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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni 6rSk igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

Az osztrák után jön a cseh.
Amiképen Gömbös római útja, világos 

gazdaságpolitikai célkitűzéseivel és barátságos 
m egállapodásaival, nyomban meghozta Ausztria 
megegyezési hajlandóságét, azonképen most az 
osztrák szerződés megkötésével egyidejűleg hir
telen jelentkezik Csehszlovákia szerződéses aján
lataival. Ez csak természetes, ha szémbavesz- 
szük a régi tapasztalatot, hogy egyik kereske
delempolitikai siker kiindulópontja egy másik 
sikernek. Ami abból magyarázható, hogy az 
állam ok között gazdasági verseny folyik egyes 
fogyasztóterületekért és ha egyik fogyasztó- 
területen egy állam biztosit m agának előnyös 
helyzetet a maga exportja részére, úgy nyom
ban  ugyanilyen előnyöket próbál a  másik állam 
is biztosítani a maga exportjának.

Addig, amig Magyarország az  elhanyagolt 
leányzó szomorú m agányában sorvadt, nem 
volt semmi értéke sem az osztrák, sem a cseh 
kérő szemében. Sőt együttes erővel próbálták 
fojtogatni és egyformán állották el útját a  m a
gyar agrárkivitelnek. Mihelyt azonban hírét ve
szik, hogy a  magyar agrárkivitel rést tudott m a
gának nyitni Olaszország felé, azonnal siet az 
osztrák, M agyarországnak nyújtott engedmények
kel, a  maga iparának is fogyasztóterületet sze
rezni az eddig elhanyagolt országban. És az 
osztrákot csakham ar követi a  csehszlovák, ne

Csepreghy Ferenc élete és munkissága.
Irta és elmodta a Veszprémi Ref. Ifj. Egyesület december 

lO.-i műkedvelő előadásán 
Makár János

ref. s.-lelkész, az egyesület elnöke.

Vád érhet bennünket, hogy ilyen régi darab
bal állunk elő s nem hozunk színre valami újat, 
ami talán a közönségnek is jobban tetszik, meg 
aztán a haladó kor igényeinek is megfelel. Legyen 
szabad a2t a szerény megjegyzést tennem, hogy 
vannak irodalmi termékek, melyek értékűkből sem
mit sem veszítenek, sőt idővel mindinkább és 
inkább monumentális alkotássá válnak, irodalmi 
remekekké lesznek. Ilyen a maga nemében Csep
reghy .  Piros bugyelláritM c. műve, mely nép
színmű ircdalmunk terén az úttörők s  legjele
sebbek egyike.

Elmű alkotója, Csepreghy Ferenc, 1842. augusz
tus 15.-én született Szálkán. Hont megyében. 
Atyja szegény kereskedő volt, ki fiát — miután 
az clemiiskolát Szálkán elvégezte — asztalosinas
nak adta s mint ilyen dolgozott Esztergomban, 
majd mint segéd Pesten, Bécsben és Münchenben. 
Külföldről hazajövet Pesten letelepedett s öccsével, 
Jánossal táriulva üzletet nyitott a fővárosban. A 
gyenge alkatú, állandóan beteges testben különös 
tehetség volt elrejtve, mely már inas s még inkább 
segéd korában megmutatkozott.

Csudálatos agy volt; erős testi munka köz
ben termelte ki a gondolatokat, amelyeket esténként 
papírra vetett. Korán kezdett verselhetni s közben

hogy lemaradjon a  vásárról, ami Ausztria és 
Magyarország között eredményesnek ígérkezik. 
Ebben rejlik az a  bizonyos taktikai előny, ámit 
minden megkötött kereskedelnv szerződés jelent 
egy-egy országnak.

íme, Csehszlovákia esztendőkön keresztül 
a  legvélogatottabb, legravaszabb kereskedelem
politikai eszközökkel akadályozta meg a ma
gyar agrártermékek bevitelét a  csehszlovák terü
letre. Már a kereskedelmi szerződés fennállása 
alatt kitalálta az úgynevezett lisztkeverési kény
szert, amivel nem csak a  magyar lisztnek állotta 
útját, hanem  a magyar gabona beözönlését is 
szinte teljesen megakadályozta. Azután jöttek 
a  körmönfont behozatali tilalmak. Egy szép 
napon pedig egyszerűen megszüntette a szer
ződéses állapotot és a  magyar kivitelt rövid idő 
alatt csaknem az előbbinek egyharm adára szo
rította le. A reánkkényszeritett kereskedelempo
litikai háborúság során, persze, mi is visszalőt
tünk és Csehszlovákia ham arosan ráébredt an
nak tudatára, hogy a  jó magyar piac teljesen 
kicsúszik a  lába alól. Már néhány hónapja 
kezdtek nála jelentkezni a  belátás jelei, ami
kor árukompenzációs csereszerződések megkö
tésére a  gazdasági érdekeltségei leültek a  tár
gyaló asztalhoz.

Most aztán, hogy M agyarország az oszt
rák szerződés nyélbeütésével kétségtelenül nagy 
gazdaságpolitikai sikert ért el és ez a  szerző
dés Ausztria számos oly iparágának nyitja meg 
a magyar piacot, amely iparágaknak a cseh
szlovák piac erős versenytársa, a csehszlovák 
kormány felfüggesztve a  M agyarország ellen 
folytatott gverillaharcot, hirtelen akcióba lép és 
újra felveszi a  Magyarországgal való kereske
delmi tárgyalások eltépett fonalát. Bizonyára

állandóan művelte magát, folyton olvasott és ta
nult. Rákosi Jenő 1868-ban János öccse által 
hozzávitt munkájában ismerte fel benne a tehetsé
get s felkarolta. Szívbaja az amúgy is gyenge 
szervezetű embert mestersége abbahagyására kény
szerűé tle. 1872-ben házasságra lépett Rákosi Idá
val s igy Rákosi Jenő sógora lelt. Boldog házas
ságában egy kicsit felejtette betegségét, de az át
kozott kór később ismét jelentkezett s ezért Erdélybe 
ment orvos sógorához üdülni. Ismét visszatérve, 
1875 ben a Népszínház titkára lelt. E tisztjét nem 
sokáig viselhette, 1878 őszén Olaszországba ment 
gyógyulást keresve, majd onnét visszajőve, felesége 
Görbersdorfba vitte, hol 1880. febr. 6.-án sok 
szenvedés után meghalt.

Első irodalmi kísérletei versek voltak, ame
lyekből 1861. óta sokat közöltek a fővárosi lapok. 
Irt alkalmi verseket i s : Deák Ferencről, Jókai Mór
ról, Szabókyról. Rákosi azt mondja, hogy ezeken 
a verseken egyáltalán nem érezhető az alkalmiság 
kényszere, de gondolatainak fenköltsége az iró 
tiszta és nemes lelkületét megmutatják. írói sike
reit mégis mint színműíró aratta. Hogy ebben az 
irányban fejlesztette ki tehetségét, kétségtelen nagy 
hatással volt rá a Népszínháznál elfoglalt titkári 
állása is.

1862-ben irta első darabját: „Az elnök név
napja*, majd pár év múlva „Magyar fiuk Bécsben". 
Mindkét daradját többször szinread'ák. A 70 es 
évek közepétől kezdve egyik darabját a másik 
után írja, melyek közül hat teljes sikert aratott, 
csak egy volt, melyről azt mondiák, hogy megbu
kott. Romantikus vigjátéka, a bibliai tárgyú „Viz-

nem tenné ezt, ha nem következik be az, hogy 
Magyarország fa-szükségletének egy jelentős 
részét kötötte le Ausztria javára és ha az  oszt
rák textil, bőr, papír és egyéb kikészítő iparok 
előtt a  magyar piac ismét meg nem nyílnék. 
Nyomben ráeszmélt a  csehszlovák kormány 
arra, hogy M agyarországnak is van vennivalója 
és hogy ezt a  vevőt nem lesz tanácsos egészen 
átengedni az olasz és az  osztrák eladónak. Még 
meg sem száradt a  tinta az osztrák-magyar ke
reskedelmi szerződés okmányain és máris meg
jelennek a csehszlovák delegáltak a  magyar 
fővárosban, hogy komoly szerződéses alkudo
zásaikat a magyar tárgyaló féllel felvegyék.

A magyar kormány, igen helyesen, a  leg
nagyobb előzékenységgel fogadja ezt a  közele
dési kísérletet, ezzel is bizonyítva, hogy a  be
csületes megegyezési szándék nála fennforog, 
és hogy eddig sem ő volt a  hibás abban, hogy 
északi szomszédunkkal szerződésen kívüli álla
potban voltunk. Természetes, hogy a  megegye
zésnek ára a magyar agrárexport lehetővététele 
Csehszlovákiával. M egindulnak tételről-tételre, 
árucikkről-árucikkre az alkudozások és pedig 
tisztára a  gazdasági érdekek kiegyenlítése alapi
ján. Magyarország szívesen hajlandó háttérbe 
tolni a politikai differenciákat egy gazdasági 
megegyezés érdekében, de viszont ugyanezt 
megkívánja a cseh tárgyaló féltől is. Ha Cseh
ország fáját, szenét, textiláruit, porcellánjait, 
üvegét, papirosát Magyarországon is el akarja 
adni, ennek előfeltélete az, hogy ő viszont 
méltányos feltételek mellett eressze be a  m a
gyar búzát, lisztet, állatott és egyéb agrárter
mékeinket. Ez volt az ára az osztrákokkal 
kötött alkunak is. Ennél olcsóbban a  csehek
nek sem adjuk. (3.)

