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H iszek egy Istenben , h iszek  egy  hazában , 
H iszek egy Isteni OrOk Igazságban ,
H iszek M agyarország  fe ltám adásában . Ámen.

A kormány 
agrárpolitikája.
A husvétünnepi megnyilatkozások sorában 

Károlyi Gyula gróf miniszterelnök érdekes ki
jelentéseket tett a  kormány terveiről és prog
ramjáról. Ezt az alkalm at ragadta meg. hogy az 
országot tájékoztassa a korm ányzatnak a mező- 
gazdaság  a látám asztását és megsegítését célzó 
terveiről és küszöbönálló intézkedésekről. A 
miniszterelnök e fejtegetéseiből egy céltudatos 
agrárpolitika körvonalai bontakoznak ki. A me
zőgazdasági válság okai három fő csoportba 
oszthatók és ennek megfelelően három irán y  
bán  válik szükségessé az állam hatalom  orvosló 
é s  enyhítő tevékenysége. Az egyik a  termés 
értékesítésének gyakorlati megoldása. A másik 
áth idalása  az  alacsony árak  folytén előálló ter
melési veszteségeknek. A harmadik pedig a 
m ezőgazdasági hitel és eladósodás rendezése.

Az értékesítés tekintetében tulajdonképen 
két legfontosabb export á ru n k : a  búza és az 
éllatkivitel biztosítása a  legégetőbb. Buzafeles- 
legünk elhelyezése az Olaszországgal. Ausztriá
val. Svájccal és Franciaországgal kötött keres
kedelmi kontingens-szerződésekkel nagyjában  
biztosítva van  és ha a  cseh kereskedelmi szer
ződés rövid idő múlva — mint remélni lehet 
— létrejön, úgy nagyobb nehézségeket a  búza 
külföldi értékesítése aligha fog többé okozni. 
Nagyobb gondot hárít a  kormányra az  állatki
vitel. mert e tekintetben mind nagyobb és éle
sebb elzárkózás jelentkezik legfőbb exportpia
cainkon a  magyar szárm azású élőállatbevitellel 
szem ben. Németországba még mindig nem igen 
tudunk exportálni, mert a  rendkívül nyomott 
élla tárak  mellett nem tudjuk kihasználni a szer
ződésben biztosított kiviteli kontingenst. Auszt
ria pedig egyre jobban tartózkodik a  magyar 
állatok felvásárlásától és szinte hétről-hétre 
nyomja lefelé a  részünkre megállapított kontin
genseket. Mindamellett a cseh kereskedelmi 
szerződéstől joggal remélhetjük állatkivitelünk 
újabb fellendülését. A többi agrár-export cikk, 
am elyben minőségileg bátran felvesszük a ver
senyt a  világpiacon, úgymint a  gyümölcs, a 
tejtermékek, a  főzelék, a  csemegeszőlő s  főleg 
a  baromfi és tojás, egyre nagyobb és nagyobb 
piacot hódit, úgy, hogy ezek szempontjából 
agrárkivitelünk fokozása nem fog leküzdhetet
len akadályokba ütközni.

Az agrártermékek igen alacsony árszínvo
na la  kötelességévé teszi a kormányzatnak, hogy 
a  veszteséges termelés kárait valahogyan kipó
tolja. Eddig ez tudvalevőleg a bolettával nyúj
tott felár biztosításával valósittatott meg. Azon
ban  a  kormány részint a  népszövetségi pénz
ügyi bizottság kívánságéra, részint pedig a  bo- 
lettasegély egyoldalúsága miatt szakitott a ga- 
bonajegyrendszerrel. Hogy helyébe mit fog tenni?

az részletesen még megállapítva nincs ugyan, 
de  elvileg m ér befejezett dolog, hogy a  m ező
gazdaság  valam ennyi ágára kiterjedő termelési 
segély  fogja felváltani az egyoldalú búzaár- 
támogatást. Az állami segély tehát ki fog ter-

Felelős szerkesztő: 
Ifj. M atkovlch U sz ló .

jeszkedni az  olyan gazdákra is, akiknek nem 
a búza és általában a gabonatermelés a fő 
vagy a  túlnyomó termékük.

