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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában , 
H iszek egy  isten i őrők  igazságban ,
H iszek M agyarország  fe ltám adásában .

Ámen.

S za v a k  helyett 
te tte k .

A kormány elkészült a 17 miliő pengőre 
rugó beruházások és közmunkák programjával, 
amelyet maga a miniszterelnök ismertet leg
közelebb a képviselőházban. Ezzel egyidejűleg 
két fontos kormányrendelet fog megjelenni, 
amelyek közül az egyik a mezőgazdaságnak 
biztosit termelési hitelt az úgynevezett zöldhi
telek formájában; a másik rendelet pedig a 
gyáriparosok által létesítendő munkaszervező 
szövetkezet működését és alakítását fogja sza
bályozni. A gazdasági élet megindítását célzó 
e nagy horderejű intézkedések mellett a kor
mány már a legközelebbi időben végrehajtja 
azt a 45 miliő pengőnyi hitelműveletet, amely
nek célja a folyó évi költségvetési deficit át
hidalása.

Ez az átmeneti kölcsön szerzését célzó 
művelet rendkívül érdekes és újszerű. Minthogy 
a jelenlegi viszonyok között az egyszerű, eddig 
szokásos kincstérjegykibocsátás alig kecseg
tetne sikerrel, a pénzügyminiszter a termelési 
ágak tőkeerejéhez és hitelképességéhez folya
modik. A magángazdaságot közvetlenül meg
terhelni egy ilyen kölcsönnel nem lett volna 
kívánatos, mert sem a magánosok, sem a 
pénzintézetek forgótőkéjét a kincstárjegyek át
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vételével csökkenteni a mai naRy pénztelen
ségben nem lett volna helyes. Viszont a ter
melési ágazatok nagy vagyonában olyan hi
telforrás rejlik, amelyet minden zavar és fenn
akadás nélkül fel lehet használni az átmeneti 
kölcsön igénybevételére. A gyáripar 25 miliő, 
a mezőgazdaság 15 miliő pengő értékben vesz 
ót az államtól kincstárjegyeket, egyéb ténye
zők pedig 5—10 miliő pengőt bocsátanak az 
államkincstár rendelkezésére. A kincstárjegy- 
kibocsátást akként fogja finanszírozni a Nem
zeti Bank, hogy a gyáripari vállalatok, a nagy- 
birtokosok, egyéb nagy vállalatok az általuk 
átveendő összeg erejéig váltókat állítanak ki, 
amelyek megfelelő egyéb aláírással ellátva a 
normális utón fognak leszómitoltatni. A terme
lési ágak egyelőre két év tartamára nyújtják 
a kölcsönt az államnak, amelynek lejárta utón 
a kiscstári váltók adófizetésre is fel lesznek 
használhatók.

Ez a konstrukció szerencsésen megoldja 
azt a nehézséget, hogy az állami hitelművelet 
révén a pengővaluta csorbitatlansógót fedezet
len jegykibocsótós ne veszélyeztesse A kincs
tári jegyek ellenértéke gyanánt a Nemzeti Bank 
részéről kifizetendő bankjegyeknek teljesen sza
bályszerű vóltófedezete lesz, amely szigorúan 
megfelel a Jegybank alapszabályainak és ki
zárja azt, hogy ennek a hitelműveletnek bár
mily inflációs hatása, vagy akárcsak mellékize 
lehessen.

De észre kell venni és el kell ismerni, hogy 
ez a szerencsés megoldás csakis a magyar ter
melési ágazatok hazafias áldozatkészségével 
vált leheiővé. Ha a gyáripar, a nagybirtok és 
egyéb közgazdasági vállalatok, tehát mondhatjuk, 
a magyar magángazdaság nem vállalta volna ezt
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a reájanézve kétségségtelenül súlyos terhet, 
úgy a belső kölcsönt ily előnyös módon nem 
lehetett volna nyélbeütni. Nem kis dologról van 
itt szó. Lényegében úgy a gyáripar, mint a 
nagybirtokosok az államért megukra vállalnak 
jelentős adósságterhet, amikor az államház
tartás egyensúlya érdekében a maguk vagyoni 
erejével és hitelével lépnek sorompóba és köl
csönzik oda az államnak vagyonukat és hite
lüket. Van olyan iparvállalat, amely az állam
ért egymaga kétmiliónyi adósságot vállal ma
gára és számos kisebb olyan iparvállalat akad, 
amely néhány százezernyi tehervállalással siet 
az állam segítségére. De ugyanilyen példaszerű 
áldozatkészséget tanúsít azoknak a nagybirto
kosoknak hazafias gárdája is, akik nem riad
nak vissza attól, hogy eddig tehermentes bir
tokaikat nem a maguk, hanem az állam javára 
adóssággal megterheljék. A mezőgazdaság mai 
súlyos helyzetében, amikor a nagybirtok dol
gozik a legnagyobb veszteséggel, valóban nem 
csekélység a nagynehezen megőrzött tehermen
tességet a közület javéra feladni és érte a föld
birtokot terhelő adósságot vállalni.

A nagyipar és a nagybirtok, amelyek oly 
gyakran állottak egymással szemben a gazda
sági érdekellentétek harcában, ezúttal összefog
tak és együtt haladnak az ország, a közjó, a 
kibontakozás érdekében. Példájuk tanítsa meg 
a politikusokat arra. hogy az összefogás, a 
szolidaritás mily nagy eredményeket tud el
érni. Sok szó helyett cselekedet, beszéd he
lyett tett.

Csonka M agyarország  — nem  o rszág  
Egész M agyarország  — m ennyország  !

Jó ebédnél nincs jobb.
Irta Radványné Ruttkay Em m a. 3

— Most még három óránk van — rebegi Zsu
zsa szinte reszketve az izgalomtól. Addig még elké
szül minden. Erzsit még le kell szalajtani tejfölért, 
prézliért, — bors is kevés van, füstölt szalonna 
is kell még a gombóchoz, — ugye, mégis elfe
lejtettük, pedig öten szaladgáltunk tegnap délután.

Olga a gombóc szóra hangosan beszivja a 
levegőt, lehet az vágy, lehet sóhaj, elébe küldve 
az eljövendő élvezeteknek.

— Tyhű, gombóc! Nyulgerinc, gom bóc! Jaj 
be szeretem én azt! És megnyalja a szája szélét, 
mint kicsikorán. Ezt a szokását megtartotta, neki 
szabad volt, ő nyugdíjas korán is a régi kis 
Olga maradt, a legkisebb a kilenc testvér között. 
A dundi, aki a régi tiszttartói konyhán az anya 
főztjét rajongva szerette s ez a szeretet most 
imádattá sűrűsödött, amikor egy jó velőscsontról 
volt szó, vagy ami ennél sokkal több: — nyul- 
gerincről, gombóccal!

Hát van-e nagyobb boldogság e földön: 
nyúlgerincet enni gombóccal 1? — Hiába, nincs 
jobb a jó ebédnél.

— Jaj, Olgi, Olgicám, tudod mit nem hoz
tunk még ? — Szódabikarbónát! Pedig az kell, — 
ilyen ebéd u tán ! No, nem baj, majd leszalad 
Jancsi, ha megjön, csak siessünk, siessünk.

A húsleves már fő. A tűzhely kisebb-na- 
gyobb lábasok és fazekak alatt görnyed, a gáz

fölött külön két lábas. A rizs meg a sodó, arra 
Olga vigyáz.

— Te, azt a rizst meg ne kavard az Istenért, 
mert összetörnek a szemek. Csak rázogatni kell. 
De a sodót folyton kavard, míg fel nem forrt.

Osztogatja Zsuzsa- az utasításokat, mint 
egy hadvezér. Mintha egy regiment kukta várná 
a parancsot.

Mindegy no, Erzsi már itt van. Le kell 
hívni a vicinét is. Kell a segítség ilyenkor. Minél 
több. Otthon a tiszttartó-konyhán ilyen alkalmak
kor három zsellérnél is berendeltek „belső* szol
gálatra.

A nyulgerinc „szaftja' már illatozik. Olga 
kisasszony úgy szimatol rá a levegőben, mint a 
pulikölyök a lebbencslevesre.

Zsuzsa most rakta be a zöldséget a hús
levesbe (csak szét ne főjjön, mert Tibi, a legö' - 
gebb fiútestvér úgy szereli).

Toiták, hideg sütemények tegnap elkészültek, 
a gesztenyepüré már csak a cukros habot várja, 
jaj de még a rétes, az almás rétes, ami csak 
forrón-frissen jó!

Senki sem tudja azt úgy kiszámítani, mint 
Zsuzsa. Hogy az a rétes pont akkor legyen ké
szen, amikor a második pecsenye utolsó falatját 
nyelik áradozó dicsérettel a vendégek!

Már hallja is Zsuzsa a női és férfi kórust: 
— de hol van már az a Zsuzsa, hadd dicsér
jük meg, — no de ilyen finom szakácsnőt, ilyen 
művészt! — Éljen Zsuzsa! Mintha bizony az ő 
születésnapja volna.

Igen ám, de a rétestésztát még csak most 
csapkodja a táblához, még pihentetni kell, aztán 
kinyújtani, megtölteni, becsavarni, kisütni. Hanem 
azt, a párolgó forró rétest, bevitetni a szobalány
nak öltöztetett Erzsivel és menni ufánna, diadalma
san ! Ehhez fogható magasztos érzés még csak 
egy van. Mikor a nagy tál pántlikás fánk vonul be 
az „Arénába*. Ennek azonban nem most van az 
ideje. Majd eljön az is.

