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Megy egy til̂ s.
VtS'P1̂ 111 vármegye (Crvéryhafósígi bizottsága 

fo ’vó hó 10-éti) £S i ] . ^ n tartotta rendes közgyű
lését, melyen megye képviselői nagy számmal 
vettek részt.

Dr. Rairi'precht Antal főispán félíizkor vezette 
be az ülést eg-y. r ( írek prológussal, mely csak 
i:gy csillogott a szíriektől, melyben őszinte
szavakkal ü d , f zölte a közeledő bókét, ennek elő- 
h n r f l t t ,  az <3 kifejezése szerint a hideg észak ho
niból bczzát^ érkezett napsugár!. (A prológust 

;S a -k  ípznn^k a király Bernéi balesetéről szóló 
bijtHmesét ^cíőn is közöljük ).M ?jd üdvözölve a 
’örvéryhatősa^j bizo'tság-tagjait, megnyitotta az 
ülést. Ezután-7napjr t pd előtt megemlékezve IV. 
Kárc'y ldráty/u r j( Js.crrzí'nól történt balesetéről, hol 
Őfelsége niaj(j n(,m áldozata k ft a rohanó árnak, 
inditvánvr z fL ) hogy „Veszpiémvármegye törvény- 
hatósága üléséből bén szeretett királyunkat 
szerencsésemegmenekíiíőse. alkaimából fetiratilog 
Üdvözöljüf a kcmi.únyt, hogy őszinte sze-

/fakadó hódolatié j( s. szerercsekivánatait a 
trón 2sa,(ri0|y>j10z juttassa “ A gyűlés ez in d í t ' 
vényt Egyhangúii g lelkesedő örömmel elfogadta.

. J h  főispán jelenti ezek után. hogy a számon- 
~ r*eszéket megtartotta és dr. Sseiberlirg Rezső 

’StWfckibefi tftz íi ügyészt lis z te k ib o  főicgy/.Aé, 
továbbá dr. Lengyel Jenő veszprémi és Tóth Béla 
devecseri ügyvédeket vármegyei lb. ügyésszé ne
vezte ki, továbbá az Orsz. Közélelmezési Minisz
térium gróf Jankovich Bésán Endrét a vármegye 
területére közélelmezési kormánybiztosnak és dr. 
Szeiberling Rezsőt közélelmezési megbízottnak
nevezte ki.

Dr. M ohácsy Lajos bizottsági teg inditvá-
nyezza, hogy a főispán beszéde a jegyzőkönyben 
teljes szövegével örökilíessék meg. A tetszéssel 
fogadott indítványt a íöivényhafósági bizottság 

elfogadta.
Ezek után dr. Horváth Lajos főjegyző, mint 

előadó utálva arra, hogy az alispáni jelentés a

hivata lt^ lapban megjelent s így a bizottsági fa-! 
gok annak tartalmát már ismerik, indítványozza,! 
hegy e jelentés felolvasása mellőztessék. — E lfő -- 
gadta tik. — E jefentést, mely dr. Bibó Károly 
alispán buzgó és Ieljpismeretes működéséről tanús- 
kodik, múlt számunkban egész teríedelmében 
közöltük. .

Dr Mohácsy Lajos az alispáni jelentésre a 
következő észrevételeit teszi meg. Csak őrömét I 
fejezheti ki azon, hogy az alispáni jelentés szerint' 
a rekvirálás ügyét a vármegyei- takarmányelosztó 
b.zotfság vette a kezébe. Kéri az alispánt, hogy 
vármegyénkben a takarmány minimális mennyi
ségét különösen ajánlja a bizottság figyelmébe. 
Figyelmeztet arra, hogy az orosz foglyok mind 
nagye bb mértékben-vonatnak el a mezőgazdaság
tól, az ebből eredhető súlyos következmények el
kerülése végett az illetékes tényezőktől orvos
lást kér.

Majd kéri az alispánt, hasson oda, hogy —  , 
tekintettel a nagv tani,óhiányra, melynek követ-' 
kezménytkén, 80— 100 evermek van összezsúfolva i 
— a tanítók az e d d g rn fl sv.yobb számmal men
tessenek fel. Sajnálattal mutat reá, hogy a nemi 
betegség a háború ío’yanun a községekben, fal
vakban is pusziit, a közegészségügyi tényezők 
tehát a k iü tő  legnagyobb eréllyel küzdjenek a 
venetikus betegségek ellen a frontról visszatérő, 
katonák megvizsgálása áUí»».

Majd a petróleumnak és a trafiknak a faluk
ban tapasztalható hiányáról beszél s kérdést intéz 
áz alispárhoz arra nézve, vájjon vannak-e bizo
nyos direktívák, melyek a fentiek kiosztását sza
bályozzák. Dr. Mohácsy felszólalására az alispán 
a következőket jelenti ki : Míg a rekvirálást eddig 
ötletszerűen végezték, mert nem törődtek a kész- 
leltei, sőt a ministeri rendelet ellenére előlegetJCItei, W i a im m an -ii
sem cdtak, addig a szervezett elosztó bizottság
megállapítja az egyes gazdaságok szükségletét és 
a fölösleget összeírja. Ez a bizottság már műkö
désben is van, de vármegyénk takarmány- és 
szalmainsége mellett egyelőre csekély eredmény
nyel, ezért kérni fogja a földmivelésügyi minisz-

tért, hogy a takarmányból maradó felesleg ne 
vitessék eh — Azon lesz, hogy az elvont hadi
foglyok a mezőgazdaság számára lehetőleg teljesen 
pótoltassanak.

A tanítók pótlása tárgyában a kultuszminisz
terhez felterjesztést intézett. Indítványozza, hogy a 
törvényhatósági bizottság kérje a’kultuszminisztert 
a szükséges tanítók szabadságolására. Ez indít®, 
ványt a bizottság elfogadta. Intézkedett a veneri- 
kus betegségek ellen való küzdelem ügyében. A 
petróleum elosztására nézve vannak d irektivák. A
főbiró, illetőleg a polgármester osztja szét alispáni 
rendelet alapján. Ez elosztásnál elsősorban, a  kis
iparosok, azután a tanítók és gazdaságok veendők 
tekintetbe, mint amelyek az etőbbiekaél általában 
kevesebbet fogyasztanak. Megnyugtatja dr. Mo
hácsy bizottsági tagot, hogy intézkedni fog az 
illetékes tényezőknél a petróleum igazságosabb 
kiosztása Iránt. — Dr. Mohácsy az alispán vála
szát köszönettel tudomásul vette.

A gyűlés - következő tárgya dr. Mohácsy 
Lajos bizottsági tag indítványa, hogy írjon fel 
Veszprém vármegye közönsége a magyar kor
mányhoz, mely szerint az ingatlan forgalomnak a 
határszéli vármegyékre nézve életbeléptetett ható
sági ellenőrzését terjessze ki az egész országra s 
így Veszprémvármegyére is.

Szükségesnek, sőt az ország vitális- érdeké
nek tartja, '» nem’ - ti hi«ioknntit!ka a több- 
termelés, a demokratikus uralom megvalósítása és 
az eddigi birfokparcellázásokkal kapcsolatos uzsora 
megszüntetése végett az ingatlanok eladásánál 
elővételi jog biztositassék a nemesi közbirtokos
ságnak, úrbéres birfokosságnak? gazdaköröknek, 
szövetkezeteknek és magának a községnek.

Az állandó választmány dr Mohácsy ind it- 
ványa felett a napirendre való^ térést ajánlja, mert
szennte TzGnHrívány minden Tndok nélkül korlá
tozná a föld szabad forgalmát nem nemzetiségi 
vidékeken is. Dr Mohácsy szerint e korlátozásra 
szükség van, mert ez nemzeti érdek a z  o r s z á g  
s z iv é b e n .  Jákóy Géza szerint a kormány már 
nemzetiségi szempontból ez ügyben intézkedett.

ki fején láthatatlan babérkoszorút hordva, arany
sugaras tájakon kóborol.

Felkelt a cemboló mellől és körülnézett. 
Besölétedelt — mondta halkan a fogai közt 
magának. Fényezett, elviselt bútorai megszé- 

; püitek a félhomályban. Hegyes lábú öreg iró- 
: asztalán világítottak a szétszórt fehér lapok. 
Három fiókos szekrénye tetején egykedvűen 
ketyegett egy régi óra. A tűnő idő után kicsit 

; sántikóló tik-takolással sietett.
Loggiájának nyitott ajtajához lépett a mes

ter. Mély lélegzettel szívta magába a fűszeres, 
langyos levegőt. Elégedetten, fiatalosan mosoly
gott. Vidámnak, gondatlannak érezte magát. 
Élvezte a tavaszt, gyönyörködött j^enne, úgy, 
ahogy ködös, kalmár hazájában soha. Mint is
kolából szabaduló diák, örült mindennek, sze
retett mindent. A könnyelmű, vig olaszokat, kik 
az ő kötelességtudó lelke előtt újak, ismeretle
nek voltak, a lagúnák piszkos, halszagu vizét, 
a keskeny loggiás hazákat és fényezett, rozoga 
bútorait. Még lompos, kicsit elvirult háziasszo
nyát, donna Elisót is szerette, ki müveit első 

! hallásra, hibátlanul énekelte. Uj volt neki mind- 
i ez és mégis ismerős. Egy-egy mozdulatóegy-egy 
‘ szinpompázó táj, soha nem ismert mély húrt 
I ütött meg emlékezetében. Mintha nem először 
,látná, mintha nem először járna itt. Talán egy- 
i szer, egy-rég porladó őse. hazát kereső út jában 
végigzarándokolta Olaszország virágzó• tájait és 
annak a visszasíró, örök nyár. után vágyó vé

Fehér jácintok.
— írta : Mántfy Irén. —

- — Olaszországban járt akkor a mes- 
;r. 3830-at írtak és Velencében tündöklőit a 
tvasz. — —

■ — A lagúnák vize sötét szint öltött. 
1 Canal-Grand keskeny loggiás házainak ár- 
yéka hosszúra nyúlt a növekvő homályban, 
•steledett. A kék egü, izzóan forró olasz nap 
,an-_ enyhítőén, mint csapongó vigság után a 
sleső magába szállás, jött az est. Ráborult a 
jszkos, vidám házakra, a lagúnák halszagu 
izére és belopódzott a szűk loggiák nyitott aj- 
3ín. A város tarka zaja elcsendesedett, mintha 
ordinőt tettek volna ró. Aztán .óvatosan, majd 
^habban, itt, ott, amott, mindenütt felhangzott 
1 gondolások dala. A síkságról a gesztenyeví- 
agok édes illatát a lagúnák felé fújta a szél.

