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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni Crók Igazságban,
Hiszek Magyarország feltám adásában.

Ámen.

Nem  le sz  infláció !
Gömbös Gyula miniszlerelnök veszprémi j 

beszédében rámutatott azokra a zavarosban 
hélászókra, akiknek nincs más céljuk, mint az, 
hogy kalandos híreszteléseikkel állandóan meg
mérgezve tartsák a közélet levegőjét. A minisz
terelnöknek ez az állítása nemcsak a szorosan 
vett politikusokra vonatkozott, hanem olyanokra 
is, akik talán más, spekulációs célokból gya
korolják a hamis hir terjesztésének, sőt gyár
tásának nem éppen nemes mesterségét. Hogy 
ezek aztán lelki kapcsolatot tatáinak azokkal, 
akik ugyanezt politikai célzatokkal teszik, — 
azon nincs semmi csodálni való.

A képviselőház szerdai ülésén Imrédy 
Béla pénzügyminiszter adta meg a méltó vá
laszt a hamis hirterjesztők emez előbbi fajtá
jának, akik a legutóbbi időben előszeretettel 
helyezték el a közvéleményben a közeli inflá
ció, devalváció és más erőszakos pénzügyi in
tézkedések pletykacsiráit. Amik ha nem is ta
láltak teljes hitelre a közönség körében, arra 
mindenesetre alkalmasak voltak, hogy a mai 
nehéz időkben az úgyis eléggé csüggeteg ke
délyeket fölizgassák. A pénzügyminiszter nem 
szállott vitába ezekkel a felelőtlen és teljes gaz- 
da3ágpolitikai tudatlanságra valló bujtogatások- 
kal, amire nem is lennének érdemesek, hanem 
erélyes cáfolattal és a kormány pénzügyi el
gondolásainak becsületes megvallásával kihúzta 
azoknak a méregfogét.

Egy interpellációra adott válaszában ugyan
is a leghatározottabban kijelentette, kogy inflá

Völgyben.
Egy messzi völgyben éleb; 
A sors ide vetett...
De nem ! az Isten küldött, 
Mert nagyon szeretett.

Akarta, hogy pihenjen 
Szegény, fáradt szivem 
S tanuljak tűrni, várni 
Kitartón, szelíden...

...A tél bezárt a völgybe; 
Most rabként élek én, 
Ember testvéreimnek 
Csak hire száll felém.

S ha vágyom én utánuk,
A lelkem megremeg; 
Futnék, vinném feléjük 
Hű testvénzivsmet...

Ilyenkor fájva érzem:
Az élet illanó;
A völgyben eltemettek 
És hull reám a hó i...

ció egyáltalán nem lesz s hogy a kormány a 
devalvációnak még a gondolatával sem foglal
kozik. Annál kevésbé, mert ebből semmi ha
szon sem származik az országra, ellenben kór 
annál nagyobb. Hangsúlyozta, hogy a kormány 
a devizagazdálkodásnak eddig követett alap
elveit továbbra is fönntartja, mert ahogyan ed
dig, ezután is ebben látja a pengő értékállan
dóságénak biztosítását.

Megnyugtatta a pénzügyminiszter a beté
teseket is. hogy a kormány semmiféle erősza
kos intézkedéseket nem tervez, sőt inkább a 
betétesek érdekeit kívánja még fokozottabban 
körülbástyázni. A betéteseknek tehát nincs okuk 
attól tartani, hogy az államháztartás érdekében 
a kormány erőszakosabb eszközökkel beavat
kozni kívánna. Azokat a nehézségeket, ame
lyek a devizagazdálkodás kötöttségéből termé
szetszerűleg adódnak, a kormány — magától 
értetődőleg — megfelelő módon áthidalni igyek
szik, de ez nem fogja érinteni a devizapolitiká
nak azt az alapelvét, amely a pengő vásárló
erejének fönntartásál tűzte ki céljául.

Ha a pénzügyminiszternek ezekhez a félre
érthetetlen, minden kerteléstől ment, egyenes 
kijelentéseihez még idejegyezzük, hogy a Nem
zetek Szövetsége pénzügyi bizottságának Ma
gyarország pénzügyi helyzetéről szintén most 
közreadott jelentése megállapítja, hogy Közép- 
Európa s benne Magyarország bajait világgaz
dasági okok idézték elő ; hogy a magyar pénz
ügyi helyzetet nem találja olyan sötétnek és 
reménytelennek, mint némely magyar (!) poli
tikus ; hogy reámutat a jelentés, hogy a magyar 
pénzügyi problémák kizárólag a költségvetés 
keretében nem orvosolhatók; és végül, hogy a 
jelentésnek errevonatkozó része teljesen meg
egyezik a Gömbös-kormány gazdaságpolitikai 
célkitűzéseivel, — akkor bízvást elmondhatjuk, 
hogy úgy a spekulációs, mint a politikai kut- 
mérgezés ezúttal kudarcot vallott. De — per
sze — ez a kutmérgezőket nem feszélyezi.

— De aztán taipraállok 
És felragyog szemem,
Mert itt is megtalállak 
Én édes Istenem 1

Tudok már tűrni, várni 
Havas völgy mély ölén;
Az Isten Lelke árad 
Melegítőn felém.

S a hóbelepte völgyben 
Hívőn dalolgalom:
Maradf velem, melengess,
Én Istenem, Napom.
1929. Weichner Erzsébet.

Piroska és a Farkas.
(Modern mese.)

Piroska a korzón sétált, mikor szembekerült 
dr. Farkassal.

— Kezét csókolom Piroska, hova, hova ? — 
kérdezte dr. Farkas.

— Megyek a nagymamához, mert beteg 
szegény.

— Ejnye, ejnye és mi baja?
— Belebi legedet! abba, hogylmár a harmadik 

unokája is férjhez ment és fl még mindig Özvegy.

majd megint Iáiéinak ki mást rosszul litkolt 
céljaik érdekében. Csak aztán higyjenek is még 
nekik!...

A tankönyvkérdés megoldása.
A nemzeti munkalerv egyik fontos program

pontját valósította meg Hóman Bálint kultuszmi
niszter a napokban, amikor kiadta rendeletét az 
alsófoku oktatás tankönyvellátásával kapcsolatban. 
A rendelet körülbelül félmilió szülőt és mintegy 
kilencszázezer elemiiskolai tanulót érint, akik már 
a legközelebbi időben érezni fogják a kultuszmi
niszter intézkedésének áldásos hatását.

Az elsőfokú oktatás, mely a tankötelezettség 
révén a legszélesebb rétegekre terjed ki, hosszú 
idő éta szenvedte a drága tankönvek hátrányát. Régi 
kivánfág volt, hogy a kultuszkormány tegyen lé
péseket az olcsó tankönyvek bevezetésére, hogy 
az oktatás legelemibb ismeretei mindenki számára 
könnyen hozzáférhetőek legyenek. Már a megelőző 
kul UBzminiszterek is foglalkoztak ezzel a problé
mával, de, sajnos, a próbálgatásokon és tervezgető- 
seken túl alig történt érdemleges lépés. Nemcsak 
az érdekelt szülők, de az egész ország közvéle
ménye őszinte örömmel veszi tehát tudomásul 
Hóman Bálint kultuszminiszter legújabb rendele
tét, amellyel egy csapásra megoldja az olcsó tan
könyvek problémáját. Ez a tény elsősorban kul
turális jelentőségű, de éppen a nehéz gazdasági 
viszonyok közepette erősen kidomborodik szociális 
vonatkozása.

A közelmúltban az iskolai év megkezdésekor 
az anyagi gondok egész tömege meredt a tankö
teles gyermekek szülői felé, mert az aránytalnul 
magas iskolai könyvárak mértéken felül igénybe- 
vetiék anyagi erejüket. Az a család, amelyik há
rom-négy gyermeket iskoláztatott, a tanév kezde
tekor anyagilag bizony nagy feladat elé volt állítva. 
Ha csupán az elemi oktatás négy évfolyamát te-

— Én is meglátogatom szegényt — szólt 
Farkas dr. — Engedje meg, hogy magával 
tartsak.

— Csak menjen előre, — szólt Piroska. — ne
kem még egy kis dolgom van itt a szabó
nőmnél.

Másfélóra múlva, mikor végre búcsút vett 
a szabonőtől, sietett fel szegény nagymamához, 
amint ez egy jó kis unokához illik.

A nagymamát a tükör előtt tajátta.
— Szervusz nagymama, köszöntötte illedel

mesen,
A nagymama megigazította a rúzst az ajkán 

és igy szólt:
— Nagymama az öreganyád, — mondtam 

már ezerszer, hogy ne öregits engem ezzel a buta 
megszólítással.

— Hol van Farkas doktor? Nem volt 
még itt?

— Dehogynem, de elküldtem egy pár percre.
— Hová?
A nagymama végighuzta a .krayont a szem

öldökén és igy szólt:
— A diszpenzációért. Elhatároztam, hogy

ehhez a fiúhoz hozzámegyek. Olyan ennivaló gye
rek. És emellett nem olyan éretlen, mint ezek a 
mai fiuk. Már harmanchárom éves. Ez hozzám 
illik. (Kék.)
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H a s z n o s  t u d n i ,
mindazoknak, kik az áitalmatlin és tisztán tírm íszetis has- 
hajló ásványvizek iránt, nagyobb bizalommal viseltetnek,

hogy
Schmidthauer Igmándi keserű

vize

hatékony forrás-sókban egész E urópa leggazdagabb ilynemű 
ásványvize. Rendszerint már kisadag: l/A vagy Vi pohár 
elegendő, miállal a nagyobb mennyiségek fogyasztása feles
legessé válik, tehát gazdaságilag is viszonylag a legolcsóbb.

leintjük is, egyetlen gyermek tankönyvszükségkte 
15 pengőbe került. Ehhez járultak még a külön
böző tanszer és egyéb kiadások. Elképzelhető, 
hogy az a munkás, kisiparos, gazdálkodó, de a 
fizetősében több rendben megnyirbál köztisztvi
selő is milyen erőfeszítések megtételére kénysze
rült, ha eleget akart tenni az iskoláztass törvény
szerű kötelezettségének.