Most már rohannak a percek, de idejében 
elkészül minden. A lift már zúg, kilépnek belőle 
öten. Asszonyok. A férfiak gyalog jönnek.

Csukjátok be a konyhaajtót. Erzsi nyissa 
ki az előszobát, rendelkezik Zsuzsa, — de elké
sett. A vendégek ott állnak a konyhaajtó előtt, 
hangos á á á  és ó ó ó  köszönti az izek hóditó 
előhírnökét, az illatot.

Kompótok, saláták sava, fűszere, aromája 
terjeng, a nagy család apró csomagokat, virágo
kat rakosgat egy külön asztalra. Mintha kará
csonyestre készülnének.

Kint erősen borul, mintha alkonyodna. Vil
lanyt kell gyújtani, mire Anna megérkezik. Min
denki szeme az ajtón, a szemek ragyognak, az 
arcok ünnepélyesek.

Anna belép. — Éljen, éljen! — És mögötte 
megjelenik a hatalmas tálca, rajta a levesestál, 
fedele alól úgy száll a pára, mint az áldozat füstje, 
a tálban megbillen az ezüst merítő kanál: cin- 
csin-csilin, mint mikor a misézni induló pap előtt 
a ministránsgyerek meghúzza a csengőt.

(Vége.)
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ési szerepénél fogva gyorsan 
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Irta Pallér Jenő. (Vége.)
„Amikor már összejártam a Somlóhegy olda

lait, hosszú gyalogolás után, mintegy a hegyoldal 
felében beszálltam fogatomba, hogy a síkságon 
keresztülvágva elérjem a Sághegyet, útközben a 
síkságon újabb gödröket találtam, melyekben ugyan
azokat a kagylós, meszes homokpadokat leltem, 
mint reggel Rendekről elutaztamban, nyilvánvaló 
tehát, hogy ezek végig húzódnak az egész síksá
gon. Jobb kéz felől a már megtekintett Somló-, 
bal kéz felöl a Sághegy maradt el mellettem, me
lyet el akartam érn i; csalódtam azonban egyrészt a 
távolságban, melyet mindig rosszul ítél meg az 
ember sik területen, másrészt véletlenül rossz útra 
tértem, mely egy mocsár partjára vitt, hol meg kel 
lett fordulnom. Már leszállt az est s még mindig 
a mocsár körül bolyongtam, ami annál kellemet
lenebb volt, mivel senki se akadt, aki megmutatta 
volna a faluba vezető utat, amelynek messzi égő 
kis lámpái odalátszottak a mocsáron át. Végre 
mégis találtam egy kocsmát, hol azonban ugy- 
látszik nem szokták meg az ily késői vendégeket. 
Ugyanis teljes erőnkből zörögtünk a kapun, anél
kül, hogy valaki kinyitotta volna. Végül inasom 
kieszelte, hogy átugorja a kőkerítést, ami meglehe
tős nagy zajt csapott. Erre egy cselédfajta ember, ki 
ugylátszik éppen a kaput akarta kinyitni, rettenetes 
lármába kezdett, különösen mikor meglátta inaso
mat a kerítés tetején. Most már az egész ház népe 
kirohant, rettenetes káromkodások közepette. A 
kaput azonban még most se' nyitották ki és nem 
történt semmi, mégis úgy a kocsmáros, mint a 
kocsmárosné kissé lecsillapodtak, azonban arról 
hallani se akartak, hogy szobát és vacsorát adja
nak. Én magam az egész csetepáté alatt kocsim
ban ültem s csak most szálltam ki, nagy kényel
mesen, úgy mutatva, mintha semmit, de semmit 
se‘ hallottam volna. Kértem, hogy nyissák ki a 
kaput s adjanak szobát s elrendeltem kifogatni a 
lovakat. Mindezt nem merték visszautasítani, egy 
igen csinos és tiszta szobába vezettek, azt mondva, 
hogy ez fönn volt tartva valakinek a részére, aki 
nem érkezett meg. Nemsokára ezután megtudtam, 
hogy az egész lármára az adott okot, hagy zsidók
nak néztek. Mint mondták, ugyanis nemsokkal 
előbb két zsidó kopogtatott s miután nem akarták 
beereszteni, át akarták ők is ugrani a falat. Közben 
disznóhussal kínáltak s amikor lá'tik, hogy eszem 
belőle, teljesen megnyugodtak, hogy nem vagyok 
zsidó. Erre hamar csibét öltek és megsütötték, 
miközben bevallották, hogy disznóhust csak azért 
adtak, hogy lássák, milyen vallásu vagyok. Ezek 
után végül is kitünően és tisztán voltam ellátva s 
mondhatom, ez volt a legjobb kocsmáros, akivel 
Magyarországon találkoztam."

Beudant másnap, miután a kocsmáros busá
san megfizettette vele az éjjéli kalandot, már kora
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reggel elindult a Sághegyre s ezzel el is hagyta 
vármegyénk terülelét. Ott épp oly alapossággal 
tanulmányozta tovább a bazaltokat, akár a Somlón 
s megemlékszik a sághegyi régi várromról is. A 
hegytetőn egyébként sokáig gyönyörködött a fen
séges kilátásban, aztán meg akarta még keresni a 
Beretzky1") által leirt Vas—Pelka—Púja nevű be
tyárbarlangot, de nem találta. A hegyről lejövet 
eltűnődik a Somló- és Sághegy genezisén, de, mint 
Írja, árok keletkezésére vonatkozólag semmi választ 
sem tud adni.51) Útját ezuttn Miske, Hosszuperesz- 
teg, Káld, Csehi, Baltavár és Zalabéren át Sümeg
nek veszi, további értékes fölvételeket készitve ki. 
tűnő munkájához.

,0) L. Beretzky Sámuel: „Beitriipe zűr Topographie 
d. Kőnigreich Ungarns."

*') Minden esetre fontos volna megtudni, irja 
Beudant — hogy tekintettel a környező homokos mészkő
rétegekre, mint keletkeztek itt e bazaltkúpok ? Erre vonat
kozólag ugyanis, sajnos, semmi pozitiv választ se‘ tudok 
adni. A bazaltkúpok hirtelen ugranak ki a síkságból, lá
buknál rengeteg roncsolt anyagot találunk, de semminemű 
támpontunk sincs arra, hogv fölismerhessük, vájjon a ho
mokon nyugszanak-e, avagy a homokrétegek fekszenek-e 
a bazaltokon? Távol áll tőlem, hogy bárminemű geológiai 
fölfogással szembe helyezkedjek, tisztán annyit kívánok 
megjegyezni, hogy azok teljesen függetlenek mindentől s 
nem szabad úgy tekintenünk, mint valami roncsokat, me
lyek az elfolyó lávából keletkeztek.

Az égő Németország.
A moszkvai front néhányhefes gondolkodás 

után végre választ adott a nácivezér kancellárrá 
történt kinevezésére. A válasz méltó volt a bolse- 
viki forradalom hagyományaihoz s az égő parla
ment rőt fényében szörnyű perspektívában nyílt 
fel a német birodalom legközelebbi jövendője, a 
polgárháború.

Nem hisszük, hogy Hitler éa pártja elégtelen 
eréllyel rendelkeznének ebben a pillanatban. A né
met kommunistapárt vezetőinek és több kommu
nista képviselőnek letartóztatása nem ezt mutatja. 
Ám számolni kell azzal, hogy a baloldali német 
szervezeteket szint in német alapossággal építet
ték ki. A német szociádemokraták és kommunisták 
tizenhárom miliós tábora áll itt szemben a nem
zeti szociálistik antimarxista frontjával é t akik a 
németeknek a szervezetekbe vetett fanatizmusát 
ismerik, azok elkészülnek arra, hogy ez a két front 
olyan erővel csap össze, amely alapjaiban fogja 
megingatni a német államot.

A spartakuszok véres harcainak borzalmas 
emléke kisért ma egész Németország fölött és félő, 
hogy a harc lendülete átcsap Németország hatá
rain. A moszkvai izgatás Európa minden zugában 
éleszti a hamu alatt izzó parazsat s ennek az agi- 
tációnak hálás talaja a trianoni Európa, amely rá 
szabadította a nyomort Kelet Európára. Ez a nyo
mor tehát voltaképen Trianon, a bolsevizmus 
igazi szálláscsinálója. Ma még csak a berlini par
lament ég, de hátha nem sikerül a tüzet lokalizálni ?

Mi lesz, ha a bolsevizmus felgyújtja egész 
Európát? Mi lesz a papirszerződésekkel, a béke- 
szerződések bankárjaival, mi lesz a kisantanttal 
— és végeredményben mi lesz azzal a civilizáció
val, amely Európa egykori steppéire palotákat és 
városokat, kultúrát és szépséget telepített a művelt 
emberiség számára ? Mindez most veszélyben forog.

A tűz forrósága átparázslik a német határo
kon és mi érezzük, hogy a tető veszedelemben van 
a mi fejünk fölött is, s nem tudjuk megérteni azt 
a konok süketséget és megátalkodott vakságot, 
amely a nyugati úgynevezett hatalmaRzágok elől 
még ma is elkendőzi a valóságot. Gorgulov, a 
kivégzett gyilkos, aki lelőtte a francia köztársaság 
elnökét, figyelmeztetés volt a szovjettel paktáló 
Franciaország számára: súlyos és végzetes fele

lősség terheli a francia politikát Európa sorsával 
és végzetével szemben. Doumer meghalt, a gyil
kos golyóját azonban a francia politikának szán
ták, amely megalkotta a békeszerződéseket s vele 
bolsevizálta s pusztulásba kergette egész Európát.