A mester hátrádült a széken, amelynek a 
ista olyan volt, mint egy lant. Ujjai -fáradtan 
’klottak le a múlt századból ottfelejtett rozoga 
tevicemboló apró billentyűiről. Zenéit magá- 
.l0k. Leikéből zúgva, önkéntelenül törtek elő a 
.®k, mint csacsogó hegyi patak a szikla mé

nből. És vitték magukkal a napfény, az élet
Mögötte maradt minden : józansága, gaz- 

_8sága, ünnepeltetése. Nem volt már senki 
^Ss, csak egy erőtől duzzadó, fiatal muzsikus,

rének egy atomja kering nyugtalanul lüktető 
ereiben. Lehet. Talán ezért érzi magát itt any- 
nyira otthon.

Lassön belenyúlt a zsebébe, hogy kendő
jével végigtörölje kevéssé verejtékező homlokát. 
A kendőből hideg, puritán parfőm-illat áradt. 
Az anyja parfőmje. A ködös, távol otthon il
lata. És egyszerre maga előtt látta kopaszodó, 
szigorú atyját, gyengéd, zórkózottlelkü anyját. 
A tágas palotát, a selyem huzatu bútorokat, a 
hajlongó inasokat. Egyszerre közel jött hozzá, 
ami az imént még messze volt. Ott állt mel
lette és megállította képzelete szárnyalását.

Mia mestreo — háziasszonya, donna Elisa 
bedugta barnafürtös fejét az ajtón — egy hölgy 
keresi, una beíla signorina — lelkendezett és a 
kezében tartott virágzó mandulaágakkal hado
nászva bependerült az ajtón.

Egy hölgy?.’ A mester megmozdult. Cso- 
, dálkoZva nézett donna Elisára. Egy hölgy, is- 
.mételte újra s eszébe jutott rövid.-életében mi- 
: lyen sok és mégis milyen kevés hölggyel volt 
: dolga. És most, amint az elmúltakra vissza- 
> nézett, egyedülállónak, elárvultnak látta ma
gát. Olyan vagyok, ötlött az eszébe, fiatalo
san kesernyés gúnnyal, mint az utszéli fa, 
sokan mennek el mellette, de senki sem telep
szik meg alatta.

A szobában ezalatt donna Elisa fürgén 
rend<‘zk“dett. A hold besütött az ablakon és az 
őre-; bútoroknak csodálatos,' ezüstös szint adott.
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J fa z  elővételi jog biztosítását csupán a községek 
W m íra  tartja szükségesnek. Dr Csete Antal sze
rint az elővételi jog biztosítás^ ez ügy szövevé
nyesség és a kijátszás sok lehetősége miatt úgy
szólván jogilag lehetetlen.

Magyar Károly is az indítvány ellen szól a 
föld szabad forgalma, a kisgazdák érdeke és a 
liberalizmus szempontjából. D r Mohácsy Lajos 
kijelenti, hogy amit Csete mondott indítványa el
len jogi szempontból, az csak megerősíti őt meg
győződésében-; mem lát továbbá - inditványá-meg- 
válősulása esetén semmi gátat a birlokforgalómra 
nézve, mert így is csak eladatnék a föld, de azok
nak, akik azt tény'eg megművelik. Alispán dr 
Mohácsy szavaira megjegyzi, hogy a törvényha
tósági bizottságnak ez ügyben Somogyvármegye 
áurata kapcsán mar elfoglak álláspontja az ő tn- 
dttványa pontjait nagy méríér.ben biztosítja, mert 
ez álláspont, ha a kormány megvalósítja, előr.ioz- 
d.taná a kss- és középbirtokok és bérletek, a 
f j.dbéríőszövetkezetek létesítések, s legalább is 
mérsékelné a főiddel űzött spekulációt, minden 
parcellázást állami engedélytől tenne ugyanis füg
gővé Álláspontunk szükségesnek tartotta a köz
vélemény taiékceá^a szemp mtjábó! annak kieme
lését is, hogy a biríokforgai:: .r, a butokvaitozá- 
s^kat s a biríokfeídaraóolásoMt megvilágító sta
tisztikai adatok negyeoevenkcnt nyilvánosságra 
hozassanak.

Mielőtt főispán dr M m k s y  indítványát sza
vazás alá bocsátana, megyegyzt, hogy J lk  ,y Géza 

-a-kőzségekre nézve fentanandomk wéli az elővé
teli jogot. A törvén ■■ hatósági b:<o!t?ág az állandó 
választmány javaslata aGpjár, dr M ohicsy Laps 
indítványa feietí napirendié túrt.

-A gyű,és következő tárgya a közigazgatást 
bizottságból, j_ fü !y ö  év vegén kilépő dr Békefi 
Rémig, Krór.:tz K U ? '1, dr M a .^ a r  K aioiy , Sza
badhegyi K r im in  és Wertnr.m Armm b.zorsúgi 
tagok helyeinek választás u’ jan. való betöltése. 
Ugyanezek választattak meg Az állandó választ
mányban megüresedni! 3 tagsági helyre a gyűlés 
Gyérey Riclnrdoö Nagy Sándort és dr Horváth 
Lajost választotta meg — A központi vali*-zt- 
mányban megüresedett 2 tagsági helyet a gyidús 
dr Illés Dezsővel és Szász Károllyal töltötte be. 

A lótenyésztési bizottság elnöke lett Hunkár
Andor, míg az ő tagsági helyét Schricker Sándor 
foglalta el. — Az igazo'ó vála-ztmány 5 tagja lett 
az 1918. évre: dr Cseresnyés József, Kauzli De
zső, Kenessey Móritz, Purgly László és Takách 
Adám.

Városi és járási borellenőrző bizottságokba 
az 1918. és 1919. évekre a következők választat- 
lak meg: Veszprém váröiibati :~dr Csoinoky Fe-

Donna Elisa vázákba rakta a mandulaágakat 
és a clavícemboló színdus térítőjére, egy szi
cíliai kendőre tette. Helyretolt egy széket, ösz- 
szeszedte az íróasztalon szétszór! fehér lapokat 
és megigazította a mester kicsit felrecsuszott 
nyakkendőjét.

így ~- bátorilón megveregette a mester 
karját — most beengedem — és hamiskásan, 
üdén felnevetett.

A mester is elmosolyodott. Arra gondolt, 
távoli ködös otthonában senki sem merne így 
beszélni vele.

Donna Elisa az ajtóhoz ért és felráníotia. 
Kábító, édes. jácint illat áradt a szobába. A 
mesteren valami elöérzethez hasonló izgatott
ság vett erőt. Feszült figyelemmel nézett az aj
tóra és várt, várt. Tatán órákig,, talán percekig, 
talán csak addig, amíg valaki pár lépést tett 
és bejött a szobába. Az ajtó becsukódott mö
götte és a látogató kicsit tétovázva előbbre jött. 
Megállt. Középmagas, törékeny kis baba volt. 
Eehér empire ruhában, lehajtós kis kalapja 
meg volt kötve az álla alatt és a keze, mind 
a két keze tele volt sok-sok fehér jácinttal. 
Halványan, bátortalanul mosolygott cs nagy 
szemekkel nézeti a mesterre.

A mesternek amint ott állt. alig öt lépésre 
a fehér ruhás kis tündértől, furcsa, csodálatos

jrenc és Súly László. Pápa városban: Bottka’Jeoő 
i és Kluge Endre. Veszprémi járásban: Saáry T i- 
' vadar és Purgly László. Devecseri járásban: Beck 
János és Antal Lajos. Zirczi járásban: Moóry 
Richírd és Karlovitz Miklós. Enyingi járásban : 
Szűcs Zoltán és Schlacker Károly, Pápai járásban : 
Tar Gyula és Bottka Jenő.

A járási közúti bizottságokban megüresedett 
tagsági helyeknek választás utján való betöltése 
a napirendről levéíetett.
■ . ~A~1íözegeszségügynizottságban megürese
dett 1 tagsági helyre Kocsuba Emil választatott be.

• A közigazgatási bizottságban a tiszti ügyész 
helyettese az 1918. évre dr Kőszeghy József tb. 
ügyész lett. y

Komárom thjf. szabad kir. város törvényha
tósági bizottsága 1848. márc 15 ének nemzeti 
ünnepként törvénybeiktatása iránt az országgyű
lés képviselőházihoz felirat intézését kimondó ha
tározatát hasonló határozat hozása végett meg
küldi. Az állandó választmány ajánlatára a gyű
lést ezt elfogadja.

Kolozsváw-’szab. kir. város törvényhatósági 
bizottsága a békekötés alkalmával annak nemzet
közi biztosítása érdekében, hogy Magyarország 
Románia részéről újabb támadásnak kitéve ne le
hessen, az országgyűlés képviselőhizához intézed 
feliratát hasonló szellemű felirattal leendő támo
gatása c é 'jiiiií i megküldi. — Az állandó választ
mány mán.'aiára e felirat támogatása elhatároztatott,

R itt Nándor veszprémi megyés püspök vá
laszát a püspöki felszentelési ünnepére a várme
gye közönségének hozzá intézett üdvözlő leiratára 
a íórv. ni -o'tság tudomásul vette. ,

Ahapáu e lőtérjetrtr;Hwgy t  vánrirgvc közön
sége a M i hadikölcsönre eddig G!0.()(X) koronát

( - r.— s.)