A Gömbös-kormány hivalalbalépésekor nyom
ban programjába vette, hogy a nép minden réte
gének gazdasági érdekét érintő tankönyv- és tan
szerügyet, a jogosulatlan üzleti érdek figyelmen 
kívül hagyásával, az olcsó tankönyv és olcsó tan
szer irányában meg fogja oldani. Hóman Bálint 
kultuszminiszter a nemzeti munkatervnek ezt a 
programját valósította meg most kiadóit rendele
tével, melyből kitűnik, hogy az elmúlt idők mini
málisan 15 pengő magas tankönyv árával szem
ben az elemi oktatás négy osztályának tankönyv- 
szükségletei hat pengő 25 fillérben állapíttattak 
meg. Tehát több, mint a felére csökkent a tan
könyvek ára, ami a régi túlzottan magas árnivót 
egy csapásra megfelelő keretek közé szorította.

Csupán az eredményt nézve, a problémán
kéul állók előtt talán nem is tűnik fel, hogy a 
kultuszminiszter rendelete milyen komplikált kér
dést vitt szerencsésen dűlőre. Számolni kellelt 
ugyanis az óriási könyvkészlettel s olyan körül
ményekkel is, hogy meglevő exisztenciákat, humá
nus könyvsegélyzó intézményeket tönkre ne te
gyünk. A tankönyvek drágulásának ugyanis igen 
nagy oka volt, hogy a különböző pedagógiai irá
nyok és módszerekhez simulva, egyes könyvkiadó
vállalatok rendkívül díszes, képekkel bőven illuszt
rált, színes nyomású, gazdag tartalmú könyveket 
bocsátottak ki, ami elvileg szerencséi fejlődés vö t 
s boldog, gazdaságilag kiegyensúlyozott időkb.n 
nagy mértékben szolgálta volna a pedagógia szem
pontjait, sajnos azonban, olyan nehéz idők sza
kadtak a nemzetre, hogy az iskoláztatás kötelező 
mivoltánál fogva a gazdasági tehetőség nem tu
dott anyagilag lépést tattini a gyors tempóban 
emelkedő könyvárakkal.

A jelen esetben tehát tiszteletreméltó luxus
sal állottunk szemben, aminek szárnyalását azon
ban megtépázta a ránkszakadt gazdasági helyzet, 
melynek nyomasztó gondjai minden vonalon azt 
követelik meg, hogy takarékoskodjunk, elégedjünk 
meg egyszerűbb életnívóval, mérsékeljük igényein
ket minden vonalon s tartsunk távol közintézmé
nyeinktől is olyan kiadási tételeket, amelyek csak 
fokozzák az amúgy is éppen eléggé megterhelt 
lakósság gondjait. Hóman Bálint kultuszminiszter 
idejekorán felismerte az olcsó tankönyvek beveze
tésének nagy szociális jelentőségét. Sikerült meg
állapodnia a könyvkiadókkal, akik engedtek a múlt
ban tanúsított merev álláspontjukból s amint a ki
adott kultuszminiszteri rendelet igazolja, simulni 
tudtak a kormány intencióhoz.

A kultuszminiszter rendeletét őszinte öröm
mel fogadják elsősorban az érdekelt szülők, akik
nek anyagi gondjaik terén nagy könnyítést jelent, 
de elismeréssel köszönti az egész közvélemény, 
meit a kiadott rendelettel igazolva látja, hogy a 
Gömbös-kormány a nemzeti munkatervben lefek
tetett nagyjelentőségű problémákat, ime, a legelső 
kínálkozó alkalommal megvalósiija.
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megbízható, ügyes, komoly, garanciával rendelkező

bizom á n yost k e re s ,
kinek jóforgalmu helyen van üzlete, nem műszál 
feltétlenül konfekcióénak lenni. Válasz „KOMERC ' 
jeligére Boros Hirdetőbe Budapest. Andréssy-ut H. alt küldendő

Rádiólámpák es villanyégők Fodornál!

Schandl Károly
a vasúti fo rgalom  m egjavításért

Bpestről jelenük : A devecseri kerület s a kör
nyékbeli iparvállalat )k és testületik felké téli dr. 
Schandl Károly ny. államtitkárt, a kerültt k'pvise- 
lőjét, hogy a MÁV téli menetrendjében a korláto
zások nvgszünietése érdekébín ilű ik e s  helyen 
közbenjárjon. Schandl Károly érdeklődött is a 
MÁV elnökénél, akitől a?t az ígéretet kapta, hogy ; 
a téli kor'á ozásokat a szóbinhvő vonalokra né've 
kivételesen március 31.-e helyeit csak február 28 ig j 
tutják érvényben. Ez lényeges előnyöket jelent a 
Dunántúl részére, mivel a január.február h^napo1*; 
forgalma a legkedvezőilenebb ét Veszp'ém vd'me- ' 
gye a feb'udr 28 -i határidővel kivételes elbánás
ban részestilt, mert a koriá'ozáaokat eredetileg nem 
is március 31.-ig, hanem, — mint más vonalakon 
meg is történt — máju3 15-ig szándékolttk ki
terjeszteni.

Az egyes kívánságok közöt! szerepeli az is, 
hogy a Veszprém Külsőpályaudvar—Celldömölk 
kózöt beszüntílésre kijelöli motjro3 vonatpár he
lyett a személyvonatpárt szüntessék meg. Ez azon
ban nem volt keresztülvihető, meri a reggeli sze
mélyvonat, amelyet kénytelenek fenntart mi, Deve- 
cser fel51 Veszprém Kpu.-on keresztül Veszprémbe 
naponkint átlag 50—60 isko'ás gyermeket szél it,

M il l ió k  k e d v e l i k  és  f o g y a s z t j á k  
a  k i tű n ő  í z ű  B l o k m a l t •

M e g k í m é l i  m a gé t  
m  után  sutáktó l ,  ha  o a ló d l  II I o k  m  a 11 o t 
ké r  ét  csak ere det i  csoma gba n lo g a d / a  el.

akik reggel 7 35 kor érkeznek meg, míg a moto
rossal csak 8 óra után, tehát elkésve érkeznének 
az isko'ába. Ezenkívül a reggeli személyvonatnak 
csatlakozása van Győr felé, ami a motoros vonat
tal elvesznék, Ellenkező irányban a motoros jára
tása pedig azzal a következménnyel járna, hogy 
elvesztenénk a szoros csatlakozást Újdombóvár 
—Bfüred és Győr felől, sőt Veszprémvarsányon 
keresztül Pápa felé is. De elvesznek az Ceildö- 
mölkön át Szombathely felé is, ami igen sérelmes 
lenne, mert Szombathely felé Herendről, Ajká ól, 
Devecserből nem maradna más vonat, mint a túl 
korán közlekedő személyvonat. A meghagyott sze
mélyvonatpár nemcsak jobban van kihasználva, 
mint a megszüntetett motoros, hanem a többi, e 
vonalakon közlekedő vonatokkal szemben is leg
erősebben van igénybevéve, mivel egyik irányban 
közvetlen vonat is Bpes'rfll Celldömölkre. A motoros 
vonatnak 50—90 utasa volt eddig, mig a személy
vonatpárnak naponkint át ag 150—190.

Mimhogy a zord téli időszakra eső korláto
záshoz kellett a beszüntetett vonatokat kijelölni, a 
MÁV igazgatósága inkább a motoros vonatokat 
szünte te meg, mintsem az erős mozdonyokkal to
vábbított személyvonatokat. Felmerült az a gondo
lat is, hogy a motoros járatokat mozdonyos vona
tokkal cserélje fel a MÁV, ez azonban azért nem 
volt lehetséges, mert a gőzmozdony a motoros 
vonatok menetrendjét betartani nem tudja s el
nyújtaná, ami a közlekedést rolszabbitotta volna.

A fentiekből látjuk tehát, hogy a MÁV igaz
gatósága a devecseri kerület illusztris képviselő
jének jóakaratu közbenjárására részletesen foglal
kozott a devecseri járást oly közelről érdeklő Vesz
prém—celidömölki közlekedés kérdéseivel. A kor
látozások február végével megszűnnek és a tavaszi 
menetrend összeállításával kapcsolatban Schandl

Károly Ígéretet nyert, hogy az é dekellek bevoná
sával Veszprémben egy értekezletet tartanak, ame
lyen majd részletesen meg lehet vitatni az összes 
kívánságokat.

