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A hflIflflP KlfllllIflP értékeket rejtegető testvér-szomszéd adottság gazdasági jövendője el sem képzelhető anél-
WUiyoiBIIlByjHr mellett, mintha sem ők, bolgár testvéreink, sem kül, hogy a két testvérnép, közösségi szükség-
■  ■ x  ■ i  mi, magyarok, nem lettünk volna ráutalva arra, Jeteinek kielégítésénél, egymás érdekeit kölcsö-
I C 8 I v 6 r i S C y i  hogy rokontalanságunkban egymás kezét keres- nősen figyelembe ne vegye.

A  solr îsz sü k és megfogjuk s hogy egymás előnyét M agyarország fejlettebb ipara és keres-
A történelmi magyar iskola mind g híven, 8zolgá|juk. kedelme, normális körülmények között fejlettebb

kitartóan es meggyőzően állást foglalt a bol- . né.r>-wna-,Aá\\**AL0m l̂ ii i
gár-magyar fajtestvériség mellett. Mióta csak Áldásos m unkát végeznek tehát azok. akik P .vpJ fíni_rn l kapcgoIat5)t. és
oknyomozó történelmi vizsgálódás szántogatta a mull m ulasztásait pótolni akarják s akik élet- ... £  * J í u  ' Bu,géna a
és gyomlálta a különböző népek történelmi céljukul tűzik ki azt, hogy a két testvérnemze- “  d i á i é t  ’ " yT  ,
múltját és történelmi fejlődését, azóta egyre tét minél közelebb hozzák egymáshoz. Egy gyö- azonbfln u_v R u ltlsriA b^  «
mélyebb és mélyebb barázdát szántottunk amel- nyörü irodalmi m unka: Szilády Zoltán „Bul- ffVermekeinek mint Mnovftrnr«»Aar« ^  k . P
lett az igazság mellett hogy az  őshazában gária“ c. illusztrált munkája nemesen szolgálja ^  * e l m ^  M a g y a ro ra to  a  bulgár
k ö U s  tö rzsbő l'% ö 7 k ia z ^ é le "  fája a magyaí ezt a c é lt.  Szilády Zoltán Írói vállalkozása, a T s . ^ r i s é . u t m L  E C
és bolgár testvérnépnek. Történelmi küldetésünk hogy még közelebb hozza a két testvérnépet s C8önösen Nem lesz minrlia ilv nvnm«wtn
volt, hogy a Kelettel szemben védenünk kel- hogy m unkáját gyakorlati eredmények koronáz- -i- sorsa s a  Bazdnsócri tehetetUnséa íq  mn7.
lett a Nyugatot. Viszont területi és állampolitj- zák, könnyen érthető feladat, mert hiszen tárt du |a tjan8á g állapotából ki kell léonünk sakkor
kai kapcsolódásunk, amely szerint Ausztria ol- kapukat talál a  magyar szivekben, amely tárt
dalán  mindig egy középeurópai de még inkább kapukon keresztül minden bolgár ügynek sza- |eend Szj|á(fyy Zo„án mungkéja “nnek aV jöven.
nyugab tendenciának kénéit hodojnunk elzár- bad bejárata van. dőnek szolgálatában áll s tökéletesen elérte
tak attól, hogy a  megertes es az ertekeles ere- Közös a  szárm azás, közösek az életutak, az . a  céliát hntrv n hnloár-mnovAr í. áo
jéve! tudjunk foglalkozni azokkal a kapcsoló- amelyek a  két népet Európa felé vezetik közös a mind ennápi élet problémáéi köLé emeltessek
tokkal, amelyek a  közös szárm azás és kó- történelmi korszakban vettük tel a  keresztseget. s a  bolgár-magyar testvériség inkarnációja be-
zös fajiság révén vonzottak a turáni test- a  királyaink és királyné asszonyaink gyakorta teljesüljön. (s)
vérnépekhez. Külpolitikánk, Ausztria jársza- J voltak a két testvérnép trónjának urai. közösek _ ^ =
tagjára fűzött s négyszáz éves állami (kő- i voltak szokásaink és népűnnepségeink, a lelki
zösségünk alatt nem járhattuk azokat az tulajdonságaikban és megjelenésükben egyfor- T u l r n l l íM ír iv l i I I  n é n m i í v n l i t c
utakat, Jamelyek a teslvérnépekhez vezettek mák voltak a  bolgár és magyar hősök, mint A on U la lH ilV IIll Ilt p i l l lIV c lc H
volna. Így történt, hogy a balkáni konfliktust ahogy a  bolgár paraszt és ur arculata hason- V l í n i l h l f v á n i í h f t t l
követő békekötés alkalmával nem juttathattuk latos a magyar paraszt arculatához s a magyar © - ü  *
érvényre lelkünk vágyát bolgár testvéreink ér- történelmi osztály arculatának formájához. A Karnagyképző tanfolyam Veszprémben. A
dekében s igy Bulgária, a  nemes testvér meg- Rékócziak. a  Kossuthok. a  Toldy Miklósok Veszprémvárm. tskolánkiv. Népmüv. Bizottság mull 
bocsátásával borított fátyolt a közelmúltra s feltalálhatok a bolgár nép nagyjainak és törté- évi dalosünnepéiyeinek tapasztalatai alapján jan. 
lelki sugallatát követve lett részese a  világhá- nelmi kiválóságainak sorában. Az uj kor közös 4. és 5.-én jólsikerüll, kétnapos karnagyképző 
ború alatt annak  a  világégésnek, amely két I történelmének két jellegzetes megnyilvánulásé- tanfolyamot rendezett Veszprémben, a polg. isko
lából rn osztotta a világot. Bulgária a  mi olda- val lehet valójában igazolni azt, hogy mennyire libán, a kultuszminiszter anyagi támogatásival, s
lünk mellé állt. kívánatos a két testvérnép gyakorlati egybe- azon a megye területéről 29 karnagy jelent meg.

A történelem tehát szívesen áldozott a  fonódása. A magyar népnek ki kell építeni tör- Szokolszky Rezső kir. tanfelügyelő, az IKN. Bizott- 
bolgár-magyar testvériség oltárán, viszont a  : ténelmi hovatartozásának összes stációit s e ság ügyv. elnökének lelkes megnyitója után Gaál 
gyakorlati élet úgy száguldott el a rendkívüli I stációk elseje Bulgáriában van. A magyar nép Sándor királydijas karnagy, tanfolyamvezető kezdte

veszettül csahol. Ej, mi történhetik itt ? Az asszony mert nem vagy idehaza, én meg nagyon eltalálok 
l á í i n q l ő f t  M i k t t l á q f l  pöröl, élesen, nagy kiabálva, érthetetlenül és mel aludni. Felébredek, hideg van, az ajtó nyitva.

J a l l U o n a  l u r n u i a o a .  telte vékony szoprán hang visit. Jánoska bömböl, nincs a gyerek. Kijövök, hát a gyerek itt ül a
Irta Végit Fireno. A gyereket rakják, még pedig erősen. Amint a kút- konyhában, minden kiforgatva, mintha tolvajok

A kis állomáson éleset zihált a vonat és hoz ért, a kakas riadtan ugra-bugrái, tűzpiros ta- jártak volna, ő meg itt játszik a mozsárral, amit 
Csergő Demeter nekivágott a kopogós útnak. Mi- raját kapkodta s bolondította a kendermagos, ga- én tegnap szidoloztam, az üvegtálat majd elrepisz- 
kulás napjának reggele volt, Csergő sietett haza, tyás tyúkokat. Bodri elhúzta a tulajdon, ládából tette és minden pénz ott volt nála. Kirámolt min- 
hogy a nehéz éjjeli szolgálat után mielőbb meg- épült vackát, annyira ugrándozott és csaholva vo- dent a szekrényből.
pihenjen a kis barátságos házacskában, ahol az nitolt. A malacok rettenetesen orgonáinak az ólban, — A Jánoska ? — hitetlenkedett a férfi, el
asszony, meg a gyerek talán még aiszik is. mint mikor a mise végén a kántor megnyomkodja nem tudta képzelni, hogy mi ütött a gyerekbe, hogy

Nem ment a rendes utón, rátért a barázdára, valamennyi sípot. mászott fel a gyerek a konyhaszekrény üveges
olyan kiadós fagy volt az éjszaka, hogy nem kel- No, itt valami nagy baj lehet. Demeter úgy tetejéig. Hanem tény, hogy két cserép tojáslartó
lelt félni a sártól. A kutakat már szalmával von- lökte be az ajtót a lábával, a kilincs álkapcája ki- eltört, egy pálinkás pohárnak a talpa kicsorbult, 
ták be, a lovak gőzölögtek a meghajszolt test ki- ugrott a rúgástól. a fehérre olajozott szekrény fenekestől felforgatva
párázó melegétől, Demeter húsos arcát Diára csípte — Hát illik ez a lárma Miklós nap reggelén ? a konyhában.
a metsző hideg, bajusza deresen fehérlett az orra — ripakodott rá a gyerekre is, az asszonyra is. — Éppen ez az, ő Is azt mondja, hogy nem
alatt. De azért vidáman ment, kényesebbik, jó — Qyere csak, apja, rakd meg a fiadat I ügy ő volt. hanem a Mikulás,
csizmájával merészen rálépett a rögök közé éke- hazudik, mintha olvasná, rosszalkodik hajnal óta, Demeter csitította az asszonyt, rakjon csak
lődő pocsolyák jéghártyájára. A jég megrepedt, mintha az ördög bujt volna bele I vissza mindent, majd aztán elintézi a dolgot a gye-
csillingelő csörrenéssel tört össze sarka alatt, ez a Jánoska arca lángolt az elkeseredéstől. A rekkel. Avval nekifogott a mosakodásnak, úgy,
jégtörögelés olyanforma vidám hangulatot kelteti, gyerek lázadóan állt apja elölt, megkinzottan sze- ahogy az éjjeli szolgálat után szoktak. Amint reg- 
mintha mulatozás közben poharakat csapdosna a pegelt, de minden félelménél nagyobb volt az gelre kerül a sor, az asszony bemegy a kamrába 
földhöz. izgalma es kétségbeesetten védte igazát: kenyérért. Megbotlik a iába valamiben, fölveszi.