Ma még csak a német parlament ég, de ha 
a tűz elpusztítja egész Európát, vájjon ki menti 
meg Franciaországot? Ma még nem volna késő 
útját állni a végzetnek, de holnap már elveszhet 
minden.

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

gyéspüspök csütörtökön, hivatalos ügyekben, Bpes- 
ten járt. Hétfőn pedig részlvesz Tihanyban az el
hunyt tihanyi bencésapát temetésén. — Dr. Ke- 
nessey Pongrác, vármegyénk főispánja kedden 
Bpesten volt, ahol hivatalos ügyeket intézett el. — 
Dr. Berky Miklós, Veszprém város polgármestere, 
a város többfé’e ügyében, szerdán és csütörtökön 
Bpesten tartózkodott.

— Uj pápai p relá tus. A pápa, a szom
bathelyi megyéspüspök előterjesztésére, Strausz 
Flórián c. kanonok, ny. alsólendvai plébánost, 
Strausz Antal veszprémi prépost-kanonok testvér
bátyját, a székvárosunkban is sokak által ismert 
„Flóris bácsiM  pápai prelátussá nevezte ki.

— Antal G éza, Kap! Béla és R avasz 
László p ro tes tán s  püspökök e lőadása  P áp án . 
Pápáról jelentik : A Protestáns Irodalmi Társaság, 
múlt szombati győri eslélye után, amelyen dr. Antal 
Géza ref. püspök megnyitót, D. Kapl Béla ev. 
püspök pedig záróbeszédet mondott, vasárnap, a 
Bethlen Gábor szövetséggel együtt, Pádán irodalmi 
délelőttöt rendezeltt A három püspök és kísérete 
Győrről utazott Pápára s itt dr. Csehszombathy 
László főorvos, ref főgondnok és vitéz Draskóczy 
István ny. altábornagy, ev. egyházi felügyelő üd
vözölték őket, a református nőnevelőintézetben pe
dig dr. Kőrös Endre főigazgató. A nőnevelőintézet 
dísztermében rendezett matinén, a főiskolai ének
karnak Tóth Lajos tanár vezetésével előadott „Hi
szekegy*- e után, Kapl Bála püspök megnyitóbe
szédet mondott, köszöntve Ravasz Lászlót, „a ma-
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óriási választékban kaphatók 

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

gyár protestáns műveltség hősi munkájának meg
testesülését- . Hermann Annus gyönyörű zongora- 
játéka következett, majd dr. Ravasz László püspök 
beszélt „a megátkozott és a megáldó t éhség- -ről. 
Megátkozott éhség — mondotta — az, amikor az 
ember mindenről megfelejtkezve, az anyagiak után 
áhítozik, megáldott éhség pedig, amikor szomju- 
hozzuk Isten igéjét, a krisztusi igazságokat. Utánna 
Farkas Irma remek szopránján Beethoven egy sze
renádját énekelte Ritoók Magda zongorákigérétével, 
ifj. Szász Károly nagy érdeklődés közben olvasott 
fel mélyérzésü, szép költeményeiből, végül dr. Antal 
Géza püspök, mint házigazda köszönte meg a ven
dégek megmaradó hatású szereplését. Végül a ta- 
nitóképzőintézet énekkara Ritoók István tanár ve
zetésével adott elő szép záróéneket.

— Nagyböjti á jta to sságok . A veszprémi 
róm. kát. székesegyházban Hamvazószerda óta min
den este szentbeszéd és utánna litánia. — A ref. 
templomban minden szerdán d. u. 3 órakor, az 
ev. templomban vasárnaponkint este 6 órakor is 
lesz istentisztelet.

— A T isza István T ársask ö r választm ányi 
tag ja i. Bpestről jelentik: A Tisza István Társas
kör vasárnap délelőtt tariotta évi közgyűlését, ame
lyen többek közt választmányi tagokul, bennünket 
érdeklőleg, dr. Szász Károly belső titkos tanácsost, 
dr. Söpkéz Sándor és Zelovich Kornél műegy. ta
nárokat választották meg.

— Adományok Laczkó Dezső szob rára . 
Csütörtökig befolyt: dr. Zwickl Pál és dr. Péter Sán
dor Várpalota 5—5, Varga Béla Balatonboglár 1, 
Németh Gábor és dr. Schwartz Gyula Nagyvázsony 
5 —5, Torma József Lepsény 2, Vucsák József Igái 
2 P ; továbbá Veszprémből: dr. Gutheil Jenő 10, 
Sándorfy Béla 5 P. Összes takarékbetét 1865 16 P.

— Személyi változások a  MÁV nál. A 
MÁV üzletvezetősége vármegyénk területén a tiszt
viselői karban a következő változásokat eszközölte : 
Wertheimer József siófoki állomásfőnök nyugdíjba 
ment, helyette Polonyi Géza főintéző került. A 
nyugdíjazás folytán megüresedett zirci állomás
főnökséget Szeifart Antal zalaszentgróti főtiszt, 
mig az ukki állomásfőnökséget Weigl Lajos vár
palotai főtiszt nyerte el.

— A MANSz jótékonycélu teaesté lye. A 
A farsangzáró veszprémi mulatságoknak legténye- 
sebbike az a jótékonycélu, műsoros teaestély volt, 
amit a MANSz helybeli csoportja rendezett a 
Nemzeti Kaszinó termeiben. Örömmel állapítjuk 
meg, hogy az a nemes, szociális cél, aminek meg
valósítása érdekében a MANSz ezt a teaestélyét 
rendezte, a város társadalmánál a remélt megér
tésre és igen meleg támogatásra talált Hervadha- 
vadhatallan érdeme van ebben dr. Kenessey Pong- 
rácné főispánnénak, az egyesület rendkívüli agili- 
tásu, nagy tiszteletben álló elnöknőjének, aki — 
lelkes magyar asszonytársai odaadó támogatása 
mellett — előkelő személyének vonzó varázsán 
kívül is a legnagyobb buzgóságot fejtelte ki és — 
miként a müsornyitó szónok mondoita — minden 
leleményességét és kedves ravaszkodását is föl
használta, hogy a szegény magyar gyermekek fel
ruházására, gyors elhatározással, nagy ügyesség
gel összehozott teaestélynek minél nagyobb kö
zönséget és minél több bevételt biztosítson. A 
műsort dr, Gutheil Jenő róm. kát. teol. tanárnak, 
a MANSz — szerinte is — nemsokára állandósí
tott prológus-írójának bevezető beszéde nyitotta 
meg, aminek elején ismert szellemességeit és 
kedves szójátékait hallhattuk ismét. Majd komolyra 
fordítva tárgyát, szinte böjti prédikációként hatot
tak szavai, amikor a mai önző, kapzsi, erkölcsié
i n  és megingott, a keresztény elveitől elfordult 
kor képét föstötte meg s a szivekhez intézte a jó
tékonyságra felhívó szavait. A szónokot hosszasan, 
lelkesen ünnepelték. De zajos tapsvihar volt a 
jutalma annak a két tüzes hazafias versnek és 
prózai humoreszknek is, amiket Debreczeni Károly 
irt és olvasott föl; valamint Raák Gyula nyuga- 
lombavonult gyógyszerész kedves csevegésének a 
filozófiáról és költészetről, amelyet sok szép idé

zettel s főleg a szebbik nemről tett humoros meg
jegyzéseivel tűzdelt tele. Műsor után, a termekben 
terített asztalok mellett, tea s pompás édességek
ből és húsételekből gazdagon összeállított büfé 
várta az est résztvevőit, akiknek hangulatát emelte 
a főispánnénak és a büfét is kezelt hölgyeknek 
lekötelező figyelme és előzékenysége. A hangulatra 
különben legjellemzőbb, hogy az este 7 órakor 
kezdődött teaeslély, illetőleg a következő tánc reg
gel 6 óráig tartott. A MANSz a tiszta bevétellel 
megszervezi az ingyenes vászonszövő tanfolyamot 
s annak az anyagából fogja a Szent Vince Otthon
ban gondozott szegény gyermekeket fölruházni.

— Egyházi h ir. A bíboros hercegprímás 
dr. Borián Elréd porvai ciszt. plébánost, dr. Horváth 
Szaléz zirci ciszt. teol ta nárt, Hanusz Albin veszpié- 
mi karkáplánt és Huber János veszprémi r. k. c. ig.- 
tanitót az Orsz. Actio Catholica szociális és kari
tatív szakosztályának tanácsosaivá nevezte ki.

— Plébánoskinevezés. A veszprémi me
gyéspüspök Jakab Gyula rédei adminisztrátort 
pápateszéri plébánossá nevezte ki.

— Eljegyzés. Riszner Máriát eljegyezte Vesz
prémben dr. Takács László, Veszprémvármegye 
közigazgatási gyakornoka.