Irts Faller Jenő. 5
„Veszprémet elhagyva semmi figyelemremél

tót sem találtam. mígnem utam, me'y eleinte egy 
széles nagy síkságon vezetett, kél hatalmas hegy 
közé nem ért.17 Amint ugyanis el 4rt?m a Bakony név 
almt ismert hegységet, a hegyo'dalakon és a völ
gyekben rengeteg törmelék darabjait tiláitim  egy 
mészkőféleségnek, melyet ezideig még nem sike
rült meghatároznom. Á szine vörös, erősen egy
nemű, szerkezete szemcsés, tömött, helyenkint csil
logó, mint a kalcit, i t  ot az encrinusos meszekre 
jellemző s egészen úgy törik, n n t  a cukor. Emel 
leit terebratul lkat találunk be^ne nagy számmal, 
melyek azonban legtöbbször annyira zúzottak, hogy 
nem lehet őket felismerni. Magnéziumot nem ta r
talmaz, sav hatására erősen fölpezseg s ve piros 
színe gyakran vá tónk husszinűre, avagy sárgára. 
Ugylítszik, a környező hegyek is mind ebből az 
anyagból vannak fölépítve, miután még a legma 
gasabb csúcson is ugyanezt a mészkófé 't ta
láltain, legföljebb máaszinü vá ltja iban . Mégis ki
tinedé érői nem nyiiatkozhttok, m*rt bizony élig 
sietve jártam be a tájat, mely egyébkén* is erdők 
kel borított s bi ony e mészkövtt t öbb gonddal 
és alapossággal kellene áttnu'm ányozni, hogy az 
ember észrevegye a strukiurabeli különbséget.18

Amennyiben becslésem nem csitt, úgy meg
másztam a Bikony legmagasabb csúcs it. hol 537 
m. tengerszinfölötti magassági t mé 'erű. Ez a ma
gasság ugyan nem mondható lulnsgynak, mégis 

i igen tekintélyes s annál impozán^bb, mivel a la- 
pá'y, amelyből kiemelkedik, mindössze 120—130 
méter magas, úgy, hogy erősen elüt a iájalikula 
iától. A h eg y ig  kiterjedése is rendkivül tttemes, 
miután az egyrészt aBala o i  felé hu ódó hegyvo- 
nulaital, másrészt a Tata—Buda i hegyekkel, az 
úgynevezett Dunazuggal fü( g  össze. A Bakony 
kü önben már lég óta ismert nagy kiterjedésű, ha
talmas erdejeiröl, továbbá az< król a nehézségekről, 
melyek itt az utas emberre várakoznak. Sokág volt 
a Bakony menedéke a gonosztevőm k s prédája 
a háborús vi ág rablócsapjtainak, melyek bizony 
a történelem folyamán gyakorta pus tiiották tüz- 
zel-vassal szép Magyarországot. 1 Endre, amikor 
öccse, B:-la tiűzte a trónról, kis csapat ivat kisérve 
a Bakonyba menekü t, hol sokáig bolyongott. A 
nagy B ikonyerdóről különben sok mondá’ mesél
nek s mint hallám, az ember ott állandóan rablók 
támadásának van kitéve, úgy, hogy fegyver nélkül 
nem is tanácsos benne járni. Az egyik pesti ház 
inasa el is rejtett egy szörnyű nagv ka dót kocsimba 
az esetre, ha e vidéken járok. Természetesen na
gyon jól nevűt haramiának k II annak lennie, aki 
bevárja, hogy a kardot kiszedjem a kocsim ülése 
alól. Szerencsére semmi szükségem sem volt ily 
szerszámra, mely különben is csak alkalmatlan és 
semmire se jó. Egyébként is Magyarország több, 
mint 800 helyiségében fordultam meg s bizony 
gyakran a legistenhatamögöttibb helyeken, melyek 
pompás rejtekhelyül szolgálhattak volna a betyá
roknak, emeleti a nap minden szakában s éjjel is 
kint jártam, anélkül, hogy bárki is meg'ámadott, 
vagy bánt ott volna, úgy, hogy azt hiszem, e vidék 
egy fokkal se veszélyesebb, mint Európa bármely

” ) Beudant Veszprémet elhagyva, a Jutási erdő mel
lett a rátóti nagymezőn át, az Esztergáli völgynek vette 
útját, hol csakhamar a Papodtető és Gyöngyöshegy közé 
ért. Itt véleményem szerint aztán az 539 in. magas (Beu
dant 537 m. magasnak mérte) Gyöngyöshegyet mászta 
meg, habár ő azt írja, hogy a Bakony legmagasabb csú
csán volt, anii természetesen inkább a 646 m. magas Pa- 
podtetőre illik. Egyébként a hegytetőn 708 mm. baromé
ter állást és 18* hőmérsékletet mért.

“ ) Üt és a következőkben pompás leírását kapjuk 
a Papod és Gyöngyös hegycsoport fődolomitjának, mely e 
tájon valóban hatalmas kiterjedésű. (V. ö .: Laczkó Dezső 
idézett művét, p. 150—155. „Papod Gyöngyös csoport" 
és Lóczy Lajos idézett müvénék idevonatkozó sorait.)

Legszebb kivitelű
G Y E R M E K J Á T É K O K
nagy választékban, legjutányosabban 

kaphatói FO D O R  FEREHCkÜDjTktreskedósíbM
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a földmérést, tagosítást, vitás határok rendezését,
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civilizált helye. Az a véleményem tehát, hogy mind 
ama mesék, amelyek itt-ott, erről-vagy arról a hely 
röl regélnek, legföljebb márcsak egy régi viág 
emlékei, amikor valóban meghúzódhattak még a 
betyárok az itteni hegyekben.19“

*•) Beudant hízelgőén ir, nem hisz a bakonyi betyá
rok létezésében, a róluk szóló történeteket minden alapot 
nélkülöző mende-mondának tartja s hogy megmutassa, 
mennyire nem befolyásoltatja magát a babfélétektől, a 
Bakony közbiztonsági viszonyait túlságosan kedvezőknek 
látja. Hogy mennyire nem haltak ki a bakonyi betyárok, 
azt Beudant itt járta után, a múlt század harmincas évei
ben fényesen bebizonyították Sobri és társai, akik éveken 
át rettegésben tartották a Bakony és a szomszédos vár
megyék lakóit. V. ö. Eötvös Károly .A Bakony", Budapest, 
1909. II. köt. „Ki volt hát Sobri ? Utolsó szó Sobriróí 
cimü fejezeteket. Az viszont kétségtelen, hogy a bakonyi 
betyárvilág jelentőségét mindenkor túlozta a közvélemény 
és az irodalom, mert másutt, pl. az Alfőldön és Somogy
bán éppúgy voltak betyárok, mint a Bakonyban." (L. Bir- 
kás Géza idézett müvét (p. 8.) V. ö. még: Dr. Rómer Fló- 
r is : „A Bakony", 1860. (p. 18-19.)

Dr. Weszely Tibor

Mint derült égből a vil'ámcsapás, olyan le- 
sujtólag hatott a vármegyeházára múlt szombaton 
érkezett jelentés, hogy dr. Weszely Tibor gazda
sági főtanácsos, Veszprémvármegye törvényhat. 
bizottságának felsőházi tagja január 21.-én, 53 
éves korában, hosszas szenvedés után Bpetden 
elhunyt. Csak nemrégen üdvözölte örömmel bará
tainak és tisztelőinek sokarága abból az alkalom
ból, hogy egy súlyos mellhártyagyulladásból sze
rencsésen fölépült és a vármegye felsőházi tagot 
választó rendkívüli közgyűlésén friss egészségben 
megjelenhetett, és most mélyen megrendülve korai 
halálának szomorú hirét kell tudomásul venniök.

Weszely Tiborral egy igen értékes közéleti 
tényező dőlt ki az élűk sorából. Nemcsak kitűnő 
gazda, haaem eleven érzékű közgazdász is volt, 
akinek alkotni vágyó természete sok hasznos el
gondolással fejlesztette a magyar mező- és közgaz
daságot. E téren egyik kiváló alapiása volt a Pápai 
Hússertés Feldolgozó R t, amely működésével 
igen szép sikert ért el. Érdemei elismeréséül a 
kormányzó a m. kir. gazdasági főtanácsosi cím
mel tüntette ki. A vármegye közéletében pedig 
mindinkább reá irányu't a figyelem, amit csakfo 
kozott a minden tettéből kicsiilámló nemes érzése 
és jóakarata, valamint lelkes magyarsága. Ez volt 
az indító .'oka, hogy a vármegyei törvényhatóság 
egyik felsőházi tagsági helye megüresedvén, a 
megye közönsége 1932. júliusában egyhangú bi
zalmával a megboldogultat küldötte az ország- 
gyűlés felsőházába. Amikor pedig a véletlen a 
kisorsolt felsőházi tagok sorában az ő nevét ve
tette föl, a múlt év decemberében lefolyt rend
kívüli közgyűlésen még nagyobb lelkesedéssel 
nyilatkozott meg mellette újra az egyhangú bi
zalom.

Weszely Tibor halála nagy és osztatlan rész
vétet váltott ki vármegyeszerte és a Bpesten 23. án 
végbement beszerelésén is számosán jelentek meg 
vármegyénkből. így dr. Kenessey Pongrác főispán, 
dr. Hoivith  Lajos alispán, Holitscher Károly gazd. 
főtanácsos, a zirci kerület országgy. képviselője, 
dr. /klódy-Szabó János kincst. főtanácsos, a Vesz
prémi és Megyei Takarékpénztár vezérigazgatója 
és többen a szomszédos birtokosok közül. A holt
testet 24.-én délelőtt Nógrádverőcére szállították, 
ahol a családi sírboltban helyezték öiök nyuga
lomra. Az engesztelő szentmisét a belvárosi plébá
niatemplomban mondtik lelkiüdvéért. A megbol
dogult felsőházi tagot özvegye: szül. varadai Baich

Jolán bárónő, gyermekei: Daisy férj. Pucher Jó- 
zsefné és Péter, veje: bagosi Pucher József, fivére 
Weszely Aurél és kiterjedt rokonság gyászolja.

