa 
6 póttagot újra megvá'asztották, kültag lett Vesz- 
prémmegyéből dr. Pálkai Lajos.

A csaknem valamennyi kamarai tag részvéte 
mellett lefolyt közgyűlésen Veszprém megyéből, 
a már emlitelteken kívül, jelen voltak: Holit- 
scher Károly gazd. főtanácsos, országgyűlési kép
viselő, a Veszprémvármegyei Gazdasági Egyesüelt 
elnöke és a kamara alelnöke (Csetény), Sza
badhegy Elemér (Nagydém) és Szávozd Rihárd 
(Weim-pta) gazdasági főtanácsosok, dr. Jókay -Ihász 
Miklós (Lörinte-pta) és Gubicza Ferenc (Bakony- 
szenllászló) volt országgy. képviselők, a gazd. 
egyesület alclnökei, Antal Lajos c. kanonok (Somló- 
vásárhely), Hunkár Andor (Szolgagyői), Haidekker 
László gazd. tanácsos, püspöki urod. számvevő él 
Töpler Ernő gazd. egyes, titkár (Veszprém), Vécsey 
Tamás (Mezőlak).

H Í R E K .
— A korm ányzó névnap ja. A magyar hű

ség, hála ér szeretet minden esztendőben ünneppé 
avatja viléz nagybányai Horthy Miklósnak, Magyar- 
ország kormányzójának december 6. i nevenapját. 
Ezek az érzések, amelyek a legszebb emberi tulaj
donságok közé tartoznak és — hála Istennek — 
mélyen gyökereznek a magyar nép szivében, nem
csak akkor nyílják ki virágukat, amikor a derű 
ténye ragyog le ránk, hanem az élei ködös, borús 
napjaiban is. Sőt míné! több és súlyosabb meg
próbáltatást kell elviselni ennek a nemzetnek, tag
jai annál melegebb ragaszkodással vonzódnak az 
államfőhöz, akinek mindenekfölötl álló nagy haza
szeretete, bölcs előrelát Isa, megingathatni in jellem- 
szilárdsága és vasakarata egyszer már diadalmas
kodott a rombolás gonosz szellemei fölött és hű 
magyarjait egy tisztább levegőre vezelle. Most, 
amikor a gond és küzdelem nehéz napjaiban a 
lesi és létek hiénái isméi acsarkodva fenik a fogu
kat a nyomorúság áldozataira és Üvöltésük immár 
az egész világol betölti, a magyar lélek isméi csak 
Horthy Miklós magas személye felé tekint, aki
nek változatlanul egyenes irányú, határozott vonal
vezetésű országosából erői, bizalmat és megnyug
vást merít. FenkölllelkU feleségének szegényeket 
kulatő, jóságos szeméből pedig a szeretet sugá- 
rozik minden magyarra, akik a névünnepen áldó 
imádságukba foglalják a kormányzópárnak min
denkor csak hódolattal és őszinte szeretettel ki
ejtett nevét.

Kedden, a kormányzó névnapján a veszprémi 
templomokban, a hatóságok képviselőinek részvé
telével, hálaadó istentiszteletek lesznek. És pedig 
a róm. kai. székesegyházban reggel 9 órakor, a 
református és evangélikus templomokban d. e. 
10 órakor.



1932. december 4. VESZPREMVARMEGYE (XXXIV. LVI1.-48. szám.) 3.

Legszebhb ajándék a

homocord
lu xu s  g ra m o fo n  
tá s k a g é p

Kapható olcsó készpénzáron és 7 havi rész
letre minden szaküzletben!

Ara: 9 9  P. M ú ló  a já n d é k  h e ly e t*  
358 m a ra d a n d ó t  v egyen  I

— Szem élyi h írek . Dr. Roll NSndor me
gyéspüspök csütörtökön Bpsstre utazott é t meg
jelent a kormányró előtt, hogy magas kitúrt.tétéi 
megköszönje. — Dr. Horváth Lajos, a vármegye 
alispánja héttő óta a pápai (ősze I gabirói, majd a 
polgármesteri hivatalban tarlóit hivataIvizsgá'atot. 
Ma szombaton érkezik haza. — Csajdghy Károly 
kúriai bíró, a veszprémi Ifirvénysrék elnSke a 
mulihften Devecserben, a já ásbiróságnál taitott 
hivatalvizsgálatot.

— A főispán u tazásai. Dr. Kenessey Pong
rác, vármegyénk főispánja kedden Bpeslen jáit, s 
ett a beiUgyminisrtériumban tárgyalt a vármegyei 
költségvetés ügyében. A főispán csütörtökön ismét 
Bpestre utazott, amikor meg a kereskedelmi mi
nisztériumban folyt,tolt megbeszéléseket a bpest— 
gyflr—zirci ut Ügyében. Pénteken pedig Pápára 
utazctl a főispán, ahol a fOszolgabirói és polgár
mesteri hivatalvizsgálatokon veit részt.

— A m egyéspüspök adom ányai az in- 
ségakcióra . Dr. Roll Nándor megyéspüspök Vesz- 
prémmegyében Honhy Miklósné kormányzóné sze
gényakciójára 400 P t küldött. A veszprémi szegény
akciót a kOvttkezó adományokban részesítette: 
400 m. fa, 10 mm. búza, több rrársa bab, lencse 
és borsó. Ezenkívül még a tapolcai és sümegi 
szegények részére is nagy természetbeni adományo
kat adóit, hallgatva jóságos szive sugallatára.

— Gömbös Gyula m unkaadókhoz Inté
zett fö lh ívásának eredm énye. A miniszterelnök
nek a munkaadókhoz in ézctl fölhívása nyomán, 
amint ismeretes, a munkaalmak szaporítását a 
kereskedelmi miniszter a gyárvá lantoknak is fi
gyelmébe ajánlotta és vármegyénk! iparvállalatai 
igyekeznek is a kormány intencióinak megfelelni. 
Arról értesülünk, hogy a Htrendl Porcelldngyár is, 
amely a tavasszal csupán 40—50 munkást fog
lalkoztatott, éppen a munkások foglalkoztatása 
érdekében most ismét 70—75 főre enult t át szám - 
mai dolgozik. Reméljük, hogy vármegyénk más 
iparvállalatai és egyéb munkaadói is megszívlelik 
a kormány buzdító fölhívását,

— Rótt N ándor m egyéspüspOk bécsi 
e lőadása. Dr. Roll Nándor megy érpüspök. a bécsi 
Magyar Kollégium igazgatójának felkérésére, a jövő 
bélen Bécsbe ulazik, hogy oll előadást tartson. 
Előadásában foglalkozni fog a mai mostoha idők
nek a telkekre való hatásával.