A mezőgazdasági hitel terén elsősorban a 
kamatláb leszállítása szerepel a  kormány prog
ram jában. De tárgyalások folynak abban az 
irányban is, hogy a  mezőgazdaság külföldi sú
lyos feltételű kölcsönterheit kedvezőbb feltéte
lek mellett konvertálhassuk. Ezzel párhuzam os 
az a törekvése a  kormánynak, hogy a  gazdák 
rövidlejératu kölcsönei lehetőleg hosszúlejáratú 
törlesztéses kölcsönökké legyenek átalakithatók. 
Az errevonatkozó tárgyalások állandóan folya
m atban vannak. A kormány továbbá el van 
határozva, hogy a  mező gazdasági eladósodás 
terén könnyítéseket és enyhítéseket vezessen 
be. Mint a  korábbi nyilatkozatokból már isme
retes, etekintelben egyrészt a  földteherrendezés 
kiterjesztésével, másrészt a kényszeregyezségi 
e ljárásnak a  mezőgazdasági üzemekre leendő 
alkalm azásával óhajt az elviselhetetlen adós- 
ságterheinken könnyíteni. Mint Károlyi Gyula 
gróf ismételten és ezúttal is határozottsággal 
kijelentette, egy általános belföldi moratórium
ról nem lehet szó, altit hiszen a  fizetések fel
függesztése az egész vonalon a  gazdasági élet 
és forgalom teljes megbénítását idézné elő. De 
az  agráradósságok feltételeinek enyhítése és a 
fizetési határidő egyességi kitolása mindenesetre 
lényeges könnyebbséget hozna az eladósodott 
gazdáknak.

A miniszterelnök húsvéti szózatából mind
ezek szerint a  m ezőgazdaság újabb biztatást 
és bátorítást meríthet további sz ív ó s  küzdel
meihez. (s.)

A  gyermekért.
Szegény magyar gyermek ! Megcsonkított 

szegény ors7ág szülötte, Trianon áldozata, ki a 
múlt vétkeiért ártatlanul bűnhődik. Mig a felnőttek 
az élet ádáz harcában egymással versenyeznek, ő 
elhagyatva csatangolna a nagy város forgatagában, 
ha senki se törődnék vele. A jelenlegi küzdelmes 
élet súlyos helyzetében nem lehet észrevétlenül 
hagyni, hogy a gyermekek nagy tömegei az Ínség 
miatt nyomorognak és csenevészek lesznek. Az 
ínség a tüdővésznek, a sokféle testi és lelki kór
nak legkedvezőbb talaja. Ebből a talajból nem 
fog kivirágozni a magyar boldogság ígérete, az 
erőteljes uj nemzedék soha! Ne nézzük tétlenül a 
nemzet virágoskertjének pusziu'áfát 1 Siessünk a 
gyermek megmentésére! Elsősorban megrongált 
egészségét állítsuk heiyre. Juttasuk öt napfényhez, 
jó levegőhöz, egészséges környezethez és jó táp
lálékhoz.

T íz éve annak, hogy a főváros megszervezte 
a gyermeknyaraltatási akciót. Ez az intézmény tiz 
éves tevékenysége alatt nagy értéket mentett meg 
a boldogabb magyar jövő számára. Hogy nem
zetmentő harcát a legmostohább viszonyok köze- 
pelte sem kényszerült feladni, azt elsősorban a 
haza- és gyermekszerető magyar társadalom á'do- 
zatkészségének köszönheti.

A főváros gyermeknyaraltató munkásságának 
tizedik esztendejében bizalommal fordul a magyar 
társadalom nemeslelküségéhez. Kéri a hazafias ér 
zésü és jószivü emberek támogatását. A gazdasági 
válság tetőfokán a főváros már nem képes többé ere
jén felüli áldozatokat hozni. A magyar társadalom
nak kell meghallania a pusztu ásra ítélt gyermek 
sereg segélyk'áltását: „Segítsetek, mert elveszünk !“

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Veszprém , Kossuth L ajos-u tca 10. (Telefon 66. 