A falu előtt, a domb tetején, már látszott a — De igen, itt volt a Mikulás és nekem Nehéz bot, ólmosvégü, ijesztő szerszám. Hát ez mi ?
kis fecskerakotl ház fehér fala, rózsaszín cserép- adott mindent hogy játsszak vele... Demeter is odalép, mindketten megdöbbenve
teteje s a tűzfalon olt ékeskedett az ismerős fel- — Hajnal felé felébredek arra, hogy a gye- nézik a nehéz szerszámot,
ié á s : Párisi Divat". Demeter kinyitotta a táská rek nincs mellettem, — mesélte az asszony oda- — Idegen járt itt, semmi kétség! Az egyik
ját, kivette a piros szalaggal átkötött ágbogas vir- kinn a konyhában, mikor Demeter már a sarokba sarokban elszórt kénes gyufa, ilyet sem használ-
gácsot s jót suhintott vele : — h e j! psrancsolta Jánoskái és rázárta a szobaajtót, — nak Csergőék házában !

Elhallgatott ■ ugylálszik, fönn vannak, a ház- még mondom az este, mondom, nem veszek be Demeter izgatottan kutat tovább: az ajtó
ból hangok hallatszottak, még a seszinü Bodri is egy egész gramot abból a rongyos aszpirinból, alatt, a küszöbnél feszitővas, az ajtó szárnya alul
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meg előadásait, amelyek főként a talusi dalárdák 
megszervezésére, a karok kiválasztására és művé
szi kidolgozására vonatkoztak. Dr. Pataky Mária, 
a minisztérium népmfiv. ügyosztályának kiküldötte 
a magyar zene és ének töitínelmi fejlődéséről, 
valamint az ikn. ének- és zeneoktatás feladatairól 
tartott magas színvonalú é3 hallgatók nagy érdek
lődésével kisért előadást. A tanfolyam hallgatók
4.-én délután a királydijas Veszprémi Dalegyesü- 
sület gyakorló óráját hallgatják meg, este ajváros- 
háza tanácstermében pedig a dalegyesület szépen 
sikerült hangversenyt rendezett részükre. Szokolszky 
Rezső a bizottság, Holler Konrád bársonyosi 
bencés-plébános pedig a hallgatók nevében mon
dott köszönetét a dalegyesületnek a művészi és 
tanulságos zenei élvezetért. A tanfolyam 5.-én d. u. 
ért véget és Szokolszky Rezső zárószavaiban kö
szönetét mondott a hallgatóknak, akik magyar 
dalszeretetükből a súlyos gazdasági viszonyok 
ellenére anyagi áldozatok árán is megjelentek, to
vábbá Pataky Mária, Gaál Sándor előadóknak és 
Rhosóczy Rezső népműv, titkárnak, aki a szerve
zés munkáját végezte nagy körültekintéssel. Az 
IKN Bizoitság vezetőségének pedig a tanfolyam 
megszervezésért Sebestyén Ferenc nagykamondi 
tanító mondott köszönetét.

Iskoldnkivilli népművelés Dégen. A község 
értelmiségének odaadó összműködésével megalakult 
ikn. albizottság a télre főleg gazdasági ismeretek 
terjesztését tűzte ki célul. Az előadások még de
cemberben megkezdődtek. Karfner János plébános 
ünnepélyes megnyitója után Sági István oki. mű- 
kertész a gyümölcstermelésről tartott közvetlen 
előadást. K. Kiss Kálmán ref. vezető-tanító mélyen 
szántó előadást tartott a magyar nép családi éle
téről. Dec. 8.-án az albizottság diszelnöke. gróf 
Fe3tetich Sándor nagybirtokos, orsz. gyűl. kép
viselő tartotta meg széleslátókörü, átölelő előadá
sát „A világgazdasági vá'ság cs mezőgazdaságunk 
helyzete" címmel s a mintegy 200 főnyi, feszülten 
figyelő közönség viharos tetszésnyilvánítással kö
szönte meg az időszerű fejtegetéseket. Dzc 10-én 1 
Tóth György intéző „Állattenyésztés és t ágyaké- I 
zelés- címmel a gazda téli leendőiről beszélt, majd 
dr. Heiczinger János orvos, előadásvezető az 
egészséges ruházkodásról é3 lakásról tartott elő
adást 120 hallgatójának. Szabó István jószágfel-

behorpadva, az idegen látogató alul emelte meg 
meg az ajtót, a kulcsot kilökte s álkulccsal nyi
totta ki. A sperhakni ott volt szintén a földön.

— Furcsa egy Mikulás járt itt.
Lassan-lassan tisztázódott a rejtély; betörést 

kísérelt meg valami csavargó a kis házban, a fa
lun kívül. A gyerek föl ébredt, azt hilte, hogy a 
Mikulás neszez óvatosan a konyhában, kijött, de
hogy aztán mi történt...

— Meg is ölhetett volna bennünket! — si- 
ko'tolt az asszony, majd elvágódott az utólagos 
ijedtségtől, aztán észné'kül szaladt a szobába, ma
gához kapta Jánoskát, aki mindebből csak annyit 
értett, hogy mégis csak neki van igaza.

— Kisbogaram, te, nem ijedtél meg? — 
Jánoska boldogan nevetett, majd tünedező sirás 
közben szüppögve mesélte:

— Á, pedig először nagyon mérges volt 
ám, forgatta a szemeit, de aztán én meg mondtam, 
hogy jó gyerek vagyok, azokat nem bánija a Mi
kulás, aztán odaadott mindent, amit a konyha kö- 
zepire rakott és elment, még én szóltam a Bodri
nak, ne bántsa, meit ö a Mikulás...

Demeter átkarolta az asszonyt és agyereket, 
elővette a táskájából a cukrot, igy álltak a kis 
konyhában valamennyien, a véletlen veszedelem
ből szabadult uj boldogságban. Odakint elcsönde- 
sült az udvar, a nap sápadtan ragyogott a homá
lyos égen, a kakas éleset, vidámat kukorékolt, a 
malacok szelíden fújtattak az ólban, a sivalkodá- 
suk letompult és lágy kórusba olvadt össze... 
Miklós nap reggelt volt.

ügyelő, bemutatással kisérve, a baromfitenyész
tésről, Mühl Nándor főkeitész a konyhakertészet
ről tartott előadást a 100 főnyi, főleg női hallgató 
előtt. Dávid Károly közs. főjegyző „A közigazga
tás és az élet" c. előaőásában nagyszámú hallga
tójával megismertette azt a bonyolult gépezetet, 
amely a falusi embert, maid minden életnyilvánu- 
lásában a bölcsőtől a sírig elkíséri, gyámolitva, 
védve, de ha kell, fékezve. Dr. Zsembery Jenő v. 
főikolai tanársegéd, állatorvos a fertőző állatmeg
betegedéseket és az ellenük való védekezést ismer
tette nívósán, de könnyen érthetően, majd Karfner 
János plébános a magyar nép csúnya szokását, 
a káromkodást ostorozta találó szavakkal 130 fő 
hallgatósága előtt.

Gecsén is igen szép eredménnyel folynak a 
népműv. előadások Győrffy Zolán ref. lelkész ve
zetése alatt A nagyszámban megjelent hallgató
ságnak Nagy Gyula Magyarország történelméről, 
Győrffy Zoltán Petőfi Sándor, majd Berzsenyi 
Dániel életéről és költészetéről, dr. Vogl Sándor 
állatorvos pedig a seitésbetegscgekről tartott nagy 
figyelemmel hallga'ott előadást.