— A Holtenau- ház tragédiáját és a boldog
sághoz vezető tüskés, nehéz ulal tírja elénk Gert 
Rothberg uj könyve. Kél férfi, két nő sorsa fonódik 
csaknem megoldhatatlhan csomóvá. Megjelent a 
Ml Ilid k KtSnyvt, ára 20 fillér. Kapható mindenütt. 
Állandóan keresztrejtvény értékes dijakkal.

— A Mária Társulat tagjai december 8. án 
a reggel 8 órai szentmisén végzik közős szentál
dozásukat az Irgalmasnővérek kápolnájában. D. u. 
4 órakor ugyanott litániával és szentbeszéddel kap- 
csolatban ünnepélyes tagföl vétel lesz. A tagokat 
és hozzátartozóikat ezúton hívta meg a vezetőség.

— A hű ség  jutalma. Zl/cről jelentik : Plnke 
Mihály gazda 46 esztendeje hűséggel és odaadó 
ragaszkodással szolgálja a zirci apátságot, ahova 
mint ostoros gyerek került. A derék, becsületes 
gazdasági alkalmazottat ezért a földművelési mi
niszter elismerő oklevéllel és 100 P jutalom ado
mányozásával tüntette ki, amiket megható ünnep
ség keretében vasárnap adóit át, a lóispán meg
bízásából, dr. Sült Lajos zirci főszolgabíró, szár- 
nyalóan szép szavak kisérelében. Ezután dr. Wéber 
Arnulf apátsági jószágkormányzó intézett meleg Ud- 
vözlőbe8zédet akitünteletthez, akinek átadta azjapátur 
100 P külön jutalmát. Dr. Halász János állatorvos 
a gazdák, dr. Markovits Bálint esperes-plébános 
pedig az egyházközség nevében szépséges szavak
kal fejezték ki üdvözletüket a mélyen meghatott, 
Öreg gazdának, aki az egyházközségnek is buzgó 
tagja.

GBiubSs G yu la  t iz e n k é t beszéd e.
Gömbös Gyula miniszterelnök tizenkét be

széde — amelyek kormányratépése óta hangzottak 
el — megjelent most egy füzetben „A nemzeti ön- 
ciluságirt" címmel. A miniszterelnök előszót irt a 
füzeihez, amelyben magyarázatát adja, miért kívá
natos, hogy beszédei igy, együttesen kerüljenek a 
magyar közönség elé.

— A Nemzeti Munkalerv igen sok bírálójánál 
és méltatójáná! — mondja a miniszterelnök — 
azt kellett tapasztalnom, hogy annak 95 pontját 
nem az in, hanem a saját felfogása szerint ma
gyarázza. Ez a módszer nem helyes. A „Nemzeti 
Munkalerv” egyes pontjainak helyes értelmét csak 
az adhatja meg, aki e munkatervet szerkesztene s 
csak az nyilatkozhatik a részletek is  a keresztül
vitel tekintetében Is, aki e munkalerv megalkotásá
nál követett szempontok felöl teljesen tisztában 
van.

A most együltesen megjelent beszédek, míg 
egyrésrt a való értelmét és a helyes megvilágító 
sát adják a nemzeti munkatervben felölelt összes 
kormányzati problémáknak, másrészt félreértést és 
félremagyarázást nem tűrő tájékoztatást nyújtanak 
az intenciók, a résztelek és a keresztülvitel tekin
tetében is. Ezenkívül nemcsak a teljes politikai, 
hanem megragadó érzelmi hátterét is föltárják 
annak a nagyszerű és következményeiben bizo
nyára áldásos elhatározásnak, amelyet Gömbös 
Gyula nemcsak hirdet, de megvalósítani is akar 
és — reméljük — fog i s : a nemzeti önciluság 
gondolatát. Lássa meg mindenki világosan — 
mondja a miniszterelnök — „hogy mit akarok, 
hogy amit akarok, azt miirt akarom s hogy aka
ratomat miként kívánom megvalósítani."

—  A Szent Vince Szeretetnék Egyesülete
december 6.-án d. u. fél 5 órakor tartja beszá
moló gyűlését az Irgalmasnővérek intézetében, 
amelyre a tagokat és az érdeklődőket ezúton hívja 
meg a vezetőség.

SZÁRAZ ANÓD
és zseblám pa elem

SAVMENTES
%

T A R T Ó S S Á G B A N

U T O L É R H E T E T L E N

— Az evangélikus Ifjúság humoros tea
délutánja. A Veszprémi Evangélikus Keresztyén 
Ifjúsági Egyesület dec. 4.-én, holnap vasárnap d. u. 
4 órai kezdettel, az ev. elemi iskolában, büfével 
egybekötött műsoros, vidám teadélutánt rendez, 
amelyre vendégeket szívesen Iáinak.

— A bor ára megszilárdult, dacára, hogy
a borfogyasztási adót leszállították. Hogy az adó
hiányt pótolják, megadóztatják a szikvLeket, ami 
éppenséggel nem fog a forgalom emelésére szol
gálni. 1933 bán a bor és szikviz drágulása miatt, 
ugylátszik a sör ismét jó üzlet lesz. 360

— Megnyílt a városi népművelési bizott
ság gépirótanfolyama. A Veszprémvárosi IKN 
albizotlságnak az áll. felsőkereskedelmi iskola köz
reműködésével szervezett gépirótanfolyama kedden 
nyill meg. A megnyitáson a Veszprém várm. IKN 
Bizottság képviseletében megjelent Kehter Károly 
tanfelügyelő és Rhosóczy Rezső népmüv. titkár. A 
lanfelügyelő, mint ügyv. elnök megnyitójában rá
mutatott a gépírás gyakorlati fontosságára, majd 
utána dr. Wallner Ernő keresk. isk. igazgató, a 
tanfolyam vezetője, annak céljait fejtegette. A szak
oktatást Betnáih József keresk. isk. tanár látja el. 
Ezideig 20 hallgató iratkozott be. Megfelelő számú 
jelentkező esetén a vezetőség párhuzamos tanfo
lyamot nyit. Jelentkezni lehet az uj tanfolyamra 
dec. 10.-ig minden délelőtt a keresk. iskolában, 
a tanfolyam vezetőjénél. Tandíj havonta 4 P.

Magyar Királyi Államsorsjáték.

Főnyeremény:

negyvenezer
pengő.

Húzás: december hó 6 .-án.

Egész so rs jeg y  P 3 -— 
Fél so rs je g y  P  1-50

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém.

—  A  szegény gyerm ekekért. Ajkáról je
lentik: A szegény gyermekek karácsonyi felruhá
zása céljából Ajkán két eslőlyt is rendeztek. A 
Róm. Kát. Nöegylet, amely dr. Gönczy Tihamőrné 
elnöksége alatt működik, sikerüli teaestélyt rende
zett, amelyen az egész község társadalma meg
jelent. A műkedvelő ifjúság pedig Sípos János ve
zetésével a „Falu rosszá“-t adta elő igen nagy 
sikerrel. A befolyt jövedelmet jótékonycélra for
dítják.