H Í R E K .
— Személyi hír, Dr. Rótt Nándor megyén- 

püspök csütörtökön, hivatalos ügyei elin érésére, 
Bpestre utarott, ahonnan pénteken érkezett haza.

— Rothermere lord levele főispánunk 
hoz. Megirtuk, hogy a Magyar Revíziós Liga 
veszprémmegyei tagozata a Veszprémben multév 
decemberében megtartott alakuló gyűléséből üd 
vöztő táviratot küldött Rothermere lordnak, a ma
gyar revíziós törekvések lelkes támogatójának. A 
lordnak január 19 érői keltezett köszönő lev le 
most érkezett meg dr. Kenessey Pongrác főispán
hoz, a Revíziós Liga vármegyei tagozatának elnö 
kéhez és szószerint így hangzik:

.Drága Uram I Kérem, fogadja legőozintébb 
köszönetemet az önök ősi városában tartott reví
ziós gyűlés üdvözletéért. Az újév beköszöntésével 
a békeszerződések revíziója iránti reményeim meg 
Újultak és én agy érzem, hogy közeledik az a nap, 
amikor az önök országa meg fogja ismerni az 
igazságot és amaz országrészek visszaszerzésének 
örömét, amelyek igazságosan hozzátartoznak Őszinte 
h íve: Rothermere.*

— A veszprémi helyőrség tisztikarának 
jótékonycélu hangversenye. Amint már a lég 
utóbbi számunkban közőllük, a veszprémi helyőr
ség tiszlikara február közepén, a Petőii-szinház- 
ban, a helybeli ínségesek javára magas színvonalú 
hangversenyt rendez A hanversenyen, értesülésünk 
szerint, a szfehérvári m. kir. „Szent István- 3. hon
véd gyalogezred teljes zenekara is közreműködik, 
Schwarzkopf Arlur közismerten jeles karmesler 
vezényletével. A helyőrség La, tikarának e nemes 
gesztusa, amellyel ezen módon is a veszprémi ín
ségesek támogatásának előmozdítására siet, bizo-

M . k ir .  O s z tá lyso rs já té k .

Főnyeremény:

Ötszázezer pengő
Húzás: február 8-tól március 10 ig.

S z e re z z e n
S z e re n c s e
S z á m o k a t
S z ű c s n é l

Szűcs Ede Bankháza
m. kir. osztálysorsjáték föárusitó helye 

Veszprém.

nyára a város közönségének meleg rokonszenvé- 
vel ta'á'kozik és igy minden reméay meg van 
arra, hogy hangversenyük az idei farsangi évad 
legfényesebbnek Ígérkező zenei esté ye lesz.

— A Nemzeti Kaszinó közgyűlése A 
Veszprémi Nemzeti Kaszinó mulr szombaton, dr. 
Cseresnyés József egész* é^ügyi főtanácsos elnök 
lésé/el választmányi ülést tartott, amelyen a rendes 
folyó ügyeket tárgyalták. Majd megállapítottá* az 
éves közgyűlés idejet A közgyűlést február 12. én 
d. u. 5 órára tűzték ki.
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V i l l a n y é g ő b ,  r á d ió  lá m p á k  
nagy választékban
=  kap h a tó k  =

FO D O R  F E R E N C  könyvkereskedésében.

— Kapy Béla evangélikus püspök elő
ad ása  a  leányokról, anyákról és nagyanyák*
ról. Győrről jelentik: A Győri Ev. Ifj. Egyesület 
Leányos2tálya leánynapot rendezett a templomban 
s azon D Kapy Béla, a dunántúli ev. egyházke
rület püspöke költői szárnyahsu, gyönyörű elő
adást tartott „Leányok, anyák, nagyanyák" cimmel:

— Ha — mondotta többek között — egy
más mellé állitom a leányt, az édesanyát és a 
nagyanyát, korképet kapok arról, hogy ugyanazon 
korszakban miként alakul ki a három generáció 
lelkiképe. Egymás mellett; tavasz, nyár. ősz. Ha 
egymás mellé teszem eey nőnek különböző idő
ben felvett három arcképét: leány, anya, nagy
anya, meglátom, milyen jellemző vonások vannak 
az arcán, mit visz át, mi öröködik meg rajta. A 
három generáció vonásai nemcsak időben külön 
bözők, hanem benső struktúrájukban és hivatásuk
ban is. A leányság, anyaság, nagyanyaság nem
csak tavasz, nyár, ősz, hanem különá ló hivatások 
és mégis egy organikus egység híva á«a. De van ösz- 
szekötő kapocs: a női géniusz. A leány legyen a 
tavasz, az anya vállalja a nyarat, törődjék bele, 
hogy késői nyári hónapok is vannak ; a nagyanyák 
nyugodjanak meg abban, hogy ősz van. Olyan 
szép dolog szépen megöregedni, különösen, ha a 
nö mindegyik korszakban teljesiti hivatá át Ha 
leányok, anyák, nagyanyák tudnának Krisztus lelke 
szerinti nők lenni, megváltoznék minden a családi, 
társadalmi és nemzeti éLtben.

— Óvári Ferenc m eggyógyult Amint 
őszinte örömmel közölhetjük, dr. Óvári Ferenc fel
sőházi tag, a Veszprémi és Megyei Takarékpénz
tári elnökigazgatója, súlyos balesetének következ
ményeiből teljesen fölépült. Már itthon van az 
öreg méllóságos ur veszprémi lakásán, amelyet 
egyenlőre még nem hagy el, mivel bal szemén 
még meg vannak az elgázoltitása alkalmával ka
pott ütődés nyomai. De kedélyes hangulatban fo
gadja nagys7ámu látogatójának szerencsekivánatait, 
s fiatalos frissességgel közli érdeklődésükre, hogy 
az agyrázkódásnak már semmi utókövetkezmé
nyét nem érzi.

— K atolikus egyházközségi tanácsülés.
A veszprémi róm. kát egyházközség szerdán dél
után, a Kát. Körben, Serák József kanonok p'ébá- 
nos elnöklésével tanácsülést tarlóit. A tanácsülés 
tárgya a múlt évi számadások fölülvizsgá’ása és 
a folyó évi költségelőirányzat megállapítása volt. 
A zárószámadások az egyházközségi irodában be- 
tekinthetők és január 26. átél 15 nap alatt az ér
dekeltek által megfellebbezhetők.

— A Történelm i T ársu lat választm ányi 
ülése. A Veszprémvármegyei Történelmi, Régésztti 
és Néprajzi Társulat január 29.-én, holnap vasár
nap d. e. 11 órakor a Vármegyei Muzeum könyv 
tárában választmányi ülést tart, amelynek tárgya 
az 1933. évi program megbeszélése és Fehrentheil 
László „Hogyan gyűjtsük a helyneveket* c. tanul
mányának bemutatása lesz.

— E vangélikus szám adó közgyűlés. A 
veszprémi ev. egyházközség február 2.-án, csütörtö
kön d. u. 3 órakor évi számadó közgyűlést tart 
az iskolában, amelynek legfontosabb tárgya az adó
kivetés lesz. Mindenkinek érdeke tehát, hogy a 
közgyűlésen megjelenjék, mert különben egyházi 
adója meghallgatása nélkül nyer megállapítást.

— A m agyarország i ciszterciek. A cisz
terci rend zirci kongregációjának az 1932—33. 
iskolaévre közreadott névtára most hagyta el a 
sajtót. Az adatok szerint a rend magyarországi 
apátja Werner Adolf dr., aki Tiszafüreden szüle
tett 1867. május 14.-én, apáttá választották 1924. 
június 24.-én; a zirci apátság alapítása óta, 1182- 
től isméit zirci apátok sorában a 48 ik és már 
9 éve áll rendje élén, amelynek személyzete a kö
vetkező: teljes létszám 192, ebből áldozópap 160 
(közöttük 6 aranymisés), egyszerű fogadalmai nö
vendék 21 és novicius 11. A zirci hittudományi 
föisko'án 6 tanár gondoskodik 16 növendék papi 
kiképzéséről; a bpesti tanárképző-intézetben pedig 
1 igazgató és 2 tanár vezetése mellett látogatja 12 
áldozópap-tanárjelölt és 3 egyszerű fogadalmas 
növendék a Pázmány-egyetem előadásait, mig Ró
mában 2 növendék részesül magasabb teológiai 
kiképzésben. A rend 82 tanára 5 középiskolában

(a budai és egri gimnáziumban, továbbá a bajai, 
pécsi és székesfehérvári reálgimnáziumban) 2447 
tanulót nevel, azonkívül 17 lelkész és 4 segédlel
kész 15 plébánián 52 257 hivő lelkipásztorkodását 
végzi és 6533 elemi, illetve továbbképző iskolást 
tanít. Rendi hivatalokban 20 rendtag működik, 
köztük 3 okleveles gazda ; nyugalomban van 10. 
Az egyetemi tanítás terén dolgozik 3 nyilvános 
rendes tanár, 3 magántanár és 1 tanárképzőintézeti 
előadó tanár. Tankerületi főigazgató 1 tényleges. 
1 nyugalmazott és 3 címzetes. Van a rend tagjai 
között 2 kormányfőtanácaos, 1 gazdasági főtaná
csos. A Magyar Tudományos Akadémiának 1 le
velezőtagja, a Szent István-Akadémiának 12 tagja, 
teológiai doktor 24, bölcsészdoktor 34. A rend 
generális apátja Jansens M. Ferenc, aki Rómában 
székel és akinek titkára a zirci apátság kötelékébe 
tartozó Hümpfner Tibor. Az elmúlt kél évben 4 
halottja voit a rendnek, akik mellett meg kell még 
említeni Van Rossum Vilmost, az egyetemes cisz
terci rend bíboros védnökét és Klebelsberg Kunó 
gróf volt valiás- és közokta ásügyi minisztert, akit 
a magyar ciszterci rend hálából testvé éíil foga
dott. A magyarországi ciszterciek nesztora Székely 
Károly nyug. kir. igazgató Baján, aki 84 éves.