Városi közgyűlés Veszprémben.
— A város olcsó Speyer-kötvény vásárlásá

val fedezi a  régi Speyer-kölcsönt. —
Szerdán délután Veszprém város képviselő

testülete rendkívüli közgyűlést taititt dr. Berky 
Miklós polgármester elnöklése alatt. A kicsiny 
tárgysorozat egyetlen fontos pontja a város á tál 
annakidején fölvett Speyer-féie dollár kölcsön tár
gyában lebonyolítandó t anzakció ismertet áse volt. 
A javaslatot a polgármester isméit itt; rövidesen, 
majd részletesen Szigethy Ferenc főszámvevő re
ferálta. A javaslat szerint, tekintettel arra, hogy 
Veszprém városnak az u. n. Speyer-kölcsönből kifo
lyólag még 91.000 dollár, vagyis mintegy 520.000 P

Egy számmal kisebb cipőt
h ordok kényelmesen, 
amiéta minden nap meleg 
lébflirdöt veszek, amelyben 

előzőleg egy evőkanálnyi

Szent Rókus Lábsó t
feloldok. Ezáltal megőrzőm 

lábaim karcsúságát, szépségét és könnyed 
járását, 2

adóssága v an ; tekintettel továbbá arra, hogy 
eme kölcsönkötvények ma a névérték 27—30 % -án 

i beszerezhet ők, az 520.000 P ős adósság fedezésére 
vásároljon a város 520.000 P (91.200 do'lár) név
értékű Speyer-kötvényt 127.000 P ért, aminek foly
tán az a helyzet ál) elő, hogy lesz ugyan a vá
rosnak 520 000 P-ős tartozása, de ezzel szemben 
lesz ugyanennyi követelése is. így tehát a város 
körülbelül 400.000 P-t nyer. Welty Miklós hosz- 
szabb föhzólalásban pá tolta a javat htot, annál 
is inkább, mert soha nem lesz még egy hasonló 
kedvező alkalom, hogy a város ily o'csón meg
szabaduljon nyomasztó adósságából. Az egyesült 
bizottságok javaslata é hímében ugyanis ez a vá
sárlás semmi terhet sem ró a városra, mert elég
séges bankbetétje van, amelyből a Veszprém 
Takarékpénztárnál kereken 35 000 P t, a Veszprém- 
megyei Takarékpénztárnál 26.000 P-t, az Egyház- 
megyei Alapítványi Pénztárná’ 26 000 P-t és a 
Veszprén és Vidéke Hitelszövetkezetní 1, mint az 
OKH tagjánál 4000 P betétet mondanának föl. A 

| kérdéshez még dr. Karsay Sándor és Súly László 
szólt ik hozzá, majd a közgyűlés a javaslatot egy- 

| hanguhg elfogadta. — Ezután több kisebb adás- 
! vételi ügyet tárgyaltak le.

E L Ő A D Á S O K . S Z Ó R A K O Z Á S O K .
A Katolikus Kör férfi vacsorája. A Veszp

rémi Róm. Kát. Kör szombaton este rendezte 
az elsőt szokásos farsangi férfi-vacsorái közül s 
ezalkalomra egészen megtöltötték az egyesület he
lyiségét a szép számban megjelent köitigok. Va
csora végezte /el dr. R sdványi Viktor apátkanonok, 
egyházi elnök az egybegyűltek feszült figyelme 
közben beszédet mondott „A jelen krízis a hit 
világánál" címmel. Példákkal illusztrálva fejtegette, 
miképen kell az öntud^.tjs katolikusnak a jelenés 
a jövő súlyos megpróbáltatásait, a nélkülözéseket 
stb. fölfogni és magasztos szellemmel világított 
reá arra a nagy erőforrásra, amit a katolikus ke
resztény hit, a Krisztushoz való tántoríthatatlan 
ragaszkodás minden időben nyújtott és nyujihat 
a föltornyosuló nehézségekkel szemben. A nagy
hatású, mély benyomást kelteit beszédet a jelen- 
voltak lelkes tetszéssel fogad'ák s az illusztris 
egyházi elnököt melegen ünnepelték. — A kör 
febr. 8.-án húshagyó mulatságot, márc. 12.-én 
pedig böjti teaestét fog rendezni.

Előadás az Izraelita Nőegylet jótékony 
teaestélyén. Azoknak a jótékonycé u teaesléknek 
a sorában, amiket a Veszprémi Izr. Nőegyl.t tag
jai folytatólagosan, de fölváltott háziasszonyi tiszt
séggel rendeznek a szegények megsegi'ésére’ia 
Keresk. Kaszinóban, a múlt szombaton dr. Réthy 
Edéné, dr. Bognár Jánosné, Földes Lajosné, Mül- 
ler Oszkárné és Weisz Rezsőné urhölgyek fejtettek 
ki nemesszivü buzgóeágot, s a kaszinó nagytermét 
egészen megtöltötte a nagyszámú közönség, amely 
küzött ott vo’tsk a meghívott keresztény nőegye
sületek képviselői is. Az est keretében Moór Jenő, 
a bpesti Keresk. és Iparkamara iparosztályának 
vezető titkára, fölkérésre, igen nívós előadást tar
tott „Divat és a korszerem" címmel, amelyben az 
ó-kortól kezdve napjainkig, lebilincselő, sokszor 
derűs humorral fűszerezett modorban azt fejtegette, 
kogy a divat, és pedig nemcsak a ruha , hanem a 
társadalmi és politikai stb. divat is a korszellem 
szerint változik. Persze, a legelső helyen áll et:kin- 
tetben a női divat, mert a nő cé’ja mindig a férfi 
magához bilincselése. A lovagkorban, amikor a nő 
eszményi piedes2tálon állott, a testet idegen sze
mek elől teljesen eltakaró ruha volt a divat Vi
szont a háborúban eldurvult és csak drasztikusabb 
hatásokra reagáló férfit csak a mindjobban túlzott 
dekoltázzsal tudta lekötni a nő, de ez a helyzet 
már ismét javulóban van. igen hatásosak voltak a

Trianon e’lenvaló divatról elhangzott hazafias sza
vai, végül arra hívta föl az asszonyok*- s leányo
kat, hogy csináljanak divatot abbéi, hogy meg
segítsék a nyomorgókat és szenvedőket, megvigasz
talják a csüggedőket és hogy a hitnek, reménynek 
és optimizmusnak derűjét varázsolják a telkekbe 
a mai súlyos gazdasági válságban. Az egybegyűl
tek az előadót viharosan ünnepelték, majd a házi
asszonyok figyelmes irányításával ielszolgáli jóté- 
konycélu tea mellett a késő órákig kellemesen el
szórakoztak.

A Piarista Diákszövetség vacsorája. A
Veszprémi Piarista Diáksővetség szerdán est; jól 
sikerült összejövetel; rendezett a menza helyiségé
ben és azon vidéki lagok is szép számban jelen
lek meg, s többen borral (Debreczenyi Gyula, 
Tóth Lajos) és nyulakkal járn tak a vacsorához. 
Debreczenyi Gyűli nemestördemici plébános nagy
hatású beszédben fejtette ki a szövetség cé’jait s 
foglalta össze irányadó eszmét, majd pedig a 
magyar föld és magyar nép megismerésének fon
tosságára mutatott rá az erős nemzeti érzés szem
pontjából. Még dr. Kuntzl Ernő zirci ügyvéd mon
dott nagy tetszéssel fogadott beszédet.

A MOVE jelmezes teaestélye. Nagysza
bású jelmezes teaestet rendez a Move Veszprémi 
Spoit Egyesület január 16.-án, szombat este 9 óra
kor, a Kát. Kör emeleti helyiségeiben. A teaestélyre 
belépődíj 1 P, amelyben már a tea ára is bent- 
foglaliatik. Jelmez nem kötelező.

A MANSz műsoros teadélutánja. A
Magyar Asszonyok Nemzeli Szövet:égének veszp
rémi csoportja január 17. én, vasárnap d. u. 5 órai 
kezdettel műsoros teadélutint rendez székházéban 
(Kossuth Lajos-u. 40 ), amelyre tagjait és az ér
deklődőket szeretettel meghívja az elnökség. A 
műsorban közreműködnek: Kovács Dicuka ur- 
leány, továbbá Szabó Sándor törvényszéki tanács
elnök és Csányi László százados. Egy tea ára 
süteménnyel 50 fillér.

A Keresztény Tisztviselőnők műsoros 
előadása. A Keresztény Tisztviselőnők Veszprémi 
Egyesülete jan. 17.-én, vasárnap este 6 órakor a 
Kát. Körben ismét iskolánkig üli népoktató előadást 
rendez, amely kellemés műsorral lesz kapcsolatos. 
A nagy érdeklődést fokozza, hogy Horváth Dénes 
a külföldi missziókról vetített képekkel kisért elő
adást fog tartani.
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A Petőfi-kör műsoros estje. Kitűnően si- 

keittlt műsoros est't rendezett vasárnap este a 
veszprémi Petőfi-kűr. Az igen nagy számban meg
jelent tagokat és vendégeket Bognár Kálmán építő
mester, elnök üdvözölte, majd Bognár Idus szavalt 
egy irredenta-versei, s hatalmas taps köszöntötte 
a kitűnően szavaló kis'ányt. Ezután következett dr. 
vitéz Molnár János adóhivatali főnöknek értékes 
előadása ,Az adófizető polgár jogai és kötelessé-

gei* cimmel. A több, mint másfél óráig tartó, le- 
ilincselő előadásban az adófizető polgár apró- 
cseprő adóügyi kérdéseire a legkimeritőbb is  leg

jobb felvilágosilást megkapta, s ezért az előadót 
viharosan ünnepelték. A műsor utolsó számaként 
Kalauz József levente adott elő igen jól sikerült 
szavalatot. Bognár Kálmán kedves szavakkal kö
szönte meg a szép előadást és a megjelenteknek 
a meleg érdeklődést.