Zlrcről jelentik: Dr. Werner Adolf zirci apát 
a tél folyamán ingyen reggelit ad 60 iskolásgyer
meknek és 3 óvódásnak. A nemes telt önmagát 
dicséri,

— Egyházi h ir. A megyéspüspök Kozma 
György nagyrécsei lelkészt a nagyrécsei plébániára 
a multhélen beiktatta.

— Á thelyezés a  já rásb író ság n á l. Az igaz-
fágügyminiszler Szabó Pál székesfehérvári járás- 
bírósági dijnokol hasonló minőségben Pápára 
helyezte át.

— „Feleségem  a  hadnagy  u r“ c. katonai 
vígjáték a moziban szombat-varárnap, — Szerdán- 
csütöitökön, a vasár- és ünnepnap d. u. 4 órai 
előadárának helyáraival, Jenny Jugo és Hermann 
Thimig nagy filmje: „A vezzedelmes leány".

— M egyegyülés. Veszprémvármegye tör
vényhatósági bizoitsága december 21.-én, szerdán 
tartja rendes téli közgyűlisét. Ugyanaznap délután 
a közigazgatást bizottság fog ülést tartani. A tör
vényhatósági kisgyülis pedig előző napon, 20.-án, 
kedden délelőtt lesz.

— A hajm áskéri tüzérek  jó tékonysága.
Hajmáskirről jelenük: A hajmáskéri Tüzértábor 
parancsnoksága november I.-tSI, négy hónapon 
keresztül 35 hajmáskéri szegény munkanélkülit lát 
el ingyen ebéddel naponkint, amely nagyban elő
segíti az Ínségesek el'átásáf. Ezen nagylelkű ado
mányért a községi elöljáróság a Türéitábor pa
rancsnokságának hálás köszönetét nyilvánította.

— Elveszett november folyamán Veszprém
ben 1 darab, Horváth József volt veszprémi hon
véd nevére kiállított leszerelési igazolvány. Meg
találó a rendőrkapitányságnál szolga tassa be.

— N épm űvelés Ajkán. Aikáról jelentik: Az 
Ajkai IKN Egyesület csütörtökön este kezdette meg 
tevékenységét nagyszámú hallgatóság előtt. Dr. 
Kovács Sándor elnöki megnyílójában hangoztatta, 
hogy a kul ura terjesztése elősegíti minden igaz 
magyar vágyát, a revíziót. Majd kegyeletes sza
vakkal emlékezett meg az elhunyt Klebelsberg 
Kunó grófról és érdemeiről. Lakncr Károly főjegyző 
felolvasta Gömbös miniszterelnök üzenetét a falu 
népéhez és lelkes szavakkal buzdilotl a nagy nem
zeti munkában való részvételre. Sípos János elsza
valta Arany: „Magányban” c. versét nagy hatás
sal, majd dr. Kautsch Jenő körotvos tarlóit a fer
tőző megbetegedésekről és védekezésről nagy figye
lemmel hallgatott előadási. Az Ajkai Üveggyári 
Dalárda bevezető és záró hazafias énekeket adott 
elő, Tötvinyi Károly vezetésével, nagy sikerrel.
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M ERT i a MIRA keserűviz teljesen görcstől men
tesen hat, ize kellemes, színe fehér, ára a legolcsóbb. 
55 perc alatt hajt.

295 •

A M IR A  glaubersós gyógyvíz B l l z I r B t e n  n a 
gyobb o y ó g y e re ju , m in t  a  b o r lo b a d i v íz ,
nem kell külön sót hozzáadni. Kaphatók : gyógy
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.

— A PetAfi Kör kulturestje. A Petőfi Kör 
dec. 4-én, holnap vasárnap d u. 6 órakor tartja 
ez évben első kulturestjét. Az Iskolánkivüli Nép
művelési Albizoltsággal karöltve rendezett ku tűr
ést kezdete annak a január hónapban foiytrlásra 
kerűló előadássorozatnak, amellyel a kör a nép
művelés ügyét szolgálni akarja. Bertalan Károly 
polgári isk. c igazgató lati előadást a természet- 
tudomány kőiéből, majd szaval .tok és énekszámok 
fogják szórakoztatni a kulturestin megjelenő ér
deklődőket.

— Adományok Laczkó Dezső szobrára.
A muzeum igazgatóságához csütörtökig a kővet
kező Összegek folytak b e : Balatoni Halászati Rt 
Siófok 20, Horváth Miklós Nagyvázsony 20, Angol- 
kisasszonyok Intézete 10, dr. Pdlitz Pál 3, dr. 
Jánosi József 4 P: Eddigi Összes gyűjtés 328 P, 
amely összeg takarékpénztári elhelyezést nyert.

— Előadás a Keresztény Tisztviselőnők 
egyesületében. A Keresztény Tisztviselőnők Veszp
rémi Egyesülete december 6.-án, kedden este 6 
órakor, a kormányzó-ági palotában lévő egyesü
leti helyiségben, újabb népművelő előadást rendez, 
amely alkalommal — amint már megirluk — dr. 
Magyardsz Eerenc bakonykoppányi cisztercita plé 
bános fog beszédet mondani. Az előadásra szere
tedet várják a tagokat és érdeklődőket.

— A vidéki sajtó  köréből. Urbdn Gyula, 
aki Szfehérvárolt a .Fejérmegyei Újság" c. poli
tikai lap, majd tavaly éta a Nagykanizsán hétfőn 
megjelent liberális-demokrata irányú .Zalai Újság" 
felelős szerkesztője volt, most ugyancsak Nagy
kanizsán .Zala" címmel független politikai napi
lapot indított, amelynek szintén felelős szerkesz
tője és kiadója. A lap szerkesztője Mosonyt László 
Keszthelyről.

— Megindult a nagy gépezet. Hónapok 
óta folynak Tolnai Világlapja karácsonyi számának 
előkészítő munkálatai. A nagy gépezet megindult 
és a hatalmas rotációsok máris nyomják a nép
szerű képeslap karácsonyi számát, amely éppen 
olyan meglepetés lesz, mint eddig minden esz- 
döben.

— Párizsi tanulmányút. A MEFHOSz 
Idegenforgalmi és Utazási Irodája december 28.-án 
rendezi gazdag programjáról közismert, téli 15 
napos párizsi tanulmányúját. Részvételi dij 320, 
diákoknak 2( 3 P. Jelentkezni lehet naponkint d. u. 
4 —7 ig (Bpest, IX., Ferenc-körut 3 8 , fsz. 2. Te
lefon 872—74) levélben is az irodában, amely 
ez érdeklődőknek prospektust és programot díjta
lanul küld.