— Tiszteletpéldányosainkhoz. A nehéz 
viszonyok parancsolta takarékosság arra kényszerít, 
hogy eddig küldött tiszteletpéldányainkat megros
táljuk. Február 1.-től csak azoknak a tudósítóink
nak fogunk tiszteletpéldányt küldeni, akik heten- 
kint legalább egy hirt, és azoknak a munkatársa
inknak, akik havonkint legalább egy verset, tálcát 
vagy más cikket küldenek.

— Uj já ráso rv o s. A vármegye főispánja a 
zirci járás járási tiszti orvosává dr. Lux Sándor 
szarvasi orvost nevezte ki.

— B iróválasztás. Most volt Lajoskomárom- 
ban a községi biróválasztás. Bíróvá egyhangúlag 
Czéh István eddigi helyettesbiró*, helyettes bíróvá 
Groszl Józsefet választották meg.

AZ EMBER ELETE.
HA RENDES AZ EMÉSZTENE 7  \

— MOVE teaest. Kitünően sikerült teaestet 
rendezett szombaton a Kát Kö-ben a Move| Vesz
prémi Sport Egyesület. A teljes erővel dühöngő 
hózivatar ellenére is szép számban sereglett össze 
a MOVE fiatalsága és jó hangulatban ropogtatták 
a táncot a kitűnő cigányzenére.

— A 9 éves csodaprim ás, Járóka Lacika 
személyes fellépte a mozi szombat-vasárnapi mű
sora keretében.

— Áthelyezett Allomásfőnőkök. A MÁV 
igazgatósága Braun György főintézöt, Veszprém 
belső állomás mindenki állal kedvelt, derék főnö 
két, szolgálati okokból a szombathelyi üzletvezelő- 
ség forgalmi és kereskegelmi osztályához helyezte 
át. Utóda Tóth László főintézö, ajkai állomásfőnök, 
akinek helyébe viszont a kábái állomásfőnők ke 
rül. — A veszprémi vasutasság szerdán esle a 
vasúti vendéglő külön termében rendezett baráti 
vacsora keretében búcsúztatta el szeretett volt fő
nökét.

— Rittka alkalom írógép beszerzésére. Egy 
elsérendü, használt amerikai Underwood írógép 
P 140 kivételes olcsó árban eladó. A gép megte
kinthető Fodor Ferenc könyvkereskedésében.

— E lőadás a  P ápai IpartestO letben. Pá
páról jelentik: A Pápai Ipaitestület előadássoro
zatában vasárnap Kraft József tanitóképezdei tanár 
tartott előadást .Az uj Eurőpá“-ről. Statisztikai 
adatokkal támogatva ismertette azt a lehetetlen 
terjeszkedést, amelyet a nagyantant jóvoltából el 
fenségeink a mi és szövetségeseink kárára elértek. 
Humorral fűszerezett, irredenta szellemű előadását 
zajosan megtapsolták. Ortlnberg Margit megkapó 
bensóséggel szavalta Vörösmarty .Vén c,gány“ át 
és Ernőd Tamás egy irredenta-versét Szintén szép 
sikerrel. Dr. Nagy György ipartestületi ügyész adó 
ügyeket ismertetett, főként az iparosságot érdeklő 
kereseti és házadóról szólt hosszasabban. A le
vente-zenekar kitűnő játéka nyitotta meg és zárta 
be a látogatott előadást.

— Adományok Laczkó Dezső szobrára.
Csütörtökig befolyt összegek: Boldizsár József Z. 
Kaposvár 10, Fix János Kislőd 2, Elöljáróság Ajka 
5, Szily Sámuel Padrag 2, Tatay Sámuel Papke- 
szi 3, Kozlovszky Iván Ugod 3, Málhé Antal Ro- 
mánd 5, Unió bányaigazgatóság Várpalota 20, 
Pillitz Ármin 3, Bokrossy Jenő 5, Kocsuba Ele
mér 5, dr. Antal Attur 2, Farkas Dezső 3, dr. 
Agyagási Elek 3, dr. Criegler Albert 2, Hucht- 
hausen Lajos szeminárium 5, Kránitz Kálmán 
30, Főliszlelendő Káptalan Veszptém 200 pengő, 
összes takarék belét 1449 70 P.

— ízletes büfé lesz az Evangélikus Nő- 
egylet jótékony teaestjén. A Veszprémi Ev. 
Nőegylet február 5,-i jótékonycélu teaestjén, aho
gyan eddig is, Ízletes büfé fogja várni a vendé
geket. A büfé összegyűjtését már megkezdték az 
evangélikus asszonyok s most is mint minden al
kalommal, a Ieg8zeretetleljesebb fogadtatásra talál
nak. Általában az egész városban valláskülönbség 
nélkül a legmelegebb érdeklődés nyilvánul meg 
az Ev Nőegyiet jótékony teaestéje iránt s így az 
az idén is a siker legszebb kilátásaival kecsegtet.

— A Szent Vince Társulat közgyűlése. 
A Pauli Szent Vince Társulat veszprémi konferen
ciája vasárnap délután tartotta évi rendes közgyű
lését a Szent Vince Otthonban. Serák József kanonok- 
plébános mennyi ó imája után a multévi jegyzőkönyv 
felolvasása és hitelesítése következett Majd dr. 
Czlnder György számolt be részletesen titkári jelen
tésében az év eseményeiről, aminek során az 
egybegyűltek lelkesen megéljenezték a szegények 
érdekében sokat fáradozott Homoray Béla világi 
elnököt. Ezt Lányi József várni, számtanácsos 
pénztárosi és Varga István gondnoki jelentése kö
vette. Hübner Béla számvizsgálói jelentésében nagy 
szereltei emlékezett meg az egyesület pénztárosá
nak és az olthon gondnokának önzetlen, pontos 
munkálkodásáról. A közgyűlés ezután Homoray 
Béls elnök zárószavaival és Serák József imájával 
ér! véget.

— .Á rkád ia  h e rcege" c. operett a mozi 
szombat vasárnapi műsorán, Liáné Haid és Willy 
Forst tál a főszerepben Szerdán csütörtökön, mér
sékelt betyárokkal'. „Halló... itt szerelem I Fősze
replői Magda Schneider és Fritz Schultz.

— H alálozás. Dr. Schuller Guszlávné szül. 
Kopácsy Mária, nyugalmazol! máv. léfelügyelő neje, 
rövid szenvedés után január 23-án  elhunyt Pest- 
szentlőrincen, ahol a temetése is végbement. A meg
boldogult uriasszonyl rokoni kötelékek fűzték Vesz
prémhez, ahol kánykorában farlózkodott s halálál 
az ilteni Béktffy és Jánosy családok is gyászolják.

— „Credo" gyűlés. „Credo" érdekezlet volt 
vasárnap a Kai. Körben, amelyen a mull évi 
költségvetés letárgyalása ulán Steidl József keresk. 
isk, tanár tartott egyháztöriéneti előadást arról az 
áramlatról, amely az egyház ellen irányult 8 annak 
hatalmát, erejét, egységét megbontani, megtörni 
igyekezett. Az előadás nem pusztán a száraz tör
ténelem felsorolása volt, hanem a kor viszonyai
nak, erkölcsi életének, a törekvéseknek teljes meg
ismerését nyújtotta. A tartalmas előadást nagy el
ismeréssel jutalmazták a „Credo" testvérek.

— A veszprémi hősi szobor elhelyezése.
Csütörtökön délután a Rákóczi-tér és környéke 
ház- és üzlettulajdonosai a városház tanácstermé
ben értekezletet tartottak s annak egyetlen tárgya 
a veszprémi hősök emlékszobra elhelyezésének 
kérdése volt. Pósa Endre korelnök megnyitója után 
dr. Takács Lajos azt fejtegette, hogy mennyire 
sérelmes lenne reájuk a hősi szobornak a Rákó
czi- térre helyezése, ami idővel az oltani piac át
helyezéséi vonná maga után. Indítványozta, tilta
kozzanak ez ellen és a vátföljárói hősi kapu mel
lett foglaljanak állást. Az értekezlet azonban, töb
bek hozzászólása után, csak a tiltakozását fejezte 
ki s a hősi kapu kérdését mellőzte.

— A Veszprémvármegyei Iskolinklvűli 
Népművelési B izottság a múlt héten választ
mányi ülést tartott a vármegyeház kistermében. 
Dr. Horváth Lajos elnöki megnyitója ulán Rho- 
sóczy Rezső népművelési htkar ismertette az ez 
évi munkatervet, amely szerint a bizottság 76 köz
ségben 1883 népművelési előadási, 5 analfabéta,
6 alapismeretierjesztő, 2 népművelési és 17 gya
korlati itányu tanfolyampt tervez. Majd a mull 
évi működésről számoli be és kiemelte Pán- 
czél Ferenc a. tanfelügyelő gyorsirási és Regény! 
Paula iparmfivésznő bőrdiszmüáru éa gyermek- 
játékszer tanfolyamának szép sikerét. Ezután a 
Fejes Ödön várm. számv. főtanácsos állal előter
jeszteti számadásokat és költségvetési fogadták el.
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Ajánlatok „Forgalmas" jeligével BLO CK NER J . 
hirdetőjébe, Budapest, VI., Andrássy-ut 2. küldendők.