"  ""
özön" az Akadémia pályázatán dicséretet nyert. 
Ez a munkája vetélkedik Vörösmarty „Csongor és 
Tűndé"-jével. Rákosi szerint gondolatokban nem 
olyan gazdag, verselési tehnikája nem rogható 
Vörösmartyéhoz, de viszont azt felülmúlja drámai 
koncepciójával, színpadi hatosával és lélektani fel
adatainak igazságával „Vízözön" kedveli darabja volt 
a Népszínháznak, melyet 1911 májusában a b ú d ?  
pesti Magyar Színház újból előadott fényes sikerrel.

A már ismert Írónak nevét még ismertebbé 
tették a Népszínházban szinrekerült látványos da
rabjai: „Utazása föld körül 80 nap alatt", „Uta
zás a holdba és a tenger alatt", melyeket Werne 
Gyula regénye nyomán irt. Következő müveit csu
pán csak megemlítem: „A két mennyegző", „Pe- 
rózes", „Kolumbus Kristóf", „A szép Meluzina", 
„Sztrogoff Mihály útja Moszkvától Irkutzkig- . E da
rabja nagy sikert aratott, előadták Németország és 
Ausztria több városában. Nevezetes még „A szép 
asszony kocsisa" és „Az élhetetlenek". Ez utóbbi 
volt utolsó színműve. A drámai irás terén kiváló 
három munkája: „Saul király" és a már említett 
„Vízözön". Csepreghy mint színműíró telte nevét 
országos hírűvé ké? darabja: „A sárga csikó" és 
„A piros bugyelláris" által. Mindkettő száznál több 
előadást ért a Népszínházban. Irt egy regényt és 
több elbeszélést is.

Csepreghy nagyon termékeny tehetség volt; 
tele gondolatokkal, ötletek gazdagságával, jóízű 
humorral. Kitűnő színpadi tehnikával rendelkezett, 
darabjaiban a bonyolult helyzeteket, a konfliktuso
kat a legszerencsésebb kézzel oldotta meg. Hogy 
darabjaival oly nagy sikert aratott, köszönheti ere-
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Hasznos tudni,
hogy a derűs hangulat, a jó  kB zó rzés  mindig 
a gyomor és belek kifogástalan működésétől függ.

S zo ru lá s b a n  szenvedőknél, 
371 em észtés i hiányoknál pedig

Igm ándiSchmidthauer 
te r m é sz e te s  
k e s e r ű v i z e  v á l ik  b e  l e g j o b b a n .

Kedvezmények a pontos adófizetőknek.
A korm ányrendelet m egvédi az adóban  lefoglalt ingókat az elkótyavetyéléstől. — A pénz
ügym iniszter a  g azdaság i ba jokkal szem ben m éllányosségra, a  konok nem fizetőkkel szem 

ben szigo rúság ra  u ta síto tta  az  adóhalóságokat.
A hivatalos lap kózőlte a közadók kezelésé

ről szóló kormányrendeletei, amely nem — mint 
a múltakban — a késedelmes, hanem a rendes 
adófizetőknek biztosit újabb kedvezményeket. A 
rendelet szerint az az adózó, aki előre befizeti 
adójának egy vagy több negyedévi részletét, az 
llirefizetett összeg után 6 %  kamattérítésben ré
szesít. Az az adózó, aki nem elóre, de tartozását 
november 15.-ig teljesen kiegyenlíti, folyó évi tar
tozására a tényleg befizet tt tőkeösszeg ulán 2  “/» 
kamattérítést kap. Ez azokra is'érvényes, akik ta r
tozásaikat az év végéig kiegyenlítik.

A rendelet többi része a köztartozásokra ki
tűzött árverésekre vonatkozik. Eszerint a községi 
elöljáróság a tulajdonos beleegyezésével árverésen 
kívül Is értékesítheti a lefoglalt zálogtárgyakat, 
amik a feltűntetett bécsérléknek legalább három
negyed részéért adhatók el. így az adóhátralékos 
mentesül az 5 százalékos behajtást illeték fizetése 
alól. A végrehajtó ezután nem köteles a tárgyat a 
legtöbbet ígérőnek átadni, s mindezzel az adóhát
ralékos ingóságai az elkótyavetyéléstől mentesülnek.

Az adótartozások fejében lefoglalt állatokat 
a tulajdonos szabadkézből értékesítheti és az el
adási ár 75 °/o-át, illetve, ha a lefoglalt állatot a 
marhalevélben feltüntetett becsérléken alul adták 
el, a feltüntetett becsérték 7 5 % á t adótartozásra 
köteles befizetni, 2 5 %  pedig az övé marad.

A pénzügyminiszter a rendelet végrehajtásá
ról külön utasítást küldött a pénzügyigazgatósá-

foknak, adófelügyelőségeknek és adóhivataloknak. 
Ibben hangoztatja, hogy elsősorban és legerélye

sebben az olyan adózókkal szemben kell fellépni, 
akik nem annyira a fizetőképesség, mint inkább a 
fizetést készség hiánya miatt nem lesznek eleget 
kötelezettségüknek. ,iz olyan adózókkal szemben, 
akik csak a mai gazdasági bajok miatt hátraléko
sok, méltányosan kell eljárni. Kellő eréllyel kell 
ugyan a hatóságoknak az adóhátralékok befizetését 
biztosítani, anélkül azonban, hogy az adózók a 
szigorú szabályok merev és körültekintést nélkülöző 
eljárással anyagi romlásba döntessenek.

A miniszter jelentésekből és panaszokból saj
nálattal állapítja meg, hogy az adóbehajtásra vo
natkozó rendeleteket sok helyen nem a rendelet

detiségének s annak, hogy minden izében magyart 
adott. Művei alakjai tipikus magyar emberek egy
felől a maguk egyszerűségével, őszinteségével igaz- 
ságszeretetével, tiszta gondolkozásukkal, magya
ros észjárásukkal, másfelől hibáikkal, elkövetett 
vétkeikkel, nemtörődömségükkel, a sorsban való 
megnyugvásukkal. Tud részvétet, de hangulatolt is 
kelteni a nézőben.

Saját kora nem becsülte nagyra Csepreghyt, 
itt-olt nyilatkoztak csak róla teljes elismeréssel. 
Sem a Tudományos Akadémia, sem a Kisfaludy 
Társaság nem választotta meg tagjává, csak a 
Petőfi Társaság volt az, amely felvette tagjai sorába. 
Ezért hálából a társaság egyik felolvasó ülésén 
mutatta be először a .Piros bugyelláris*-!. A nép 
azonban nagy fiának ismerte el, magáénak vallotta 
darabjait, melyeket szívesen adott s ad elő még 
ma is a legnagyobb tetszés és siker mellett.

ASPIRIN
T A B L E T T Á K

j ^ J d a l m a k o l l e n j ^ j j j

intenciói szerint hajtották végre. Fokozotabban 
kell ügyelni, hogy a szigor sohase fajuljon céltalan 
erőszakossággá. Kerülni kell minden', ami csak az 
egyes adózók romlását idézné elő anélkül, hogy 
az államkincstárnak ebből haszna lenne.

Jelenlést kér a miniszter, hogy a hatóságok 
elrendelték-e az árverést a nagy adóhátralékosokkal 
szemben, tör éitek.e árverésfelfüggesztések és mi
lyen feltételek mellett Rámutat, hogy elsősorban 
a konok nemfizetőkkel szemben kell a végrehajtá
sokat legetélyesebben foganatosítani. Ahol méltá
nyossági szempontok vannak, a hátralék bizonyos 
részének befizetése ellenében az árverés elhalaszt
ható. Ha a hátralékos pontos adófizető volt és meg
jelöl olyan forrást, amelyből btlá'haló időn belül 
remélhetőleg eleget tehet kötelességének, akkor 
adózónak s államkincstárnak egyaránt érdeke, 
hogy a halasztás megadást ék.

Az adóárveréseken előfordu t összejátszások 
miatl a zálogtárgyak csak értékük lényegtelen ré
széírt kelnek el, ami állal az adózók súlyos káit 
szenvednek és az állam sem kapja meg az adót. 
Ezokból utasítja a miniszter a pénzügyigazgatósá
gok vezetőit, hogy a végrehajtásokat a legnagyobb 
figyelemmel kísérjék és jogos panasz ese'én a sza
bálytalanul eljáró közeggel seemben azonnal meg 
felelő intézkedésekkel éljenek. Ahol azonban a pa
naszokkal csak a végrehajts megakasztását akar
ják elérni, gondoskodjanak, hogy ilyen törekvések 
sikertelenek maradjanak. A miniszter végül rámu 
tat hogy a hiva'ásuk magaslatán álló hivatalveze
tők részletes utasítás nélkül is meg fogják találni 
a helyes utakat és eszközöket.

A  R evíziós L ig a  
v á rm e g y e i n ag yv é lasz tm ó n ya .