— Kacsát loptak. Tál István és Tál Sán
dor kapolcsi lakosok egy kapolcsi gazda udvarából 
3 kacsát loptak el és azokat Veszprémben eladták. 
A rendőrség azonban már régebben figyelte őket, 
a vásár után nyakoncsipte a kacsatolvajokat és 
átadta a kapolcsi csendőrségnek.

— Két óra alatt Pestről Londonba. Ezt
az utat ilyen rOvid időn belül.még senki sem telte 
meg, de nem tarthatjuk lehetetlenségnek az után, hogy 
a Tűzhely, ez a ritka eleganciával kiállított, pazar 
tartalmú családi folyóirat egy sima, fényes és na
gyon praktikus modern butoit tud adni mindenki
nek, aki a havonkint kétszer megjelenő lapra 14 40 
P-vel egész évre előfizet, holott ez Összeget a minden
féle célra használható bútor értéke egymagában jóval 
meghaladja. Ugyanilyen előfizetési dijmellett hason
ló áldozatkészség meglepetésével szolgát a Tündér- 
ujjak, az ors.ágszerte népszerű kézimunkái jság: 
egész évi előfizetői egy 19 darabból álló kávés- 
készletet kapnak ajándékba. Aki végül 28 80P-ért 
egyszerre előfizet mind a két lapra, a két ajándé
kot egy Lingel-féle GOr-piccoló-val cserélheti fel 
s ehhez a pompás gumikerekű asztalkához ugyan
csak olcsóbban jut, mint a botiban, vagy az áru
mintavásáron. És mindez csak ráadás, kedveskedő 
ajándék két frissen szerkesztett, tanulságos mű
vészi folyóirat mellé.

G ró f J a n k o v ic h -B é .é n  E n d re  
ú jr a  kép v ise lő .

Legutóbbi számunkból, a gyors munka foly
tán, tévedésből kimaradt, hogy ugyanakkor, ami
kor Hóman Bálint kultuszminiszter Szfehérvárolt 
a képviselőválasztáson fényes győzelmet aratott 
Frledrich István főlOlt, a lengyelt ti választókerü
letben többszáz szótöbb éggel gróf Jankovich Bisdn 
Endréi, Veszprétnmegye egyik nagytekintélyű föl
desurát választották meg országgyűlési képviselő
nek, Gaal Olivérrel, a nemrégen elhunyt Gaal 
Grazion független kisgazdapá ti vezér fiával szem
ben. Őszintén Örülünk ennek a választásnak, ami
ből a magyar tép  józanságát látjuk, amely félre
tette a mindenáron való el enzékieskedésnek csak 
szé húzáshoz vezető szellemét s megbecsülve Göm
bös Gyula miniszterelnöknek a magyar nemzeti 
egység megteremt lsére irányuló hazafias törekvé
sét, a szándékai tisztaságáéit mindenki állal tisz
telt, de az utóbbi időben veszedelmes .támogatók" 
által körülveti gazdavezér fiában nem kívánta to
vább is a magyar széthúzás politikáját folytatni. 
Igaz, hogy gróf |ankovich Bé-án Endie s m tar
tozik a kormány mögött á ló többségi páithoz, de 
annak a keresztény szociális pártnak a tagja, ame 
lyik az előző kormányokat is kívülről támogatta 
és úgy a parlamentban, amelynek, mint Ugod

AZ EMBER ÉLETE. a H  1
HA RENDES AZ EMÉSZTE'SE /
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kOvete, már kétizben tagja voll, valamint a vár
megye és a társadalom közéletében mindenkor a 
konstruktív, hazafis munkának és a keresztény 
szellemű szociális tevékenységnek volt egyik érté
kes tényezője. Az utóbbi téren különösen a gici és 
pápateszéri gazdasági iskoláknak, fenköltérzésü 
nejével együtt, saját költségén való fönntartása biz
tosított számára osztatlan, mély tiszteletet.

— Találtak Veszprémben, f. hó 24. éh az 
utcán, I darab hegedüvonót. Igazolt tulajdonosa a 
rendőrkapitányságon átveheti.

— Fejére zuhant a fa. PápáéiI jelentik: 
Nemesszalók határában levő erdőben fadöntés köz
ben az egyik fa Major Lajost úgy fejbe sújtotta, 
hogy sézütáseivel kórházba kellett számtani.

— Tizenhat havi fogházra Ítéltek egy 
zirci kommunistát. Gyireil jelentik: A győri tör
vényszék a mull héten ítélkezett egy nagy kommu
nista bünperben, amelynek során Blllmann Ernő 
20 éves zirci cipészsegédet kommunista üzelmekért 
I évi és 4 havi fogházra ítélte.

— Verekedő cigányok. Pápáról jelentik: 
Nagyacrád községben a cigányzenészek összeve
rekedtek, amely alkalommal Nyárt Sándor és Nyári 
János muzsikosokat úgy elagyabugyálták, hogy 
hetekig nyomhatják az ágyat.

— Elítélt gyujtogatók. Siótokon még a 
múlt év Karácsonyán kigyulladt hrtm zitr  Béla 
siófoki nagykereskedő áruraktára és a bentlevő 
áruval együtt teljesen leégett. Hosszas csendőri 
nyomozás után derült csak ki, hogy a raktárt a 
tulajdonos fia, Kremzter László apja felbujtlsára 
gyújtotta fel, hogy ilymódon megkapják a nagy- 
összegű biztosítást. A veszprémi törvényszék ked
den tartott főlárgyalásán Kremzier Bélát, mint fel
bujtót 5 évi (egyházra, fiát pedig 3 évi fogházra 
ítélte. Az elítéltek felebbeztek.

— Vér-, bőr- és Idegbajosok a természe
tes .F e ren c  József" keserűvizet mint igen jó 
béltiBztitó szert eredményesen haszná ják. Az or
vosi tudomány legjelentékenyebb képviselői írják, 
hogy a Ferenc József víz ha'ásával minden te
kintetben meg vannak elégedve. A Ferenc |ózsef 
keserűviz gyógyszertárakban, drogériákban és fü- 
szerüzl.tekben kapható. I

— A mozi m űsora . Ma szombaton (3 )  
este f.l 7 és 9, vasárnap (4.) d. u. 4, fél 7 és 9 
órakor .Feleségem a hadnagy ur", a legjobb ze
nés katonai vígjáték. Ölletek, kacagtató jelenetek 
halmaza, patogó ütemű zene. Szereplők: Anion 
Pointner, Eggert Márta, Mária Paudter, Georg 
Alexander, Verebes Ernő és Félix Bressart. Eggeit 
Márta egy jelenetében magvarul énekel. Kiegészítő 
műsor és Hangos Magyar Világhiradó. — Szerdán 
(7.) este fél 7 és 9, C i lin , tökön (8 )  — ünnepre 
való tekintettel 3 előadás — d u. 4, este fél 7 és 
9 órakor: .A veszedelmes Irány", egy megszökött 
menyasszony viszontagságai 9 felvonásban. Ren
delte : Johannes Meyer, a „Varsói bál" rendezője. 
Főszereplők: Jenny Jugo és Hermann Thimig. 
Rendkívül érdekes történet, frissen pergő cselek
mény. Előzőleg vigjá'ék kiegészi ö és Fox Hangos 
Híradó. Szerdán és csütörtökön az ünnepre s az 
eddigi gyakorlatra való tekint.tt.l nem filléres hely- 
árak, hanem a vasár- is ünnepnap d. u. 4 órai előadá
sán bevezetett helyárak érvényesek. Tehát páholy: 
l P, támlásszék 80. erkély 70, I. hely 60, II. hely 
50, III. hely 30 fillér.