Az Iparoskor kulturestje. A Veszprémi 
Iparoskör, amint már jeleztük, jan. 17.-én, vasár
nap este 8 órakor saját helyiségében (vitéz 
Bakonyi-vendéglő, emelet) rendezi harmadik kultur- 
estjét. A szociá is kérdésekről előadást fait dr. 
Oludovácz József hittanár, Szóka Imre pedig saját- 
szerzésü dalait adja elő, stb. Kérjük ezen kedvesnek 
ígérkező kulluresten minél nagyobb siámhan meg
jelenni szíveskedjenek. Belépődíj nincs. Elnökség.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni őrök Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

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

gyáspüspök csütörtökön Budapestről hazaérkezett 
Veszprémbe. — Dr. Kenessey Pongrác, vármegyénk 
főispánja, csütörtökön, hivatalos ügyei elintézése 
végett, Bpestre utazó t, ahonnan pénteken délután 
érkezett haza.

— Vidéki olvasóinkhoz. Mivel reájötlünk,
hogy egyes vidéki olvasóink lapjához legutóbb 
tévedésből nem csatoltunk befizetési lapot, ezt 
most pótoljuk. Kérjük ókét, úgy azokat is, akik 
már megkapták a befizető lapot, hogy előfizetései
ket a lap zavartalan küldése érdekében mielőbb 
megújítani szíveskedjenek. A kiadóhivatal.

— Papi konferencia. Jan. 18.-án, hétfőn 
este 6 órakor a veszprémi püspöki palota nagy
termében, a megyéspüspök felkérésére, Horváth 
Lajos felsőörsi prépost papi konferenciát tart.

— Ravasz László református püspök 
előadása Veszprémben. A Protestáns Irodalmi 
Társaság vidéki előadásai során február 7. én 
Veszprémben rendez nagyobbszabásu irodalmi elő
adást, ami este pontosan 7 órakor fog kezdődni a 
Petőfi-színházban. Amint éitesülünk, az est kere
tében való előadásra sikerült megnyerni dr. Ravasz 
Lászlót, a dunamtlléki reformátusok nagynevű, 
aranyszáju püspökét, akinek veszprémi szerep
lése előreláthatólag óriási érdeklődést fog kelteni. 
Az előadók között lesz még Aprily Lajos, a mo
dern magyar költészet egyik kiváló képviselője, a 
Protestáns Szemle szerkesztője is. A fényesnek 
Ígérkező est müsoiát most állítja össze a rendező
bizottság s az legközelebb nyilvánosságra kerül.

— A főispán a kisgyülésen adta át We- 
szely Tibornak a gazdasági főtanácsosi ki
nevezéséről szóló okmányt. Veszprémvár/negye 
törvényhat. kisgyülése szerdán délelőtt tartotta ren
des havi tanácskozását. Az ülés megkezdése előtt 
dr. Kenessey Pongrác főispán bensői égteljes, me
leg szavak kíséretében átnyújtotta dr. Weszely Ti
bor Ihász-pusztai földbiitokosnak a gazd. főtaná
csosi kinevezéséről szóló kormányzói okiratit. 
Kérte, hogy azt a szeretetet, amit a közügyek s 
azt az Önzetlen tevékenységet, amit a kisemberek 
érdekei iránt eddig is tanúsított, tartsa meg to
vábbra, és a kitüntetés kösse még jobban a szivét 
ehhez a vármegyéhez. A lelkesen megéijenzett 
Weszely Tibor hálásan megköszönte a főispán üd- 
vö;lését. Sosem kereste — mondotta — munká
jáért a jutalmat másutt, mint a lelkiismeretében, 
de jólesik neki az elismeiés és főleg az a szere
tet, amit annak híre e megyében és gazdatársai 
körében kiváltott. Ha Isten engedi, úgy, mint ed
dig, a jövőben is a demokratikus kiegyenlítődés
nek felemelt fejű, becsületes, szabad szóval való 
harcosa lesz. Az ünnepelt gazd. főtanácsost ezután

meleg ovációban részesítették a kisgyülés tagjai, 
akiknek a főispán, az ezévi első ülés alkalmával, 
a reménykeltés nemes szavaival kívánt boldogabb 
ujesztendőt Majd a lemondott Jakab Lajos helyett 
behivott Molnár János kisgyülési tagot üdvözölte, 
azután elrendelte a titkos szavazást a kisgyülés 
által kiküldött, u. n. .hetes bizott*ág“-ban ugyan
csak Jakab Lajos lemondása folyt in megüresedett 
helyre. A kisgyülés egyhangúlag Eötvös Sándor 
mezőszentgyőrgyi ref. lelkészt választotta meg a 
hetes bizottság tagjául. Ezu'án több városi és köz
ségi ügyet tárgyaltak le.

— Ángyán Béla a  parlament közjogi bi
zottságának a  tagja. Bpestről jelentik: Az egy
séges kormányzópárt szerdán este tartott értekez
letén a parlament közjogi bizottságának egyik tag
jául dr. Ángyán Béla ny. államtitkárt,a pápai ke
rület kivá'ó országgyül. képviselőjét jelölte.

— A műszaki és olajkereskedök hálája 
gróf Festetics Sándor iránt. Gróf Festetics Sán
dor dégi földesur, az enyingi kerület illusztris kép
viselője, a képviselőházban az ásványolajtermelők 
kényszei társulásának terve elten foglalt állást azé  
tárgyban lefolyt vitában. Ezért a Műszaki Keres
kedők Orsz. Egyesülete és a Magyar Olajkereske
dők Orsz. Egyesület* legutóbbi együttes taggyűlé
sükön hálás köszönetüket fejezték ki a grófnak s 
erről jegyzőkönyvileg éitesiteitík. — Itt említjük 
meg, hogy Enyingnek nemessivü, mély szociális 
érzésű követe Karácsonyra az enyingi szegény 
iskolásgyermekek között 86 pár cipőt, a járás más 
községbeli szegényei közölt pedig 520 P adományt 
osztott ki.

— Huszonöt éves szolgálati jubileum.
Ácsteszérről jelentik: Negyedszázaddal ezelőtt vá
lasztatták meg Hollét Ferencet ácsteszéri közjegy
zővé s az évforduló alkalmával Aka, Ácsteszér 
és Csatka községek képviselőtestül tei báró Fiáth 
Páljv. b. t. t. felsőházi tag elnöklése alatt, dísz
közgyűlést tartotok Ácsteszéren. A közgyűlésen 
az ünnepelt jegyzötársai és tisztelői is nagy szám
mal jelentek meg. A meglepetésszerü meleg ün
neplés szónoka báró Fiáth Pál volt, aki a ti le 
megszokott nemesverettL érzésteljes szavakkal üd- 
vözö'te az érdemes közigazgatási tisztviselőt. Kiss 
György plébános a rép, M dthi Antal körjegyző a 
jegyzőtársak, Steiner József esperesplébános és 
vitéz Molnár János veszprémi adóhiv. főnök a sze
rető barátok, Szabó Dezső körjegyző az ünnepelt 
mellett felnőtt gyakornokok nevében köszöntötték 
a könnyekig meghatott jubilánst. A kisgazdák 
részéről is számos felKőszörtő hangzott el.

— K e r e s k e d e lm i ,ü g y v é d i  é s  i r o d a i  n y o m 
ta tv á n y o k a t  l e g s z e b b e n  é s  l e g g y o r s a b b a n  k é 
s z í t  F o d o r  F e r s n c  k ö n y v n y o m d á ja ,  V e s z p r é m .  
T e s s é k  p r ó b a r e n d e lé s t  t s n n i .

— A Cserháti T ársaskör elnökei a rck é 
pének leleplezése. Szép ünnepséget rendezett 
varárnap délelőtt a Cserháti Társaskör, amely el
nökeinek arcképét leplezte le méltó keretek közölt. 
Az ünnepélyt Tamásy József városi állatorvos nyi- 
tdtta meg és lendületes szavakkal üdvözölte a tár
sadalom minden rétegéből igen nagy számban 
egybegyült közönséget. Az ünnepi beszédet dr. 
Langmár Lipót megyéspüspöki titkár mondotta és 
ékes szavakkal méltatta a kör érdemes működését. 
Mélyen szántó gondolatokkal mutatott reá a világ
válság okaira és megállapította, hogy a kommuniz
mus és kapitalizmus az ember megbecsülése szem
pontjából teljesen egy. Az ember csak egy csavar 
a kapitalizmus gépezetében, amely helyett, ha el
kopik, bőven van másik, mig a kommunizmus, amely 
13 év alatt 3 milió embert gyilkolt le, tulajdonképen 
szintén állami kapitalizmus s gazdasági berendez- 
kedésében az ember szintén csak eszköz. Ezenkí
vül a kapitilizmus gyáva is, amely menekül a 
kommunizmus elől, tehát egyedül a polgári társa
dalomra vár a föladat, hogy a mai nehéz időkben 
a helyét megállja s ennek hiányzó rendjét a kö
röknek kell szervezi t'ségük1'e l pótolni. A lelkes tet
szésnyilvánítással kiséit szárnyaló beszédben ezután 
elismeréssel emlékezett meg Abelesz Jenőről, a 
kör megalapítójáról és első elnökéről, majd néhai 
Hajagos Imre volt ipartestületi elnöknek a kör fel- 
viiágoztatása kösül szerzett. hervadhatatlan érde
meit emelte ki. Ezután dr. Óvári Ferenc felsőházi 
tag, a kör pártfogójának és disztagja arcképének 
leleplezése következett s a szónok meghajtotta az 
elismerés zászlóját a minden nemes és szép ügy 
pátrónusának érdemei előtt is. Utolsónak emléke
zett meg Hajda Gyuláról, a kör jelenlegi, fáradha
tatlan buzgóságu elnökéről, aki minden gátló kö
rülményt leküzdő akaraterejének volt köszönhető, 
hogy a kör a mai nehéz időkben is él és virul,