Közöltük legutóbb a Magyar Revíziós Liga 
veszprémmegyei tagozata tisztikarának a névsorát. 
Az alakuló ülésen megyei nagyválasztmányt is ala
kítottak, amelynek tagjai a következők:

Anty Illés Veszpiém, Balta Kálmán Pápa, 
Barcsa Dezső Vid, Boncz Gyula Egeralja, Bállá 
József Felsőgörzsöny, Boda László Külsővat, dr. 
Bárdos József Nagytevel, Borsos Elek Takácsi, 
Bocsor István Nyárád, Baranyai József Szalmavár- 
puszta, Bogosich Gyula Peremarton, dr. Buda 
István Enying, Bélák Endre Devecser, dr. Berky 
Miklós, Bernálh András, Bokrossy Ferenc, Bok- 
rossy Jenő, Braun György és Bícsi Márton Vesz
prém, dr. Csarmasz Ferenc Pápa, Csikvándy Béla 
Bkenese, vitéz Durkó Sándor és Demjén Márton 
Veszprém, Eötvös Sándor Mezöszentgyörgy, dr. 
Fehér Dezső Pápa. Feriig Mihály, özv. Foglhüy 
Miklósné, Frank Zoltán és Oaal Sándor Veszprém, 
Gubicza Ferenc Bakonyszentlászló, dr. Gulheil 
Jenő és özv. Gyenes Jánosné Veszprém, vitéz 
Hunkár Antal Bákonybánk, Horváth Sándor Vár
palota, Hübner Béla, Hoffmann Oéza, Homoky 
Béla, dr. Horváth Béla városi (óügyész, dr. Hor
váth Béla kir. közjegyző, Hirschfeld Béláné és 
Heting János Veszprém, Ihász Mihály Kerta, dr. 
Iker István Veszprém, dr. Jókay-lhász Miklós Lö- 
rintepuszta, Jordán Alajos Vörösberény, dr. Jerfy 
József, Karlovitz Adolf, dr. Kende Ádám, dr. Kon
koly- Thege Sándor és dr. Kőrös Endre Pápa, Kiss 
Endre Balatonfökajár, vitéz Korompay Lajos Vár
palota, dr. Kodotányi Viktor Pétfürdö, dr. Karsay 
Sándor, Kulcsár Károly, vitéz Kutassy Ignác, Kecs
kés Lajos, Kauzli Dezső, dr. Kenessey Pongrácné, 
dr. Kun Lajos és Kehrer Károly Veszprém, (Folyt.

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

gyéspüipök jövő kedden Bpeslre ulazik, ahol a 
Zsófia Gyermekszanatórium Egyesület közgyűlésén 
fog, mint kormányzóelnök, elnökölni. — Dr. Ke
nessey Pongrác, vármegyénk főispánja csütörtökön 
és pénteken, hivatalos ügyekben Bpesten tartóz
kodott. Ma szombaton pedig Győrött résztvesz az 
ottani főispán beiktatásán és a nemzeti egység 
pártjának a miniszterelnök részvételével lefolyó 
naggyűlésén.

— Antal G éza és E ste rházy  T am ás a 
pápai Revíziós Liga diszeinökei. Ahogyan már 
röviden jelentettük, Pápán a mull csütörtökön, 
Szeplőtlen fogantatás napján volt a Magyar Reví
ziós Liga naggyülése, amelyen Pápa város egész 
lakossága résztvelt és tüntetett a békeszerződések 
revíziója mellett. A naggyülést dr. Antal Géza re
formátus püspök nyitotta meg a tőle megszokott 
ékesszólással. Utánna dr. Lukács György b. t. ta
nácsos, a Liga ügyvezető elnöke és dr. Pakots 
József képviselő beszéltek. Dr. Fali Endre ügyve
zető igazgató a Revíziós Liga munkásságát ismer
tette. Dr. Sulyok D;zső pápai ügyvéd beszéde 
után a gyűlés nagy lelkesedéssel alakította meg a 
pápai Revíziós Ligát és megválasztotta annak 
tisztikarát. E lnök: vitéz Draskóczy István altábor
nagy, ügyvezető elnök dr. Konkoly-Thege Sándor 
közjegyző, főtitkár dr. Sulyok Dezső Ugvvéd. Disz- 
elnökökké nagy lelkesedéssel dr. Antal Géza püspö
köt és gróf Esterházy Tamást választották meg. 
Ezenkívül választott a nagygyűlés 25 tagú elnöki 
tanácsot és 200 tagú választmányt.

— Kapy Béla evángélikus püspök  az  
egyház karita tív  fe ladatairó l. Győrről jelentik: 
D. Kapy Béla, a dunántúli evangélikus egyház- 
kerület püspöke, legutóbb körlevélben felhívta a 
lelkészeket és tanítókat, hogy a nyomorenyhitő 
munkában legyenek segítségére a közigazgatási 
hatóságoknak. Gondoljanak azonban arra — írja 
—, hogy sem hivatalos, sem általános társadalmi 
megmozdulás nem mentesiti a gyülekezeteket s-]4t 
szegényeikkel szemben fenná ló kötrlazettségük alól.

Legújabb

* * * * * *

rádiók
6 —12 h av i ré s z le t r e  

b e s z e re z h e tő k

FODOR FERENC
kOnyv- é s  papirkereskedésében 

V e s z p ré m .
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Legszebbb ajándék a

homocord
lu xu s  g ram o fo n  
tás ka g é p

Kapható olcsó készpénzáron és 7 havi rész
letre minden szaküzletben!

Ára: 99  P. 358 m a ra fa n d á ^ * e e g y !m  *1

Gondoljanak a szegény iskolásgyermekekre, az is
koláztatás nehézségeire, a ruhátlanságra, gondol-

Íanak a gyülekezetek szegényeire és elhagyott üreg
eire is. Szociális szempontból ma veszedelmtt je

leni minden erűden és áldozatra képtelen ember 
és közösség.

— Pap i konferencia. Zircről jelentik: A 
zirci monostorban a szokásos havi papi konferen
c ia , dr. Horváth Konstanlin perjel elnöklésével, 
december 20. án ta:tják s annak előadója dr. Mar- 
kovits Bálint esperes plébános lesz.

— „Credo"-gyűlés. „Credo* értekezlet volt 
vasárnap a katolikus kör termében, aho l dr. Wiber 
Pál kanonok tartott nagyhatású előadást az Isten 
fiának anyjárél, szűz Máriáról s a szeplőtelen fo
gantatásáról. Ezután a „Credo*-tagok egyhangúlag 
elharáruzlák, hogy a karácsonyi szent gyónásukat 
dec. 17.-én, ma szombaton d. u. 5 —7 óra közölt 
végzik, mig vasárnap a 8 órai szentmise alatt kö
zösen járulnak a szent áldozáshoz. Elhatároz'ák 
azt is, hogy Karác-ony napján a főpapi misén 
testület lég, zászló alatt vesznek részt, ezért ezúton 
is kéri a vezetőség az egyesület tagjait, hogy há
romnegyed 9 órakor a plébánia élő t gyülekezni 
szíveskedjenek.

— Adományok Laczkó Dezső szobrára.
Csülörtökig befolyt: Szlabey Dezső 10, Rausuitz 
Ignác 2. Nemzeti Muzeum tisztviselői Budapest 
25 P. Összes takarékpénztári betét 401 P.

— A pára tlan  gyógyerö, ami az „Ig- 
m ándlban" rejlik, Évezredek óta a  föld gyom 
ráb an  é r ik i  371

— H arry P iel világfilmje: Johnr.y ellopja 
Európát" a mozi szombat-vasárnapi műsorán. 
Szerda csütörtökön filléres előadásban Lupe Velez 
nagy filmje: „Almavirág„.

— K atolikus leányok karácsonyi szere- 
te takció ja . Devecserből jelentik: A Devecseri Kai. 
Leányklub tagjai az elmúlt héten négy teljes na
pon át gyüjtőivekkel járták a várost, hogy a sze
gény gyermekek Karácson]ára gyűjtsenek. Most 
már lezár'ák a gyűjést és a természetbeni, vala
mint a pénzadományok lehetővé teszik, hogy sok
sok szegény gyermeket örvendeztessen meg a sze
retet ünnepén a Devecseri Kát. Leányklub lelkes 
tagjainak fáradozása.

— Sciplades Iréné ünneplése. Bensőség- 
teljes, meleg ünneplésben részesítette a Kereszlény 
Tisztviselőnők Veszprémi Egyesülete szerdán, név
estéje alkalmából, Sclpiades Irénét, az egyesület 
fáradhatatlan, szereteti elnöknőjét. A zsúfolásig 
megtelt egyesületi helyiségben megjelent dr. Rótt 
Nándor megyéspüspök is, titkára, dr. Langmár 
Lipót kíséretében, hogy kifejezze szerencsekivána- 
tait az ünnepeknek, akit elsősorban az apró Kon
koly Zoli és Mustos Babi Uddvözöllek virágcsokor
ral azért a sok szerétéiért, amit mint gyermekek 
élveznek tőle. Dr. Kovács István sekreslyeigazgaló, 
az egyesület lelki vezetője emelkedett szellemű 
szavakkal mint a katolikus egyháznak lelkes mun
kását ünnepelte az elnöknőt, akinek egy, saját for
dításában megjelent, a szentek életéről szóló köny
vet nyújtott át emlékül. Hübntr Béla világi elnök 
a Kát. Kör küldö tsége élén fejezte ki a kör ra
gaszkodását és háláját. Ányos Istvánná egy kedves 
visszaemlékezés fölolvasásával fejezte ki üdvözle
tét, majd Kőszegi István póstafőliszt, az egyesület 
jeles humoristája „Iréné néni álma* c. rendkívül 
ötletes, zongorán önmaga kisért melodrámájával 
szerzett igen derűs perceket. Végül ugyancsak az 
6 tollából a „Göre Gáaor és a yo-yó* c. egyföl- 
vonásos kacagtatta meg az egybegyűlteket Ányosni 
és Józsa Elemér kitűnő alakításában. A viharosan 
megéljenzett Sciplades Iréné kedves szavakkal mon
dott köszönetét az őt körülövezö nagy szereiéiért, 
aminek másnap a lakásán fogadott sok üdvözlés 
során s este az egyesületben tiszteletére rendezett 
vacsorán újabb tanujeleiről szerezhetett meggyő
ződést.