— Hirek a  gödöllői cserkésztáborozásról.
A jövő évi cserkészjamboré területén személy- és 
anyagszál itó kisvasutat építenek, hogy a látogatók 
a hatalmas kiterjedésű cserltészvá os minden ré
szét bejárhassák. A vonat tizkilométeres sebesség
gel fog haladni s az utasok a tábor minden ré 
szén leszállhatnak, majd újból folytathatják kőrút
jukat. A jámboré tartalma alatt illusztrált cserkész
lap fog megjelenni négy nyelven, „Tábori Újság* 
címmel A jámboré eseményeinek minél tökélete
sebb megörökítése céljából a táborparancsnokság 
külön csoportot képez ki a fényképezés és a 
filmezés tökéletes elsajátítására. Elkészültek a tábor 
mozitervei is. A hangos mozi 2200 nézőt fog be
fogadni. Kul urfilmek, magyar és külföldi cser
készfilmek és trükkfilmek kerülnek vetítésre, azon
kívül naponkint tábori hiradófölvé eleket is bemu
tatnak. Kis fiuk: cserkészapródok, farkaskölykök 
és kiscserkészek is részt vehetnek a jámborén. 
A 8— 12 éves fiukból álló tábor a jamboré-telep 
egyik legszebb helyén, a premontrei gimnázium 
keltjében épül fel. A jámborét az eredetien terve-

lfeszprémben,
a laktanyai állomás közelében,

k é t k e ttő s zo b á s ,
mellékhelyiséges

c s e rép fte tő s  h áz
240—240 a-öl területen 3200—3200 P-ért 

(részletre 3400 P)

azonnal eladó.
Ugyanott gyümölcsfákkal beültetett házhely 
350 négyszögölenkint 3 P.
Felvilágosítást ad dr. Puskás István irodája, Giiella-Mr.

hibátlant is.

m e g v e s z i
vagy s za k sze rű e n

kijavítja
D é r  JA  n o s  n é  sző n yeg jav itó n ó ,

újtelep, Petőfi Sándor-utca 9: 
Nagy l.-féle vendéglő. 36i
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zett augusztus 4. helyett augusztus 2. in  nvtljdk 
meg. A táborozásra érkező külföldi cserkészek
három négyszázáé csoportokban ellátogatnak a 
vidéki városokba is, egy kéi napi vendégségbe. A 
gödöllői jámboré plakálja, Márton Lajos feslőmű 
vész rajza, december elején kéről ki a sajti alól 
s  elküldik a világ minden résiébe. A cserkészki. 
állításon külön hatalmas részt kap az az anyag, 
amely Magyarországot mutatja be külföldieknek 
festményekben, rajzokban és művészi fotográfi
ákban.

KÖZGAZDASÁG.
* A ha jm áskéri téli gazdaság i tanfolyam

m egnyitása . A földművelési miniszter állal a Vesz- 
prémvárm. Oszd. Egyesület utján Hajmáskéren szer
vezett léli gazdasági tanfolyam ünnepélyes megnyi
tása vasárnap délután volt s azon megjelentek dr. 
Kenessey Pongrác, vármegyénk főispánja, Holitscher 
Károly gazd. főtsnácsos, országgy. képviselő, a 
gazd. egyesület elnöke, dr. Szaliky József, a vesz
prémi járás főszolgabiráia, számos előkelőség, 
Hajmáskér község képviselőtest Jlele és gazdakö
zönségéből igen sokan, a tanfolyam előadói és 
hallgatói teljes számban. Fülőp József hajmáskéri 
kisgazda üdvözölte az egybegyü tekel, majd Ho- 
litscher Károly a Gazdasági Egyesület nevében 
emelkedett szellemű beszéddel megnyitotta a tan
folyamot. Kenessey Pongrác főispán a földművelési 
miniszter áldozatkészségét és a tanfolyam fontos
ságát méltatta szép szavakkal s a beiratkozott ta
nulókat kitartásra ouzditotta. Végül Töpler Ernő 
a Gazd. Egyesület ügyvezető titkára, a tanfolyam 
vezetője ismertette a tanfolyam szervezetét és óra- 
beosztátát. A beiratkozott hallgatók száma 42. 
E'őadók a tanfolyam vezetőjén kívül: Havas lakab 
ny. m. kir. állateg. főfelügyelő, Szathmáry Árpád 
s jegyző, Király Géza r. k. tanító, Varga Sándor 
te l  tanító, dr. Boriin János körorvos, Demjén 
Márton oki. műkerlész, Kremá József tűzoltópa
rancsnok és Polcz Ferenc kosárfonó mester.

* H áziipari tanfolyam  Ajkán. Ajkáról je
lentik: December 1.-én a mnnkanélküliség le
küzdésére három hónapos kosárfonó tanfolyam 
nyílt meg Ajkán, dr. Kovács Sándor körállatorvos 
é s  Lakner Károly községi főjegyző irányítása és 
vezetése mellett. A tanfolyamra, amely teljesen in
gyenes, mestert a háziipari felügyelőség küldött 
ki, füzveaszőt pedig ajkai Ntrnsee Pál nagybirto
kos adott.

* Fölem elték a  kereskedelm i és Iparka
m ara! Illetéket. Győrről jelentik: A Kereskedelmi 
és Iparkamara látogatott közgyűlést tartott Morvay 
István kormánytanácsos elnökléiével. A költségve
tés tárgyalása során dr. Meixner Ernő főtitkár kö
zölte, hogy a tetemesen lecsökkent kamarai illeték 
az idén még a 60.000 P-t sem érte el, igy a kiadá
sok fedezésére sem elégséges. Hogy tehát a ka
mara működése meg ne bénuljon, javasolta a ka
marai illetéknek 4-röl 6 % -ra emeléséi, amiből 
92.000 P bevételt remélnének. A költségvetés fö
lött élénk vita indult meg, különösen az illeték 
fölemelése körül, amit többen elleneztek, viszont 
mások, köztük VVolfram János, a Veszprémi Ipar- 
testület elnöke, pártoltak. Végül is 22 szótöbb
séggel az illetékkulcs fölemelését határozták el. A 
közgyűlés fölir a kereskedelmi miniszterhez, hogy 
snég ezévben szűntesse be a Bpeslre irányuló

kedvezményes vidéki utazásokat, majd elfogadta a 
Veszprémi Ipartestület és Veszprém és Vidéke Ke
reskedők Társulatának azt az indítványát, amely a 
kereseti é i jövedelmi adókra alapított inségadó 
megvá'tozlatását sürgeti.