Előfizetések és hirdetések a kiadóhivatalba, 
kéziratok a szerkesztőségbe küldendők.

Az 1931. év nyarán 15.360 gyermek része
sült az üdülés áldásaiban. Minthogy a főváros 
fertőzött és poros levegője nem alkalmas a gyer
meküdültetésre, szükséges lenne a gyermekek vi
déken való elhelyezése. Támogassák tehát a vidék 
tehetősei a főváros gyermekmentő munkásságát 
azzal, hogy akár egyedül, akár közösen összefogva, 
tegyék lehetővé a testileg leromlott, szegény sorsú 
fővárosi gyermekek csoportos nyaraltatátát.

A főváros a vidék áldozatkészségét áldozat
készséggel viszonozza. így az 1931. év nyarán 
több vidéki város és község tanulmányútra jövő 
gyermekeit látta vendégül Budapesten, ahol őket 
a kies fekvésű budai hegyek között ingyenesen 
üdültette. Minden oly város és község, mely fő
városi gyermekek csopoitos nyaraltatását ingyene
sen vállalja, a nyár folyamán ugyanolyan számú 
gyermeket hozhat fel a fővárosba, esetenkint meg
állapítandó ideig tartó tanulmányútra, illetve üdü
lésre, mely alkalommal a gyermekek díjtalan szál
lást és élelmezést, tanulmányi programot és fő
városi tanerők személyében hozzáértő kalauzokat 
kapnak.

Jelentkezők a következő cimre küldjék szives
értesiiésüket: Budapest Székesfőváros Gyermek
nyaraltatási Akciója Budapest, IV., Cukor utca 
6. szám.

Iskolánkivüli népművelés 
vármegyénkben.

Az iskolánkivOli népművelés Dégen.
A nagy Széchenyi Istvánnak a közinteligen- 

cia egyedüli erejéről mondáit szavait igyekezett 
valóra váltani D ig  község értelmisége a mull év 
ősién megalakított IKN albizottságban való tömö
rülésével. Elsősorban mezőgazdasági ismeretek 
terjesztését ttlz'ék ki e lül s ezért meghívták az 
előadók soraiba Sági István oki. mQkertésrt, Zichy- 
ángyád-pusztai faiskola-tulajdonost és dr. Zsem- 
bery Jenő szilasbalhási közs. állatorvosi. A 17 re 
növekedett előadói kar 25 előadást tartott. Dávid 
Károly kőzs. főjegyző .Közigazgatás és az élet*, 
id. Fekete László a. u. jegyző .Adóügyi tudniva
lók*, dr. gróf Festetics Sándor nagybirtokos, or
szággyűlési képviselő .Világgazdasági krízis é t 
mezőgazdaságunk helyzete', Jávorszky József közs. 
jegyzögyakornok .M it vesztettünk ?“, Karfner Já
nos plébános .A káromkodásról*, k. Kiss Kál
mán ref. vezelö tanító .A magyar nép családi 
élete*, Molnár József közs. aljegyző .Állampolgár- 
rág“, Nagy Lajos ref. lelkész .Háziipar és vallá
sosság*, Síéin Oyőrgy r. k. tanító .A Dunántúl*, 
Szabó István hitb. jószágfelügyelő .Baromfitenyész
tés", Vadas István r. k. kántortanitó .A  magyar 
népdal*, dr. Zsembery Jenő .A  járványos állat
betegségek* címmel 1 — 1 előadási, Mühl Nándor 
urad. főkertész .A konyhakertészet, valamint a 
virágkertészet*, Sági István .Gyümölcstermelés*, 
dr. Száva Aladár közs. orvos .Láthatatlan ellen
ségeink* és .Iszákosság* címmel 2—2 előadást, 
dr. Heiczinger János orvos .Egészséges ruház
kodás és lakás*, .Csecsemőápolás* és „A gümő- 
kor* címmel 3 előadást, Tóth György urad. intéző 
.Allaitenyészlés és trágyakezelés*, .A  tej és annak 
kezelése*, .Tengeritermeszléa*, .Előkészületek a 
tavaszi vetéshez* címmel 4 előadást tartónak. Az 
előadásokat a r. k. és ref. iskolákban rendezték és 
bár azokon csak 16 éven felüliek vehetlek részt, 
így is az érdeklődőknek csak egy része taráit he-
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lyel a szűknek bizonyult termekben. Magyar né
pünk tanulni vágyásának szép bizonyiüka, hogy 
a mostoha viszonyok közölt is 1729 volt a hallgató. 
Az ismeretterjesztő tinfolyam ünnepélyes berekesz
tését egybekapcsolták március 15. ének megünnep
lésével s annak rendezését Egyed Lajos r. k. káp
lán vége: te, aki a róm. kát dalárda énekeivel és 
szavalatokkal tarkitolt ünnepség szónoka is volt. 
Kedves jelenet volt, amikor Glrdonyi István gaz
dálkodó az ünnepély végén kilépett a kózónség 
soraiból és egyszerű, de annál őszintébb szavak
ban köszönte meg az előadók fáradozását.