SUPERREX
sőt erkölcsi és anyagi színvonala messze felül
emelkedett az eddigi évek eredményein. Rhé 
Gyula múzeumi igazgató-őr, a kör bu?gó tagja 
mondott még igen szép beszédet a kör nemes 
szelleméről, amely kezdet ó ti a tiszta baráti érzést 
ápolja. Az elhangzottakra Hajda Gyula elnök 
vá aszolt és biztosította a kör tagjait, hogy mint 
eddig, ezután is azon lesz, hogy a jelzett nemes 
szellem még jpbban fokozódjék és a kör, a vallási 
szempontok teljes kikapc80lácávaj, valóban a tiszta 
barátfág meleg oithona maradjon A kedves ün
nepséget végül Reininger Adolf, a kör társelnöke 
zárta be szép szavakkal. Este a kör helyiségeiben 
társasvacsora volt, amely a mai nehéz világban is 
igen kitünően sikerült.

— Ügyvédi hir. Dr. Bodor György ügyvéd 
irodáját Veszprémben, Gizella-tér I. szám alati 
megnyitotta.

— Az uj veszprémi közjegyző. Az igazság- 
ságügyminiszter vitéz Durkó Sándor dr. enyingt 
kir. közjegyzőt Veszprémbe helyezte át.

— Felvétel a pécsi egyetem kollégiu
mába. A pécsi Erzsébet tud. egyetemmel kapcso
latos Nagy Lajos kollégium az 1931—32. tanév

XXVII. M. kir. Osztálysorsjáték.
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II. felére bennlakásra jelentkezéseket elfogad. Az 
internátusba 136 férfi hallgató helyezhető el. La
kásdijak: központi fűtés, meleg- és hidegvizszol- 
gáltfitás, fürdő zuhanyhasználattal, világítással, ágy
neművel és takari ással a két ágyas szobákban 
személyenkint havi 25, három ágyasnál 20, öt 
ágyasnál 15 P. Jelentkezéseket elfogad és felvilá
gosítást nyújt a kollégium gondnoki hivatala (Pécs, 
Pozsony-utca 3. sz.) Dr. Entz Béla, egy. ny. r. 
tanár, a kollégium igazgatója.

— Orvostovábbképző tanfolyamok. Az 
Orvosi Tovobbképíéj Bizottsága ez év első felé 
ben is megrendezi a szokásos orvostovábbképző 
tanfolyamokat. A tanfolyamok idejéről, helyéről 
szóló tájékoztató, valamint a jelentkező lapok az 
alispáni hivatalban a 25 070— 1931. sz alispáni 
rendeletre hivatkozással igényelhetek.

— A veszprém i „Rózsafüzér Tem etkezési 
Egyesület" január 24. én d. u. 2 órakor tartja 
rendes évi közgyűlését a Szent Lás2 ló-iskola egyik 
termeben, melyre a tagokat ezennel tisztelettel meg
hívja az elnökség.

— A hűség ju talm a. A múlt szombaton 
meleg Onnep'és színhelye volt a Herendi Porcéi 
lángyár müipari telepének gyönyörűen díszített 
festőterme, ahol a főispán megbízásából dr. Sza- 
lóky József veszprémi főszolgabíró szárnyaló sza
vak kíséretében adta át Schindler Antal festőnek 
a kereskedelmi miniszter dicsérő okleve'ét és 100 
P állami jutalomdiját, Pichntr Mihály és id. Edl 
Antal festőknek a Bpesti Ipartesteiét aranyérmét 
és díszoklevelet, valamint Eckert Mihály csoma- 
golónak az ipartestület ezüstérmét és díszokleve
lét, 44, illetve 40 évi odaadó hűséggel teljesitett 
szolgálatuk elismeréséül. A vállalat pedig fejenkint 
50 P ju'alomban részesítette hűséges munkásait. 
Az utóbbi igazgatósága és elnöke: gróf Hadik 
János v. b. t. f  nevében Gulden Gyula igazgató 
intézeti meleg, burditó szavakat az ünnepeitekhez 
a telep munkásainak és a község képviselőinek 
jelenlé ében.

— B eszakadt a la tta  a jég  Lerndnt Fe
renc badacsonytomaji lakos január 7.-én Akaii 
vasútállomás közelében a Balaton jegére ment faku- 
tyázni azonban egy rianásba esett és a vizbefulladt.

— Vitézi bal. Az Országos Vitézi Szék bálját 
febrnár 6.-án, a bpesti Vigadó nagytermében a szo
kásos fényes keretek között tartja meg. A bál fő
védnökségét a kormányzó ur őfőméltósága és fe
lesége, ezenkívül több közéleti előkelőség vállalta.
A meghívókat a bálbizottság f. hó második felében 
küldi szét s kéri azokat, akik meghívóra igényt 
tartanak, hogy e szándékukat a tálirodával (IV. 
Váci u 6 ,  toldsz. 7. Telefon : József 399—80.) 
közöljék. Székkapitányság.

— M űkedvelő színi e lő a d á s 'a  veszprém i 
szegényakció jav á ra . A Veszprémi Iparoskör 
a városi hatóság támogatásával, a veszprémi in- 
ségakció és az ipartestület elaggott iparosai se
gélyalapja javára, február 7.-én, a Petőfi-színház
ban színre hozza a „Sárga csikó" hírneves magyar 
színmüvet. A próbák már erősen folynak és min
den garancia megvan, hogy a nemesért ér szépért 
lelkesedő közönségnek, a nagyfontosságu céltól el
tekintve, kedves szórakozásban lesz része. Régi, 
kipróbált erők kezében vannak a szerepek. Most 
már felkérjük a város közönségét, hogy a nyomor
gók érdekében is mindenki igyekezzék a megjele
nésével a nemes cé’t támogatni. A Veszprémi Ipa
roskör vezetősége.

— A TESz fö lh ívása  M ussolini tízéves 
jubileum ának m egünneplésére. Áprilisban ün
nepli Olaszország Benito Mussolini kormányra 
ju'ásának tizedik évfordulóját Az olasz miniszter- 
elnök kormányra jutásának decenniuma — tekin- 
t ttel tüneményes egyéniségére és hatalmas sike
reire — olyan esemény lesz, amelyről majd annak 
idején az egész világsajtó méltóképen fog meg
emlékezni. A magyar nemzet azonban ezalka- 
lommal ünnepelni fog magyar szívvel, magyar 
hűséggel, igaz magyar hálával és szeretettel: i

Ünnepelni fogja a Duceben azt a férfiút, aki dör
gedelmes szavával elsőnek haraant bele a magyar 
éjszakába és -  mint egy nagy nemzet felelés 
állásban leví veiére — mintegy a hitelesség bé
lyegével látla el nagy angol barátunk márványba 
vésed, Örökké felejthetetlen ama kijélentísé', hogy 
.Magyarországnak is helye van a nap alatt”. A 
Társadalmi Egyesületek Szövetsége fölvetette ait 
az eszmét, hogy a nemzet összessége oly módon 
adjon kifejezést szereidének az olasz testvérnemzet 
vezére iránt, hogy tok milió magyar aláírását össze
gyűjtve, a jubileum napján kötetekre menő könyvtár 
képében nyuttsa át Mussolininak szereidének kife
jezését. A TESz a napokban megindítja az akciót 
és ezúton is felkéri a közhivats oka’, társadalm' 
egyesületeket, iskolákat, testületeket, kamarákati 
ipari é t kereskedelmi érdekeltségeket, szóval az 
egész polgári és gazdalársadalmat, valamint az 
ipari munkásság minden tagját, hogy — korra és 
nemre való tekintet nélkül — minél nagyobb 
számban igényeljenek aláírási iveket. Egy egy dí
szes kivitelű ivet 10 egyén irhát alá. Legyen min
den betű, minden tollvonás egy-egy kapavágás a 
magyar nemzet feltámadásához vezető utón I____
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— Bágyadt, levert, dolgozni képtelen
egyéneknél a természetes „Ferenc József" kese- 
rüviz szabadabbá teszi a vérkeringést és emeli a 
gondolkodó- és munkaképességet. Beható kórházi 
kísérletek folyamán bebizonyulr, hogy a Ferenc 
József-viz szellemi munkásoknál, neuraszténiái 
embereknél és betegeskedő asszonyoknál rendkívül 
jótékony hatású gyomor- és béltisztitö szer. A 
Ferene József- keserüviz gyógyszertárakban, dro
gériákban és füszerüzletekben kapható. 1

— Véletlenül tűt nyelt. Pápáról jelentik: 
Bódai Imre nagyteveli napszámos a ruhá
ját varrta s közben a tűt szájába vette, majd vé- 
leilenül lenyelte. Még be gyalogolt Pápára, ahol az 
irgalmasok kórházában életveszélyes állapotban 
vélték kezelés alá.