Most vagy soha!
Omladoznak az ellenség bástyafalai Szírjte 

füleinkkel halijuk az összeroppanás zuhanó, re
csegő hangjait. Ahogyan egykor Zola megírta a 
maga elhízott, elbolonditolt nemzetéről a Débacle 
történetét. És ez a történet ismétli önmagát. Ugyan

az az eset, csakhogy szédületesen nagyobb ará
nyokban. A reváns, a gloire hangzatos jelszavához 
odacsatlakozott a számító — de ezúttal rosszul 
számító — angolnak kapzsi üzleti érdeke, a hit- 

. szegő talián álnoksága, az orosz medve hóditág,--------------J----- - — « UUUUWU.VU lu isp iu  OLvnvu i
vágya, legújabban az európai kavarodásból hasz- Veszprémvármegyei Gazdasági

j gondolata támadt. Tudta, hogy Ők nem először 
állnak igy szemben egymással. Nem először 

i érzik együtt az életei. Találkoztak már valami
dkor régen, talán egy más planétán," talán az 
I álmukban. Tisztán, világosan érezte, öt várta 
i mindig, őt kereste, és mindig, mindig neki 
muzsikált És egyszerre természetesnek, magá
tól értetődőnek találta itt létét, mint ahogy nem 

I csodálkozott azon, hogy a hold besüt az 
j ablakon.
■ A fehér ruhás kis tündér közelebb jött.
Nagy szemeit a mesterre függesztve kérdezte : 

i Un ugy-e dón Félix Mendelsohn, a nagy mester. 
A mester kicsit félszegen meghajolt, igen,

. én vagyok Félix Mendelssohn.
* A kis tündér feléje nyújtotta a fehér já- 
cintokak Önnek hoztam, — mondta bátorító, 
bűnös mosollyal és az arca egy árnyalattal 

; színesebb lett.
A mester valami büszke, édes ijedtséget 

érzett. Mint eg^y-két évvel ezelőtt egy feledhe- 
tétlen estén, amikor minden idők legnagyobb 
zenészének Máté passiójáé dirigálta műértő, 
nagy közönség előtt.

i .Tudtam, hogy itt van, — kezdte újra a 
kis tündér, és megtakartam  ismerkedni . . . 
beszélni axar/am Önnel. Hogy elmondjam, na
gyon szeretem a müveit, . . . mindig azokat

nőt leső Amerika. Mind ne 
hét már Lloyd George, szavall 
carré, Clémencau, Sonnino, 
elvesztették a háborút. Huzni, 
a rossz játékos, aki az utol 
lelkiüdvösségét is fölteszi, de 
való. A já'szmát ők meg nem

ér semmit. Beszéj. 
at Wilson, Poi„_ 
mennyit akar. 

ég húzhatják mint 
kártyákra még a 

már minden hiába
nyerik. Oroszor

szág In á r kidőlt. A többi is J tána omIik- Ez bi

zonyos.Uö ._____________________ V---- ------------—-----------
.De hogy ők. még most i s | e*lentéUásra, sőt a 

■mi ^gázolásunkra tüzelik népeiTet: ez csak arra 
sarkal bennünket, hogy mink i *  gyűjtsük össze 
minden erőnket s mérjünk egy W tolsó csapást a 
kétségbeesetten védekező, magát] megadni, nem 
akaró konok ellenségre. Békej^bbunkat hiába 
nyújtottuk- nekik. Hát meg fog£“ k verni őket. 
Nincs más hátra, ha ők n e m ^ karíák a békét, 
hát rá kell kényszeritenünk őket. Y a?y> v’ gy-

Itt az utolsó óra. Gyűjtsük egybe ^ e s  
erőinket, hogy letörjük őket. De ne ágyúink, 
fegyvereink erejét, hanem anyagi e f5,nket is- Je
gyezzünk a hetedik hadikölcsönre ‘ Még mindig 
nem késő. Kényszeritsük békekötésbe ellenségein

ket lüt az idő, most vagy soha! '•

Gazdagyiilés.
A Veszprémvármegyei Gazdas/^j 

december álO-én tartótra meg tisztu j^y közSymését 
d i . Magyar Károly TJrszggy?” képvisé ”  
alatt. , .

p r. Magyar Károly bejelentette *  közgyű
lésnek.' hogy íz elnökség és az igazgx . a , 
mány mandátuma az idén lejárt s a , 
közgyűlés legfontosabb tárgya áz elnöki p, Sü 
töltése és az igazgatóság megválasztása. t  
bejelenti, hogy Pughly László a hosszú ide ie 
alelnöki állást újabb megválasztása ese tén \ , 
fogadja el. A közgyűlés sajnálattal veszi tudd^H ' 
sül, hogy az érdemdús alelnök nem vállalkcn'1 
továbbra az alelnöki tisztségre, egyhangúlag hoz-* 
zájárul az igazgató-választmány azon indítványá
hoz, hogy Purghly László volt alelnök érdemeit 
jegyzőkönyvben örökítse meg a közgyűlés.

; viselt 
nem

Dr. Magyar Károly átadja az elnökséget Reé 
Jenő korelnöknek, aki az elnöki szék betöltésére 
dr. Rainprecht Antal főispánt ajánlja. A korelnök 
megemlékezik arról, hogy régi szokás szerint is 
a iiiitideufcürl főispán szokott az elnöke lenni a 

Egyesületnek, de

játszom ha alkonyodik és csendesség borul 
! Venéziára. ök  az én barátaim . . . és néha úgy 
! érzem .. . mintha a gondolataimat irta volna 
5 meg . . . mintha közöm volna hozzájuk . . . 
Csak ezt akartam mondani és azt, hogy . . .

. hogy ne haragudjon, hogy ilyen későn . . . ilyen 
•éjjel jöttem, de . . .  de meg kellett várnom . . - 
• amig elaludt a mademoiseliem . . . Ezt akar- 
tam mondani és . . . és . . . most már megyek 
is . . .

Oh nem. nem . . .  ne siessen ! A mester 
szíve fájdalmasan összeszorult. Úgy tetszett 
neki, kis tündérének távoztával letörlődik nap
jairól minden fény, minden melegség és életé
nek utszéli fája azután még magányosabban, 
még elárvultabban áll. Így hitte ezt akkor a 
mester, mert huszonegy éves volt, mert Siciliá 
felől mosolyogva jött a tavasz és mert a leve
gőben még Werther keserve vibrált.

Nem szabad még elereszteni — tűnődött, 
•marasztalni kell, — kavargót! az agyában. Es 
egész akaraterejének a megfeszítésével lázasan 
kutatni, válogatni kezdte a szavakat, a szépe
ket, a virágzókat, amelyekkel itt tartsa.. Be
szélni akart lágyan, gyengéden, nagy érzéseiről, 
egyszerű vágyairól, álmairól, terveiről. Édes, 
szép szavakkal hálói akart fonni, hogy vele ott 
fogja^ lelkének meleg, nagy érzéseiből csipke
szőnyeget akart szőni lábacskái elé. Kereste a

rz
Sajnálatul tudatjuk a T. cigarettázó urakkal, kogy minden- 
awnú anyag roppant megdrágulása folytán kénytelenek 
voltunk a httvely dobozának árát egy harmaddal felemelni.

RÖMYVECSKE (sodorni való) „PAX“ CIGARETTAPAPIR-ÁHA 21 FILLÉR. M-ÍÁUALtf-
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ez a régi tradíció indítja a gazdákat 
Raiirprecht Antal főispánnal töltessék 

elnöki ^ é k ,  hanem kívánatosnak tartja a 
-ye gazdaközönsége, hogy Rainprecht Antal 

Yz elnöki székbe, k i ismert nagy buzgósá- 
, nagy tudásával ambíciójával felvirágoztassa 
ídasági egyesületet.

Dt. Rainprecht Antal főispán köszönetét mon- 
MÜt a bizalomért, amely a főispán iránt már 
«xgató választmányban elfoglalt állásfoglalá- 
idrt mégis egyhangúlag megnyilvánult, de a 
írj oít elnöki tisztséget magától elhárította, 
ipontjának indokolásául felhozta azt, hogy ő 
Irijlá székben gyakorlati gazdát óhajt látni s 
V földbirtokos és gazdasági akadémiai okle- 
1 tár, maga helyett mégis olyan testestől, lel- 
I gazdát óhajt látni, aki a vármegye többter- 
séoek érdekében a gazdasági egyesület mü
gét gyakorlati szaktudásával felvirágoztathatja, 
ibea sem osztja azt a sablont, amely ennek 
öben nagyfontosságu állásnak betöltését a 
ini álláshoz köti. Olyan időket élünk, amikor 
íösen súlyt kell fektetni arra, hogy a megfe- 
izikismeret Jegyen mindenütt irányadó s 
u  alakszerűségek és felszínen levő sablonok, 
íja tehát, hogy az elnöki állásra dr. Magyar 
y, az egyesületnek hosszú időn át volt al- 
e, a vármegye egyik legkitűnőbb gazdája 
ztassék meg.
A közgyűlés dr. Rainprecht Antal ajánlatára 
lagyar Károlyt egyhangú lelkesedéssel az 
;ület elnökévé választja, aki köszönetét mond 
'gyűlésnek a kitüntető bizalomért s minden 
tzetévei azon lesz, hogy a Veszprémvárme- 
űazdasági Egyesületet úgy vezesse, hogy a 

ak érdeke minden téren aleg legyen védel- 
ve, Ezt az elhatározását azonban csak úgy 
sithatja meg, ha a'vármegye gazdaközönsége 
5 számban sorakozik az egyesület zászlója alá. 
i lesz annak minden számottevő vármegyei 
áíkodó.
A közgyűlés az első alelnöki állásra dr Bibó 