* M ésszlndlkátus Ugodon. [ipáról jelen
tik: Er. deli módon oldották meg Ugodon a mun
kanélküliséget. Az ugodi mészégetők ugyanis szin
dikátusba tömörültek a jó minőségű ugodi mész 
szakszerű feldolgozására és igy az összes munka
nélküli munkát talált a szindikátusban. A szindi
kátus vezetői semmiféé díjazásban nem részesülnek.

* P ápai kereskedők m ozgalm a. Pápáról 
jelentik: Az OMKE pápai csoportja népes érte
kezletet tartott, amelyen panaszt emeltek amiatt, 
hogy a fövátosba irányított felérés vonatok elve
szik a vidéki kereskedők és iparosoktól a vásárló 
közönséget. Elhatározik, hogy felhívással fordul
nak a pápai vásárló közönséghez és minőségben 
és árban vállaltva a pesti cégekkel való versenyt, 
a régi és megbizható pápai cégek lámogatását ké
rik. Az iparkamarai ille'ék 50 °/o-os felemelése 
illan fellebbeznek a kormányhoz, mert sem a ke
reskedők, sem az iparosok újabb megterhelést nem 
birnak el. Végül kimondták, hogy az egységben 
rejlő erő kihasználása céljából a pápai kereske
delmi együsületeket egy testületben tömörítik.

— P a p ír á r u k ,  í r ó -  é s  r a jz e s e r e k ,  fo tó 
c ik k e k , r á d ió k  le g jo b b a n  b e s z e re z h e tő k  Fo 
d o r  F e re n c  k fin y v - é s  p a p irk o ra s k a d é s é b e n ,  
V e s z p ré m .

Dauervellen!

Tartós gépondolálás 
Jánosoknál!
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már a megjelenés napján 
■ b m  k a p h a tó k  —  

FODOR FERENC könyvkereskedésében.

T E S T E D Z É S .
o L abdarúgás. A MOVEaz őszi bajnoki szezon 

utolsó mérkőzését játszotta azSFC-vel és erős küzde
lem u tá n 2 :1 (1:1) arányban sikerüli elsógyőzelmét 
megszereznie az í. osztályban. A tartalékos soproni 
csapat a lelkesen küzdő MOVE val szemben, mig 
sérülés folytán egy emberük harcképtelenné nem 
váll, sikerrel álta meg a helyét, később azonban a 
fáradtság jelei műtét itkozlak védő játékosain s 
nem tudták megakadályozni a MOVE-t a győzel
met jelenlő gól elérésében. A MOVE csatársora 
még a győzelem ellenére ia gyenge játékot produ
kált, de reméljük, hogy s. tavaszi szezonra ezen 
csapat is feljavul s előkelőbb helyezést fog elérni, 
mint a mostani szezonban. Gólszerzői: Kólinger 
(11-ből) és Horváth. A MOVE bői Sárdy és Su- 
lák játéka érdemel dicséretet. Bíró: Parányi, (t. I.)

o A labdarugó  ba jnokságok  m érlege. 
Az 1932—33. évi labdarugó szezon befejezelt őszi 
fordulójának bajnoki állása megyebeli csapatain
kat illetőleg, az I. osztályban a kővetkező: a pá
pai Kinizsi a 2:, a VTC a 6. és a Move VSE a
12., utolsó helyet foglalják el. A II. osztályban a 
Várpalotai Unió az 1., a Fűzfői AC a 2. ér Sió
fok a 4. helyen végeztek.
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o Levente birkózó verseny. December 
4.-én, vasárnap d. u. fél 4 órakor a volt Kötő- 
gyár helyiségében a veszprémi Levente Egyesület 
birkózóversenyt rendez izéniorok részére, amikor 
a veszprémivárosi szénior birkózó bajnokság ke
rül eldöntésre. A verseny műsora: I. Fél 4-kor 
elődöntők lebonyolitása. 2. 5 kor döntő mérkőzé
sek kezdete. 3. A december 28.-án lezajló várme
gyei levente birkózó bajnokságra előirt anyag fő
próbája. 4. Díjkiosztás. 5. Hiszekegy. Érdeklődő
ket szereteltel vár a rendezőség. Belépődíj 30 fill.

o Si-tanfolyam . A Magyar Turista Egyesü
let Bakonyi Osztálya érlesili tagjait és a si sport 
iránt érdeklódóket, hogy a Magyar Hegymászók 
Egyesülete Mátrai Téli Sporttelepén (Galyatetőn 
966 m.) 1932. december 25—1933. március 5.-ig 
liz egymást követő egy-egy hetes sí lanfolyamot 
rendez. Részvételi dij útiköltséggel, menedékház 
illetékkel, teljes ellá'ással stb. tagoknak 73, nem 
tagoknak 79 P. Bővebb felvilágosítással a Bakonyi 
Osztály szolgál.

A VESZPRÉM VÁRMEGYE
szerkesztőségének és k iadóh ivatalának  

te lefonszám a 66.

AnyakOnyv.
SzHIetés: Hajagos József kömiives-s. és Vargha Anna 

fia Gyula r. k. Szemenyei Béla Sándor szőlőkezeló és 
Bauer Mária leánya Erzsébet Katalin r. k. — Simon József 
kéményseprö-s. és Elsper Mária fia György Pál r. k. — 
Ruppert Ferenc gépkocsi vezető és Molnár Laura fia Jó
zsef István r. k. — Mórocza Lajos szobafestó-s. és Igmándi 
Erzsébet fia László Géza r. k.

Halálozás Gábriel Károlyné Stukitz Gabriella 32 é .( 
r. k. — Iván Imre 14 é., r. k. — Hibacsek Mártonná Fii-* 
löp Karolin 38 é., ref. — Bakos György 9 é., ref. — Né
meth József 8 é., ref.