— A MCVE jelm ezesté lye. A Move Vesz
prémi Spoitegyesület értesíti tagjait, hogy legko 
zelebbi teaestélye február 4. én lesz. Egyúttal 
közli, hogy ;i február 25.-Í jelmezeseit sikere érde
kében már most megkezdte az előkészületeteket. 
Sikerült o'csó és szép jelmezeket biztosítani, miért 
is filhivja az érdekPdö hölgyeket és urakat, hogy 
igénylés esetén fordu'janak közvetlenül a vigalmi 
bizottság tagjaihoz.

— M egfellebbezték a  p ip á i  p o lg irm es- 
te rv ila s z ti s t .  Pápáról jelentik: A pipái polgár- 
meslerv, lasztást, alaki hiba miall, Kovács Sándor 
kisgazda és dr. Csarmasz Ferenc ügyvéd a tör
vényes határidőn belül megfellebbeztek, Mivel a 
fellebbezésnek semmi komoly alapja nincs, annak 
sorsa nem lehet kétséges és bizonyos, hogy az 
uj polgármester, a város egész közönsége örö 
mere, hivatalát rövid időn belül, a felsőbb hatőság 
Által megerősítve, elfoglalhatja.

— Petőfi e s t A veszprémi iskolánkivüli nép
művelési albizottság február 5 -én , a Petőfi körben, 
Petőfi estét rendez. A programot, amely legköze
lebb lesz ismeretes, Petőfiről szóló előadás, sza
valatok és énekszámok fogják kitölteni.

— A M éhes közgyűlése. A Méhes Társ- 
birtikosság feb uár 4 én esle 6 órakor tartja, sa
ját helyiségében, é/es közgyűlésit Ha a közgyű
lésen a tagok határozatképes számban meg nem je
lennének, az másnap, február 5.-én d. u 6 órakor tar
tandó közgyűlés iesz határozatképes. A közgyűlése 
az elnökség a Méhes tagjait ezúton is meghívja.

— Az Iparoskö r ku ltu resté je . A Vesz
prémi Iparoskör jan. 29.-i, vasárnapi kul ures'éjére 
ezúton hívja meg a kör vezttősége tagjait és k. 
családjaikat. Az est kellemes és változatos műso
rával a legobbnak Ígérkezik s műsorát lapunk 
mull számában közöltük.

— A tan ító ság  kóréból. Holenda Jolán 
nagyvázsonyi h. állami tanít ónö állásáról lemondott. 
Helyébe Maiternyi István oki. tanító nyert megbí
zatást. — Pongráci Gabriella oki. tanitónő a far- 
kasgyepüi üdülőtelepi elemi iskola vezetésével, 
mint helyettes megbizatott. — Pernyeszi Ferenc 
oki. tanítót a pápai róm. kát. iskolához segédlani- 
tóvá választották meg.

— Közkedvelt Írónő regénye, Wiesner 
Juliska kitűnő fordításában, egy különc, szerelmé
ben csalódod térti hazatérését és boldogságának 
megtalálását mondja el Megjelent a Milliók Könyve 
legújabb száma, ára 20 fillér, kapható mindenütt. 
Minden számhoz keresztrejtvény értékes dijakkal

— E lhalaszto tták  az  Izraelita  ifjúság  
k u l'u restjé t. A Veszprémi Izraelita Ifju-ági Egye
sület január 22 éré hirdetett kul urestje, miután 
az előadók a havazás folytán előállott közlekedőd 
zavarok miatt nem jöhettek meg, elmaradt. Az 
egyesület elnöksége a kulturestét tavaszra halasz
totta és uj meghívókat fog kibocsátani.

— A R ózsafüzér T em etkezési Egyesület 
a január 22,-ére hirdetett évi közgyűlését határo
zatképtelenség miatt megtartani nem tudta. Ezért 
ujabbi közgyűlését január 29.-én, holnap vasárnap 
d. u. 4 órakor tartja a Szent László-iskolában. A 
közgyűlést, tekintet nélkül arra, hogy a tagok mi
lyen számban jelennek meg, feltétlenül megtartják. 
A közgyűlésre az egyesület tagjait ezúton is meg
hívja az elnökség.

— A 1 l es vadászok em lékm űve G yőrött.
A 11 es Vadászok Baj ársi Szövetsége gyönyörű 
em'ékművet emelt a becsület mezején elesett baj
társak és a derék zászlóalj emlékezetére. A lelep
lezés ünnepét Pünkösd másodnapjára, junius 5. te 
tűzték ki. Az emlékműbizotlság már most megkez
dette az országos méretű, fényes ünnepély előké
szítését és már most kéri a lt-es  vadászokat, 
hozzátartozóikat és barátaikat, hogy a leleplezés 
kegyeletes ünnepén teljes számban legyenek jelen. 
Sok veszprémmegyei fiú is harcolt a zászlóalj 
kötelékében és nem egy alussza örök álmát ide
gen földben. Püskösdre egész Dunántúl megmozdul 
és impozáns zarándoklat indul mindenfelől Győrre. 
Veszprémmegye közönsége bizonyára szintén töme
gesen lesz olt, hogy kegyeletét lerója Veszprém 
elesell, vitéz vadászaival szemben.

— Visszaélések a mozi filléres jegyeivel.
A mozi vez tőségének tudomására jutott, hogy 
egyesek érvényüket vesztet', eldobott vagy eltulaj
donított filléres jegyeket kínálnak a mozililogató 
közönségnek eladásra és Így megkárosítják úgy a 
mozi vezetőségéi, mint a jóhiszemű vásárlót Ezért 
felhívja azokat, akik a szerda csütörtöki fdlíres 
jegyeket nem kívánják fölhasználni, hogy azokat 
megsemmisíteni, vagy pedig értékesíteni szivesked 
jenek, az illetékt. len jegyár usilókat pedig adják át 
a legközelebbi rendőrőrszemnek.

— A páratlan gyógyerö, ami az „Igmándi" bán 
rejlik, Évezredek óta föld gyomrában érik! 8

— Levél Kanadából. Tolnai Világlapja uj 
kedvezménye iránt még a kanadai magyarok is 
érdeklődnek és levélben kérnek részletes tájékoz
tatót. Mindazok, akik havi 1 28 P vei előfizetnek 
Tolnai Világlapjára, egy életbiztosítási kötvényt 
kapnak, ha 55. életévüket még nem töltötték be 
és ha szervi bajuk nincs. Részletes táiékoztatót a 
kiadóhivatal (Bpest, VII D.hány-u. 12) küld.

— P ó sta rab lás  Dégen. Lajoskomiromból 
jelentik: M űt szombaton a deli órákban, amikor 
már a hivatalt bezártik, egy ismeretlen fiatalember 
bezörgetetl a dégi póstahivatalba, azzal az Urügy- 
gyel, hogy gróf Festetics Sándor uradalma egy 
százpengős faivá tárát kéri. A mit sem sejtő Riez 
Jinosné póstamesternő a férf.t a hivatalba been- 
gedle a korlát elé s kihúzta a pénztárfiókot, hogy 
a pénzt fölváltsa. Az idegen ebben a pillanatban 
melléje ugrott, öklével kétszer az arcába, majd a 
fejére sújtott úgy, hagy a postamesternő , jul an 
fordult le a székről, azután belemarkolt a pénzbe 
és a papírpénzzel megugró t A csendőrség erélyes 
nyomozást indított a póstarabló kézrekeritésére, 
aki körülbelül 1100 P-t rabolt el.

— Eleslövészet. A veszprémi állomáspa
rancsnokság alakul rlai január 31.-én és február 
I. én a rátóti nagymezőn éleslővészelet rendeznek. 
Ezidőben a környéken közlekedni, vagy a található 
tüzérségi lövedékekhez slb. hozzányúlni Mos és 
életveszélyes.

— Betörő garázdálkodott Öskün. Hornydk 
István ösküi gazdának házába az ablakon át egy 
ismeretlen teltes behatolt és onnan egy vég vász
nat és más aptóságokat ellopott. A csendőrség a 
betörőt keresi.

— Reátámadt a feleségére, aztán föl
akasztotta magát. Várpalotáról jelentik: Galam
bos József várpalotai bányász, este ittasan tért 
haza s feleségét durva szavakkal szidalmazni 
kezdte, majd székkel rohant reá A megrémült 
asszony éjnek idején kénytelen volt kis gyerme
kével a szomszédba menekülni. Amikor reggel 
hazatért, férjét a gerendára felakasztva holtan 
találta. Galambos már több ízben emlegette, hogy 
véget vet életének.

AnyakOnyv.
Születés: Payer Márton napsz. és Szabó Irén fia 

halva szül. — Gottvald András cipész-s. és Angerman 
Mária fia Károly András r. k. Szlávik János városi ke
zelő és Szalai Julianna fia László István Sebestyén r. k. 
— Appán Zsigmond m. kir. honv. százados és Tóth Mária 
fia Péter r. k.

Halálozás: Major János asztalos-s. 68 é., ref. — 
Shapson Istvánné Recsny Margit 54 r. k. — özv, Begány 
Imréné Nagy Anna 65 é., r. k. Csőgör Gábor 7 é., r. 
k. — Koltai Mária cseléd 29 é., r. k.