R u h á t a  szeg én yekn ek!
Veszprém város Szegényügyi Bizottsága ez- 

idén is fölhívással fordul a jószivü emberekhez, 
hogy ruhát kérjen a szegények részére. Mert az 
in8égjátulékból befolyó pénz a népkonyhára, gyer
mekek ebédeltetésére, munkaalkalmak létesíté
sére kell.

— Hozzájuk fordulunk ezért — mondja a 
fölhívás — most szent Karácsony, a szeretet ün
nepe előtt, amikor legjobban fáj a szerencsétlen 
embertársainknak a szegénység, a szenvedés, az 
elhagyottság, amikor legjobban érzik a lelket-testet 
felüdiló mi lég hiányát. Vegyék elő a szekrények, 
ládák aljáról a már nem használt ruhanemüekel, 
akár felnőtt, akár gyermekruhák, cipők, kabátok stb. 
legyenek is azok és juliássák azokat a szegény
akcióhoz, hogy onnan legméltóbb helyekre kerül
hessenek.

Végül az adakozásnak szóban vagy levélbeni 
bejelentését kéri a fölhívás az Óvári.utcai irodába, 
amely a ruhanemüek beszolgáltatásáról gondosko
dik. Az adományokat hirlapilag nyugtázzák.

— Egyházi hírek. A veszprémi tóm. kát. 
egyházmegye nyugdijbizotlsága Pető János pápa
kovácsi plébánost nyugalomba helyezte. — A du
nántúli evangélikus püspök a lajoskomáromi egy
házközségbe adminisztrátorul Kóts Lajos segéd- 
lelkészt küldötte ki.

— Igazgató i cím. A dunántúli ev. püspök 
Petter Viktor naggyimóli tanítót, hűséges és kiváló 
szolgálatainak elismeréseképen, igazgatói címmel 
tüntette ki.

— E vangélikus felflgyetöv&lasztás. A ba-
konylamási ev. egyházközség, a lemondott Faggyas 
Gyula helyébe, felügyelőjévé Mihály István nagy- 
démi földbirtokost választotta meg.

SZÁRAZ ANÓD
és zseblám pa elem

SAVMENTES
T A R T Ó S S Á G B A N

UTOLÉRHETETLEN

— Olcsó karácsonyi és újévi táviratok 
küldhetők, a külföldre is, dec. 14 -től jan. 6 -ig 
(Jugoszláviába és Bulgáriába január 19.-ig) Bel
földön a távirat a szokásos szerencsekivánatokat 
tartalmazhatja és dija szavankint 6 fillér, 10 szó 
díjminimum melleit a szódíj Ausztriába 6, a meg
szállott területekre 9, Olaszországba 14 fillér. Eu
rópán kívül csak kötőit szöveg táviralozhaló s e 
célra a postahivatalokban 17 féle szöveg található. 
Amerikába már 5'60 P-ért küldhető ilyen távirat.

— B orbála-Ü nnepség V árpalo tán . Vár
palotáról jelentik: Hrgyományos Szent Borbála 
ünnepséget rendezett a várpalotai bányászság. 
Reggel a bányász kullurházban gyülekezett mun
kásság előtt vitéz Korompay Lajos bányaigazgató 
röviden méltatta az ünnep jelentőségét, majd, a 
szokásos előléptetések és a leventék fogadalom- 
tétele ulán, vidám zeneszó mellett vonultak fel a 
katolikus templomba szentmisére. Este került sor 
az ünnepségre, amit az Unió Zenekar „Rákóczi*- 
nyilánya vezetett be Tiszt, a Szfehérvári Déli Vasúti 
Ének- és Zenekar karnagyának vezényletével. Vi
dám egyfelvonásos vígjátékok kerültek színre a 
helyi és péti műkedvelők előadásában, s nagyszerű 
alakításukkal kivívták a közönség tetszésnyilvání
tását. Az ünnepség megrendezése Blazsek Károly 
üzemvezető, a „Jó szerencsét* olvasókör elnöke 
fáradhatatlan munkájának az érdeme, mig a mű
kedvelőket Tartler Frigyes készítette elő, aki maga 
is pompásan alakitotL

Arany- és ezüst
pénzeket

legmagasabb árfolyamon vásárol

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém.

— A pápai evangélikus nők szere te tven - 
dégsége. Pápáról jelentik: A Pápai Evangélikus 
Nöegylet vasárnap este fényesen sikerült szeretet- 
vendégségst rendezett. A tágas termet valláskü- 
lönbtég nélkül, zsúfolásig megtöltötte a közönség, 
élükön dr. Antal Géza ref. püspökkel. Tőrök And
rásáé, a nőegylet uj elnöke megnyitójában han
goztatta, hogy a nöegylelnek 70 szegény gyermek 
karácsonyi felruházásáról kell gondoskodni s el
ismerését fejezte ki a nöegylet tagjainak áldozatos 
munkásságukéit Balogh István s.-lelkész konferí- 
lása sok derültséget keltett. A kollégiumi kis zene
kar népdal játéka ulán Kakas Irén tanítónő tartolt 
nemes érzéssel megemlékezést Arany János leá
nyáról, Juliskáról. Németh Bözsi és Adorján Alisz 
két Schubert dalt énekellek szépen, Nagy Pál ny. 
ig.-lanrtó simulékony zongorakisérelével. Mély ha
tást kellelt Pap Ella melodrámája, aki Farkas 
Imre „Vén cigány“-át adta elő érzésteljesen, zon
gorán Török Judit kis érte kiválóan. Nyulassy Olga 
két Reményik-költeményt szavalt kitünően, végül 
Schöck Gyula lelkész énekelt gyönyörű baritonján 
kuruc-dalokat. Ezután következett a szeretetven- 
dégség, amit feledhetetlenné tett a háziasszonyok 
szeretetteljes és figyelmes kiszolgálása. Az estély 
szép összegei jövedelmezett a jótékony célra.

— Rendkívüli városi közgyűlés Vesz
prém ben. Veszprém város képviselőtestülete múlt 
szombaton délután rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelynek egyetlen tárgya a városi tisztviselők és 
alkalmazottak karácsonyi segélyben, illetőleg juta
lomban való részesítése volt. Erre a városi képvi
selőknek körülbelül a fele és a Veszprémi Ipartes
tület tette meg Írásban az indilványt. A közgyűlés 
dr. Kiss Ernő és Serák József aggályaikat kifejező, 
valamint Súly Sászló, dr. Sziics Imre, Fodor Fér. 
renc, dr. Rhédey Antal, dr. Karsay Sándor és dr 
Grünner László pártoló hozzászólásai után, a ja
vaslat értelmében, a törzsfizetés 40 */o át és az 
illetékes családi pótlékot minden tisztviselőnek és

S C H R I K K E R  S Á N D O R  

FAISKOLÁJA
A L S Ó T E K E R E S .

N e m e s íte tt g yü m ö lc s fá ka t, 
d ís z c s e rjé k e t, ró z s á k a t, 

s o r fá k a t s z á llít
és azok fajazonosságáért felelősséget 

vállal.

K é r i *  a  le g ú ja b b  á r je g y z é k e t .
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M E R T  i a MIRA keserüviz teljesen görcstől men
tesen hat, ize kellemes, színe fehér, ára a legolcsóbb. 
55 perc alatt hajt.

295 •

A M IR A  glaubersós gyógyvíz A t« s ö rö s « n  n a 
gyobb  g y ó g y e re jd , m in t  a  k a r lo b a d i v iz v
nem kell külön sót hozzáadni. Kaphatók : gyógy
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben .

alkalmazottnak megszavazta. A segélyről a közgyű
lésen lemondtak dr. Betky Miklós polgármester, 
dr. Rosenberg Jenő főorvos — aki tisztviselötársai- 
ról meleghangú felszólalásban emlékezett meg — 
t i  dr. Horváth Béla főügyész, hogy erzel is bizto 
eitfák a többi, jobban reáutall tisztviselötársuk, 
illetve alkalmazottak részére a javalat elfogagását.

— Felsőházi tagválasztások . A felsőház 
a főnemesi családok sorában Veszprém megyéből 
gróf Esterházy Pált (Réde) póttaggá választotta 
meg. — A kereskedelmi és iparkamaráknak a ke
reskedelmi miniszlériumban lefolyt felsőházi tag
választása során a vidéki kamarák telsőházi tag
jává Morvay Istvánt, a győri Keresk. és Iparkamara 
elnökét választották meg.

— Árverés a  rendőrségen. A veszprémi 
rendőrkapitányságnál talált tárgyak, elkobzott és

Íazdátlan jószágok, pénztárcák, rózsafüzérek, ridi- 
Ulök, zsebkések, férfi sapka, kabát, könyvek, va

dászfegyverek és pisztolyok december 21.-én reg
gel 8 órakor, készpénzfizetés el'enében, nyilvános 
árverésen eladatnak. Fegyverekre csak vásárlási 
engedéllyel birók árverezhetnek.