•— Szolgálati jubileum . Jeszenszky Antal 
számv. főtanácsos, a vármegyei számvevőség fő
nöke, vasárnap töltötte be köztisztviselői szolgá
latának 30 esztendejét s ez alkalomból a várm. 
számvevőség tisztikara családias jellegű ünneplés
ben részesítette szeretett főnökét. A székesegyházban 
testületileg szentmisét hallgatlak, majd a várme
gyeházán, a tisztikar nevében, Fejes Ödön várm. 
számv. tanácsos üdvözölte az ünnepeltet meleg 
szavakkal. Este a Méhesben jöttek össze barátsá
gos vacsorára, amelyen a városi számvevőség tisz
tikara is részt vett Az ünnepeltet dr. Gyiraszin 
László, a belügyminiszteri számvevőség igazgatója, 
elismerő, szép szavakkal táviratilag üdvözölte, 
barátai és tisztelői közül pedig többen keresték 
fel szerencsekivánataikkal.

Devecserből jelentik: Bélák Endre, a deveceeri 
járás köztiszteletben álló főszolgabirája most töl
tötte be 25 éves szolgálatinak fordulóját. A jubi
leumot a járás közönsége és jegyzőtestülete ma, 
szombaton méltó keretekben ünnepli meg. A ju
bileumi ünnepség Devecserben, a községházán fog 
lefolyni s azon megjelenik dr. Schandl Károly ny. 
államtitkár, a devecseri kerület képviselője is.

B lo k m & l t  \
— K atolikus kultureste. A veszprémi róm. 

kát egyházközség március 8.-án, jövő szerdán d. 
u. 6 órakor, a Kát. Körben kulturestét rendez. 
Megnyitót dr. Jdnosy József törvényszéki tanács
elnök, az egyházközség világi elnöke mond, dr. 
Krüger Aladár országgy. képviselő, ügyvéd pedig 
előadást fog tartani. A kulturestén a királydijas 
Veszprémi Dalegyesület is közreműködik több 
számmal. Belépődíj nincs. A katolikus hittestvére
ket és érdeklődőket szeretettel látja az egyházköz
ség vezetősége.

— Gyomrunkon át vezet az egészség útja, 
Ha néha elromlik, „Igmándi" javítja!

— A Nemzeti Kaszinó tisz tú jító  közgyű
lése. A Veszprémi Nemzeti Kaszinó vasárnap 
délután tartotta meg rendkivüil tisztújító közgyűlését. 
Dr. Cseresnyés József egészségügyi főtanácsos, a ka
szinó köztiszteletben álló elnöke, megnyitójában 
igen szép, melegérzésü szavakkal parentálta el az 
elmúlt év halottait: Gubicza Lajos ny. róm. kát. 
igazgató tanítót, Laczkó Dezső múzeumi igazgatót
— akihez az elnököt is negyven éves barátság fűzte
— és Weidner-Diesel Ernő ny. ezredest, akiknek 
emlékét kegyeletesen megőrzik. Az egyhangúlag 
jóváhagyott évi jelentés és számadások után a 
tisztujitásra került a sor, amely alkalommal az 
egybegyűltek elnökké és igazgatóvá kitörő 
lelkesedéssel újra dr. Cseresnyés Józsefet és Csa- 
jághy Károlyt, a kaszinó eddigi nagyérdemű 
elnökét, illetve igazgatóját választottak meg. A régi 
tisztikart is egyhangúlag újra megválasztották s a 
változás csak az, hogy aljegyzővé dr. Súly Endrét 
választották meg. Végül uj választmányi tagokat 
választottak s ezek a következők: Bokrossy Jenő, 
Botár Béla, Gaal Sándor, Hets Gyula, dr. Papp 
Sándor és dr. Wallner Ernő.

Arany- és ezüst
érméket

legmagasabb árfolyamon vásárol

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém.

— Izraelita  hitközségi választások. A
veszprémi izraelita hitközség vasárnap választotta 
meg uj elnökét, elöljáróságát és a képviselőtestü
letet igen nagy érdeklődés mellett. A hitközség 
valamennyi lagja leszavazott. Megválasztották el
nökké dr. Spitzer Józspf ügyvédet, akinek fivére, 
néhai dr. Spitzer Mór hosszú éveken át vezeite a 
hitközséget, alelnökké dr. Pillitz Pált. / .  tanácsos 
Nay Jakab, 2. tanácsos Berger József, pénztáros 
Végh Izidor, templomatya Bírta Fülöp, ügyész 
dr. Lengyel Jenő, ellenőr Schiller Samu lett. Az 
uj képvislőtestület tagjai a következők: Braun Fe
renc, Fleischer Nándor, Fodor Ferenc, Hacker 
Emil, Hamburger Sándor, Hirschfeld Béla, Korai 
Adolf, Koréin József, Kulcsár Károly, dr. Lantos 
Andor. Lőwy Béla, dr. Lőwy Ede, Márkus Vil
mos. Oblait József, Rausnitz Ignác, Róna Sándor, 
dr. RoRenberg Jenő, Rosenberg Mór, Stern Emil, 
Stern Fülöp, dr. Szommer Imre, Szűcs Ede és 
Weisz Lipót. Az uj elnöknek este, az elnök laká
sán, ünnepé'yesen adta át a mandátumot Fodor 
Ferenc vál asztási elnök és meleg szavakkal üdözölte. 
Spitzer József hálásan megköszönte a bizalmat s 
igé te, hogy minden erejét a hitközség szolgálatába 
fogja állítani.

— F ron tharcos szervezkedés a  vidéken.
Várpalotáról jelentik: Az Országos Frontharcos 
Szövetség várpalotai csoportja most alakult meg. 
Dr. Zwickl Pál a csoport elnöke, a helybeli cso
port ajánlatára a Frontharcos Szövetség Benkő 
Béla emléklapos hadnagyot nevezte ki szervező 
tisztié.

— A P ápai kaszinó  közgyűlése. Pápáról 
jelentik: A pápai Úri Kaszinó vasárnap tartotta 
éves közgyűlését vitéz Draskóczy István ny. tá
borszernagy elnöklése alatt, aki megnyitójában 
kegyeletesen emlékezett meg Apponyi Albert el
hunytéról. Majd ismertette a kaszinó múlt évi 
működését s elparentá'ti a kaszinó halottjait: 
Szűcs Gyulát és Kis Tivadart. Kálmán József 
pénztáros jelenlésében kiemelte, hogy a rossz gaz 
dasági viszonyok ellenére a kaszinó háztartásának 
egyensúlya helyreállt Dr. Főldy József a könyv
tárosi jelentést terjesztette elő. Végül dr. Budimátz 
Mihály azt az indítványt tette, hogy a kaszinó 
jövőben márc. 15-ét a nyilvánosság nagyobb be
vonásával ülje meg, amit helyesléssel elfogadtak. 
A pápai kaszinónak ez volt a 99. közgyűlése.

— A K atolikus Kör és a Keresztény 
T isztviselőnők fa rsang i teaesté je . Kitünően 
sikerült a Veszprémi Róm. Kát. Körnek a Keresz
tény Tisztviselőnők Veszprémi Egyesületével kar
öltve vasárnap rendezeti teaestéje. Nagyszámú kö 
zönség látogatta a teaestét, amelyen kitűnő virsli 
és ízletes, gazdag büfé várta a belépőket a Scipia- 
des Iréné agilis vezetése alatt álló keresztény tiszt
viselőnők buzgalmából. De, a hangulat fokozá
sára, volt helyes kis műsor is, aminek első száma 
a „Sicc és a Miki egerek- kedvesen kieszelt je
lenete volt. A Siccet eredeti maszkban alakitó 
Metzger Dódi kitűnő saxófonjára két kis egér (egy 
lányka s egy kis fiú) táncoltak ügyesen, de di
cséretet érdemel az egérkisasszony zongorajátéka 
is, amikor egérurfinak talpalá valót játszott. Igen
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Ü zle tve ze tő t k e re s ,

kötött- és szövöttáru szakmában,

— A Petőfi Kör közgyűlése. A Veszprémi 
Petőfi Kör március 5.-én, vasárnap d. u. 4 érakor 
tartja évi közgyűlését a kör saját helyit égében, amelyre 
a körtagokat tisztelettel meghívja az elnökség.

— A VTC tisz tikara. Vasárnap tartotta a 
Veszprémi Torna Club évi tisztújító közgyűlését, 
amelyen az alábbi tisztikart választották m eg: 
elnök: Zsigmond János ; társelnökök: dr. Wéber 
Pál, dr. Gludovácz József, Próder Károly; alelnö- 
kök: dr. Langmár Lipét, Farkas Jenő, Rózsa Imre, 
Karácsonyi János, Csepely Dezső, Btádi Andor, 
Puchinger Lajos és Steiner Lajos; titkár: Tiszin- 
ger Károly; jegyzők: Léber Antal és Adlovics 
Ferenc ; ügyész: dr Sándorfi Kármér; pénztáro
sok: Imre József, Tiszttartó József és Rozsnyócrky 
Lajos ; pénztárellenörök: Varga József, Mórocr Já
nos, Debreczenyi Sándor és Kiss B. Miklós; szám- 
vizsgálók: Imre Gyula, György |ános ; orvosok: 
dr. Grűnner László, dr. Smilovits Imre, dr. Szom- 
mer Imre és dr. Riha László; intéző: Klein La
jos; pályagondnok: Ruska István; háznagy: Se
bestyén litván; szertárosok: Ruska István és Ko
vács Géza ; fülből szakosztályelnök: Försler Ká
roly ; atlétikai szakosztályelnök: Sebestyén István ; 
zászlótartó: Szögyi István Választottak ezenkívül 
még 21 tagú választmányt. A VTC közgyűlése, 
fáradhatatlan és sok éven át volt ügyvezető elnö
kének érdemei elismeréseképen, dr. Nagy László 
városi főjegyzőt egyhangúlag örökös tiszteletbeli 
társelnökké választotta meg.