1y alispánt, másod alelnökké Holitscher Ká- 
orsz. gyűl. képviselőt választja. A közgyűlés 
szerencsés választásának minden gazda örül- 

mert dr Bibó Károly egyik legrégibb manka- 
a vármegyei gazdasági egyesületnek, aki 

g jóakarattal, lelkesedéssel támogatta annak

kát, gyötrődve, gyorsan, mint néma ha 
élni akar, — és nem jutott egy szó sem 
izébe. Kétségbeesetten, kapkodva körül- 
t . . . és . . . megakadt a szeme a rozoga 
embolón. Nagyott lélegzett, otthon volt

,solyodott. Ránézett a kis tündérré. Annak
gó, nagy szemeiből, a megértés sugárzott 
Aztán valami kérő, nagy alázattal lehaj- 
a fejét. A mester boldogan, megértőén 
elmosolyodott. Oda ült a rozoga clavicem- 
elé. Játszani kezdett. Vigan, felszabadul- 
\z imént még utat nem találó, gyötrődő 
ei diadalmasan, hatalmasan bontogatták 
rnyaikat. És repültek, repültek arra, amerre 
kevesen, csak a kiválasztottak találnak utat. 
A kis tündér odaáilt a háta mögé. Ruhá- 
a fehér jácintok illata áradt. A mester 

itan, mámorosán szívta. Leikéből mint 
'yöngyök szállottak a melódiák. Ujjai nyo- 
a rozoga, öreg billentyűkből megszülettek 

irelmes-bús .szövegnélküli dalok."
A hold besütött az ablakon. A régi cem- 
meg mesélt, csendesülőn, halkulón, úgy, 
y sokat hánytatott, igénytelen életében 
soha.
Aztán lassan elzengett az utolsó hang, el- 
az utolsó sóhaj, és a mester körülnézett, 

dűl volt. A kis tündér eltűnt. Eltűnt, mint 
édes illat, mint egy felejthetetlen álom. Csak 
ér jácintok fonnyadoztak az asztalon, és
10I messze a lagúnák vizén egy gondolás

. ' ‘ 'Olaszországban járt akkőr a mester, 
at írtak és Velencében tündöklőit a tavasz.

BUDAPEST, VII., Rákóci-ut 60, saját palota.
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ágyéit, most pedig mint a vármegye első tisztvi
selője még hathatósabban mozdíthatja- élő az 
egyesüleit érdekeit. Holitscher Károly a vármegye 
egyik legjobb gazdája, aki a gazdasági közügvék 
terén is példás működést fejtett ki, különösen a 
háború alatt igy az ő alelnökségét is lelkesen 
üdvözli a varmegye földmivelő aépe.

Az elnöki székek betöltése után megválasz
totta a közgyűlés az egyesület ügyészét, pénztár
nokát, számvizsgáló bizottságot s 30 igazgató- 
választmányi tagot.

"P r R 'trrn  p r-e c h t Antal főispán indítványt 
terjesztett azután elő, amely szerint5 az igazgató 
választmány kisgazdákkal és a kisgazdák érdekeit 
képviselő egyénekkel egászitessék ki, s ekként az 
igazgató választmány tagjainak száma megfslelő- 
leg felemeltessék.. Az indítványt azzal okolta meg, 
hogy a többtermelést, amely a főispán programm- 
jának sarkpontját képezte, ne csak frázisnak te
kintsük, hanem a gyakorlatban is keresztül vinni 
akarjuk. Epén a kisgazdák gazdálkodási rendsze
rében kell áldásos működésűnket megkezdeni, 
mint akikről közismeretes, hogy egyrészt alapos 
gazdálkodási ismeret-hiány, másrészt ellenszenvük 
miatt minden komolyabb tőkebefektetés iránt, a 
most már mindenütt hangoztatott és követeli, 'de 
elsásorban nemzeti létünk és jogunk érdekében 
álló többtermelésnek útjában állanak. A gazdasági 
egyesületiek egyenesen feladata, hogy mint mes
ter működjön, de ez cselben a tanítványokat falán 
kívül nem hagyhatja. Kitűnő erők állnak ma már 
Vaszprémvármegye intenziven gazdálkodó földbir
tokosaiban e célból rendelkezésre és valóban nagy 
crőpazarlással lenne határos, ha nem keresne e 
nagyobb szaktudás, gazdaság-intelligencia egy kö
zős teret ez> n a nemzet jövő alapját képező: isme
reteinek az eddig sajnos inkább txienzivebb gaz
dálkodó kisgazdákkal való megismerésére. Ez ie-z 
a kisgazdák bizalmatlanságának eloszlatására a 
lehető legjobb mód, mert személyesen győz'.dbei
nek meg arról, hogy mindaz, amit az egyesület 
kifejt, a többtermeiésnek, tehát minden gazdinak 
és igy a kisgazdának is valóban előnyére vá.Ik.

A főispán indítványára több felszólalás u'^n 
az alapszabályokat akként módosították, ín-ey az 
igazgató választmányba tíz kisgazda is bevala^z-
tassék.

Kajdacsy Endre ügyvezető igazgató ismerteti 
az 1918. évi egyesületi költségvetés tervezetét s 
előterjeszti a jövő évi munkaprogrammot. A Köz
gyűlés úgy a költségvetés tervezetét, valamint a 
munkaprogrammot elfogadja. A közgyűlési vá
lasztmányi liés előzte meg, amelynek fontosabb 
tárgyat voltak a mezőgazdasági munkások szeszes
italokkal való javadalmazásának megyei..-szabály
rendelet hozatallal leendő biztosítása. Felterjesztés a 
miniszterelnökhöz a csendőrségntk legalább is a 
béke létszámra való kiegészítésére. A választ
mány a hetedik hadikölcsönre 13000 koronát 
jegyzett.

Pardon!
Vannak két ballábu, vagy kényelemszerető 

emberek, akik mindenünnét elkésnek. Ügyefogyott- 
ságból, vagy patópáloskodás okából. Elkésnek a 
templomból, elkésnek a színházból, elkésnek a 
lakodalomból, el a gyorsvonatról, el még a vici
nálisról is. Onnét legfőképp, ahonnét a vagyont 
osztogatnák. így aztán a köznevetség, gúny és 
lesajnálás éri őket a társadalomban.

A háború azonban sok minden régi szokást 
felforgatott. Ez teremtette meg ezt a kivételes 
helyzetet is, amelybe az örök késedelmeskedők, ej 
ráérünk arra még Pató Páljai is beilleszkedhetnek 
anélkül, hogy gáncs érné őket. De csak egy helyen, 
ami a háború előtt nem volt, a hadikölcsönjegy- 
zés asztalainál. Itt kímélet és pardon adatik a 
legmegálaikodottabb késedelme^kedőknek is.

a r m o n ik a
halígja'nagyszero r

Hiszen az előző hat alkalommal már meg
szoktuk őket. És megszoktuk azt Is, hogyha későn 
is, de mégis csak odaballagnak lassacskán, ahol 
hadikölcsönt lehet íratni. És jobb későn, .m in t 
soha. Ezeknek a tipikus elmaradozóknak maguk- 
igazolására eszelte ki a háborús találékonyság 
szelleme a meghosszabbítás idejét, hogy nahát 
netp lesz baj belőle, ha Kospallaghy Gáspár ura
lnék és Ládafióki Sára asszonyomék néhány nap- 
paUcésfihh-jftlfiiitkpynelr i«? a záróra után, de ek
kor aztán csakugyan jelentkezzenek, mert külön
ben tovább nincs pardon, belekerülnek a fekete- • 
könyvbe, u jjal mutat rájuk az egész társadalom 
és/megbélyegzettek maradnak még holtuk után is. t

Itt van most a hetedik hadikölcsön. Aki 
eddig elkésett, siessen jóvátenni a hibáját, váltson 
hadikötvényt, vagyont szerezhet vele magának és 
unokáinak. Pató Pálék előre ! Itt a tizenkettedik 
óra Tovább aztán már nem lesz ám — pardon.

Veszpréiiiviírinegyei Gazd. Egy. 
jövő évi munkaprograinmja.

Jövő évi működésünk a jó Isten segedelmé
vel már valószínűleg a háborút követő béke gaz
dasági átalakulás munkálatai lesznek. A jövendő, 
sokkal nagyobb, sokkal messzebbre kiható mun
kát követel tőlünk mint a múlt, mert a gazda 
sorsát a háború utáni súlyos anyagi megterhel- 

-tetések- után csak úgy- tehetjük' efróethctővé-ér~ 
reményteljessé, ha érdekeinek védelmére kelőnk.

A gd ’ ddtársadaloin sokszor hangoztatott tö- 
ni'Hui^sáie soha nem volt nagyobb szükség, mint 
napjainkban. Nagy önvédelm i harcunk nem feje
ződik lie a vírtmtás megszűntével, küzdelmünk 
tovább fog tartani szomszéd ellenségeinkkel a 
g vd a s ig i téren, akiket csak összetartva, szervez

ő d v e  győzhetünk !•?. A jövő magyar nemzedék 
sorsa cs ík úgy lesz biztosítva, ha mezőgazdasági 
termelésünket fokozzuk, a mezőgazdasági érdeke- 

, két céltudatos szervezkedéssel mcgvédelmezzük.
; Sajnos' a mezőgazdasági érdekképviselet még 
mindig nincs törvényhozási utón megszervezve,

• első dolgunk legyen tehát,, hogy az ország gaz- 
, daközönsége követelje a mezőgazdasági kamarák 
; felállítását.
I Addig is, míg a mezőgazdasági érdekképvi- 
cieiet megsyprvp7vp npm Iprz , a STqhad HrRadalmj—
szei vezetek, a gazdasági egyesületek végezzék el a
reánk váró nagy és nehéz küzdelmeket. A gazda
sági egyesületek azonban csak úgy érhetik el a 
kitűzött céljukat, ha a gazdák támogatásával er
kölcsi tekintélyre és anyagi erőre tesznek szert.