— A város virilisei. Veszprém város kép
viselőtestülete a legtöbb adófizető (virilis) képviselő- 
testületi tagok 1933. évre érvényes névjegyzékét 
a következőképen állította össze: Rendes tagok: 
dr. Rótt Nándor, dr. RosenDerg Jenő, dr. Köves 
Jenő, dr. Wolf Lajos, Lőwy Béla, dr. Spiteer Jó
zsef, dr. Szommer Imre, Hamburger Sándor, Velty 
Miklós, dr. Cseresnyés József, Pósa Endre, Dvorszky 
József, Bécsy Márton, dr. Wallner Emil, dr. Rad- 
ványi Viktor, id. Békeffy István, dr. Lukcsics Jó
zsef, Kránitz Kálmán, Kauzli Dezső, dr. Simon 
György, dr. Óvári Ferenc, Weisz Sándor, dr. Csi- 
szárik János, Strausz Antal, özv. Rothauser Zsig- 
mondné, dr. Wéber Pál, Bontz József, dr. Kiss 
Ernő, Csomay Kálmán, dr. Moldoványi Jenő. Pót
tagok: özv. Rothauser Lipótné, özv. Angeli Már
tonná, Fodor Ferenc, özv. Csomay Jánosné, dr. 
Csolnoky Ferenc, Czermák Lipót, Poltzer Miksa, 
Stern Fülöp, özv. Breuer Antalné, Piatsek Jenő, 
dr. Takács Lajos, Matulka Fülöp, dr. Grünner 
László, Berger József, Steiner Viktor.

— M egint olcsóbb a  telefon. December 
12. óta a vidéki távbeszélgetéseknél a posta 3 
percen túl a beszélgetéseknél a tarifának csak az 
egy*egy percre eső részét számítja fel (Pl. egy 4 
perces bpesti beszélgetés dija most 460  helyetl 

• csak 3’10 P.
— Adományok a veszprémi inségakcióra. 

Veszprémváros Szegényügyi Bizottsága közli: Az 
inségakció részére adományokat adtak: Dr. Rótt 
Nándor megyéspüspök 20 vagon tűzifa, 10 q búza, 
2 q lencse, 2 q borsó, 1 q bab; Székeskáptalan 
120 m tűzifa, 10 q kenyérliszt, 50 q burgonya, 
13 q fejeskáposzta; Balatoni Halászati R. T. 200 
kg. h a l; Angeli József 98 kg. burgonya; N. N. 
urlány 50 kg. burgonya; özv. Fogthüy Miklósné 
10 kg. szilva-lekvár. Ruhanemüeket adományoztak: 
B. L. urhölgy 5 pár uj gyermekcipő; Bokrossy 
Jenő müsz. tanácsnok 3 pár férficipő ;N  N. urhölgy 
1 drb. női felöltő és 1 drb. férfi felöltő; Parraghy 
Béla papnövendék 1 pár fél fi cipő és 1 pár sár
cipő. Pénzbeli adomány: Halmi Nándor gazd. 
felügyelő 3 hónapon át havi 4 P. Az adományok
ért leghálásabb köszönetét mond a Szegényügyi 
Bizottság.

— Városi képviselőválasztások Pápán.
Pápáról jelentik: Pápa városban a kisorsolt 15 
városi képviselő helyének a betöltése vasárnap 
történt meg. A választás nagyobb érdeklődés nél
kül folyt !e és sokan nem szavaztak. Meglepetést 
hozott, hogy úgy a szociáldemokraták, mint a ke- 
resztényszociálisiák saját fészkükben kibuktak. Így 
kibukott a kér. szoc. párt agilis titkára, Szalay 
Lajos is, aki pedig a szegényebb néposzt Ily ér
dekében gyakran hallatta szavát a városi közgyű
léseken. Megválasztitak: az / .  kerületben: rendes 
tagokul Németh József apátp'ébános, dr, Sulyok 
Dezső, dr. Kőrös Endre és Bőhm Sam u; pótta
gokul dr. Kis Gábor, Schwarcz Vilmos, dr. Do- 
náth Kornél és Braun Miksa; a 2. kerületben: 
Hajnóczky Ferenc, Szabó István, Kapa István és 
Mészáros József; póttagok: Szalay István, Hoffer 
Károly, Meizer János és Nyárs G yula; a 3. ke
rületben : Gráczer János, dr. Jilek József; pótta
gok: Horváth József és Fischer L. P á l ; a 4. ke
rületben: id. Jilek Ferenc, dr. Nagy György és 
Kovács Sándor; póttagok: Antal Gyula, Tőmből 
Miklós és Fejes Zsigmond; az 5. kerületben: 
Küttel Nándor és Keresztes G yula; póttagok: 
Nemcsics Elek és Dekovich József (sorshúzás ut
ján.) Választási elnök Karlovicz Adolf kormányfő
tanácsos volt.

M il lió k  k e d v e lik  és  fo g y a s z tjá k  
a  k itű n ő  íz ű  B io k  m a tt•

Mmaltliméil mamát 
am után  mát o k té l. h a  o a lé M B t  •  k m  a  H f i t  
kér é t  csak a réáó tl e tom mgbi *

— A Budapesti Ingatlan Bank csalid!- 
h iz  építkezései. Az a családi ház építkezési ka
matmentes kölcsönrendszer, melyei a 26 év óla 
közismert Budapesti Ingatlan Bank Rt. ez év ele
jén megállapított épitötakarék osztálya vezetett be, 
májustól novemberig a kővetkezőket eredményezte: 
öt családi ház épült, illetve tehermentesült kamat
mentes BIB kölcsönnel Budapesten, öt családi ház 
Győrben, kettő Szolnokon, keltő Szombalhelyen, 
egy Székesfehérváron, egy Mosonban, egy Pápán, 
egy Békéscsabán, egy Érdligeten, egy Veresegy
háza-Erdővároson. Továbbá ingatlanforgalmi osz
tálya azonnali lebonyolítással kb. 170 000 pengő 
értékben szerzett ügyfeleinek családi hárakat. Nya
raló ház építkezései során a közismert Görög rend
szerű nyaralóházakból egy felépült a Sashegyen, 
egy a Táborhegyen, egy a. Római fürdőben, négy 
darab Gárdony-Velencén, egy Érden, egyaSurányi 
szigeten. Annyira közkedveltek lettek ezek a Görög- 
féle szabadalmazod nyaralóházak, hogy most az Uj 
Idők cimü szépirodalmi folyóirat is egy ilyen nya
ralóházat sorsol ki jutdomképen olvasóinak. To
vábbá a bank most épít Budapesten a Logodi-ut- 
cában egy négy emeletes társas családi házat, 
mely csak egy láncszeme annak a 4—5 emeletes 
házépítési sorozatnak, melyet a bank már negyed- 
százados fennállása alalt lebonyolított és a közel
jövőben társas házak formájában lebonyolítani fog. 
A 26 tv  alatt megszervezett bizalomnak köszönhető, 
hogy az alig 10 hónapja fennálló építő takarék

osztály 1510 építő takarék szerződési sorszámnál 
tart éa a takarék építkező ügyfelei legnagyobbrészt 
közalkalmazottakból áll. A kiutalások és tőkegyűj- 
tési vagyon ellenőrzésére a posta, vasutasság, ta
nárság, kereskedelem, ipar, egyházak, szellemi fog
lalkozásúak, stb. társadalmának reprezentánsai van
nak az ellenőrző igazgatósági tanácsba delegálva 
és az elszámolás addig is, amíg a közeljövőben 
felállítandó állami ellenőrző szerv működését meg
kezdené, negyedévenkint a legnagyobb nyilvános
ság mellett kir. közjegyző elölt történnek, melyről 
közjegyzői tanúsítványt tesz közzé hivatalos lapjá
ban A gyűjtött tőkét Magyarország legnagyobb és 
legtőkeerősebb pénzintézeteinél zárolt számlán van
nak letétben, a kihelyezett pénzeket pedig termé
szetszerűleg első helyi ingatlan jelzálogok fedezik. 
A BIB már kora tavasszal folytatja építkezési ak
cióját, úgy, hogy családi házaik sorozatát számos 
újabb objektummal fogja szaporítani. Építkezési és 
kölcsön igényeket már most tanácsos bejelenteni, 
hogy azok kellő időre elintézhetők legyenek, ugyanis 
a bank a jelentkezés igazságos sorrendjében rang
szám szerint utalja ki a kölcsönöket. A mai nap
pal veszprémi főképviselete is megkezdte működé
sét s vasárnap, f. hó 18-án a helybeli Korona- 
szállóban Bednarik Rudolf ur, a szombathelyi ve
zérképviselő érdeklődőknek szívesen áll rendelke
zésére. Központ: Budapesti Ingatlan Bank Rt. VII. 
Rákóczi-ul 10. Képviseletek az egész országban.

— Szám tani problém a. Fejtörést okoz az 
országban Tolnai Világlapja karácsonyi száma, 
amely négy értékes melléklettel összesen 836 ol
dal terjedelemben jelent meg. Ára csak 1 76 P. Ha 
ezt öttel elosztjuk, akkor 35 fillér jön ki. Ennyit 
fizetnek az olvasók egy mellékletért, holott csak a 
.Negyvenezer kilóméier az ismeretlen Ázsián ke
resztül* c. 388 oldalas könyv bolti érléke 4 P.