— R okkantegyleti gyDIés. Fölkérettünk a 
következők közlésére: Meghívó. A Magyar Mun
kások Rokkant- és Nyugdijegyletének 48. számú 
veszprémi fiókja március hó 5.-én d. u. 4 órakor 
tartja évi rendes taggyűlését a Korona-szállóban 
levő befizetőhelyén, melyre az egyesület tagjait 
tisztelettel meghívja az elnökség.

—  A fehér fakir. Bombay villanegyedében 
él s a hinduk valóságos szentként tisztelik. 
Gyógyit, amire azt mondják: csodát tesz. Most 
egy indiából érkező levél leleplezi a .fehér' fa- 
kirt. Kiderül', hogy magyar származású és a neve 
Barabás Kálmán, szegény egyetemi hallgató volt 
Bpesten és azzal tartotla fenn magát, hogy 
Tolnai Világlapjának előfizetőket gyűjtött.

— Jubiláló  községi jegyző. Múlt szom
baton töltötte be Vibor Géza, Bakonycsernye köz
ség főjegyzője, ottani munkásságának 25. évét, amit 
Bakonycsernye és a körjegyzőséghez tartozó Szá- 
pár község együttes díszközgyűlésen ünnepelt meg. 
A hófúvás miatt megjelenésében akadályozott zirci 
főszolgabíró helyett Szlnka János bakonycsernyei 
bíró nyitotta meg a gyűlést, majd a kűldötteégileg 
meghívott jubilánst lelkes éljenzés közben üdvö
zölte. Méltatta a főjegyző érdemeit, majd mindkét 
község háláját és; köszönetét jegyzőkönyvben 
örökítette meg. Ezután Szlovák Pál evangélikus 
lelkész Bakonycsernye közönsége és az ev. egy

házközség, Czémán István tanító a katolikus egy
házközség, Vaskó Pál Szápár közönsége, Drexler 
Adolf tanító a szápári r. k. egyházközség és Le
vente-egyesület, Tüskés István tanító a tantestület 
nevében, Feldmann Mór az iparoskör képviseleté
ben, Mundy Andor főjegyző a kartársak részéről 
és még sokan üdvözölték a főjegyzőt, aki meg
hatóban mondott köszönetét, annál is inkább, mert 
érezte, hogy a titokban előkészített ünneplés az 
iránta való tiszteletnek és szeretetnek spontán meg
nyilatkozása volt. Tisztelői emléktárggyal, a kato
likus egyházközség pedig, amelynek világi elnöke, 
díszes virágcsokorral kedveskedtek neki. A disz- 
gyfllés után 100 terítékes bankett volt a kultúr
teremben, amely alatt a kisgyóni bányatelep ének
és zenekara szebbnél-szebb számokkal szerepelt, 
Cseplák János karnagy vezet étével, s azon a kör
nyék un társadalma és a két község minden 
osztályának képviselői sokáig együtt maradtak 
kedélyes hangulatban.

— M otorosvonatok V eszprém —S zom bat
hely között. A MÁV igazgatósága március 1.-től 
Veszprém Külső pályaudvar és Szombathely között 
az 1817. és 1818. sz. motorosvonatokat beállította.

— „A vén g a z e m b e r ' c. magyar film a 
moziban szombat-vasárnap. Vasárnap az első elő
adás már 3  órakor, a többi 5, 7 és 9 órakor.

Előzd meg a nagyobb bajt,
BAYEfi PORGO enyhén hajt,
Egészségnek mit sem árt, 
Utánzattól szenvedsz kárt.
— IskolánkivOll népm űvelés. Ajkától je

lentik : Az ajkai iskolánkivüli népművelési egyesü
let a mull héten népes estélyt rendezett, amelyen 
Becker György tanár tartott előadást az éghajlat 
befolyásáról az emberi jellemekre. Példákkal illusz
trálta és magyarázta meg, hogy az emberiségnek 
alkalmazkodnia kell a lermészetadta körülmények
hez. A nagy figyelemmel hallgatott előadást tap
sokkal jutalmazta meg a közönség. Ezen kívül 
Szabó Margit Arany: „Szibinyáni Jank", Csöbör 
Erzsébet Petőfi: „A jó öreg korcsmáros' c. ver
seit szavalta el nagy sikerrel, kiváló készséggel.

R é s z v é n y tá rs a s á g
üzlethelyiséget keres

63 a város központjában, kettő
k ira k a tta l. Ajánlatokat

azonnal, Korona szálló 150 jeligére.

— M űkedvelő e lőadás. Várpalotáról jelen
t i k: A nagy sikert aratott „Drótostót- operett köz
kívánatra három Ízben került előadásra, fényes 
anyagi és erkölcsi siker mellett. Itt kell megje
gyezni, hogy a várpalotai „Jó szerencse- Bányász 
Kör március 4.-én alakítja meg műkedvelő cso
portját, amely az irredentizmus propagálását és a 
komolyabb tárgyú színművek iránti érdeklődést 
teszi lehetővé.

— Sakk-hirek. Várpalotáról jelentik : A Vár
palotai Sakkör keretében folynak az osztályozó 
mérkőzések, majd az osztályozók után megalapít
ják az I., II. és III. osztályt, ezt pedig egy házi 
verseny követi, az elnökség által felajánlóit 3—3 
ezüst és bronz plakettért.

— F ö lfüggeszte tték  három  község  au to 
nóm iáját. A belügyminiszter Nagyganna, Kisganna 
és Döbrönte községek autonómiáját felfüggesztette, 
a községek képviselőtestületét feloszlatta 8 ügyeik
nek ideiglenes vezetésével, a várm. törvényhat. 
bizottságának javaslatára, mint megyebiztost, Rencz 
István tb. főszolgabírót bizta meg.

— H alálozás. Mater Fittler Mária Róza, az 
Angolkisasszonyok „Sanda Maria- intézetének 
tagja, február 24.-én, életének 70. évében, elhunyt 
Veszprémben, ahova nyugalomba vonult. A meg
boldogult húsz esztendőn át volt főnöknője a 
bpesti, eperjesi é3 kecskeméti intézeteknek s nemes 
lélekkel töltötte be magasztos hivatását. Úgy szer
zetesrendjének, mint az intézetek volt növendékei
nek hálás szeretetét vitte magával sírjába, a nagy 
részvét mellett végbement temetése alkalmával. 
Lelkiüdvéért Bpesten is mondottak engesztelő 
szentmisét.

Ismét egy régi, magyar uriasszony költözött 
el az élők sorából. Február 25.-én, 72 éves ko
rában meghalt Veszprémben özv. dr. Kertai Ker- 
kápoly Qyuláné szül. szentkirályszabadjai Rosos 
Ilona, akit szép, tiszta leikéért, mély vallásosságáért, 
mindenki irányában tanúsított jóságáért éi ked
vességéért osztatlan tisztelet és szeretet övezett 
körül. A megboldogult holttestét, a Veszprémben 
történt beszentelés után, február 27.-én Szent
királyszabadján helyezték örök nyugalomra őszinte, 
nagy részvét melleit. Leikiüdvéért az engesztelő 
szentmisét a veszprémi szentferencrendi-templom- 
ban és a szentkirályszabadjai katolikus templom
ban mondották.

Vághy Ignác ny. honvéd őrmester március 
1.-én, életének 85 évében, váratlanul elhunyt Vesz
prémben. A megboldogult kiválóan érdemes katona 
volt, aki a volt 31- es gyalogezredben hosszú éve
ken át teljesített szolgálatot és érdemeit fölöttes 
parancknoksága is mindenkor a legmelegebben 
méltányolta. A háború előtt vonult nyugdíjba 
Vághy bácsi, akinek ősz fejére az ifjabb katona
nemzedék is a megérdemelt megkülönböztetett 
tisztelettel tekintett. Most pedig az öreg hadfi be
vonult az örök béke hadseregébe. Temetése a jó 
embert és derék katonát megillető végtisztesség
gel 3.-án ment végbe a bajtársak, jóbarátok és 
tisztelők nagy részvéte mellett. Halálát özvegye, 
gyermekei és rokonsága gyászolják.

Kis Tivadar könyvkereskedő, a Pápai Taka
rékpénztár igazgatósági tagja, február 26.-án, 72 
éves korában elhunyt. A boldogult köztisztelt alakja 
volt Pápa város társadalmi életének s vasszorgal- 
mávaí könyvkereskedését magas nívóra emelte. 
Halálát felesége, szül. Kósa Karola, gyermekei; 
Gábor, Rózsi, férj. Antal Gyuláné és Tivadar, és 
kiterjedt rokonság gyászolja. Temetésén impozáns 
módon nyilvánult meg a részvét.

K öszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik Istenben boldogult fér

jem, illetve atyánk temetésén résztvetlek és 
szives megjelenésükkel, valamint részvétki
fejező soraikkal fájdalmunkat enyhítették, 
fogadják ezúton őszinte köszönetünket.