— A rossz viszonyok miatt megszűntek 
a  pedagógiai szemináriumok. A vármegye köz
igazgatási bizottságának ehavi ülésén Szokolszky 
Rezső kir. tanfelügyelő hosszabb jelentésben tárta 
fői azt a szomorú helyzetet, hogy a felekezeti taní
tók nagyrésze az iskolafönntartó hitközségektől a 
javadalmat késedelmesen, sőt egyesek hónapok óta 
egyáltalán nem kapják meg. Emiatt súlyos anyagi 
gondokkal küzdenek a tanítók, akik pedig hivatot
tak a nép leikébe a jobb jövő iránti bizalmat bele- 
csöpögtetni és a destrukciót altól lávoltartani. Az 
iskolai és hitközségi adók végrehajtásig  való be
hajtása végett a tanfölügyelő fölterjesztést intézett 
a kultuszminiszterhez. Ugyancsak a súlyos gazda
sági viszonyok lehetetlenné teszik az eddig rende
zett pedagógiai szemináriumokat, amelyek célja 
volt, hogy az iskolában gyűjtött erkölcsi tőke ké
sőbb is javára váljék a népnek, a falu, a társada
lom, egyház és nemzet céljainak. Eddig ugyanis 
a szemináriumokban megjelent tanítók útiköltség- 
megtérítést kaptak, a belügyminiszter azonban ezt 
a költségek költségvetéséből rendeletileg törölte.

— Földhöz vágta a  medvét. Pápáról je
lentik : Homokbödöge községben egy vándorcirkusz 
tartott előadást, ami u'án az igazgató kihirdette, 
hogy aki a cirkusz 175 kg.-os medvéjével birokra 
kel és a2t legyőzi, 100 P jutalmat kap. A birkó
zásra Papp János homokbödögei, hatalmas termetű 
korcsmáros vállalkozott, aki a medvét rövid küz
delem után két vállra fektette s ezzel megnyerte 
a kitűzött dijat, amit az igazgató, savanyu képpel 
bár, de kifizetett.

— Bejelentette öngyilkosságát. Kiss-Hor
váth Jánosné siófoki lakos január 8. án egy levél
ben a községi főjegyzőnek bejelentette öngyilkos
ságát és azóta eltűnt otthonáról. A csendőrség 
megindította a nyomozást.

— Hullát találtak a kutban. Megírtuk, 
hogy Lajoskomáromban egy mezei kutban egy 
öregember hulláját talállak. A csendőrség most 
megállapította, hogy a kutban talált holttest idősb 
Illés Mihály kislángi lakossal azonos.

— E le g á n s  f é r f i  é s  n ő i  l e v é l p a p í r o k  ó r i 
á s i  v á l a s z t é k b a n  k a p h a tó k  F o d o r  F o r e n c  p a 
p i r á  r u h á z á b a n  V e s z p r é m .

— Egészségi viszonyok a vármegyében.
Dr. Bélák Imre, Veszprémvármegye t. főorvosa a 
közigazgatási bizottság ehavi ülésén beszámolt a 
december havi általános közegészségügyi viszo
nyokról, amik a megelőző haviakhoz viszonyítva 
alig mutatnak változást. A fertőző megbetegedések 
számának némi csökkenésével szemben ugyanis a 
többi megbetegedés száma inkább emelkedett. így 
különösen a könnyebb lefolyású és leginkább az 
egyes családok keretén belül jelentkezett influenzás 
jellegű megbetegedések, valamint a m ndulalob 
fordultak elő. A fertőző betegségek közül a no
vemberben erős kanyaró intenzitásából veszített és 
a megbetegedések száma — különösen a hó vége 
felé, amikor az iskolákban karácsonyi szünet volt, 
— lényegesen csökkent, és igy a megelőző havi 
414 esetlel szemben decemberben mindössze 289 
volt azok száma. A kanyarón kívül csökkent: a 
bárányhimlő (47 — 19), a gyermekágyi láz (2—0), 
a tuberkulózis (9—3) és a trahoma (3—0). Emel
kedett : a roncsoló toroklob (40—47), a hökhurul 
(16—20), a hasihagymáz (11 — 14), az influenza 
(0—1), a tetanusz (0— 1) cs a gyermekbénu'ás



1932. január 17. VESZPREMVARMEGYE (XXXIV. LV II.-2. szám) 5.

<0—1), amely utóbbi Vesiprémben fordult elS. 
Változatlan maradt a vBrheny 12 megbetegedéssel, 
így a vármegye közegészségügyi á lapota a fertüzó 
betegségek tekintetében kielégítőnek nem mondható, 
mert éppen a komolyabb megbetegedések száma 
emelkedett és kimenetelük is kedvezőtlenebb volt 
a megelőzd havinál Különösen vonatkozik ez a 
hasihagymázra, amely az évnek ebben az idősza
kában már csökkenni szokott és amelynél a de
cemberi 14 megbetegedés közül 3 végződön halá
lozással. Sajnálatos, hogy az egyéni egészségvé
delem. mely az utóbbi években örvendetes fejlődést 
mutatott, a jelenlegi nyomasztó gazdasági viszo
nyok következtében ismét kezd háttérbe szorulni. 
Nemcsak, hogy az orvost csupán a legvégső eset
ben veszik igénybe, hanom elhanyagolták a pre
ventív lehetőségeket is, s igy a közegészségvéde
lem elé hárítanak olyan akadályokat, amelyeknek 
jövőbeni következményei egyelőre belálhatailanok.

— Jelentkezni kell a  18. évet betöltött 
egyéneknek. Homoky Béla veszprémi vezető 
rendőrianác908 felhívja az 1914-ben születeli 18. 
évet betöltött egyéneket (férfiakat és nőket), hogy 
január 23.-ig, a rendőrségen 8 fii éré't kapható 
bejrlentőlapokon, magukat a rendőrkapitányságon 
jel intsék be. A bejelentésen kitöltőit adatokért a 
bejelentett egyén és annak szállásadója vagy csa
ládfője egyaránt felelősek. Végül felhívja a rendőr- 
tanácsos mindazokat, akik a múlt év folyamán 
magukat, vagy lakásváltoztatásukat nem jelentenék 
be. hogy ezt szigoiu büntetés terhe alatt azonnal 
pótolják.

— Tűz. Siófok községben kigyulladt Krém- 
siet Béla siófoki kereskedő árurakiára és a benne 
levő árukkal együtt elégett A kár igen jelentős. 
A csendőrség megállapította, hogy a tüzet az egyik 
tanonc vé etlenüt eldobott égő gyufája okozta.

— Rádióhallgatók figyelmébe. A veszprémi 
postafőnökség ezúton szóliitja fel azokat a rádió 
tulajdonosokat, akik engedélyt még nem kértek, 
hogy kézbesítőknél is kapható űrlapon azonnal 
kérjenek engedélyt rádiójuk üzemben tartására, 
mert az orvhallgatók felkuta'ására műszerek, szer
vese t ellenőrzés és a rendőrhatóság állanak a posta 
segítségére. Mivel a posta a feljelentőket pénzjuta
lomban is részesíti, rengeteg eltitkolt állomásról 
szerzett tudomást s ezek tulajdonosa ellen, eme 
felhívás megjelenését kövrtő 8 nap eltelt; után, 
h s a  bejelentést továbbra is elmulasztják, a rendőr
ségen feljelentést fog tenni. Ez ugyanis hivatalból 
U'dözendő kihágás, a legkisebb büntetés 20 P és 
a készülék elkobzása és az ítéletnek rádió utján 
való nyilvánosságra hozatala.

— Szerencsétlen  esés. Pápától jelentik: 
Tjpolcafő közt égben Zsedra Dénes földműves a 
kertben a gyümölcsfákat tisztogatta, miközben mint
egy 8 méter magasról leesett és a hátgerincét el
törte. A mentők beszállították Pápára, az izgalma
sok kórházába.

— A mozi műsora. Ma szombaton és va
sárnap (16. és 17.) a legjobb filmek egyike: „A 
c ászárvadász". Irta, rendezte és a főszerepet 
játssza: Louis Trenker. A többi szereplők: Lissi 
Arna és Luigi Servanti. A pásztorfiuból lelt nagy 
filmsztárnak hatalmas sikert aratott háboruB filmje, 
színtere a tiroli óriás hegységek. Izgalmas jelene
tekben mutatja be azt az ílet- halálharcot, amelyet 
a magyar-osztrák katonaság vívott az olaszokkal. 
Megelőzőleg kiegészítő műsor. — Szerdán és csü
törtökön (20 és 21.) „Egy kis ballépés", házas
sági komédia zenével és dallal. A kedves vígjáték 
kiemelkedik a hasonló filmek közül. Főszereplője 
a „Mesék az Írógépről* hősnője: Renate MUller, 
valamint Hugó Thimig és O to Walburg. Kiegé
szítő műsor és Ufa Hangos Híradó. — Az elő
adások kezdete szombaton és csütörtökön 6 és 
fél 9, szerdán d. u. 4 és fél 9, vasárnap 3, 5, 7 
és 9 órakor.