— A Várpalotai Sakkőr sikere. A Srfe- 
hérvári Sakkozó Társaságot látta vendégül vasár
nap a Várpalotai Sakk Kör. A fehé váriak Kunos 
elnök vezetésével érkeztek. 12 asztalnál dőlt el az 
egy fordulós barátságos mérkőzés, amely 6 :6  arány
ban (eldöntetlen) igen szép eredményt é i sakk
tornát hozott. A verseny kiemelkedő párosa dr. 
Cstky és dr. Scheiber volt. A látagatást Várpalota 
januárban adja vissza. Figyelemre méltó, hogy a 
Várpalotai Sakk Kör még egészen fiatal egyesület 
s az újonnan választott vezetősége, akik mind rá
termeltek ér igen agilisak, a következők: elnök: 
Dr. Zwickl Pál, alelnök: Birtalan Lajos, alelnök: 
Blazsek Károly, jegyző: Plfeifer József, titkár: Ta:t- 
ler Frigyes, p tnztá ios: Steiner Pál, háznagy: Len
gyel György.

— Baltával levágta az ujját. Pápáról je
lentik : Szabó Sándor tapolcaiAi favágó favágás 
közben fejszével a jobb keze mu'alóujját levágta. 
Beszállították Pápára, az Irgalmasrend kórházába, 
ahol ujját amputálták.

— Tűz Devecserből jelentik: Borszörcsökön 
kigyulladt Ughy Kristóf paj ája 8 a takarmánnyal 
leli helyiség teljesen leégett. A kár 5000 P, amely 
biztosítás révén részben megtirül. A tűz ismeret
len okból keletkezett, emberéletben nem esett kár.

— Véletlenségből agyonlőtte a barátját. 
Bottá Pál tapo'cai kovács-segéd május 5 én revol
verrel véletlenül agyonlőtte barátját: Völgyi La|os 
veszprémi asztalos-segédet. A győri tábla másod
fokon most ítélkezett Bolla felett, akit 3 havi fog
házra ítélt.

— Gépjárművek bejelentésének elmu
lasztása. A gépjárművek ellenőrzése során a ren
dőrkapitányság azt tapasztalta, hogy a gépjármű- 
tulajdonosok a beállott változást, mint a gépjármű 
eladását, Veszprém területéről való eltávozást, ke
rület változást, pontosan nem jelentik be. A mu
lasztókkal szemben a kihágási eljárás már most 
folyamatba tétetett. A rendőrkapitányság felhivja a 
gépjárműtulajdonosokat, hogy mindennemű vá to- 
zást pontosén jelentsenek be a rendőrkapitányság
hoz, mert a mulasztókkal szemben a jövőben ia 
teljes szigorral fog eljárni. Homoky Béta rend. 
tanácsos, a kapitányság vezetője.

T ' í i ' r i f  O  száraz, aprított, O  k a p h a t ó k
M  U Z l I a  házhoz szállítva f " j  fűrészelve o r  SZÁLAI MÓR

Legjobb minőségű hazai szenek jSTstsSTEL.
374 Telelőn 110.
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l \ ü ü U 1 f  aranykoszorus mester, Magyarország leg- 
1/CilltuAL nagyobb zongoraüzeme, Budapest, Vili., 
Rákóczi ut 19. félemelet. 4 3  é v e e  c ég .

— Ha fáradt és Izgatott, ha álmatlanság
ban és gyakori félelemérzetben szenved, ha haB- 
görcs, mellnyomás vagy szivfájás kínozza, akkor 
igyét reggel éhgyomorra 1—2 pohár természetes 
„Ferenc József" keserűvizet, mert ez megszünteti 
az emésztési zavarok okait s elhárítja a vé.tőlu- 
lást Az emésztőszervek gyógyításának több orvos- 
tanára elismeri, hogy olyan tüneteknél, melyek a 
tápcsatorna tartalmának Bnmérgezésébót származ
nak, a Ferenc József-viz kilünően beválik. A Fe
renc József keserQviz gyógyszertárakban, drogé
riákban és füszerüzletekben kapható. 1

— Rablásért tizenegy évi fegyház. A 
győri ítélőtábla a napokban ítélkezett Horváth Géza 
pápai ügyvédi írnok és Puchinger István molnár
segéd felelt, akik, mint azt már megirtuk, Pápán 
február 15.-én kirabolták Weisz Mór kereskedőt. 
A tábla Horvá'hot 6 évi, Puchingeit 5 évi fegy- 
házra ítélte.

— Maya O’Mara szenvedésének, Önmagá
val való harcának és diadalának története .A 
fregatt kapitány" c. meghatóan finom regény. 
Megjelent a Milliók Könyve legújabb számaként, 
ára 20 fillér. Kapható mindenütt. Minden számhoz 
keresztrejtvény ériékes dijakkal, amelyekre min
denki egyforma eséllyel pályázhat, ha beküldi a 
rejtvényt a Milliók Könyve szerkesztőségéhez.

— Betöréses lopás ismeretlen tettesé
nek nyomozása. A rendőrség felhívja azokat a 
temetőhegyi lakósokat, akik folyó hó 9.-én, pén
teken d. u. a Temetőhegyen egy vizes'ruháju, vérző 
kezű, szekercét vivő fiatal legényt láttak, hogy a 
rendőrkapitányság emelet 16 számú szobájában 
jelentkezzenek. Homoky Béla rendőrtanác.os, a 
kapitányság vezetője.

— Elfogták a balatoni fürdők tolvaját.
A napokban a bpesti rendőrségnek sikerült egy hí
res balatoni tolvajt elfogni. Wlnkler István 33 éves 
rovottmultu képügynők az illető, aki a balaton- 
part fürdőhelyein a nyár folyamán kabinokat fosz
togatott. így Kenésén Horváth István, Sörös Jó- 
zsefné, Sörös József, Hoffmann János, Kornél Ár
pád, dr. Agyagássy Domonkos, Aligán Okányi 
Lajos, Oszkó Józsefné, Kun Ferencné, Almádiban 
pedig Fodor Ferenc és Simon József veszprémi 
lakosok kabinjait fosztotta ki. A hosszú bünlajst 
rommal dicsekedhető toljvajt a bpesti rendőrség a 
veszprémi törvényszék körözése alapján letartóztatta.

— A mozi műsora. Ma szombaton (17.) 
este fél 7 és 9, vasárnap (18) d. u. 4, este fél 
7 és 9 órakor: „Johnny ellopja Európát", hajsza 
egy versenyló körül a francia Riviérán, 11 felvo
násban. Főszereplő: Harry Piet, partnerei Alfréd 
Ábel és Dary Hóim, továbbá Greif, a Rin-Tin Tin 
méltó utódja. Szebbnél-szebb tájak, elegáns miliő, 
gyönyörű nizzai felvételek. Kiegészítő műsor és 
Hangos Magyar Világhiradó. — Szerdán (21.) este

GEORGITE?
A szépség 
fokozása!

\  k i  uj és tökéletes a r c á p o lá s i;
G E O R G IT E -k e z e lé s tő l  
a rc b ő re  m e g fia ta lo d ik , 
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fél 7 és 9, csütörtökön (22) d, u. 4 és este 9 
órakor filléres előadásban: .Almavirág (Leány
vásár Sanghajban)", dráma 8 felvonásban. Fősze
replők: Lupe Vetez és Lous Ayres. Láthatók érde
kes kínai szokások, mint pl. a kinai .csókhajó* *, 
amelyen leányok kerülnek eladásra. Sok kinai itt 
szerzi be életepárját, a nagycsaládos apák pedig 
itt bocsájtják áruba eladó leányaikat. Itt kerül vá
sárra egy tizenöt gyermekes kinai gyönyörű hangú, 
üde szépségű leánya, akit szánalomból egy ame
rikai vesz meg a vásáron. A történet érdekes epi
zódokon, sok akadályon át boldog házassághoz 
vezet. Előzőleg kiegészítő és Fox Hangos Híradó.

T E S T E D Z É S .
o MOVE-vacsora. Jól sikerüli disznótoros 

vacsorát rendezett a múlt szombaton a MOVE 
Veszprémi Sport Egyesület, a vitéz Bakonyi féle 
étterem emeleti nagytermében. A több, mint 60 
terítékes vacsorán jelen volt a MOVE minden ve
zető tagja és a tagok igen nagy százaléka. Az első 
pohárköszöntöt dr. Karsay Sándor egyesületi elnök 
mondotta és további kitartásra és szeretetteljes 
összetartásra buzdította a tagokat A pártoló tagok 
nevében dr. Rhédey Antal, az ifjúság nevében 
pedig Bertalan László mondott az elnökre szép 
pohárköszöntöt.

o Vármegyei leventeegyesületek birkózó 
versenye. Amint már jeleztük, a veszprémvárme- 
gyei leventeegyesUletsk birkózó versenye december 
18.-án d. e. 10 órakor kezdődik a Petőfi-színház
ban. A verseny műsora a következő: 1. Vendégek 
fogadása. 2. Fél 10 kor mérlegelés. 3. 10-kor ver
seny megnyitása, a) Hiszekegy, b) Elődöntők le
bonyolítása. c) 12 kor étkezés, pihenés fél 4 ig. 
Délután: 1. Fél 4-kor verseny folytatása. 2. Döntő
mérkőzések. 3. Talajtorna (bemutatja a Veszprémi 
Levente Egyesület birkózó alosztálya). 4. Díjki
osztás. 5. Hiszekegy (Levente zenekar.) Reméljük, 
hogy a vasárnap rendezett és minden tekintetben

o R o n

oly szép eredménnyel végződött városi bajnoki 
mérkőzés után a nagyobbszabásu versenynél, még 
népesebb közönsége lesz, amelyre az ifjúság ba
rátait és a nemes sport iránt érdeklődőket ezúton 
hívja meg szeretettel a rendezőség.

o Kedvezményes utazás a vadászati 
kiállításra. 8pestről jelentik : A kereskedelmi mi
niszter a MÁV vonalain 33 % utazási díjkedvez
ményt engedélyezett a Nemzeti Vadászati Védegy
letnek a bpesti Vigadóban december 15—31.-ig 
tiltó  vadásztrófea kiáll tárára. Aki az utazási díj
kedvezményt igénybevenni óhajtja, küldjön dr. 
Éhik Gyula rendezőbizottsági tag címére: Bpest, 
Vili., Bsross-utca 13. sz. (Nemzeti Muzeum Állat- 
Iára) 2 P-t, melynek ellenében postán egy belépő
jegyet a kiállításra és egy kedvezményes vasúti 
jegy vállására szolgáló igazolványt kap portó
mentesen.