ö zv . W eidner D iesel Ernőné 
61 és gyerm ekei.

készpénz óvadékkal. —
Személyes jelentkezés a Korona-szál lóban 
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bájosak voltak Vörös Rózsi és Miiller Mici, mint 
Pierott és Pieretle, zongora-gitár duettjükkel és dia
lógjukkal. Egy vidám egyfölvonásosban Mátyás 
Tibor és ifj. Józsa Ernő jeleskedtek, Gyökér Tibor 
pedig szépen énekelt Vörös Rózsi zongorakisére- 
tével. Végül a kedves műsorra Kőszegi István tette 
rá a koronát humoros rádióelőadásával, ami alatt 
a kacagástól már deréknyilallást kaptak az embe
rek. A pompás teaest nagy sikere, amelyen a lánc 
az éjjeli órákig tartott, Scipiades Iréné és lelkes 
gárdájának nevéhez fűződik.

— K itüntete tt erdőőr. Pápáról jelentik: 
Tál Mihály ugodi urad. erdőőrt, aki a pápa— 
ugodi Esterházy uradalom erdészeténél 50 év óta 
szolgál hűséggel és becsülettel, a földművelési 
miniszter elismerő oklevéllel tüntette ki, amelyet 
dr. Jerfy József pápai főszolgabíró ünnepélyesen 
adott át a kitüntetettnek. Dragovits István esperes
plébános az egyházközség nevében üdvözölte az 
érdemes erdőőrt, akinek az uradalom képviseleté
ben Kocziha János főerdőmérnök 100 P jutalmat 
adott át. A 74 éves Öregember az szép ünnepel- 
tetéséért meghatva mondott köszönetét. A derék 
erdőőr tiszteletére a Mészáros-féle vendéglőben 
az uradalom ünnepi ebédet adóit
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— Szünöben van az  Influenza. Az influ
enzajárvány, amely Veszprém megyét sem kerülte 
cl, dr. Bélák Imre várm. főorvos közlése szerint 
vármegyénkben most már szintén szünöben van. 
Kisebb számmal ugyan még vannak szövődmé
nyes esetek, de azok legnagyobbrészt még feb
ruár derekán jelentettek be és számuk azóta egyre 
csökken. Ugyanígy nyilatkozott kérdésünkre dr. 
Rosenberg Jenő egészségügyi főtanácsos, Vesz
prém város főorvosa is, aki még hozzátette, hogy 
a Veszprémben előforduló újabb influenzás meg
betegedések már ismét jobb indulatuak.

— Jönnek a  nad rágos  nők. Párizs, New- 
York és London divathölgyei az idén a nadrág
ruhát kapták föl. Az uj divat valóságos forradal
mat idézett elő. A Párisi Divat, amely a legnép
szerűbb magyar divatlap, minden újdonságról és 
érdekességről beszámol Tanácsadó háziasszonyok
nak, urilányoknak, pompás toalettek rajzai, külön 
kézimunkaiv-melléklet stb. van a Párisi Divat- 
bán. Kiadóhivatal: Bpest, VII. Dohány-u. 12. Min
den újságárusnál kapható I

— K. von Heigel bájos és érdekes regé 
n y e : „A becsületes siKkasztó", egy német kisvá
ros csendes életét tárja elénk, amely egy úrhatnám 
asszony átváltozását s egy talpig becsületes ember 
harcát mutalja meg a bűn és az erény keskeny 
mesgyéjén. Megjelent a Milliók Könyve legújabb 
számaként, ára 20 fillér, kapható mindenütt.

— Elveszett Veszprémben, február második 
felében az utcán, egy nikkel keretes, tok nélküli 
szemüveg. Megtaláló szolgáltassa be a rendőrségen.

— Felöklelte az ökör. Pápáról jelentik: 
Baki Lajos ké tornyulaki gazdasági cseléd ökröket 
hajtott hazafelé, miközben az egyik ökör megvadult 
é3 hátulról felöklelte. Súlyos sérüléseivel kórházba 
szállították.

— A balaton i nyaralás előkészítése.
Bpeströl jelentik: A balatoni nyaralás előmozdítása 
céljából a Balatoni Iroda nemcsak a szállodákról 
és a penziókról, hanem a bérbeadó villalakásokról 
is tájékoztató szolgálatot rendszeresít. Gondoskodni 
kíván arról, hogy a balatoni nyaralás iránt érdek
lődők minél részletesebb felvilágosítást kapjanak 
és ezúton is felhívja az érdekelteket, hogy a Ba
laton mentén levő bé beadó vil áikra vonatkozó 
részletes adatokat a Balatoni Irodával (Budapest, 
IV., Károly király-ut 10. Telefon: 89—7—79) 
közöljék.

— M egbicskázta szerelm esét. Pápáról je - 
lentik: Takács Imre devecseri legény húshagyó 
kedden korcsmái táncmulatságon vett részt A 
mulatságról hazakisérte Fülöp Margitot, aki vissza
utasította ajánlatát. Erre előkapta bicskáját és a 
leánynak kétszer a hasába, majd a lapockájába 
szűri. A súlyosan sérült leányt beszállították Pápára, 
az irgalmasok kórházába, ahol sürgős műtétet haj
tottak végre rajta, de így sem bizonyos, hogy 
életbenmarad. A szurkáló legényt letartóztatták.

— T üzek. Pápáról jelentik: Az Ugod köz
séghez tartozó szőlőhegyen Gáncs Pál zsupptetős 
pincéje addig, mig fia több társával a pincében 
mulatott, kigyulladt é i 50 P értékben elégett. A 
pince biztosítva nem volt. A tűz gondatlanságból 
keletkezett. — Marcaltő község határában pedig 
Kovács Pál nyári istállója gyulladt ki ismeretlen 
okból és elégett. A kár 120 P. Biztosítva nem volt.

— Fölakasz to tta  m agát. Enyingről jelentik : 
Székelyt Lajos balatonkenesei lakos Balatonfőkajár 
község határában, a mezőn, vitéz Szenes János 
nyári istállójában, felakasztotta magát. Szekelyi 
előbb az istállót felgyújtotta s ott porrá égett. 
Bűncselekmény nem forog fenn.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (4.) 
este fél 7 és 9, vasárnap (5 )  — kivételesen négy 
előadás — d. u. 3, 5, 7 és 9 órai kezdettel az 
Ufa-filmgyár magyar sorozatának egyik nagy filmje: 
„A vén gazember11, Mikszáth Kálmán örökbecsű 
regénye nyomán. Dalszöveg: Mariancsics Máriás 
Imre. Borly Gáspárt, a „Vén gazember"-t Sugár 
Károly, Inokay Mária bárónőt Bársony Rózsi, 
Balassa grófot Halmay Tibor alakítják. A többi 
szereplők: Táray Ferenc, Acél Ilona, Kun Magda, 
Vándory Gusztáv, Ilosvai Gusztáv, Venczell Béla, 
óyöngyössy Erzsi, R. Etsy Emília és Harsányi 
Rezső. A film Magyarországon, a Hunnia film
gyárban készült. A külső felvételek Mezőhegyesen, 
Badacsonyban, a Geliért-hullámfürdőben, a Mar
gitszigeten és Fóton készültek. A megnyilvánult 
nagy érdeklődésre tekintettel vasárnap négy elő
adás lesz. A szerda-csütörtöki (8. és 9.) filléres 
előadás nagyszerű műsoráról a falragaszok és 
fényképek fognak bő tájékoztatást nyújtani.

■ _ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ............................■ ■ ■ ■ ■ ■
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IRODALOM.
(L am pérth G éza lem ondott a  Petőfi T á r

saság  fő titkári tisztéről.) Amint értesülünk, 
Lampérth Géza, a veszprémmegyei születésű nagy 
magyar kőltő, akinek szépséges verseiben a Vesz- 
prémvármegye olvasói is többször gyönyörködtek, 
egészségi okokból lemondott a bpesti Petőfi Tár
saságnál viselt főtitkári tisztségéről, amit hét éven 
át viselt.

(Egy u j b iederm eyer kor van kialakuló
ban.) Soha sem volt olyan általános a kézimun- 
kázás művészete, mint ma. Az Uj Idők, a közép- 
osztály népszerű hetilapja, a közóhajnak tett ele
get, amikor még tartalmasabb és még értékesebb 
kézimunkamelléklettel örvendeztette meg olvasóit. 
Nyolc oldalon művészi és legújabb divatu, eredeti 
nagyságú, leolvasható kézimunkákat közöl, a leg
kiválóbb iparművészek terveit. Herczeg Ferenc 
hetilapjának szépirodalmi tartalma is gazdag és 
változatos. Csathó Kálmán és Thurston regényei
nek folytatásait, Babiy József és Terescsényi 
György elbeszéléseit, Farkas Imre Írását, „Levél 
mindenkihez“*t, Falu Tamás és Nadányi Zoltán 
verseit, Molnár György londoni jegyzeteit stb. 
olvashatjuk benne. Elmés fejlécek, híres festmé
nyek reprodukciói, a népszerű rovatok és tavaszi 
divat gazdagítják az Uj Idők-et. A kiadóhivatal: 
Bpest. VI. Andrássy-ut 16., bárkinek küld mutat
ványszámot. Előfizetés negyedévre 640, egyes 
szám 50 fillér.

(Napkelet.) A Napkelet márciusi számának 
első helyét gróf Apponyi Albert Remiikének szen
teli. Közli Tormay Cecil előkelő folyóirata Kornis 
Gyula „Az államférfi" c. sajtó alatt levő könyvé
nek azt a részét, amely a politikában az érzelem
ről szól. Genthon István a Klebelsberg-emlékki- 
állitásról irt cikket a füzetbe, amelyben Komáromi 
János regényfolytatását, James Joyce és Frank 
Harris és John Glasworthy angol irók, valamint 
Török Sándor elbeszéléseit a nemrég elhunyt John 
Glasworthynak a szépről irt elmélkedését, Képes 
Géza, Dömötör Ilona és Falu Tamás verseit ta
láljuk. Ezenkívül a tartalmas „Elvek és művek", 
„Szemle" és „Külföldi krónika" rovatok teszik 
gazdag változatosságuvá a Napkelet-et, amelynek 
előfizetése negyedévre 6 50, tisztviselőknek 4*50 
P. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest VII., 
Rózsa-utca 23.