Tőkebefektetésre k ivá lóan  alkalmas, 
tisztán 10 % -o t  jövedelm ező

emeletes nagy ház
Veszprémben, a város kellő közepén, 

a legszebb helyen, 3

sza b a d k é zb ő l eladó
BSyebbet: dr. Köves Jenő veszprémi ügyvédnél.

KÖZGAZDASÁG.
* Az alispán  fog segélyt utalni a  köz

ségi tenyészbikák beszerzésére . Halmi Nándor, 
a kir. gazd. felügyelőség vezeti felügyelőjének a 
közigazgatási bizottságban beterjesztett, december 
havi jelentése szerint a mezőgazdasági helyzet a 
jelzett hóban változatlan volt. Az időjárás a hó 
első felében ugyan hideg volt erős éjjeli fagyok
kal, később azonban enyhe idő következett s szán
tásokat is lehetett végezni. A havazásból Vesz
prém megyére aránylag kevés jutott s az is 
rövidesen elolvadt. Az eléggé megerősödött 
őszi vetések jól á'lják a telet s az eddigi 
száraz fagyok J felfagyást vagy kifagyást nem 
okoztik. Az őszi apaállatszemléket október, nov
ember és december első náp/alban befejeztek. 
Az apaállatok kondíciója sok helyen nem meg
felelő, aminek oka a szűkös takarmány. A ki
selejtezett apaállatok helyett a községek és közü- 
letek most újakat kötelesek beszerezni, éspedig a 
vármegyei szabályrendelet szerint most már csakis 
törzskönyvezett anyaállatoktól származó apaállato
kat. Tekintettel a községek, birtokosságok és le
geltetési társulatok mostani rossz anyagi hely
zetére, ez a legtöbb helyen nagy nehézségbe üt
köznék, amiért is a vezető felügyelő javasla ára az 
alispán az ebadóból fog a tenyészbika beszerző 
seknél darabonkint 100 P vármegyei segélyt adni 
a községeknek. Ez a gazd. felügyelő?ég által nyúj
tott állami kedvezménnyel lehetővé teszi, hogy 
megfelelő apaá latok szereztessenek be. E nélkül 
azonban a vármegye szépen fejlődő állattenyész
tő ében évtizedek munkáját megsemmisítő vissza
esés következnék be. Az értékesítőj tekinteté
ben újabban az a panasz merült fel, hogy a 
Mezőgazdasági Kiviteli Intézet csak kevés hizó 
állatra ad kiviteli engedélyt é i igy a már kész hí
zóknak a drága abraktakarmánnyal való tovább 
tartása még inkább lenyomja a hizlalás eredmé
nyét. Eme visszás helyzet enyhítésére a gazdasági 
felügyelőség közbenjárt az Export Intézetnél és 
talán némi eredményt fog elérni, de biztató leg- 
fóképen az, hogy az állatexportunk Svájcban is
mét megindult. A munkásviszonyokban változás 
nincsen.

* M otorkezelő tanfolyam . A győri fa- és 
fémipari szakiskolában január 25.-én motorkeze
lő tanfolyam nyílik. Beirat isi- és tandij összesen 
29 30 P. Jelentkezni s részletes felvilágosítást 
nyerni az igazgatóságnál lehet.

* A közigazgatási b izo ttság  tavaszi Árpa 
és zabvetöm agsegélyt kért a  korm ánytól a 
jég  és aszá lysu jto tta  vidékek részére . Vesz- 
prémvármegye közig, bizottságának decemberi ülé
sén dr. Schandl Károly ny. államtitkár, a deve- 
cseri kerület illusztris képviselője, azt az indítványt 
tette, hogy a vármegye jégkár- és aszálysujtotta 
vidékei részére kérelmezzenek a földművelési mi
nisztériumtól tavaszi árpa- és zabvetömagsegélyt 
is. A közig, bizottság ehavi ülésén ennek folytán 
Halmi Nándor, a várm. gazd. felügyelőség veze
tője bejelentette, hogy számításokat végeztetett,

amelyek szerint az egész vármegyének 3940 mé
termázsa (39 vagon) árpa és 1360 mm. (13 va
gon) tavaszi zabvetőmagra volna szüksége. Te
kintettel a jégkár és aszály által különösen sujtolt 
pápai, zirci és veszprémi járásokra, indítványozta, 
hogy a közig, bizottság fölterjesztésében kérelmezze 
nevezett gabonafélékből a tavaszi vetőmagsegélyt 
s a minisztériumnál való közbenjárásra kérjék föl a 
főispánt és Schandl Károly képviselőt. Az indít
ványt a közig, bizottság egyhangúlag magáévá 
lette, a főispán pedig a legmelegebb pártfogást 
ígérte meg azzal, hogy a mai nehéz viszonyok 
között az eredményt — természetesen — nem 
tudja garantálni.

IRODALOM.
(H erczeg Ferenc) a mai társaság éles tükör

képet adja az Uj Idők’ben folyó hosszabb elbe
szélésében, amelynek „Bizonyítékok hiányában* a 
cime. A lap uj regényét Zilahy Lajos Írja. A szép- 
irodalmi rovatból kiemeljük Bokor Malvin szimbo
likus elbeszélését, Szép Ernő ötletes Írását, Ölbey 
Irén szép versét és Bognár Anna kitűnő elbeszé- 
sét. Kosztolányi Dezső Nadányi Zoltán uj verses- 
könyvéről ir beszámolót. „Levél mindenkihez*, 
Nadányi Zoltán szép versei, színházi cikk gazda
gítják még az Uj Idők-ti s a népszerű rovatok. 
Számos kép, színházi fénykép, ötletes fejlécek, 
aforizmák teszik változatossá a magyar uriközép- 
osztály lapját A kiadóhivatal: Bpest, VI. And- 
rássy ut 16, bárkinek küld díjtalan mutatvány- 
számot. Előfizetés negyedévre 6 40 P, egyes szám 
50 fillér.

(Milyen hosszú a budapesti villanydrót ?)
A Tolnai Világlapja népszerű képes hetilap egy 
fogadás kapcsán kiszámította, hogy a főváros 
elektromosvezetékei légvonalban összesen 2307 
kilómétert tesznek ki és ha ezeket a drótokat egy- 
vonalban lefektetnék, akkor egyik vége Bpesten, a 
másik Gibraltárban volna. A főváros gázcsövei 
pedig Konstantinápolyig érnének el.

Anyakönyv.
Születés : Keller György fölöm, és Krammer Teré

zia leánya Mária r. k.— Móricz Ferenc honv. örm. és Joósz 
Erzsébet fia Ferenc r. k. Csomó Jolán fia Boldizsár r. k. 
— üecsei Julianna cseléd fia János r. k. — Krisztián La
jos tnáv. gépi. és Szabó Mária leánya Ilona Magdolna r. 
k. — Ling József föl dm. és Vinglman Mária leánya Mária 
r. k. — Érsek Ágnes cseléd fia Lőrinc r. k. — Adorján 
Ferenc kocsis és Kocsis Teréz fia Ferenc r. k. — Szer- 
sing Mária cseléd fia Imre r. k. — Nagy Ferenc máv. 
mozdonyfütő és Körmendy Rozália leánya Irén r. k.

Halálozás özv. Répási Mihilyné Wingler Terézia 
ny. postamesternő 79 é., r. k. — Kronstein Ferenc földm. 
75 é., r. k. — Horváth Anna 1 h., r. k. — Németh István 
7 é., r. k. — Bagócsi József 3 é., r k. — Zsolnay Gyu- 
láné Nagyvári Mária 74 é., r. k. — Szersing Imre 2 n., r. 
k. — GÍUck Anna 9 h., r. k. — özv. Németh Józsefné 
Zazvonecz Jozefa 73 é., r. k. — Burján Lidia cseléd 31 
é., ref. — Bachstetter Lőrinc cipész-s. 74 é., r. k.

Házasság : Az elmúlt héten nem köttetett.

Rádió részletfizetésre Fodornál!
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Veszzprém város adéhivalalától.
170-1932. a. ü.

Faltaivá*.
Felhívjuk mindazon adóköteleseket, akiknek 

múlt évi kereseti, illetőleg jövedelemadó alapjaik 
a  10000 pengOt elé te, valamint azokat, akik a 
mull évben az elózó csonka év alapján lettek meg
adóztatva, továbbá azokat, akik a múlt év folya
mán váltak adókötelesekké, itl uj adózók, hogy 
vallomásaikat legkésőbb folyó évi február hó 
végéig a városi adóhivatalnál, különbeni bírság 
terhe mellett, badják. BOvebb tájékoztatási a 
falragaszok nyújtanak.

Figyelmeztetjük az adózókat, hogy a külön
ben rögzítendő kereseti- és jövedelemadó újra 
leendó megállapítsál szabályszerű bevallás melleit 
folyó hó 31.-tg a kir. adóhivatalhoz cimzendfl kér
vényben kérhetik. Viszont a kincstárnak is joga 
van március végéig ftlmondani.

Egyben figyelmeztetjük a hátralékos adózókat, 
hogy a hátralékok behajtását folytatjuk. Részlet- 
fizetéseket elfogadunk és aki tartozásával arányban 
törleszt, az ingóságaitól megfosztva nem lesz; aki 
azonban tégibb és nagyobb hátralékkal tartozik 
és nem törleszt arányosan, olt az ingóságokat 
kénytelenek leszünk elárverezni, sOt az ingatlanra 
is dologi végrehajtást kérni.