Házasság: Müller Ferenc kömüves-s. és Kuti Gizella 
r. k. — Pfeifer lános máv. fütóházi munkás és Heizer 
Terézia r. k. — Imre Károly ny. máv. altiszt és Spengler 
Mária r. k.
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S C H R IK K E R  SÁ N D O R  

F A I S K O L Á J A
A L S Ó T E K E R E S .
— — 1 o  —

Nem esitett gyüm ölcsfákat, 
díszcserjéket, rózsákat, 

so rfáka t szállít
és azok fajazonosságáért felelősséget 

vállal.

K érje  a  le g ú jab b  á r je g y z é k e t.

— Tűz. Pápáról jelentik: Hétfőn reggel
6 óra tájban a villanytelep melletti Pápai Foot- 
ball Club fából épül korcsolyahá'ának tet*je, va
lószínűleg tu fűtés következtében, kigyulladt. A 
sportegylet alkalmazottai szerencsére hamarosan 
elfojtották a vaszedelmet s a kivonult tűzoltóság
nak már nem sok dolga akadt. A kár mintegy 
300 P.

— M egfagyott em berek . Vízi Sándor szesz
gyári kocsis szeszt szál it >tt (iyömöréröl Veszprém- 
varsányba. Hazafelé Nagydém községbe indult, 
azonban a lovak nélküle érkeztek meg. Mivel a 
kocsisnál körülbelül 60 P készpénz is volt, az volt 
a gyanú, hogy bűncselekménynek esett á'dozatul. 
A nyomozás azonban reátilált megfagyott holt
testére.

Várpalotáról jelentik: A múlt szombaton dü
höngött hóviharban Hegedűs Ferenc, a székesfe
hérvári püspökség léd gazdaságának kocsisa, fát 
fuvarozott Várpalota feli. Mivel este nem té t haza, 
keresésére indullak és másnap megtalállak meg
fagyott holttestét hóval teljesen betemetve. A lo
vak is megfagytak.

Zircről jelentik: Vessző András Weim pusz
tai kocsis múlt szombaton Zircre jölt be, de mi
vel felesége súlyos betegen fekszik a veszprémi 
kórházban, hogy apró gyermekei éjjelre egyedül 
ne maradjanak, az erős havazásban is elindult 
hazafe'é Csatlakozóit hozzá Kolonics József, zirci 
szabóinas, aki Bakonynánán lakó szüleit akarta 
meglátogatni. A szerencsétlenek a nagyeszlergári 
utón, a kökeresztnél a dülőutra threde-c, hófu 
vásba kerültek s ott megfagytak Jellemző a derék 
kocsisra, akit hét árva sirat, hogy a lovakat sza
badon engedte, a lópokrécokat é> lévé táskát ma
gához vtt e és a szabóinasra feküdt, hogy testé
vel védje a hideg ellen.

— H irtelen halál. Pápáról jelentik: Vasár
nap egy rosszul öl özött, munkás külsejű vándor 
állított be a Peiőfi-utcai badacsonyi bormérésbe 
s ott elpanaszolia: két nap éta nem evett, a nagy 
hidegben átfázott és nagyon rosszul érzi magát. 
Telefonáltak a mentőké t, amire azonban azok 
oda értek, a szerencsit en ember meghalt. Az elő
hívott dr. Weltner Sándor városi orvos már csak 
a beállott halált konstatálhatta. A tragikus véget 
ért embernél talált iratokból megállapít ttik, hogy 
Slezák Antal 53 éves szfehérvári asztalos segéd, 
aki — műhelye tönkrejulván — munkakeresés c I- 
jából kóborolt faluról falura, városról-városra Holt
testét kiszállították az alsóvárosi temető hullaházába 
és onnan temették el.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (28) 
este fél 7 és 9, vasárnap (29) d. u. 4, esti fél
7 és 9 órakor: „Árkádia hercege- , operett 10 fel
vonásban. A főszerepekben: Liáné Haid és Willy 
Forst. Zenéjét szerezte: Róbert Stolz. Egy detro- 
nizált fejedelem, „Árkádia hercege- címmel 
viszavonul a tenger partjára s itt megismerkedik 
egy gyönyörű növel, akit változatos kaland után 
feleségül vesz. A női főszerepben Liáné, a „Vége 
a dalnak- ismert nagy filmsztáré, kitűnő. A mu
zsika kedves és hangulatos, egy-két száma már 
világsláger. Ezenkívül kiegészítő és Hangos Ma
gyar Világhiradó. A műsor keretiben személyesen 
lép fel a 9 éves „csodaprlmás- : Járóka Lacika, 
aki már ötéves korában önállóan vezetett egy tel
jes cigányzenekart. Bpesten, az Operettszinházban 
„Az ezer jó- -ban százszor lépett fel óriási siker
rel. — Szerdán (feor. 1.) este fél 7 és 9, csütör-
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lökön (2.) — Gyertyaszentelő ünnepén — d. u. 
4, este fél 7 és 9 órakor, minden előadáson az 
ismert filléres helyérakkal, Magda Schneider és 
Fritz Schultz-al a főszerepekben: „Halló... itt 
szerelem!" az ötletek énekes és táncos vigjá éka. 
A többi szereplők: Hans Thimig, Luise Rainer és 
Paul Kemp. A vígjáték sikere a közönrég két 
kedvencének, Magda Schneider és Fritz Schulznak 
kezében van. Előzőleg híradó és kiegészítő.

T E S T E D Z É S .
o Hírek az Idei gödöllői cserkészjambo- 

réról. A jámboré sajtócsoportja február elején gyors 
író tanfolyamot kezd abból a cé'ból hogy a ki
képzett cserkészek tábori gyorsíró irodája az üze
neteket és híreket minden irányban gyorsan és 
pontosan fel tudja venni. A tanfolyam két csoportra 
oszlik, kezdők- és haladókéra. Akik az ingyenes 
tanfolyamon részt akarnak venni (heti ké'szer két 
órán á 1), jelentkezzenek legkésőbb január 31.-ig 
közvetlenül a sajtócsoportnál, telefonon, levélben, 
vagy személyesen a délelőtti órákban. — A jam 
boré hire megmozgatta a külföldön élő magyaro
kat is. A Chilében élő magyarság társasuta ás ke
retében szeretne a jámboré alkalmával haza'áto 
gatni. Ugyanezt tervezik Észak-Amerikából. Kana
dából, valamint Angi ából is. A társat-u ázásokat 
kedvezmények teszik lehetővé. — A Magyar Cser
készszövetség felszólítja azokat az öregcserkészeket 
és cserkésztiszteket, akiknek repülő képesítésük 
van (pilóták), hogy haladéktalanul jelentkezzenek 
a Cserkészszövetség házában a jámboré repfclő- 
altáborparancsnokságnál, személyesen, vagy levél 
ben (Jámboré repülőalUborparancsnokfág, Bp»st, 
V. Nagy Sándor u 6 )  Ugyancsak felszóllnja azo 
kát a csapatokat és egyes C'erkészeket is, akik 
repülőmodelépitéssel foglalkoznak, hogy ezt jelent
sék be.

o T lsz tu jitás  a  V árpalotai „Unió" Torna 
E gyletben . Várpalotáról jelentik: A Várpalotai 
„Unió" Torna Egylet tisztújító közgyűlést jan. 
18 -án tartotta. E nőkké Faller Jenő, ügyvezető el
nökké Várady Jenő, társelnökökké B^gó Ferenc, 
Zirklbach Frigyes, főtitkárrá Friedreich Karoly, imé 
zővé Kárpáthy Dezső, pénz'árossá Unferdorben 
János választatott meg egyhangúlag. Az uj tiszti 
kar működése elé bizalommal néznek, árn ál is 
inkább, mivel az őszi szezonban fáradságot nem 
ismerő munkájuk nagyban hoz?á;á:ult a csapat 
kiváló szereplésének kialakulásához.

I R O D A L O M  és M Ű V É S Z E T .
(T em ple T hurstont,) az uj angol irodalom 

egyik legelőkelőbb képviselőjét a magyar közön
ségnek az Uj Ütök mut.lla be. Uj regényének köz
léséi is az Uj Idők kezdle meg Ruzit.ka Mária 
fordításában. Hercztg Ferenc az elhunyl Takáls 
Sándor történeltudósról, Kosztolányi Dezső a meg
halt Négyesy Lászlfirél emlékezik kegyeledel. Az 
U j Idők gazdag szépirodalmi tartalmából kiemel
jük még Csathó Kálmán regényének folytatását, 
Olbey Irén és Székely Tibor elbeszéléseit, Bilogh 
Károly versfordítását, Kosáryné Réz Lola és György 
László verseit, Cholnoky Jenő cikkét az aggteleki 
Baradla-barlang föltárásáról. Könyvismertetés, ver
sek, novellák és a tartalmas rovatok stb. teszik 
teljessé a lapot. A kiadóhivatalai: Budapest VI., 
Andrássy-ut 16., bárkinek kaid mutatványszámot. 
Negyedévi előfizetés 6 40  P, egyes szám 50 fill.

(A királydijas Veszprémi DalegyesOlet 
hangversenyére) nagyban folynak az előkészüle
tek. A rendezőség mindent elkövet, hogy a február 
elsejei hangverseny siker tekintetében méltón so
rakozzék a dalegyesület eddigi hangversenyei közé 
s az előjelekből Ítélve, reményeikben nem is fog
nak csalatkozni. A hangverseny egy igen nívós, 
fényes sikerű estére nyújt kilátást, amit a szerep
lők művészit ígérő teljesítményein kívül a közön
ség nagy és meleg érdeklődése is biztosítani fog.