(M egjelent „A M agyar Asszony" m ár
ciusi szám a.) A Magyar Asszony márciusi szá
mában, Berta Ilona és Ágoston Gézának cikkei 
áldoznak Apponyi gróf emlékének. Balatoni Far
kas Alice színdarabot, Magyarádi Boross Gusz- 
távné legendát, Kinizsi Andor, Rakovszky Meny
hért, Nagy Méda verseket, dr. Madarász Erzsébet, 
N. Ordódy Paula cikkeket Írtak. Thiring Gusz- 
távné pedig recepteket. Elénk rovatok, rejtvények 
teszik érdekessé a lapot, amelynek egesz évre 
4 P az előfizetése. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Bpest, VII. Rózsa-u. 23.

V i l la n y é g ő k ,  r á d ió  lá m p á k  
nagy választékban
=  k ap h a tó k  =

FODOR FERENC könyvkeicskedésében.

(SzerzOI est.) Várpalotáról jelentik: S. Vass 
Gyula várpalotai kántortanitó március 5.-én este 
a Bányász Kulturház dísztermében tartja szerzSl 
estjét Róna GyOrgy, Lengyel Károly, Szabó György, 
a Várp. Iparos Dalegylet, az Unió Dalkör és az 
Unió Zenekar közreműködésével.

KÖZGAZDASÁG.
A Szarvasm arhatenyésztő  és m  

Zöldmező Egyesületek köz
gyűlései.

A Veszprémvármegyei Szarvasmarhatenyésztő 
Egyesület jószási Purgly Pál gazd. főtanácsos 
elnöklése alatt Veszprémben tartotta évzáró köz
gyűlését, nagy érdeklődés mellett, s azon a szarvas
marhatenyésztés érdekeit is szolgáló Felsődunán- 
tuli Zöldmező Egyesületek Szövetsége részéről 
megjelentek dr. vitéz Bittera Miklós gazd. főtaná
csos, ügyv. elnök és Dresdner Iván egyes, igaz
gató is. A szokásos évzáró ügyek letárgya'ása 
után Wuchetich György ügyv. igazgató javaslatára 
a tagok sorába felvették gr. Nádasdy Pál bakony- 
nánai, ajkai Nirnsee Pál zsófiapusztai és a Föld- 
bérlő Rt. ihászpusztai tehenészeteit s tudomásul 
vették, hogy még több tehenészet is valószínűleg 
be fog lépni. A nagy ezüst egyesületi vándorko- 
lompot, az 1931—32. évi eredmények alapján, is
mét gr. Esterházy Pál rédei uradalma lovászpato- 
nai tehenészetének .121 Dada" nevű tehene nyerte, 
amely 305 nap alatt 10.377 kg. tejet és 32674 
kg. tejzsirt adott és 14 hónapon belül (13 hó 28 
nap) újból leborjazott. Ez a tehén egész laktáció- 
jának 372 napja alatt 11.952 kg. tejet és 383.39 
kg. tejzsirt termelt. A közgyűlés örömmel vette 
tudomásul, hogy az egyesületek szövetsége julius 
1.-én, a többi szövetséggel társulva, egy ors?ágos 
szaklapot indít, amelyet valamennyi tag díjtalanul 
megkap.

Ezután Wuchetich György igazgató tájékoz
tatta a közgyűlést a tejrendelet ügyében folytatott 
szövetségközi tárgyalásokról s remélhető, hogy a 
földmivelési miniszter a jogos kívánságokat mél'á- 
nyolni fogja. A veszprémvármegyei állattenyésztési 
szabályrendelet ügyében pedig egyes községek 
olyan módosítást kívántak, hogy ne csak törzs
könyvezett szülőktől származó apaállatok legyenek 
a köztenyésztésben használhatók, hanem mások is, 
valamennyi egyesületi tag szerint a szabályrende
let kötelező erejét fenn kell tartani, mert minőségi 
visszafejlesztés meg nem engedhető. Az igazgató 
kimutatta, hogy az egyesületi tagok közel két éve 
ráfizetnek a bikanevelésre, ami 80—100 P állaton- 
kint, mégis, ahogyan eddig, a jövőben is Ígérik 
elégséges tenyószapaá’lat felnevelését. Rámutatott 
a törzskönyvezett apaállatok kötelező használatá
nak megszüntetésével előállható hiányra és a zugbi- 
kák elterjedésénék veszélyére. Érvelését az alispánt 
képviselő dr. Kenessey Zoltán várm másodfőjegyző 
a legnagyobb megértéssel vette tudomásul.

Végül beszámolt az ügyv. igazgató az egye
sület múlt évi tevékenységéről, amiért neki a köz- 
gyű'és elismerő köszönetét szavazott, majd egy 
szakszerű előadás keretében mutatott rá olyan kü
lönleges takarmányozási kérdésekre, amelyek hiva
tottak a tehenek és növendékállatok takarmányo
zását okszerűbb alapok fektetni.

*
Ugyanezen időtájt folyt le a Veszprémvárme

gyei Zöldmező Egyesület látogatott évzáró közgyű
lése is, amelynek ügyeit, Vajda Barna ügyv. igaz
gató lemondása folytán, Wuchetich György kir. 
gazd. felügyelő referálta. Walla Ferenc tündérma
jori földbirtokos, elnök üdvözölte a megjelent vitéz 
Bittera Miklóst és Dresdner Ivánt, majd ismertette 
az egyesület célszerűségét. Rámutatott a fűmagvak 
termelésének fontosságára s arra kell törekedni, 
hogy a gazdák a különböző tájakon termelhető 
magvakat, egymás között szétosztva és cserélve, 
legelők és rétjeik feljavítását okszerűen és olcsón 
végezhessék.

Dresdner Iván egyes, igazgató előadásában 
azokat a lehetőségeket vázolta, amelyek hazánkban 
és különösen Veszprémmegyében szakszerű és kö
vetkezetes munkával érhetők el. Hangoztatta a 
szarvasmarhatenyésztés és zöldmező mozgalom 
szükséges kapcsolatát, ha azt akarjuk, hogy igazi 
egészséges tenyészértékeket állítsunk elő.

Wuchetich György a legelőkön a mennyiségi 
és minőségi értekek kísérleti megállapításának 
szükségességét hangoztatta, majd vitéz Bittera
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Miklós szövetfégi elnök fejlelte ki, kilerjeszkedve 
az egész világgazdasági helyzetre, a zöldmező 
mozgalom jelentőségét. Ismertette a legelők leg
célszerűbb és legolcsóbb feljavitási módját, a fű- 
magkeverékek összeállításának újabb követelményeit 
és a szakemberek továbbképzésének fontosságát.

* A hajmáskéri gazdasági tanfolyam 
záróvizsgája. A Veszprémvármegyei Gazdasági 
Egyesület kérelmére a földművelési miniszter Haj- 
tnáskéren egy téli gazdasági tanfolyam rendezését 
engedélyezte. A tanfolyam nov. 27.-én nyílt meg 
8 az előadások a Simon féle vendéglőben az esti 
órákban folytak. A tanfolyam vezetője és egyúttal 
a növénytermelés, állattenyésztés, üzemtan, köz- 
gazdasági és kereskedelmi ismeretek előadója Top- 
itr Ernő, a Gazd. Egyesület ügyv. titkára volt, az 
állat bonc- és járványtant Havas Jakab ny. áeg. 
főfelügyelő, a gyümölcstermelést és keitészetet 
Demjén Márton oki. mfikertész, ar önképző gazda
kört és ügyirálytant Szathmáry Árpád hajmáskéri 
s. jegyző, a számtant és mértant Király Géza r. 
k. tanító, a természettant és karéneket Varga Sándor 
ref. tanító, az egészf églant dr. Borián János köror
vos, a tűzrendészetet Ktemo József tűzoltóparancs
nok,a kosárforást Polcz Ferenc veszpiémikorárfonó- 
mester adták elő. A tanórák szánva összesen 185 
volt. A tanfolyam rendes hallgatói hajmáskéri önálló 
kisgazdák és kisgazdaifjak voltak. A beiratkozott 
43 tanuló közül 37-et bocsátották vizsgára. A záró
vizsga vasárnap folyt le élénk érdeklődés mellett. 
Töpler Ernő üdvözölte Benedek Sámuel m. kir. 
mezőgazd. szakiskolai igazgatót, a fóldm. minisz
ter kiküldöttjét, dr.Sza/rftyJózsefet, a veszprémi járás 
főszolgabiráját, a Felsődunantuli Mezőg. Kamara kép
viseletében jelen volt Vachtler János esperest, vala
mint Hajmáskérről és a szomszéd községekből meg
jelent számos vendéget s a Gazd. Egyesület nevében 
köszönetét fejezte ki a miniszter áldozatkészségéért, 
valamint a hatóságoknak és Hajmáskér községnek 
a tanfolyam hathatós erkölcsi és anyagi támoga
tásáért. A vizsgán sok szép talpraesett feleletet 
hallottunk, amelyek meggyőztek a tanulók szor
galmáról és tudásáról. Majd egy gazdakör alakuló 
gyűlését mutatták be a növendékek, amelynek el
nöke Szabó György volt. A gyűlés keretében Kremó 
József nagy olvasottságot és tudást eláruló elő
adást tartóit a szarvasmarhatenyésztésről, aminek 
keretében kifejtette, hogy szarvasmarhatenyészté
sünk fejlesztése érdekében mennyit e helyes és 
szükséges a várm. állattenyésztési szabályrende
letnek az az intézkedése, hogy köztenyésztésre 
csak törzskönyvezett apaállatok használhatók. Szabó 
György szép szavakkal tanulótársai nevében 
mondott köszönetét a földművelési kormánynak, 
a Oazd. Egyesületnek s az előadói karnak lelkes 
munkájáért. Végül Benedek Sámuel vizsgaelnök 
intézett a hallgatókhoz buzdító szavakat, majd ki
osztotta a bizonyítványokat és minden tanuló ré
szére a miniszter 1 — 1 könyvjutalmát, továbbá 
aranykalász jelvényt, amelyet a tanfolyamot siker
rel végzett tanulók, mint „aranykalászos gazdák" 
jogosultak viselni. A vizsga a „Himnusz" elének- 
lésével záródott.