Házasság: Kőris János pincér és Weninger Terézia 
r. k. — Kovács József szobafestö-s. és Léber Julianna r. k. 
— Nagy Elemér Ákos Lajos keresk.-s. és Szöllösy Teréz 
(özv.) r. k.

elavult rádiójával, ha jobbat akar venni? Adja all Bármely 
rádiókereskedd megvásárolja, ha dinamikus hangszóróval 
egybeépített 5 + 1 lámpás, 7050 es, vagy 3-|-l lámpás 7037-as

O R I O N  R Á D I Ó T  VE SZ .  
Gyártja: O R I O N  I Z Z á L Á M P A G Y A R .
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M egkezdődött a nagy karácsonyi

gyermek játék vásár!
^ Ö llo  .... O lló ------^Öll O------- O ll ó ------- O lf(

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget 
értesíteni, hogy üzletem kötelékébe a gyermek 
játékokat bevezettem és Karácsonyra óriási 
választékban mindenféle gyermekjátékok 

kaphatók:
Törhetetlen állatok, várak, 
ólomkatonák, sínes vasutak 
óraszerkezettel, lottószerü 
játékok, számológépek, fog
lalkoztató játékok, villany- 
motorok, épitőszekrények, 
társasjátékok, alumínium és 
porcellán játékok, tankok,

babaszobák

Gyönyörű, törhetetlen

beszélő
porcellán, mozgó, 

öltöztetett, posztó és egyéb

BABÁK

llabnhinták, tűzoltó autók, 
repülőgépek, gyorsvasutak, 
villamoskocsik, motorhajók, 
bádog csukott túra teherau
tók jó rugós óraszerkezettel, 
csörgők, trombiták, Diana 
légpisztolyok, triciklik, fa
autók, mackók, puskák,

hintalovak

Kérem játékkirakataim és játékraktáram 
vásárlás céljából való szives megtekintését.

FODOR FERENC
L

könyv- és papirkereskedése, Veszprém.

s 3 E ■<>110 — ......OII o - - o  H o —  O II o -

Telefon 54. szám 

—öli o11 — Olfqá
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IRODALOM  és M Ű V ÉSZET.
(A pipái MANSz erdélyi Irodalmi estje.)

Pápáról jelentik: Múlt szombaton fényes erdélyi 
irodalmi estét rendezett a MANSz pápai csoportja 
■Aprllf Lajos és Reménylk Sándor költők közre
működésével, a „Pásztorlüz* erdélyi szépirodalmi 
lap támogatása érdekében, a rel. nőnevelő intézet 
zsúfolt dísztermében. Áprily Lajos az erdélyi iro
dalom keletkezését és jellemző vonásait ismertette. 
Jellemzi ezt az irodalmat a kimondott s a leirt 
szó szentsége. Rtminyik Sándor néhány versét 
olvasta fel viharos sikerrel. Áprily két költeményét 
pedig már az est kezdetén P in a  Ilona szavalatá
ban ismerte meg a közönség. A Hatvani Lajos 
vezetésével előadott székely népdal egyveleg is 
hozzájárult az irodalmi est erdélyi jellegének ki- 
dom borításához.

(A novella reneszánsza.) Az utóbbi évek
ben az irodalom kissé elhanyagolta az elbeszéétt 
8 az alig egy éve kapott ismét erőre. Az Uj Idők
ben évtizedek során a magyar novellairodalom 
legkiválóbb alkotásai jelentek meg 8 Herczcg Fe
renc irodalmi hetilapja legújabb számában is több 
szép elbeszélést közöl Bibó Lajostól, Bokor Ervin
től, Mécs Alajostól és Fáth Imrétől. A lap gazdag 
tartalmából kiemeljük mégCsathó KálmánésKosáry- 
né Réz Lola regényfolytatásail, az „Ellesett párbe
szédekkel, Krónikás tárcáját, Babay József versét, 
fiuzitska Mária könyvismertetését, Ebeczky György 
színházi kritikáját. Farkas Imre apró eseteket irt, 
Zsigray Julianna érdekes cikket. A népszerű rova
tok sem maradtak ki az Uj Idők b5l, amelynek 
kiadóhivatala: Bpeet, VI, Andrássy-ut 16, bárki
nek küld mutatványszámot. Előfizetés negyedévre 
>640 P, egyes szám 50 fillér.

(Napkelet.) A Napkelet december havi szá
mában H. dr. Pálfy Ilona a nagymagyarországi 
térítés 700 éves fordulójáról közöl érdekes vissza
emlékezést K. E. a zirci apátság jubileumáról, 
Remetei Fülepp Dezső a gorlicei áttörésről, Kris
tóf György Szendrey Júlia egy ismeretlen leveléről 
irt cikket. BUky György regényfolytatásán kívül a 
szépirodalmi részben Török Sándor, Gsllay-Gai- 
bel Sándor és Nagy Berta elbeszéléseit, Réz Gyula, 
Gulyás Pál, Falu Tamás és Erdélyi József verseit 
találjuk. Ezenkívül a gazdag rovatok teszik teljessé 
Tormay Cecil előkelő folyóiratának ezt a számát 
A Napkelet előfizetése negyedévre 650  P, tisztvi
selőknek 45 0  P. Szerkesztőség és kiadókivatal: 
Bpest, VII., Róz8a.u. 23.

(„A Magyar Asszony" decemberi száma.) 
A Magyar Asszony decemberi száma Ritoók Emmá
tól hoz novellát. V. Sípos Ida „Jézus zörgetett" 
címmel drámai jelenetet irt. Verseket iitsk I. Eör- 
dögh Zoltánná, Nagy Méda, Iváni Rella, cikkeket: 
dr. Csiky Jánosné, dr. Madarász Erzsébet, dr. 
John Szidónia, Nagyné Ordódy Paula s mások. 
A  Magyar Asszony december hónapban sorsolja 
ki a velencei tó melletti telket egész éves előfize
tői között. Előfizetési ára 4 P egész évre. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Bpest. VII., Rózsa-u. 23.

(A prostata megnagyobbodás lényege, 
jelel és gyógyítása.) Irta: dr. Goldner Viktor, 
az Újságírók Kórház és Szanatórium Egyesületé
nek urulógus szakorvosa. Orvosi tárgyú mii, de 
könnyen érthető, folyékony stílusa folytán a lai
kus olvasó sokat tanulhat belőle. A prostata az 
éltesebb férfikorban megnövekedik, nyomást gya
korol a medencebeli szervekre, amivel enyhébb 
esetekben csak kényelmetlenséget okoz, súlyosbo
dása azonban az egészséget is megtámadja, sőt 
esetleg teljesen aláássa. A betegség igen elterjedt 
és éppen ez ad létjogosultságot a műnek, amely
ben nem az a fontos, hogy minél tudományosabb 
legyen, hanem minél érthetőbb és hasznosabb le
gyen a beteg számára. Ezt a célját a kiváló szak
tudással és gazdag tapasztalatokkal megirt mű el 
is éri. A müvet Novdk Rudolf és Tsa cég (Bpest, 
VIII., Baros-u. 21.) Ízléses kiállításban bocsátotta 
a nagyközönség rendelkezésére. Ára 3 40 P.