Az egyesület minden tagja tartsa hazafias 
kötelességének, hogy toborozzon u^ tagokat egye
sületünk zászlója alá, mert ha erősek leszünk, 
közös érdekeinket biztosabban megvalósíthatjuk. 
Célunk, hogy a jövőben úgy szervezkedjünk, hogy 
működésűnk a vármegye minden egyes községére, 
minden egyes gazdájára áldásos hatással lehes
sen,' hogy ezt elérhessük, feltétlenül szükségesnek 
tartjuk, hogy a jövőben úgy a járásokkal, mint a 
községekkel szervi összeköttetésbe lépjünk, mert 
csak egy jói kiépített gazdatársadalmi szervezet 
létesítésével védelmezhetjük meg minden község 
és minden gazda érdekeit. Összekötő kapcsot úgy 
óhajtjuk létesíteni a vármegyei gazdasági egyesü
let a járások és községek között, hogy mindep 
egyes járásban alakítunk egy járási gazda taná
csot, melynek tagjait a községek gazdabizottságai 
fogjak képezni. Ilyen szervezettel megszűnik az 
az aggodalmunk, hogy a központhoz közelebb 
eső vidékek érdekeit jobban képviseljük, m int a 
központtól távolabb eső vidékét.

A községi gazdabizottságok tagjai részt vesz
nek majd a járási gazdatanács értekezletein, s a 
járási gazdatanács pedig képviselve lesz az egye-

Kitűnő hangú, háromváltós, acél- 
s a rk u ................................................. IC 5 0 .-

Kétsoros, 21 billentyűs, finom . I t
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süléi választmányi ülésein és egyéb értekezletein, 
s az igy kiépített szervezet igazán tökéletesen 
fogja szolgálni a gazdatársadalmi .érdekeket, a 
vármegyei gazdasági egyesület pedig ily  szervi 
összeköttetés létesítésével tudja magát tájékozni, 
hol nyújthat segélyt, támogatást a földmivelő nép
nek és mindig megjelenhetik ott, hol a bajokat 
orvosolni kell.

Hogy egyesületünk intenzivebben, eredmé
nyesebben működhessen a jövőben szükséges, 
hogy kebelében állandó jellegű bizottságokat, il
letve szakosztályokat létesítsünk. Ezen állandó je l-

tudással biró gazdákból lesz össze állítva, s így 
biztosan elérjük azt, hogy az egyes szakosztályok 
az e lé jük  terjesztett kérdéseket, feladatokat ered
ményesen készítsék elő, s ezek véleményezése 
alapján az egyesület vezetősége általános megelé
gedésre oldhassa meg a közérdekű ügyeket.

Elsősorban megalakítandó az egyesületi ta
nács, amely 4—5 tagból állana, s feladata volna 
az igazgató választmányi ülések elé kerülő Ügye
ket a választmányi ülések előtt áttanulmányozni 
és az igazgató választmánynak véleménnyel szol
gálni. ugyancsak az egyesületi • tanács vitatná meg 
a járási gazdatanácsok javaslatait, kezdeménye
zéseit is.

■ Hogy a mezőgazdaság minden ágazata, ér
demlegesen legyen megvédve és az egyes gazda
sági ágazatok fejlesztése érdekében sikeresen mű
ködhessünk, szükségesnek tartjuk, 'hogy az egye
sület kebelében a következő szakosztályok alaki- 

- tassanak:
1. Növénytermelési,

' 2. Állattenyésztési,
3. Tejgazdasági,
4. Szollőszeti és borászati,
5. Szövetkezeti és ü z e m i,
6. Kizgazdasági,
7. Népoktatást szakosztályok.
Szükség lesz egy szociális bizottságra is, 

amely a háborút követ© átmeneti korszakban igen 
fontos és eredményes munkát végezhet.
,  Legfontosabb lesz a jövő évi termés bizto
sítása, mert ennek a helyes m e g o ld á s á tó l függ a 
béke kérdése. Igyekezni fogunk, hogy a több- 
termelés feltételeit előmozdíthassuk, ennek érde
kében mindent elfogunk követni, hogy az okszerű 
talajmüveléahez hozzá segítsük a gazdákat. Hogy 
ezen feladatunkat sikeresen megoldhassuk, igye
kezni fogunk, hogy támogassuk a gazdák mun- 
ráját jó minőségű vetőmagvak beszerzésével és 
riasztásával. A tavaszi vetőmagvak beszerzésére 
nár is megtettük a kellő lépéseket, őszi vetőmag
oka t pedig különösen búzavetőmagot azoktól az 
irádalmaktórközvetttQnk~rnajd a gazdáknak, á fiö T  
nár sikerült meghonosítani a nemesített vetőmag
o k  termelését. Nem feledkezünk meg a takar
mány vetőmagvak biztosításáról sem. Erre vonat
kozólag is megtettük már az előintézkedéseket.

A többtermelés egyik főfeltétele az okszerű 
talaimivelés. A Veszprémvármegyei Talajm i velő R. 
i  . fontos h iva t& t tö lt be az okszerű talajmivelés 
érdekében, ennek az intézménynek megerősítése 
áljából mindent el fogunk követni.

A gabonatermés fokozására különös gon- 
junk lesz, hogy a gazdák fokozottabb mértékben 
foglalkozzanak nagy jövedelmet hajtó és a háború 
következményeiben fontos, szükségleteket fedező 
kereskedelmi növények termelésével. Legfontosabb
nak tartjuk a len- és kendertermelést, már csak 
az olaj és vászon hiány pótlása érdekében is.

a  nagy dohányinség megszüntetése érdeké
ren feliratot intéztünk a pénzügyministerhez, hogy 
s háború tartamára engedje meg azt, miszerint a 
gazdák saját szükségletükre családonkint 20—20 

ígyszögöl dohányt ültethessenek.
A gazdaközönségnek teszünk fontos szolgá

ló t ,  ha elősegítjük a gazdaság viteléhez szükséges 
anyagok és eszközök könnyebb és olcsóbb beszerzé
sét, lehetővé tesszük a gazda terményének a fölös
leges közvetítés kizárásával való értékesítést. Eb- 
’ől a célból csatlakozunk a Qazdasági.Egyesületek

ÓVÁS!
JJ

Országos Szövetségének azon mozgalmához, hogy 
mi is létesítünk egyesületünk kebelében egy szö
vetkezeti áruosztályt és pedig a Magyar Mezőgaz
dák Szövetkezetének oly forma központi támogatá
sával, mint amilyen kapcsolat van a Hangya és a 
falusi értékesítő szövetkezetek között.

Nagy aggodalommal tölt el bennünket a szén- 
kéneg és rézkénpor hiány, mindent elfogunk kö
vetni, hogy a jövő esztendőre ne csak rézgálic 
szükséglet, hanem szőllőink fenntartása érdekében 
a szénkéneg és rézkénpor szükségletet is fedezze 
a kormány. >,

Rendkívül, fontos feladaTnak tartjuk szépen 
fejlődött állatállományunk fentartását, ugyanis állat
állományunkat a nagy takarmányhiány miatt ve
szély fenyegeti, közbenjárunk tehát"' a kormány
nál, hogy'Veszprém vármegyét úgy tekintse, mint 
takarmányinsége* vármegyét és megfelelő meny- 
nyiségü erőtakarmányt utaljon ki a szálastakar
mány pótlására.

Nagy súlyt helyez egyesületünk a jövőben 
is a szövetkezeti eszme megvalósítására, támogat
ni fogja a biztosító, értékesítő, fogyasztási és tej
szövetkezetek megalakulását, de különösen nagy 
súlyt helyez a tefazövetkezéték létesítésére, s e 
célból igyekezni fog megalakítani a Veszprémvár
megyei Tejszövetkezetek Szövetségét és ennek 
fentartásához államsegélyt kérünk.

Mindent elfogunk követni a közélelmezés 
megkönnyítésére vonatkozólag, ezért felajánljuk 
munkánkat a Veszprémvármegyei Élelmezési Rész
vénytársaságnak. Vállvetve óhajtunk ezen hasznos 
intézménnyel együtt dolgozni, s felhívjuk a gazda- 
közönséget, hogy már felebáráti és hazafias köte
lességből is terményeit ajánlja fel eladásra a 
Részvénytársaságnak.

Egyesületünk a jövőben is tanácsadó irodát 
tart fenn, hol a gazdák minden gazdasági kérdésre 
vonatkozólag felvilágosítást nyerhetnek. A Magyar 
Gazdaszövetség támogatásával a tél folyamán a 
vármegye több községében háborús gazdasági 
előadásokat is' rendezünk, hol meg fogjuk ismer
tetni a néppel a háborús kormányrendeletek lé
n y e g é t.

T ö r e k e d n i f o g u n k ,  h o g y  s e g íts é g é re  le g y ü n k  

a vármegyei közigazgatásnak, a törvényhatósági 
m u n k a b iz o t ts á g n a k  és mindazon bizottságoknak, a 
melyek a hadsereg, illetve a gazdák érdekeit kép
viselik.

A harctéren elesett hősök özvegyei és árvái
nak segélyezésére irányuló törekvéseket önzetle
nül és lelkesedéssel fogjuk támogatni.

A fentiekben vázoltuk azt a munkát, amelyet 
a jövő esztendőre megakarunk valósítani. Ha ösz- 
szetartunk, vállvetve dolgozunk, úgy törekvéseinket
még is valósith"afjűk~aTíaza, a hadsereg,
mivelő nép egy szebb jövője érdekében.

f ö l?

Jegyezzünk a 7. hadikSIcsönre.