Veszprém, 1932. január 14.
Í20 A városi adóhlvtal.

Meghívó.
A  V E S Z P R É M I G S E R I M U R V A  

R É S Z V É N Y T A r s A S Á G

évi rendes közgyűlését
I9S2. fe b ru á r l.-én d. u. 6 á ra k o r
tartja  V eszprém ben, a polgárm esteri hiva
tal helyiségében, melyre a  tisztelt részvé

nyeseket ezennel m eghívjuk.
A kOzgyO'ésen szavazati joggal csak azok 

bírnak, kik részvényeiket és esetleg meghatalma
zásaikat a közgyűlés megtartását 3 nappal meg
előzőleg a r.-t. pénztáránál leteszik.

A számadások és mérleg, az igazgatósági és 
felügyelő-bizottsági jelentések a r.-l. elnök-igazga. 
tójánál a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a rész
vényesek által megtekinthetők.

Tárgysorozat;
A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes fel

kérése.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság múlt 

évi jeleneseinek tárgyalása, a múlt Uzle'évi mérleg 
és számadások jóváhagyása és a tiszta jövedelem 
feloszlása.

3. Az igazgatóságnak és felügyeld-bizottság
nak a felmentvény megadása.

4. Az alapszabályok 11. és 16. pontja értel
mében az igazgatóságnak és felügyelO-bizo faág
nak lemondása.

5. Az alapszabályok II. és 16. pontja értel
mében 5 igazgatósági és 3 felügyelO-bizottsági 
tagnak három évre történd megválasztása.

6. Esetleges indítványok.
Veszprém, 1932. január 15.

A Veszprémi Cseri Murva R.-T. 
igazgatósága.

Mérleg 1931. december 31.-én.
Vagyon : Cseri bányajog P 6 800-—. Felépít

mény P 2.700'—. Adósok P 300 —. Pénztárkéaz- 
let P 1.875 29. összesen; P 11.675-29. Tiher: 
Alaptőke P 10 200 —. Tartaléktöke P 200 —. Mun- 
kissegélyalap P 150 —. Fel nem vett osztalék P 
52 42. 1930. évi nyereségáthozat P 41 58. 1931. 
évi nyereség P 1.031 29. =  P 1.072 87. Összesen : 
P 11 675-29.

Veszteség-nyereség számla 1931. dec. 31.-én.
Veszteség: Kifizetett munkabérért P 2.379 —. 

Kifizetett forg. adóért P 155 06. Kifizetett adóért 
P 266 12. Kifizetett üzleti költségért P  2 087-70. 
Leirás bányajogról P 100—. Leírás felépítmény
ről P  100—. Nyereség P 1.072 87. Összesen: 
P 6.160 78. Nyereség: Murva eladásból befolyt P 
P 6.11920. 1930. évi nyereség áthozat P  4158. 
Összesen : P  6.160 78.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

9240— 1931. Ik. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Priegl Lás?ló, mint vb. Wes?ler Soma 

csődtömeggondnokának végrehajtási árverés jog
hatályával bíró önkéntes árverési ügyében a tlkvi 
hatóság a csödtömeggondnok kérelme következlé- 
ben elrendeli a végrehajtási árvetés hatályával bíró 
újabb ájverést a veszprémi kir. járásbíróság te
rületén levő, Vörösberény községben fekvő s a 
vörösberényi 130. sz. tlkvi be étben A I. 1.2. sor, 
178, 179. hrsz. alatt felvett (ház 58. és 59. sz. a. 
udvar és 2 gazd. épület'el) ingatlanból Weszler 
Somát illető ,#/l4-ed részre 2083 P 33 f. kikiáltási 
árban; az u. o. 130. sz. tlkvi betétben A I. 3. 
sor, 522. hrsz. alatt felveit (kert a kövesalja dű
lőben) ingatlanból ugyanit illető lü/,á-ed részre 
9 P 37 f. kikiáltási árban; ugyanezen betétben A 
+  1. sor, 118—2. hrsz. alott felvett (keit a bel- 
telekben) ingatlanból ugyanőt illető *724 ed részre 
18 P 74 f. kikiáltási árban; ugyanezen tlkvi be
tétben A -(- 2. sor, 527. hrsz. alatt felvett (kert a 
kövesalja dűlőben) ingatlanból ugyanőt illető 
‘•/f4-ed részre 7 P 08 f. kikiál ási árban.

A kikiáltási ár, a kérelemtől eltérően, a 3500— 
1931. I M. sz. rendelet élteimében van meg
állapítva.

A tlkvi halóság az árverésnek Vörösberény 
községházánál megtartására 1932. évi m árcius hó 
3. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési 
feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a 
következőkben állapítja meg: Az árverés alá eső 
házingatlant a kikiáltási ár felénél s a többit pe
dig a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c. 26. § )

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat, 
pénzül a kikiáltási ár 10 °/o át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elő. 
leges bírói letétbe helyezéséről kiállítóit letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. 
§ § ; 1908 :XLI. t.-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt az általa 
ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: 
XLI. t  e. 25. §.)

Veszprém, 1931. évi november hó 20.
A kiadmány hiteléül: Dr. Ungváry s. k.

Heller s. k. kir. jb. alenök.
tlkverető 14

Ha jól és nagy 
választékban 

óhajtunk

T
könyvet, papid, 

írószert
vásárolni,

I
keressük fel bizalommal

FODOR FERENC
k ön yv- és p a p irk eresk ed ését.

Saját term ésű, kitűnő

somlói boraimat
kim érem

lite re n k in t 60 ff.-ért
Utczás Károlyné szül. noszlopi Noszlopy Emma,

V e s z p r é m ,  K o s s u th  L s jo o  u t c a  21.
(özv. Rothauser Zaigmondné háza) az emeleten.

„H a ngya 11 —  „H á z ta rtá s " .
Az elmúlt napokban feltűnést keltett, hogy a 

Veszprémi Hangya szövetkezet üzleteinek cégtáb
láit „Háztartás“ szövetkezet felirásu cég'áblákkat 
cserélték fel

A „Háztartás* szövetkezetit Budapestről is
merjük. Fióküzletei a főváros legkitűnőbb nagy- 
forgalmú és látványosságszámba menő boltjai, 
melyeket úgy a jómódú közönség, mint az egy
szerű emberek szivvel lélekkel támogatnak. A nép
szerűségre rá is szolgált a „Háztartás" szövetkezet.

Kérdést in'éztünk a vezetőséghez, kiknek 
nevében Matluschek Richárd és Haidekker László 
urak nyilatkoztak. Örömmel hallottuk, hogy a 
„Hangya" szövetkezei igazgatóságának sikerült elér
nie, hogy az ugyancsak „Hangya" központ köte
lékében működő „Há taitás* szövetkezet átvegye 
üzleteit, s arra a nívóra emelje, amelyet egy olyan 
város, mint Veszprém, megkíván.

Ezen szerencsés elgondolásu átalakulás egyéb
ként azzal a megbecsülhet tlen előnnyel is jár, 
hogy az egységes vezetés és propaganda által el
ért költségmegtakarítások az árak mérséklőét is 
maguk útin vonják.

Hisszük, hogy városunk eddig is legtekinté
lyesebb szövetkezeti intézménye az uj cég alatt 
ilyenformán még inkább betöltheti közérdekű, ár. 
szabályozó hivatását. A „Háztartás" szövetkezetei 
örömmel köszöntjük és működé éhez sok szeren
csét kívánunk. i&

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 

9065—1931. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Szabó Jánosné sz. Horváth Lujza végrehaj- 

talónak Szv. Krumpler LOrincní sz. Szűcs Júlia 
végrehajtást szenvedd ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtató kérel
me következtében elrendeli a végrehaj'ási árverést 
160 P 81 f. hátralékos költségkövetelés és az árverési 
kérvényért ezúttal megállapított 17 P  10 f. költség 
behajlása végett alveszprémi kir. járásbíróság terü
letén levO, Veszprém megyei városban fekvO s a 
veszprémi 55. sz. tjkvben A +  1. sorsz., 71. hrsz. 
alatt foglalt és Ozv. Krumpler Lórincné sz. Szűcs 
Julianna nevén álló házingatlanra 4100 P kikiál
tási árban.

A itkvi hatóság az árverésnek Veszprémben, 
a tkvi hatóság hivatalos helyiségében (V áru . 11. 
sz., fszl) megtartására 1932. évi január hó 18. 
napjának délelőtt 9 óraját tűzi ki 8 az árve
rési feltételeket az 1881 : LX. t e. 150. § a alap
ján a kővetkezőkben állapítja m eg:

Az árverés alá esd ingatlant a kikiáltási ár 
felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: 
XLI. t.-c. 26 §.)

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °lt át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-c. 42 §-ában meghatározott ár
folyammal számifott óvadékképes érlékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek eló- 
leges bírói leiéibe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. 
§§< 1908; XLI. t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908; XLI. 
25. § ) .

Veszprém, 1931. november 3. napján.
A kiadmány hiteléül:

Heller s. k. Ungváry s. k.
tlkvvezetö. 19 kir. járásbíróság! áleloök.

nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a .Veszprém vármegye’ Lapkiadóvállalat.