KÖZGAZDASÁG.
* GazdagyQlés Pápán. Pápáról jelentik: 

Múlt pénteken Szabadhegy Elemér gazd. főtaná
csos és Skubllcs Viktor társelnökiése alatt szépen 
látogatott gazdagyülés volt Pápán, a Levente-Ott
honban. A gyűlésen a Felsődunánluli Mezőgazd. 
Kamara Mille Géza h. igazgatóval, a Veszprém- 
várni. Gazd. Egyesület Töpler Ernő titkárral kép
viseltette magát. Kovács Sándor és Rulp Jenő 
pápai, Borsos Elek takácsi kisgazdák, dr. Magya
rász Ferenc ciszt. plébános, Szokoly Viktor pápai 
városi tanácsos és dr. Mohácsy Lajos ev. lelkész 
előadásai után a gyűlés kimondotta, hogy a ka
mara utján felírnak az országgyűléshez a gazda
érdekek fokozottabb védelméért. Mohácsy Lajos 
indítványára elhatározták, hogy ezentúl minden 
hónapban tartanak ülést az aktuális kérdések meg
vitatása céljából.

M E G K E Z D Ő D Ö T T
a Budapesti Ingatlan Bank rt. helybeli képviseletének 

működése. Mielőtt oárhol

C S A L Á D I  H Á Z  É P ÍT É S R E
kölcsönt igényelne, érdeklődje meg saját érdekében
hosszúlejáratú kamatmentes BIB kölcsön
előnyös feltételeit díjmentesen: Bednarik Rudolf, a 
Budapesti Ingatlan Bank rt. szombathelyi vezérkép- 
viselője f .  hó  (•■ •é n  a  h e ly b a li K o ro n a -s z á l
ló b a n . Végleges irodánk címét e lapban közöljük.

BUDAPESTI INGATLANBANK RT.
V II .  R á k ó e x i-u t  10. A la p ítv a  1906. 330

* A veszprémi Iparosság kiküldöttei az 
IPOK-ban. A Veszprémi Ipartestület szerdán a 
városház tanácstermében közgyűlést tartott, amely 
a vonatkozó törvény értelmében az Iparosok Or
szágos Központjába delegált az ipartestület 7 
szavazattal rendelkező kiküldötteit. A veszprémi 
iparosság igen nagy többséggel rendes tagul 
Wolfram Jánost, az ipartestület elnökét, majd ke
vesebb többséggel póttagul Brazsil Gyulái válasz- 
rotla be kiküldöttként az IPOK ba.

* Ipari munkások megjutalmazása. Gyár
ról jelentik: A kereskedelmi miniszter a Kereske
delmi és Iparkamara területén levő ipartelepeken 
hosszabb idő 6ta megszakítás nélkül alkalmazás
ban átlő és minden tekintetben érdemes, idősebb 
ipari munkások részére a folyó évben is öt, egyen- 
kint 100 P jutalmat szándékozik adományozni. 
Csak olyan munkások pályázhatnak és hozhatók ja
vaslatba, akik kifejezelten ipari (kisipari vagy gyári) 
szakmunkások, jelenlegi munkaadójuknál egyfoly
tában legalább 25 éve vannak, 50. életévüket be
töltötték és hasonló jutalmat stb. még nem kaptak. 
A pályázathoz csatolni kell a munkakönyvét, a 
munkaadó nyilatkozatát, különösen a forradalmi 
idők alatti kifogástalan és nemzethü magatartásról 
és erkölcsi bizonyilvinyt. A nem magyarországi 
8zületésüeknek a magyar honosság megszerzését 
vagy aziránli kérelmet is igazolni kell. A pályáza
tokat a kamarához legkésőbb január 12.-ig kell 
benyújtani.

* Ipartestületi közgyűlés. A Veszprémi 
Ipartestület dec. 18.-án, vasárnap d. e. 10 órakor 
rendkívüli közgyűlést tart és pedig — a közbejön 
akadályok mialt — nem a meghívón jelzett Petőfi 
színházban, hanem a városi mozgó színház (uj 
épület) helyiségében. Tárgysorozat: I . Elnöki meg
nyitó, A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag felkérése.
2. Bizalmi kérdés felvetése az elöljárósággal; és 
az elnökséggel szemben. 3. A jegyző fizetésének

Likőr, rum, konyak
leszállított árban, 
elsőrangú minőség

Steiner Jónás és Fiai
szeszárugyárában  

382 V E S Z P R É M ,
Kossuth Lajos-utca 16.

K S n y v n y o m r i a  i m u n k á k a t  
g yo rsan , o lcsón, 
íz lésesen  s z á llít  

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

Eredményesen hirdethet a
Y  eszprémvármegyében.
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Megkezdődött a nagy karácsonyi

gyermek játék vásár!
1
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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, t an ko k ,

babaszobák

Rendkívül
olcsó árak!

Gyönyörű, törhetetlen

beszélő
porcellán, mozgó, 

öltöztetett, posztó és egyéb

BABÁK

Babahinták, tűzoltó autók, 

repülőgépek, gyorsvasutak, 

villamoskocsik, motorhajók, 

bádog csukott túra teherau

tók jó rugós óraszerkezettel, 

csörgők, trombiták, Diana 

légpisztolyok, triciklik, fa

autók, m a c k ó k ,  p u s k á k ,

hintalovak

Kérem játékkirakataim és játékraktáram 
vásárlás céljából való szives megtekintését.

FODOR FERENC
L

könyv- és papirkereskedése, Veszprém, 

o i i o  — o i r 5 = ^ . . . —  . o i i o . -  o i rö=

Telefon 54. szám.
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megállapítása. 4. A Veszprém megyei város kö
zönségétől ajándékba kapott iparosszékház- ügy 
ismertetése és elfogadásának megszavazása. K0- 
szOnetszavazás azoknak, akik ezen székház elnye
rését lehetővé letlék. 5. A 12 elOljárósági tag le
mondási beadványa, arról határozat, a lemondás 
elfogadása esetén helyettük uj rendes és póttag 
választására határozat. 6. Az alapszabályok 11. §. 
értelmében netán beadott Indítványok. 7. ElnOki 
zárszó. Ezúttal is kéri az elnökség, hogy a tárgy- 
sorozat fontosságára való tekintettel lehetőleg 
minden tag legyen ott és a szavazásra bocsájtotl 
tárgysorozat egyes pontjainál mindenki adja te, 
igaz meggyOzódése és szabad akarata szerint, 
minden befolyástól mentesen szavazatit. A Vesz
prémi Ipartesttllet nevében iparostársi megbecsü
léssel az elnökség.

* Uj szOlökonzerválásI eljárás. Bpeströl 
jelentik: A GytlmOlcstermelók Országos Egyesülete 
Sternád István kormányfőtanácsos, Ügyvezető at- 
elnők elnőktésével szőtObemutatót rendezett, ame 
lyen a megjelent gazdasági és kereskedelmi vezető 
szakférfiak előtt a szőlőnek egy hosszú kísérletezés 
után bevált, újszerű és rendkívül olcsó konzervá
lást eljárását ismertette. A bemutatott szőlőt (Ol- 
helló, Izabella, Chasetas, Mézesfehér, stb.) még 
ezévi október 19.-én szedték le és a megfelelően 
preparált szőlő a bemutatott eredeti gyékényládákba 
csomagolva október 21.-én került ahülőházba. Az 
egybegyüll szakférfiak egyöntetűen ama vélemé
nyüknek adtak kifejezést, hogy a Matzauner-féle 
uj konzerválási eljá ás sikerült, a szőlő minősége 
teljesen megfelelő, annak semmiféle mellékize nincs, 
a kísérlet közgazdasági szempontból a legnagyobb 
figyelmet érdemli és alkalmas arra, hogy a szőlő 
értékesítésének időpontját hónapokra kitolja, a ha
zai szőlőtermelés ügyét sikeresen előbbre vigye 
és a szólőkereskedelem érdekeit, főleg a kivitel 
szempontjából biztosítsa és elősegítse.