H ÍR E K .
— Személyi hírek. Gróf Jankovich-Bésán 

Endre nagybirtokos, az Országos Közélelmezési 
Hivatal veszprémmegyei megbízottja folyó hó 10-én 
és 11-én Veszprémben tartózkodott, ahol közélel
mezési ügyekben folytatott tárgyalásokat a vár
megye főispánjával és a város polgármesterével. 
Gróf Jankovich-Bésán Endre Veszprémben tartóz
kodása alatt Rainprecht Antal dr. főispán ven
dége volt.

Dr. Komjáthy László Veszprém város pol
gármestere Rupert Rezső dr. főispáni titkár, a fő
ispán megbízottjának társaságában pénteken Gic- 
halhaiomra utazott, ahol gróf Jankovich-Bésán 
Endrét látogatták meg, akivel közélelmezési kér
désekről tárgyaltak.

— Rainprecht Antal dr. főispán " 
Isonzói balesetéről. Rainprecht Antal dr. 
Károly király isonzói balesetéről és szert 
megmeneküléséről napirend előtt a következő 
hatást keltő szavakkal emlékezett meg:

Napirend előtt Veszprémvármegye 
szivének hűsége, szeretete és alattvalói hód 
keres Hozzád utat dicső királyunk, IV. Károt

Amire a hűtlen ármányos ellenség teng 
és títáni erőkkel versenyző árja nem volt kfo 
hatalmadat, országaid nagyságát, nemhogy 
csökkenthétté, hanem ellenkezőleg utet volt | 
télén engedni győzedelmes vitézeidnek ItáUa 
darab földjére, —  azt a rengeteg hitszege 
megáradt, merészen száguldó Isonzó árjával t 
kárpótolni.

Hón szeretett uralkodónk folyó év nőve 
hó 10-én fel nem tartóztatható előnyömül^ 
kor, valamennyiünk által ismeretes módon, 
veszedelembe került hűséges vadászának az I 
örvényéből való kimentése közben csakn 
rohanó mély ár áldozata lett.

Csaknem fejedelmi mártírja lett azon ett 
eszmének, melyet uralkodói bölcsessége itthe 
irányit alattvalóinak a megérdemelt, több jo 
való felruházásakor, — de melyet az Isonzó 
mosott, beszakadt gátjáról ennél lóval töt 
nemesen érző hősi szivével, királyi életet a 
közvetlenebbül fenyegető valóságban szolgált, 
kor kísérete egy igénytelen, egyszerű tagi 
életét önfeláldozó és minden szódáiig tfe 
gyönyörűségesen felülszárnyaló módon meg 
tette.

Kék Itáliának nincs külön Istene! Az t 
enk is — magyaroké, IV. Károly él és uráli 
dicsőségesen I

Honszerető és királyhü Veszprémvárm 
hálásan tekint fel hozzád nagy Isten, aki t 
fiadat, a mi Atyánkat, koronás királyunkat, itt 
verhetetlen győzedelmes vitézek — fent éber 
angyalok seregével véded és díszíted!

Indítványozom: Veszprém megye törvén 
1 hőn szeretett királyunkattósága mai üléséből 

renesés megmenekülése alkalmából feliratilag 
vözölje és kérje a kormányt, hogy őszinte sz 
tétből fakadó hódolatteljes szerencsekivánaü 
trón zsám o lyá ig  juttassa.

— A polgármester a közélelmezési 
niszteri biztosnál. Komjáthy László dr. V 
rém város polgármestere a héten Rupert Rer 
főispáni titkár kíséretében fölkereste bir 
Jankovich-Bésán Endre gróf vármegyei közék
zési minisztert biztost, hogy vele a város T
sabb közellátási kérdéseit ismertesse és m< 
gyalja, A miniszteri biztos élénk érdeklődés* 
figyderamel hallgatta meg a polgármester ei 
{esetéseit a minden ügyben legmesszebb 
támogatását helyezte kilátásba.

— Számonkérőszékl ülés. A vára 
számonkérőszék folyó évi december hó 9-én > 
precht Antal dr. főispán elnöklete alatt ülést fc

— Kltflntetés. ő  császári és apostol, 
ráiyi Felsége legkegyelmesebbea adomány 
méttóztatott a Ferenc józaef-rtnd lovagkeret 
a hadidiszitménnyel és a kardokat: az elle 
előtt tanúsított vitéz magatartásuk tös kitűnő i 
gálataik elismeréséül: Ivan itt Dezső, a 17. r 
fölkelő gyalogezrednél beosztott, a várpalotai t 
véd csapatgyakorlótér állományába tartozó sz 
dós gazdászati tisztnek; a 3. osztályú katonai 
demkeresztet másodszor a hadidiszkménnyei é 
kardokat: az ellenség előtt tanúsított vitte ©a 
tartásuk elismeréséül: Csiszár Pál, a 4 t. n< 
honvéd tábori ágyusezredbeli főhadnagynak; 
osztályú katonai érdemkeresztet a hadidiszitw 
nyel és a kardokat, az ellenség előtt tanús 
vitéz és eredményteljes magatartása elismerés 
mitroviczai Spaics Sándor 7. honvéd huszárer 
beli ezredesnek, egy honvéd gyalogezred pár

RAjSttem , hogy az A I f a lo m  gyA rto lt
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az e‘>en»ég előtt Unusitott vitéz maga- 
ártái-i elismeréseit!: Báncs Emii, _a 7. honvéd 
hüszárezrednéi beosztott méneskarí századosnak 
j r, preisinger István, a 7. honvéd huszárezred l ’ 
honvéd huszárezredbeli tartalékos főhadnagynak 
rMgvselmai Mérey Pál és Scsáp Jenő a 4 !. nehéz 
honvéd tábori tarackosezredné: beosztott 7. hon
véd íibori ágvusezredbei! főhadnagyoknak, Herzl 
Kálsráf' és N agy  Imre 7. honvéd tábori ágyús- 
ezredJcii tartalékos főhadnagyoknak; elrendelni 
sséhéztatut, hogy az újólagos legfelsőbb dicsérő 
ejssrerés másudsz >r —  a kantok egyidejű ado- 
aáryőz.vu mellett tu d n i adassek: az ellenség 
s:vt u tas íto tt .vitéz magatartási elismerésem: 
f a -: j József 7. honvéd tábori agyusezredbeli fő- 
iiJitigynak i a legfelső d ic^ iiő  elismerés újólag 
a k r J  »x eií/ideji: adományozás.’ me.-eti —  iud- 
” ■ ja .ssek: Meehle Béla 7. k.;?\nd bibori ágyus- 

eretoeE *art. főhadnagynak és 'Vtí^ó Pál 41. 
h -véd tábori tü.-erezredhe:: tartalékos had-

nsgyr.ix.
-  M e g ye b izo ttsá g i tagvátaszrások. De-

cc: 29-c:. ■; v-.rme.-ve o; községében válasz
tant': megyeb-zotuágt r-g.,? és p_dig Dabrony 
k'ízs'goen Jói:ay-Ihász L o 's  d r ,  Nemesvámos 
lt’:zs?»bei’ G w  f-erenc d-.. V"-rHberértyközség
be;. C> ’/.■/:?.»; ( iy ií i 'i és L z i  .■.özs.gben Tóth Bá
ja : és Szllasba;ii.'3 kö/sh-ben Droppa Károly ei- 
níjk'e.e alatt. \

— A fő isp án  m egn yitó  beszéde a v á r 
megyei k ő z g y llé s e n . Rainprecht Antal dr. fő
ispán a vármegye közgyűlését a következő be
széddé! nyitottá meg:

Tekintetes Törvényhatósági bizottság!
Hideg decemberünket májusi szellő nyaldossa.
A termeszei ben beköszöntött a fagy, — 

ugyanakkor az emberi szivekben a m eleg /— a 
teremtő az életet adó, az emberiség termékeny, 
nagy. uira feltámadó, harmonikus, békés munká
jának már csaknem mindörökre elveszettnek vért 
kedves rügyeiből virágot fakasztó meleg.

Megértő készséggé1 és örömmel köszöntünk 
téged — hideg észas honából hozzánk érkezett 
napsugár!

Künn a csatatéren is becsületesnek, derek
nek ismertünk meg titeket Oroszország fiai. Szem- 
Ser. áflván veletek, jó! esett látnunk, érzenünk, 
hegy méltó ellenfelei vagytok a magy-irnak. Mél
tók vagytok arra is, hogy — ha Isten úgy akarta 
— gyermekeinknek, apáinknak dicső leikéről szá
moljatok be a minden seregek Urának.

Hisszük, hogy békejobbotok őszinte. És ezért
fogadjuk mi azt- n y íltan, szívesen:--------------------------

Az acél, a fegyver még nem suiy Ves/próm- 
megye fiainak. Ha k e ll: küzdünk hazánkért to
vábbra is vitézül, nagyszerűen. Küzdünk minden
esetre szép kárpáti határunkról megtakarított ener
giánknak a műveltnek csúfolt nyugat minden ör
döge ellen, megkettőzött lelkesedésével és készsé
gével.

És mégis örvendünk a gvdkos füstgomoly- 
ban, szeretteink friss hóval szeged vérpataki ai le
lett. egymást még mindig ezer darabra tépni akaró 
keseiyük között a Te látásodon — olajagas fehér 
galamb.

M illió és m illió anya, hitves, gyermek só- 
M a> az emberiségnek békés fejlődés után vá
gyakozó imája fehér színeden és szelíd természe
teden ugyan.nem' változtat, de szárnyizmaidnak 

úgy véljük —  mindenen uralkodni tudó erőt 
ad, hogy szüntelenül, állandóan és sebczhetetlenüi 
felettünk lebegve, a nagy Óceánnal is megbir
kózva, valóra váltsd azt a mindeneket megnyug- 
tatégondolatot, amit valamennyien és én is közeire sejt- 
ve> remény és bizalomtelies honfiúi érzéseim minden 
örömével üdvözlöm a tiszteit Törvényhatóság B-- 
zottságának hazafiui erényekben és p é d á s  türe
lemben olyannyira kipróbált tagjait e;, az tiiést
Megnyitom.