(Színészek Pápán.) Pápáról jelentik: Alap 
Nándor Országos Kamaraszínháza hétfőn Oroshá
záról Pápára érkezett éa előadásait még aznap este 
megkezdette. A kitűnő előadások szépszámú közön
séget vonzanak.i .... .. . ..........
K ö n y v n y o m d á i  m u n k á k a t  

g y o rs a n , o lcsón, 
íz lé se sen  s z á llít  

F O D O R  F E R E N C  könjinjomdiJa Veszprém

Legolcsóbb gzén
a kitűnő

A J K A I
darabos szén.

Ára q-ként

3 6 0  P
Megrendelhető és kapható:

B ok ro ssy  E le m e m é
szén- és fakereskedésében. 
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Veszprém vármegye alispánja
23.860-1932. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény
papirnemQek, irodaszerek , Írógép és könyom- 
da i kellékek és le .é lboritékok , továbbá ű r
lap-nyom tatványok és kezelési könyvek szállí

tá sá ra .
Veszprém vármegye központi és járási hiva

talai 1933. évi I. papirnemü, irodaszer, írógép és 
kőnyomdai kellékek és levélborilékok, továbbá II. 
csak a központi hivatalok Űrlap-nyomtatvány és 
kezelési könyvszükségletének szállítására nyilvá
nos versenytárgyalást hirdetek.

Felhívom vállalkozni óhajlókat, hogy zárt,
I letve lepecsételi éa kellően felbélyegzett ajánlatai
kat I. „Ajánlat a papirnemüek, irodaszerek, írógép, 
8 kónyomdai kellékek és levélboritékok szállításáré", 
illetve II. „Ajánlat az űrlap nyomtatványok éa ke
zelési könyvek szállítására" felírással ellátva, 1932. 
decem ber 19. n ap jának  déli 12 ó rá já ig  hozzám 
nyújtsák be. A beérkezeti ajánlotok ugyanakkor a 
hivatalomban fognak fölbontalni.

A fölbontásnál az ajánlattevők vagy megbí
zottaik is jelen lehelnek. Az ajánlatok kél hétig 
kötelezők.

A kötendő szerződés tervezete, mely a szál
lítási feltételeket bővebben tartalmazza, az ajánlat 
tervezete s a szállítandó cikkek mintái s azok 
mennyiségét is feltüntető kimutatás a vármegyei 
kiadónál (Vármegyeház I. em. 4. szám.) uármely 
köznap délelőtt 11 és 12 óra között megtekinthe
tők. A mintik csak az ajánlattevők tájékoztatásira 
szolgálnak. A cikkek az odaítéléstől számítolt kél 
hét alatl leszállitandók.

Minden ajánlattevő a megtekintett mintáknak 
megfelelő minőségű anyagból készült cikkel pá
lyázhat. A szállítandó anyagok csakis és kizárólag 
hazai gyártmányúak lehelnek. Az ajánlattevő köte
les az általa szállítandó cikkek anyagából egy-egy 
mintái ajánlatához külön csomagban mellékelni. 
Amennyiben ajánlattevő nem maga gyártaná az 
iletö  cikkekhez felhasználandó anyagokat s azon 
hazai gyár, amelytől azokat beszerelni kívánja, 
védjeggyel nem bírna, larlozik pontosan megje
lölni az illető gyár cégét és székhelyét.

Az I. és II. ajánlatok mindegyikéhez csato
landó IGC—160 pengő bánatpénznek a „Veszprém- 
vármegye közigazgatási letétszámla" 55.347 posta- 
tskarékpénzlári csekkszámlája javára való befizeté
sét tanusiló elismervény, vagy megfelelő értékű és 
elfogadható éitékpapiroknak a veszprémi kir. adó
hivatalnál történt lelélményezéséről szóló pénztári 
igazolvány.

Azok az ajinlatlevök, akik Veszprém várme
gye részére szállításokat még nem eszközöltek, 
megbízhatóságukat az illetékes kereskedelmi és 
iparkamara által kiállított bizonyítvánnyal igazolni 
tartoznak.

Amennyiben ajánlattevő az anyag minősé
gére vállalt fentebbi kötelezettségének meg nem 
felelne, úgy elő áll azon jogom, hogy a szerződés 
teljesítését, vagy teljesítés helyeit a szerződés

megszegése okDOl kártérítést követelhetek s a szál
lítás tárgyát képező árukat szállító terhére és ve
szélyére másnál, bármely magas áron beszerez
hessem.

Végül pedig fenntartom magamnak a jogot, 
hogy a benyújtott ajánlatok mérlegelése mán a 
vm. gazdasági választmány m eghallgatja mellett 
a szállítást az általam kijelölendő vállalkozónak 
adjam.

Veszprém, 1932. évi november hő 29.
Alispán hív. távol: 

D r. Porubszky
359 vm. főjegyző.

Árverési hirdetmény.
Közzétesszük, hogy a köztartozások fejében 

lefoglalt és a hatósági raktárba beszállított zálog
tárgyak nyilvános árverésen eladatnak.

Az árverés színhelye a városi zeneiskola 
alatti raktár és a régi mozihelyiség. Az első árve
rés ideje 1932. évi decem ber hó 9.-én délelő tt 
9 óra, a második árverésé 1932. évi decem ber 
hő 16.-án délelő tt 9 óra.

Árverés alá kerülnak bútorok, hizlartási cik
kek, varrógép, cipők, motorkerékpár, óra, kályha, 
üzleti berendezés, zongora slb. ingóságok, melyek 
a jelzett helyeken előre megtekinthetők.

Árverési feltételek: Az első árverésen az 
egyes ingóságok csak akkor fognak eladalni, ha 
a becsértéknek legalább háromnegyed része beígér
tetek. A második árverésen azonbanaz ingóságok már 
a becsérték háromnegyedén alul is a legtöbbet ígé
rőnek mindeneseire eladatnak. A vételár azonnal 
készpénzben fizetendő.

Veszprém, 1932. évi november hő 30.-án.
363 A városi adóhivatal.

UZEMBEMUTATÁS — CSEREAKCIÓ 
MINDEN JOBB SZAKÜZLETBEN

Gyártja: Orion izzólámpagyár
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ajándékoknak 1  legalkalmasabb

díszlevélpapirok, emlékkönyvek, 
imakönyvek, levelezőlap albu

mok, fényképező gépek, elő
jegyzési és tárcanaptárak 

ifjúsági regények,  
disz festékdobozok,

csillogd karácsonyfa díszek, ezüst 
bortnik, angyalok, betlehemek, 
csillagszdrók, ezerféle kará
csonyi és újévi képeslapok, 
képes meséskönyvek, 
plüss, bőralbumok

cXS6&

óriási választékban 
kaphatók

FODOR FERENC
könyv és papirkereskedésében, Veszprém. Telefon 54

•M ato tt Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos t. .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat.