* Magyar gazdaifjak bel- és  külföldi 
csereakciója. A Faluszövetség, a fejlett mező
gazdaságú államok példáját követve, ez évben 
először, nálunk is megrendezi a gazda- és föld- 
művesifjak belföldi csereakcióját. A cél az, hogy 
a magyar gazdaifjak, tavasztól őszig, a szülői ház
tól távol menjenek gazdálkodó családokhoz, ahol 
teljes ellátást kapnának és, mint családtagok, 
részt vennének a gazdasági munkákban. így arány
lag csekély kiadással megismerhetnék az alföldet, 
az északi hegyvidéket, a Balaton környékét és a

Eredményesen hirdethet a
Y eszprém vármegyében.

dunántúli dombos vidéket. Akik pedig más orszá
gok mezőgazdasági viszonyait is meg akarják is
merni, a német földműves szervezetek felkérésére 
dr. Tölgyes István gazd. tanácsos, a Faluszövet
ség igazgatója, az évekkel ezelőtt sikeres gazda- 
ifjúsági csereakciót újra megrendezi. Hasonló cél
ból a Faluszövetség az olaszországi földműves 
szervezetekkel is már érintkezésben van. Külföldre 
mérsékelt vasúti jeggyel, a Faluszövetség tisztvi
selőinek kísérete mellett, csoportosan lehet utazni, 
ügy a bel-, mint a külföldi csereakcióra csak 17 
évesnél idősebb ifjakat vesznek fel, akiknek szülei 
önálló gazdasággal bírnak és egy magyar, vagy 
külföldi csereifju családtagként való befogadását 
vállalják. A belföldi csereakció részvételi dija, úti
költség nélkül 8 P, a németországié 150 P. Jelent
kezni március 25.-ig kell a „Falu" Orsz. Földmi- 
ves Szövetségnél Budapest, V., Báthory-u!ca 24., 
ahol felvilágosítást is nyerhetnek.

* Ipartestü le ti elnökválasztás Enyingen. 
Enyingről jelentik: Szigethy Gyula enyingi körzeti 
ipartestületi elnök lemondása folytán megüresedett 
körzeti ipartestületi elnöki állásra, az ipartestület 
tagjai, a megtartott rendkívüli közgyűlésen egyhan
gúlag Nagy Sándor enyingi cipész iparost válasz
tották meg.

* Az O rszágos M ezőgazdasági Kiállítás 
látogatóinak e lszállásolása. A március 23—27. 
napjain lezajló Országos Mezőgazdasági Kiállítás 
látogatóinak elszállásolását, a rendezőbizottság fel
kérésére, ez évben is Budapest Székesfőváros Ide
genforgalmi Hivatala vá lalta. Az elszállásolás első
sorban a bpesti szállodákban és penziókban tör. 
ténik, ahol mindenki igényeinek megfelelő árban 
kaphat szél'ást és ellátást. Vidéki tanulmányi cso
portok olcsó csoportos elszállásolásáról hasonló
képen megfelelő gondoskodás történik. Ajánlatos, 
hogy a kiállítás látogatói szállás-igényeiket már 
jó előre bejelentsék az Idegenforgalmi Hivatalnál 
(Bpest, V., Deák Ferenc-u. 2.), amely azokat pos
tafordultával elintézi és választ ad. A vidéki és 
külföldi vendégek fogadására, útbaigazítására és 
elszá lásolására az Idegenforgalmi Hivatal, a kiállí
tás tartama alatt, bpesti pályaudvarokon kiren
deltségeket fog fenntartani.
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T E S T E D Z É S .
H írek  a cserkészjam b oréró l.

Az angol cserkészszövetség Mr. Spencer, Kent 
grófsági titkárt nevezte ki angol eserkészsajtó elő
adóvá, aki elvállalta a jámboré tábori újságja 
angol részének szerkesztését is. — A Magyar 
Cserkészszövetség április 23.-án modell vitorlázó 
versenyt rendez a népszigeti cserkész vizitelepen s 
azon minden fogadalmas cserkész részt vehet. A 
verseny előkészület a jámboré nagy vitorlás-mo- 
dell versenyére. — A jámboré fáborparancsnokság 
összeállította azoknak a csapatoknak és városok
nak címtárát, ahol az idegen cserkészek a csapat
otthonokat és a cserkészparkokat meglátogatják. — 
Az 568. sz. „Kőrös* békéscsabai cserkészcsapat 
élő orgonával óhajt szerepelni a szentmiséken, 
istentiszteleteken, tábortűznél és a színházban. — 
A cserkész-vezérkari iroda külügyi titkára Lon
donban járt, ahol a Nemzetközi Irodával, az angol 
kontingens vezetőivel és az angol Cserkészszövet
séggel tárgyalt. A Nemzetközi Irodában már ki
függesztették Márton Lajos festőművész kitűnő 
jámboré-plakátját. — Az angol kontingens veze
tője Godfrey Fausett tábornok, aki az angol jám
boré táborparancsnoka volt, Husvét után Bpestre 
jön és Gödöllőn megtekinti az angol fiuk tábor
helyét. Az angolok jönnek ugyanis a legnagyobb 
létszámmal. — Az angol birodalomnak majdnem 
minden részéből érkeznek jelentkezések a jámbo
réra. így az ír szabadállamból 50, Palesztinából 
12, Délafrikából 100, Indiából 170 cserkész. Ausz
tráliából 150-en érkeznek, s ezek csaknem 3 hó
napig lesznek távol hazájuktól. Külön érkeznek 
idegen államokban alakult angol csapatok. így 
Párizsból, Svájcból, Panamából (30 fő) stb.

o Vasárnapi mérkőzések. A korai szezon- 
kezdéssel már is bajok vannak. A hirtelen jött 
hóesés valószínűleg eltolja a kisorsolt mérkőzések 
sorrendjét. Vasárnapra kisorsolt V. MOVE—DAC 
mérkőzést d. u. 3 órai kezdettel megrendezik a 
VTC pályán. A VTC azonban megkezdi a baj
noki mérkőzéseket. Vasárnapra komoly ellenfelet 
kapott a DVE-ben. De remélni lehet, hogy ide
genben is az ősszel oly jól szerepelt VTC meg
fogja állni a helyét.

o D iákok is versenyezhetnek  spo rtegye
sületekben. Az Országos Testnevelési Tanács el
határozta, hogy a tavasztól kezdve nemcsak a 
szünidőben, hanem az iskolaév alatt is versenyez
hetnek a diákok az egyesületi színekben. Az ilyen 
irányú kérelmeket az iskola igazgatóságának, a 
szülőnek és az orvosnak láttamozásával a K1SOK- 
hoz kell beterjeszteni.

Anyakönyv.
Születés: Beledi István máv. üzemi altiszt és Tóth 

Mária leánya Kornélia Ilona r. k. — Kovács Zsófia cseléd 
leánya Margit rei. Répás Margit cseléd fia Elemér r. k. 
■— Kupcsik József röföskeresk. és Herczeg Sára leánya 
Julianna Paula r. k. — Varga Mária bejárónő fia Károly 
r. k. — Benkovics János napsz. és Kloó Erzsébet leánya 
Katalin r. k. Arany Ferenc kömüves-s. és Ender Erzsébet 
fia Sándor József r. k.

Halálozás özv. Keserű Elekné Hannig Mária 80 é. 
r. k. — özv dr. Kerkápoly Gyuláné Rosos Ilona 72 é. r. k. 
— Fittler Rozália szerzetes-tanárnő 70 é. r. k. — Benkó 
Istvánná P. Molnár Julianna 57 é. r. k. — Bayenschredt 
Mihály máv. áll.-vezetó 50 é. ev. — Varga Istvánná Balta 
Emília 57 é. r. k. — özv. Kelemen Józsefné Hartmann 
Katalin 55 é. r. k.

Házasság: Roland Vilmos városi számtiszt és Szlo- 
boda Anna r. k. — Bogi Zoltán cipész és Sípos Mária 
r. k. — llcsik Ferenc cipész-s. és Lamm Margit r. k. — 
Amrcin Antal napsz. és Nagy Margit ref.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztőségének é s  kiadóhivatalán ak 

telefonszám a 66.

jlfrAinmstott fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat.