(Eltávozott Veszprémből az Országos 
Kamaraszínház.) Az Országos Kamaraszínház 
tizenkétnapos vendégjátékát csütörtökön befejezte. 
Most, hogy eltávoztak körünkből a derék színé
szek, újólag meg kell állapítanunk, hogy rövid 
vendégszereplésük minden előadása a legőszintébb 
műélvezetet nyújtotta a közönségnek. Akár a vi- 
dámtémáju darabokban, akár a mély értelmű szín
művekben vállaltak föladatot, teljesambicióval, töké
letes kidolgozással oldották meg azt és szinte azt 
mondhatjuk, hogy a művészi játék tekintetében 
nem volt különbség a lőbb és a kisebb szereplők

1933 ja n u á r 29.

H e g f h i v ó .

A Veszprémi Cseri M ű m  Részvénytársaság

évi pendejS közgyűlést
1933. fe b ru á r 14.-én «fl. u. 6 ó ra k o r
tartja Veszprémben, a polgármesteri hivatal 
helyiségében, melyre a tisztelt|részvényeseket 

ezennel meghívjuk.
A közgyűlésen szavazati joggal csak azok 

bírnak, kik részvényeiket vagy meghatalmazásaikat 
a közgyűlés megtartását 3 nappal megelőzőleg a 
r. t. pénztáránál leteszik.

A tám adások és mérleg, az igazgatósági, va
lamint a felügyelőbi zott-ági jelentések a r. t elnök- 
igazgatójánál a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal 
a részvényesek által megtekinihetők.

T árg y so ro za t: 1. A jegyzőkönyv hitelesíté
sére 2 részvényes felkérése. 2. Az igazgatóság és 
felügyelőbizotlság mull évi Mentéseinek tárgyalása, 
múlt üzle'évi mérleg és számadások jóváhagyása 
és a tiszta jövedelem felosztása. 3. Az igazgatóság
nak és felügyelőbizottségnak a felmentvény meg
adása. 4 Esetleges indítványok.

Veszprém, 1933. január 25.
Veszprém i Cseri M urva R.-t. 

34 igazgatósága.
M érleg-szám la 1932. decem ber 31.-én.

Aktív vagyon: C'-eri banyajog és felépítmény P 
9 4 0 0 -  Adósok P 300 —. Készpénz P 1457 79. 
P 11157 79 Passzív vagyon : Alaptőke P 10200—. 
Tana éktőke P 200 — Munkás segélyalap P 150—. 
Ftl nem vett osztalék P 23 92 Nyereség P 583*87. 
P 11157 79

V eszteség-nyereség szám la 1932. dec. 
31.-én. Veszteség: Leírás bányajog és felépítmény
ről P 100—• Kifizetett munkabérek P 1637 33’ 
Kifizetett forgalmi adó P 107 40. Kifizetett üzleti 
költségek P 968 47. K'fizetet társulati adóP515 80. 
Nyereség P 583 87 P 3912 87. Nyereség: Murva
eladásból befolyt P 3800’—* 1931. évi nyereségát- 
hozat P 112-87 P 3912 87

Hirdetmény.
Felhívjuk mindazokat, akiknek a Zirci 

Villamosmüvek R. T. céggel szemben kö
vetelésük áll fent, utóbbiakat e h ird e t
mény harm adszori közzététe lé
től szám íto tt hat hó a la tt  hozzánk 
jelentsék be.

Zirc, 1933. január 6. napján.
Zirci Villamosmiivek Részvénytársaság 
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Árverési hirdetmény.
Dr. Salzer Jenő ügyvéd által képviselt Abend 

és Szitner javára 361 P követelés és járulékai ere
jéig a veszprémi kir. járásbíróság 1932. évi 
3392. sz. végzésével elrendelt kielégítési végre
h a jts  folytán végrehajtást szenvedőnél 1932 dec. 
hó 7.-én lefoglalt, 1291 P re becsüli ingóságokra 
a veszprémi kir. járásbíróság fenti számú végzése 
alapján az árverési elrendelem, s annak az 1908. 
évi XLI. t.-c. 20. §  a alapján még kővetkezőkben 
megnevezett, valamint zálogjogot szerzett más fog
laltatok javára is, végrehajtási szenvedő lakásán, 
Veszprém, Ányos u 1—3 III. em. leendő meglar* 
lására határidőül 1933. évi január hó 30. napjá
nak délelőtt fél 12 óráját tűzöm ki, amikor a 
biróilag lefoglalt bútorok, képek, írógép a egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, esetleg a becsár 
V.-éit is el fogom adni. 1000 P-t meghaladó bee. 
ériékü ingónál a becsér ék 10 %  át bánaipénzül 
kezeimhez, az árverés megkezdésekor, le kell fizelni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból végrehajlaló követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igénykeresetüket az árverés megkezdéséig nálam 
írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1932. december hó 28.
37 Pádár Sándor kir.

kőeölt. Valamennyien a legfontosabbnak lartotlák 
a maguk szerepét és a kötelességnek ez a nagy 
álérzése telte lehetővé számukra, hogy előadásai
kon a legjobbal és legértékesebbet adtik. Egyes 
jómárkáju darabokban, mini Gerhard Hauplmann 
.A  bunda" c. tragikomédiája, vagy Zilahy Lajos 
.Tűzmadár" c. színmüve, valósággal remekellek. 
Ezért dicséret illeli valamennyit, művészi érzékű 
igazgatójukkal: Diri Bélával egyetemben és csak 
azl sajnáljuk, hogy melegebb párlfogásra nem 
talállak a veszprémi közönségnél. De azt büszkén 
elmondhatják uj állomáshelyükön — ahova sok 
szerencsét kívánunk nekik —, hogy akik látták és 
hallották az előadásukat, egyérlelmüleg a legna
gyobb elragadlalással emlékezlek meg a sziniár- 
lal egyéni és Osszjálékáról.

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.
bir. végrehajtó.

KÖZGAZDASÁG.
* A V eszprém i Iparoskór közgyűlése.

A Veszprémi Iparoskör febmár 2 -án  d. u. 3 óra
kor farija éves közgyűlését, amelyre kérik a 
tigok pontos megjelenését. Tárgysorozat: e l
nöki megnyitó, a múlt közgyűlési jegyzőkönyv 
felolvasása, titkári, számvizsgálói, könyvtárosi és 
háznagyi jelentések, esetleges indítványok, tiszt- 
újítás és elnöki zárszó.

* Az országos m ezőgazdaság i kiállítás. 
Bpestről jelentik: Az OMGE ezévi országos mező
gazdasági kiállítása és vásárára, amely március 
23—27. napjain lesz, az előkészületek már hóna
pok óla folynak. A rendezőség, több évtizedes ta
pasztalatokra támaszkodva, minden módon elősegíti 
a kedvező értékesítési lehetőségeket. így figyelem
mel a csökkent vásárlóképességre, a szarvasmar
hák, sertések és juhok csoportjában korlátozta az 
állatok számát. Számottevő könnyítést jelent a 
kiállítóknak az állatorvosi költségek mérséklése, a 
vásárdijak jelentős leszállítása, az eladási jutalék
nak a tényleges eladási ár után számítása. A vas
úti szállításoknál 50 %  os fuvardijmérséklést alkal
maznak. S ít a rendezőség, a földmüve'ésügyi mi
nisztérium támogatásával, arra törekszik, hogy — 
amint a külföldi vevőnek a halárig a kiáll tás vi
seli a vasúti szállítási költségeit, — a belföldi ve
vők is a szállítási köliség alól tehermentesítve vá
sárolhassanak. örvendetes jelenség, hogy a január 
15.- i jelentkezési határidőig olyan számmal érkez
ek  be a bejelentések, hogy azok a kívánatos ke
reteket kitöltik, 8 ezért a kiállítás tenyészállatcso
portjához fűzött várakozások biztosítottnak tekint
hetők Ezévben is megrendezik a tenyészállatkiállr- 
tás kiegészítéseként a díjazott lovak és szarvas- 
marhák elővezetését, valamint a lovasmérkőzéseket, 
különböző láiványos lovasmutaiványok bemutatá
sát és fogatok előhajfását. Különösen érdekesnek 
ígérkezik a hazánkban első ízben rendezendő fogat
akadályverseny, valamint a dijhajtó és fogatszép
ségverseny.

* Házinyul-, galam b- és kanári-kiálllftá* 
G yőrött. Győrről jelentik: A Győrvárosi és Me
gyei Házinyul-, Galamb- és Baromfitenyésztő Egye
sület Győröit (Árpád ut 49. sz.) a volt tejcsarnok 
földszinti helyiségeiben február 18. és 19. napjain 
házinyul-, galamb- és kanárikiállitást rendez. A 
részvételi szándék írásban az egyesület címére leg
később február 10.-ig jelentendő be. A kiállításra 
küldött állatok postai díjkedvezményben részesül
nek. A kiállítás megnyitása február 18. délelőtt 
10 órakor. Bővebb felvilágosítást a kiállító egye
sület ad.

Bakonynána község elöljáróságától. 
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Árverési hirdetmény.
Bakonynána község halárában gyako

rolható “

va d á sza ti jo g o t
az 1933. február 1 .-töl 1942. julius 31.-ig 
terjedő időre haszonbérbe adjuk. Az árve
rést Bakonynána községházánál 1933. 
fe b ru á r 4 .-én délután 3 ó ra k o r
tartjuk meg. Kikiáltási ár 50, bánatpénz 20 
pengő. Részletes feltételek a dudari kör
jegyzői irodában megtekinthetők.

Bakonynána, 1933. január 16.
» _________  Községi elöljáróság.

Laptulajdonos ■ .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalal.