—  A  váro si szénelosztó b izo ttság  _ szá
mára megállapított 30 waggon porosz szénből 
még mindig semmit sem küldtek meg. K o m 
já th y  László dr. polgármester ezen a héten 
^ ’ in p r e c h t  Antal főispán utján újra megsür
gette a kiutalt mennyiség szállítását.

—  A d a k o z á s  a  fő isp á n t jó ték o n y  a lap ra . 
v2 angolkisasszonyok veszprémi „Sancta Maria* 
’^tézetének nemesszivü főnöknöje Ghimessy M iria  

-®J5ult_heíi. jótékonycélu kézimunka bazar jöve- 
W llé B ó l 2 U Ü " lW n H  ' Id tU id Ü ^  a ! /

főispán kezeihez a főispáni jóték')ny-asapra.

VESZPRÉMVARMEGYE

— A főispáni jótékony alap szétosztása. —  T ű z ifa  és c ipő a  szerén yeknek . Kom - 
Or R a i n p r e c h t  Antal főispán kezdeményező- jMhy László polgármester még az év eleién nő
sére megindított jótékony akció olyan eredménv- i hány száz gyennsknek cipőt szerzett bé. Ezeket a  
nyel iárt hopv a föicnini ía ií i, ^ , ,  -1 .  1 cipőket a városi hatóság Karácsonyra szét osz-e v ü iit  f l « g a 2  J ?  7  y össze-  taqa az arra szorult olyan szegény családok közt.
gyűrött összeg már meghaladja a 30 000 koronát. ,kiknek iskolába járó gyermekük van. A hetysxi- 
• varmegye főispánja úgy intézkedett, hogy az nén hölgyek fogják ellenőrizni és megállapítani, 
eudig gyűjtött összegből 6000—6000 koronát k ü l- ! h°gy Wk vannak olyan viszonyok között, hogy a 

dött Veszprém és Pápa r. t. városok oolirirmes- táin° ía,4sra valóban rászorultak. K o m já t h y  tereihez a devec-^ri • P ; g x x u László dr. polgármester tűzifát is fog beszerezni a
' f Ő M o S h L ?  ’  Y 8 *  ZirCZ‘ ) S°  3 szegények közt kiosztani. A tüzifJbeszerzésére

g- r íhoz pedig egyenként 2000 koronát vonatkozó tárgyalások most vannak folyamatban.
e J L u p t ?íemi  7  Pí PaÍ iitrás fflsz0,8abirái,10z -  A h e ted ik  hadikO Icsőnre a Veszprém- 
egytnkent ezer K-át utalt at oly rendeltetéssel, hofcy megyei Takarékpénztárnál f. hó 14-ig egymillió
é i az összeg a varos illetve a járás hadóavonuít- liatszáztizenötezerhárontszázfttven koronát jegyeztek, 
jai ínségben levő hozzátartozóinak segélyezésére — A Közgazd. Bank és tkp.-nál

■ fnrrliHacáb. A . . 1 "  . . . . . .  .ordittassék. A főispán: leirat hangsúlyozza, hogy 
ez az összeg a segélyre valóban rászoruló hadi- 
ssgéiyesek illetve azok között osztassák fel, akik
nek eltartó hozzátartozóik hadban vannak bár, de 

i segélyt, noha arra vaMban rászorulnak, nem kap
nak, mert aki után a segély járna, tényleges szol
gálati idejét tölti. A felosztásnál különös szem-

fÍgye!7 ? e *  w » on“ «  i -  A v illam os v ilág ítás  Veszprém város-
í’vprmckck- « i 7 nS/  má ' az elíá’a<ian' bán továbbra is éjfélig korlátozva fog maradni,
előirtó /  3 • ái cg ®2S‘Kl aHap° ,a’ 2‘. a z >mert a kért és kiutalt nyersolaj mindeddig sem
eltartó katonát szolgálati idejének tartama, illetve ;
az, hogy Jiősi halált halt-c vagy életben van ; 3 . 1 Z . , , , .  . .

(„zülo, testvér, s,o.) egészségi állapota; 4. egyéb u*j iskolában előfordult járványos betegségek miatt 
előre meg nem határozható különös méltánylást; a vármegye alispánja elrendelte a gyermekóvóknak 
érdemlő körülmények. Amint a leiratból láthatjuk,is a Szent István-uti iskoiának bezárását. Ebben 
a főispán mindenre kiterjedő figyelme ezúttal is !az üK>'b!*n a ván)si közegészségügyi bizottság i> 
arra irányúi. h „H  segélyezésben csakis azok r í - | ülés< * «  u r l ,n i M1Mn’ “ “  17’ en’ 
szMiíljenek, akik arra valóban re i szorulnak és ! , “  eiltély.,A .Közhivatali Kezelők

1és Dtjnokok Orsz. Egyesületének veszprémi kikre 
asra e id u h .^ .  ! sikerült kabarét estélyt rendezett f. hó 8-án a

— Városi közgyűlés. Veszprém város kép- 
. viselőiestülclc dec. 22-én, szombaton rendkívüli 
közgyűlést tart. A tárgysorozatban —  értesülésünk 
szerint ■— két rendkívül fontos ügy is fog szere
pelni: a színház városi tulajdonba étvételének s a  

i városfejlesztési programin egy részének megvaló
sítási kérdése.

—  Szilveszter-este az Ip aro s-kórben . A 
Veszprémi iparos kör Szilveszter-estét rendez, 
melyre^a lagoxat ezúton is meghívja az elnökség, 

í Vendégeket is szívesen látnak. Az estélyen felol
vasás is fog tartatni, melyről a részletes műsort

kath. legényegylet dísztermében. —  Az estély úgy 
erkölcsileg és anyagilag elsőrendű volt. —  Ber
talan László, a kör elnöke mindenekelőtt köszö
netét mondott a veszprémi káptalan és a 31. honv. 
gyalogezred pótzáhzlóaljparaiscsiiokságának a tá
mogatásért, amellyel lehetővé tette az estély meg
tartását s a közönség jóakaratába ajánlotta a sze
replők jóakaratu törekvését. A műsor számai egy
től-egyig azt bizonyították, hogy a szereplők mind 
rátermett mflértői a szépnek, úgy a férfi, m int a 
női szereplők elsőrendűt produkáltak. Ligeti Ilon- 

............  1(3 4s Szűcs Mariska magyar tánca pompásan ér
lapunk legközelebbi számában hozzuk. Tánc, m u -! vényesült, ép oly sikerűit volt Szűcs Mariska sza- 

1 h .................................... 1 vallata is. Vágó Minka énekszámai lelkes tapsotliix./ I^ iy  Jin-il/k d K -h i  fng ln»riilni
Az estély Zusclnnann János nagy éttermében lesz. 

i Esetlege; jövedelem a veszprémi hadbavonultak 
I segélyalapját illeti.
j —  Adom ányok a fő ispáni jó téko n y  a la p ra . 
!A főispán! jótékony alapra 1917. évi december 
I hó 7-tő' dec. 14-ig befolyt jótékony adományok: 
i 2 7 1. számit nyugtára 10 korona. 272. 10 K. 273.
! 10 K. 274. 30 K. 275. 10 K. 276. 20 K. 277.
! 10 K. 278. 10 K. 279.500 K. 280. 100 K. 281.
200 K. 282. 20 K. 283. 10 K. 284. 10 K. 285.

I 10 K. 286. 50 K. 297. 100 K. 288. 10 K. 289.
i 30 K. 290. 50 K. 291. 200 K. 292. 10 K. 293.
i 10 K. Összesen: 1420 K. Az eddigi kimutatások 
i szerint befolyt 30857 K 80 fill. A mai napig be
fo ly t összesen 32277 K 80 fill., azaz harmincket- 
tőezerkettőszázhetvenhét korona nyolcvan fillér.

í —  Veszprém  városfejlesztési p ro g ra m ja  
! rövidesen közel jut —  azt hisszük —  a megva
lósuláshoz, legalább alsó részében. Ismeretes ol- 

i vasóink előtt a városnak az a régi és komoly tö
rekvése, hogy a várost a jutási állomás irányában 
épisse ki. Ennek a tervnek pontosan kidolgozott 
részletei vannak, amelynek egyike a Gizella-térről 
a jutási országúira egy sugárút kiépítése, hogy a 
város centrumát a fő útvonallal közvetlen kapcso
latba hozza. Ennek az útnak létesítéséhez adja 
meg az első lökést Óvári Rerenc dr-nak az az 
indítványa, amely a szombati közgyűlésen fog 
íárevalíatni s amelynek lényege az, hogy a város 
vegye m?’  a PiHitz-féle, Bíró nővérek s a Tau- 
s'i=r testvérek tulajdonát képező három házat a 

vezeti ui utca kezdő részéhez. Az indítvány el-
. föladásával és keresztül vitelével elkészülne az 
ui utcza első harmada s összeköttetést kapna a 
belváros a kereszt utcán át a cserháttal. Hisszük,, 
hogy a közgyűlés az indítványt el fogja fogadni s 

m^gkpydúaíjia g ys zab á su js  sakat ígérő terv
megvalósítását.