IRODALOM  és M Ű V ÉSZET.
(.Ez is gazdasági válság?“) Ezzel a cím

mel jelent meg Komáromi János meleg humoru 
írása az Uj Idők ben, amelyben még egy vissza
emlékezést is olvashatunk a jó békevilágból. A cikk 
írója az immár legendássá vált .Kis pipa* vendéglő 
pompás figuráiról emlékezik meg. A gazdag szépiro
dalmi részből kiemeljük Csathó Kálmán és Kosáryné 
Réz Lola regényfolytatásait, Komlós Aladár elbe
szélését, Farkas Imre és Forbálh Sándor verseit, 
Kosaras István Verlaine-forditását. .Levél minden
kihez', Székely Tibor könyvismertetése, Ebeczki 
György színházi cikke és könyvkrilikák gazdagít
ják az Uj Idők et, amelynek egyik legértékesebb 
-cikke a .Kevés pénzből jól élni, tanulni, szóra
kozni 1“ cimü, amely a gyors karácsonyi segítő- 
akciókról szól. MUhlbeck Károly ö.letes fej
lécei, művészi és színházi fényképek, időszerű 
képek és a népszerű rovatok vannak ezenkívül 
az Uj Idők-bzn. Kiadóhivatal : Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16, bárkinek szívesen küld mutatvány- 
számot. Előfizetés negyedévre 6 40 P, egyes szám 
50 fillér.

(Református Ifjak műkedvelő szlnielö-
adása.) Zsúfolt nézőközönség előtt szombaton 
este hozta színre a Veszprémi Református Ifjúsági 
Egyesület a Petőfi-szinházban a magyar irodalom 
legjelesebb népszínműírójának, Csepreghy Ferenc
nek darabját: .A piros bugyelláris'-L Az előadá
son olt volt dr. Kenessty Pongrác főispán nejével, 
d r. Horváth Lajos alispán, dr. Berky Miklós pol
gármester és még sok más közéleti előkelőség. 
Előadás előtt Makdr János s.-lelkész, az egyesület 
agilis elnöke mondott nagyhatású ismertetőt Csep
reghy Ferencről, annak éleiét és kiváló munkássá
gát méltatva. A darab főszerepében Milller Mici 
Is  Mátyás László hivatásos színészekkel is ver
senyző, élethű alakítást produkáltak. A falusi élet 
népszerű alakjait, a falusi jegyzőt és az urodalmi 
ispánt testesítették meg szerepeikben Jddy Ferenc és 
Takács Andor, akik komikul szerepeikkel igen jól 
bántak. Horváth László kitűnő, nagy rutint eláruló 
játéka és sok tapssal jutalmazott érces baritonja 
külön dicséretet érdemel. Régi Károly falurossza- 
szerü figurája nem mindennapi tehetségre mutat. 
Kisebb szerepeikben Bankó Mária, Brcnner Oizi, 
Endrédi Oizi, Brenntr III, Vlncze Bözsi, Róland 
Ferenc, Cstpely László, Soós János, Dőczy Dezső, 
Tóth Sándor, Cstptly Sándor, Ráksy Dénes, Vajda 
János, Horváth Zolién minden dicséretet megér
demlőén alakítottak. —A/.—

Legolcsóbb Szón
a kitűnő

A J K A I
darabos szén.

Ára q-ként

3 6 0  P
Megrendelhető és kapható:

szén- és fakereskedésében. 
302 Kórház-utca L

(Műkedvelő szinlelőadás Várpatot-* í.) Vár
palotáról jelentik: Nigyban folynak az előkészüle
tek a Várpalotai Iparos Dalkör rendezésében Ka
rácsony másodnapján szi.irekerülő Kálmán tmre- 
operetlnek, a .Tatárjárás' előadására. Az operettet 
Lengyel Lároly fáradhatatlan szorgalommal tanítja 
be. A nagy érdeklődésből következtetve, előrelát
hatólag szép sikkerre van kilátás, annál is inkább, 
mert a szereplők valamennyien kipróbált, rulinozott 
műkedvelők, akik nem első Ízben lépnek fel Tália 
templomában.

H ird e té s .
A m. kir. minisztérium folyó évi december 

hó 10.-én kelt 9090-1932. M. E. számú rende
letével kamattérítés kedvezményben részesíti a 
jófizető adózókat.

1. Évi 6 ”/, kamattérítésben részesül azon 
személy, aki együttesen kezelt közadótarlozásának 
egy. vagy több negyedévi részletét előre befizeti.

2. Aki a hátralékon felül folyó évi előírását 
csak az év november 15.-ig tudja kiegyenlíteni, 
az a folyó évre eső rész útin 2"/« kamattérítést kap.

3. Átmenetileg a folyó évben ezen határidőt 
ez év végéig hosszabbítja meg ezen rendelet.

Figyelmezleljük és felhívjuk a hátralékosokat, 
hogy adótartozásukat folyó év végéig egyenlítsék 
ki, meri ez esetben a folyó előírás után 2 •/" ka
mat éritisben részesülnek.

Egyben felhívjuk a városi inségjárulékkal 
hátralékban levőket, hogy a december 15,-éig ese
dékessé vált egyharmad részt most már 8 nap 
alatt okvetlen fizessék be, mert különben a vég
rehajtási eljárás ellenük megindul.

Sőt kérjük mindazokat is, akik tehetik, ne 
várják be az esedékességi részleteket, hanem se
gítsék az Ínséget az egyszerre történő befizetéssel.

Veszprém, 1932. december hó 15.-én.
38i Városi adóhivatal.

Karácsonyi
a já n d é k u l

arany, ezüst ékszereket
és m indennem ű A pákat

381 a legolcsóbban vásárolhat
L E N O E Y  S Á N D O R
ó rá s  és éks zsrészaé li Kossuth Lajos-utca la

A  k S n y v i r o d a l o m  ú jd o n s á g a i
már a megjelenés napján 
— ka p h a tó k  m h  

FODOR FEREMC könyvkereskedésében.

AnyakOnyv.
Szüleié*: Fekete János cipőfelsőrész k. s. és Pátkai 

Erzsébet fia János r. k. — Csornai István mészáros és 
Schmidt Mária fia Iván János r. k — Farkas József asztalos 
s. és Bálái Mária fia József r. k. -  Spengler József fm. 
napsz. és Léber Mária leánya Mária r. k. — Horváth Ist
ván téglagyári munkás és Heimberger Terézia leánya Te
rézia Rózsa r. k. Borbély János v. vágóhídi altiszt és 
Szukob Erzsébet leánya Erzsébet r. k. — Árnhoffer Fe
renc kőműves-s. és Heizer Terézia leánva Terézia Mária 
r. k. — Nyári Ilona npsznö fia József r. k. — Anglicsanow 
András bádogos s. és Viczena Vilma fia József Miklós g. 
k. — Spitzer Árpád keresk. és Kollin Rozália leánya Edit 
izr. — Kondor Antal napsz. és Straszner Anna leánya 
Anna r. k,

Halálozás Albrecht Hugó pékmester 54 é. r. k. — 
Búza Mihályné Csiszi Julianna 74 é. ref. — Kohn Gyula 
keresk. 71 é. izr{ özv. Nagy Lászlóné Lángi Erzsébet 
44 é. ref. — Berta Istvánné Miavecz Borbála 75 é. r. k. — 
Perey Imre ny. várm. dijnok 75 é. ref.

Házasság: Loksa Gyula (elvált) napsz. és Kollmann 
Rozália r. k. -  Raposa József kovácsmeater és Sinkal 
Margit Gizella r. k.

Veszprém vármegye alispánja. 

24.152—1932. szám.

Pályázati hirdetmény.
Az 1929. évi XXX. t.-c. 68. §-ának 

3. pontja alapján pályázatot hirdetek Vesz- 
prémvármegye törvényhatóságánál megüre
sedett és a XI. fizetési osztályba sorozott

kót közigazgatási 
gyakornoki

állásra.
Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy 

az 1929. évi XXX. t.-c. 65. §-ában előirt 
képesítésüket, magyar állampolgárságukat, 
eddigi gyakorlatukat, erkölcsi és a forra
dalmak alatt tanúsított politikai magatartá
sukat, valamint megbízhatóságukat igazoló 
bizonyítvánnyal, végül szolgálati képességü
ket igazoló hatósági orvosi bizonylattal fel
szerelt kérvényüket, a vármegyef őispánjához 
címezve, fo lyó  1932. évi d e c e m b e r  
hó 25 . n a p já n a k  d é li 12 ó rá já ig  
hivatalomnál, illetve a már közszolgálatban 
állók, a vái megyei ügyviteli szabályzat 4. 
§-a értelmében, hivatalfőnökük utján annál 
is inkább nyújtsák be, mert az elkésve be
érkező pályázati kérvények figyelembevéve 
nem lesznek.

Veszprém, 1932. december 6.-án.
Dr. Horváth Lajos

373 alispán.
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,  d ^ o n y i  é s

.

ajándékoknak I  legalkalmasabb

díszlevélpapirok, eml ékkönyvek,  
imakönyvek, levelezőlap albu

mok, fényképező gépek, elő
jegyzési és tárcanaptárak 

ifjúsági r e g é n y e k ,  
disz festékdobozok,

csillogd karácsonyfa diszek, ezüst 
bortnik, angyalok, betlehemek, 
csillagszérők, ezerféle kará
csonyi ós’ujévi képeslapok, 
képes meséskönyvek, 
plüss, bőralbumok

óriási választékban 
kaphatók

FODOR FERENC
könyv és papirkareskedésóben, Veszprém. T e le fo n j

Nromatott Fodor Ferenc könyvnyomdádban Veszprémben. Laptulajdonos a „Veszprámvármegye* Lapkiadóvállalat.