5-ik aldal

a hetedik hadikölcsönre eddig 550 000 ko
ronát jegyeztek. — Az intézetnél életbiz
tosítással kapcsolatban igen előnyös felté
telek mellett részletre is lehet hadikölcsönt 
jegyezni. 1000 korona életbiztosítással kap
csolatos hadikölcsönkötvényre negyedéven- 
kint 14 K 60 fillér fizetendő.

váltottak ki a közönségből, Kerepeszky Piroska 
mély átérzéssel adta elő Inczédy László „Szökés" 
c. költeményét. Imre István és Rimpek Jenő nagy 
sikerrel adták elő Gyóni Géza „Csak egy éjsza
kára", illetve Hangay Sándor „Karácsonyi ének 
kis fiamhoz* c. költeményeket, ez utóbbiban a  
kis 4 éves Bertalan Margitka rendkívül bájos je
lenség volt a kis fiú szerepében, mint szőke fü r
tös fejecskéjével odasimulva hallgatta a meséld apa 
szavait. Kiváló komikus tehetséget árult el Táray An
tal, aki monológjával állandó derültségben tartotta a  
közönséget, mely a derűs percekért lelkes tapssal 
adózod neki. —  Legsikerültebb száma volt az 
estnek a két kis vígjáték, a „Katonásan" címűben 
Ligety Ilonka és Lubrincz Manczi, V inc ié Péter, 
Táray Antal, Szarka János és Horváth Kálmán 
pompás együttese elsőrendű élvezetet nyújtott, az 

i „öngyilkosok" címűben pedig Vaszindák Emmy, 
Szarka János és Táray Antal tartották állandó jó
kedvben a közönséget. A műsor utolsó száma : 
„Ritter von Zapucsek megtérése" különösen a 
színpadi rendezéssel ért el hatást, a benne sze
replők is lelkes buzgósággal igyekeztek szerepei
ket betölteni. Kiváló sikere Bertalan László és 
Lukácsy József buzgalmának és fáradozásának 
eredménye. A műsor énekszámait Sohadl Irénke 
kisérte Zongorán finoman és kellő alkalmazko
dással.

—  M é rle g  képes könyvelő , perfekt magyar 
.aémet levelező, a délutáni órákra irodai foglalko
zást vállal. Cím a kiadóhivatalban.

5 Éa o-kal kamatozó kettőszáz 
í veszprémi takarékpénztári részvény 
eladó. — Jó karban levő írógépet és  
wertheim pénzszekrényt vesz Szeme- 
rey János kereskedelmi és közvetítő-

a Veszprém, Rákóczi-utca 2.



■
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1917. decemtíer 16. VESZPRÉMVARMEGYE 6-ik oldal.

Hirdetmény.
A  Veszprémi Takarékpénztár igazgató

választmánya e hó 14-én tartott ülésében 
a régi, állandó betétek kamatlábát 3 Vv-ra, 
a folyószámla betétekét pedig 2 ^ F t -r a  
1918. év január hő 1-től kezdödöleg le
szállította.

Ezt azzal a megjégyzésset~iesszük

Uj ég használt fegy
fékét, pi^zcoljo^t ad ég Vegz

közhírré, hogy ügyfeleinknek jógában áll 
korábbi betéteiket e hirdetmény közzététe
létől számított 30 nap alatt felmondani s 
ellenkező esetben a kamatláb leszállításába 
beleegyezöknek fognak tekintetni.

A  betétek után járó tökekamat adói\ 
ű z  intézet viseli.

Veszprémben.
Szemerey János legyvcrkerêedő.

A Veszprémi Takarékpénztár',
Igazgatósága. J

C I a f lÁ  több fö ld b ir to k  Veszprém- és
k ld U U  vasmegyében. Több h á z  Vesz
prémben, valamint sző llő  és v il la  Balaton
almádiban, Balatonfüreden, Balatonkenesén 
és Somlyón. — Érdeklődők szives megkere
sését kéri Bokrossy Elem ér bankbizományos 
Budapest, IX. Kálvin-tér 10. Postafiók 183.

j&emefeg J. Vegzprém
vesz  é *  á ra já n la to t  k é rx

Füstölt szalonna, sonka 
és húsféle, sárga viasz 
és méz, dió, mandula;
— mindenféle gyümölcs, 
lekvár- és befőttek, tör
köly pálinka, — min

dennemű varia kráL—.—

—  Akinek szép kocsi vagy hintó ke ll, fölös
leges, hogy a fővárosba vigye vagy külföldi gyáro

soknak adja pénzét, mert V a r j a s  L a jo s  bognár- 
és kocsigyártó-mesternek Veszprémben, a Hoszszu- 
utca (nagyhid mellett) saját házában levő villany- 
erőre berendezett telepén olcsó áron kaphat igen 
szép gazdasági kocsikat, könnyühomokfutókat, 
vagy elegáns kivitelű h intókat A telepen — amely 
a  legújabb gépekkel van felszerelve —  gyorsan és 
kifogástalanul készitenek minden a bognár és 
kocsigyártó szakmába vágó dolgot s a tulajdonos 
dús raktárában szolid árakon lehet vásárolni 
mindent, áz egyszerű kocsikeréktől a legféyesebb 
ú ri h in t  ó ig . — Emellett javításokat jutányos áron 
eszközöl. A törekvő magyar iparos vállalatát o l
vasóink figyelmébe ajánljuk.

Névjegyeket
t e f l t n l i l n a

( •■ g y a rs a b b a n
la g a le a ib b a a

M ű it F9OR F. Whyvsysaáája VMiprás, SzataM«-Mr.

— E l a d ó  Veszprémben, a város leg
szebb helyén egy emeletes családi ház. 
Bővebb fölvilágosdást nyújt a kiadóhivatal.

lejátszottakat, vagy tö 
rötteket c s e r é l,  vagy 
k é s z p é n z é r t  is vesz

H a n g sze rk irá h ;U
országszerte  e lism ert e l
sőrendű m agyar hang
szer- és b e s z é lő g é p e k  

á ruházaB U D A P E S T ,1̂11., JÓZSEF-KÖRUT I5/v.
F ióküzle t: IX ., RÁDAY-UTCA 38.

Keresünk

t tx le ti k é p v is e lő k e t
ügynököket é t utazókat j u t a l é k  e l l e n é b e n ,  az ál
talunk gyártott ,,TO W -TO W <( cimü tisztitó és mosószer 

arusitáaa és forgalornbahozatala érdekében.
Ez a szer ruhainosás, tisztítás és súroláshoz kitü

nően alkalmazható anélkül, hogy hozza szappant vagy 
szódát pótolni kellene.

Amennyiben ezen tisztitószer, úgy a háztartás, mint 
ipar, kórházak és barakokban nélkülözhetetlen, következő
leg ezen szer oly fontos és könnyen árusítható cikk. amely 
fogyasztási áru, gyarmat-, festék- és más anyagáru-, dro- 
gueria-üzletekbe-nagyon jól beleillik. Ilynemű üzletekben 
gyártmányunk mindenütt könnyen és pedig wagy m « a y -  
n y ía é g b e a  á t ru a ith a t * .  Azoknak, akik ezen cikk iránt 
érdeklődnek, készséggel szolgálunk felvilágosítással úgy 
jutalék, mint eladási feltételeiak tekintetében és szívesen 
küldünk mintát és prospektust. — Ajánlatokat kérünk kö- 
vetkeaő cím ünkre:

I R ub in s te in  M á r to n  és F iai r . - t .  M akó ,
(Csanádmegye.)

T « l i u l á  I f t Á n v  fizetéssel azon- 
■ f l n u i v  l e a n j  nal fejyé íe íik .

FODOR FERENC kS nyvkereakad éab an .

— V e s z p r é m  város határában a 
fejesvölgyi dűlőben hat magyar hold föld 
eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt a ki- 
adóhivatal.

— V e s z p r é m b e n  a villasoron eladó 
egy adómentes négyszobás modern villa 
szép kerttel. Érdeklődök forduljanak- e lap 
kiadóhivatalához.

Kölcsönöket földbirtokra 70 °/e ér
tékig előnyös feltételek 

mellett szerzek. Bokrossy Elem ér Buda  ̂
pest, IX., Kálvin-tér 10. sz. Postafiók 183.

— E la d ó egy nagy saroktelek építkezés cél
jaira a vámosi-uti telepen. — Eladó továbbá egy 
murvabánya és egy homokbánya. — Érdeklődők 
forduljanak e lap kiadóhivatalához. • -•

Balatonmeiléki boroknak
adásvételét közvetíti és financirozza a Ba- 
latonfüred és Vidéke Takarékpénztár r.-t., 

Balatonfüreden.

T i s z t e le t t e l  t u d a tju k ,
hogy a „Siófoki Központi

T e j c s a r n o k o
megvettük.

Bárki másnál

e lő n y ö s e b b  fe lté te le k
m ellett vásárolunk

t - e - j “ € “t r

Árajánlatokat ké r: H a v a s i Vaj

válla la t S iófoki tejcsarnoka Siófok, 
vagy központja K a p o s v á r .

— Csiga és kagylógyüjtemény. műkedvelő 
félszázados gyűjtése, értékes ritkaságokkal, előnyős 
áron eladó. Érdeklődők forduljanak e lap kiadó
hivatalához.

— Eladó ház. A Galamb-utca 2. sz. ház, 
áll 4 szobából, előszobából, konyha, kamra, pince 
és mosókonyhából, — eladó. Érdeklődni lehet dr 
Horváth Béla v. főjegyzőnél.

Hadikölcsön jegyezhető orvosi vizsgá
lat nélküli életbiztosítással kapcsolatosan 
18 évestől 55 éves korúak részére. A  biz
tosítások a harctéri szolgálat alatt is érvé
nyesek. — Bővebb felvilágosítás nyerhető 
az Első Magyar Általános Biztosító Tár
saság veszprémi főügynökségénél, Szabadi- 
utca 3. szám.

— Házvezetőnő ajánlkozás. Egy tisztes
séges, középkorú német származású leány, aki k i
tünően főz s a háztartás minden ágában jártas, 
alkalmazást keres idősebb plébános urnái vagy 
házaspárnál szerény fizetés mellett, főleg jó  bá
násmódot kér. Ajánlatok e lap szerkesztőségéhez 
intézendők.

ül
V'í
ÍS
Ül

Laptbtajdooo* HorváA Rezső dr. Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájába! Veszprém.
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