Az előadói kar, a község polgárainak érdek
lődését látva, elhatárolt), hogy jövőre tárgykörét 
kiszélesíti és működését a községhez tartozó pusz
tákra is kiterjeszti. Egyúttal Dávid Károly főjegyző 
indítványára kimondott), hogy a Várm. 1KN Bi
zottság által kiutalandó előadói tiszteletdijakat a 
korszerű baromfitenyésztésben bevált au omata 
itatók és etetők készítésére fordítja, amelyeket a 
legszorgalmasabb hallgatók között oszt ki a Sági 
István á'tsl felajánlott 50 drb gyümölcsfacsemeté
vel együtt, hogy igy a mezőgazdasági művelődés 
terjesztését ne csak szóval, de teltekkel is mun
kálják.

H Í R E K .

— W eszely T ib o r a  várm egyei felsőházi 
tag ság  jelöltje. Megírtuk, hogy Holitscher Károly 
gazd. főtanácsos, országgyűlési képviselő, kerüle
tének egyhangúlag megnyilatkozott óhaját teljesítve, 
lemondott Veszprémvármegye felsőházi tagságáról, 
amely tisztséget dr. Antal Géza református püspök
nek a felsőházba egyházi címen történt behívása 
folytán, mint a vármegye felsőházi póttagja nyerte 
el. Eszerint a vármegyei felsőházi tagsági hely 
ismét üresedésbe jött s annak betöltése az április 
20,-i tavaszi megyegyülésen kerül sorra. Amint 
értesülünk, a vármegye felsőházi tagságára egyet
len jelölt van : dr. Weszely Tibor Ihászi-pusrtai 
földbirtokos, akit a mezőgazdaság fejlesztése terén 
szerzett érdemei elismeréséül a kormányzó a múlt 
év végén tüntetett ki a gazdasági főtanácsosi cím
mel. Weszely Tibor ugyanis az agrá-érdekeknek 
önzet'en és odaadó harcosa s elfogulatlan, igazság
szerető és nemesen szociális érzésű tevékenységé
vel úgy a nagy- és középbirtokosoknak, mint a 
kisgazdáknak egyaránt megnyerte a bizalmát. Most 
ez a bizalom az egész vármegye közönsége részé
ről megé tő harmóniában fordul feléje, úgy, hogy 
a vármegye felsőházi tig já .á  való egyhangú meg
választása biztosra vehető. A magunk részéről a 
legszerencsésebbnek tartjuk ezt a jelöléil és őszin
tén örülnénk, ha Weszely Tibor a parlament felső- 
hátába bekerülne, ahol a közügyek iránt eddig 
tanusitotl meleg érdeklődésével és tighorizontu 
életszemléletével további eredményes szolgálatokat 
tehetne hazájának, s igy vármegyéjének is.

— A Keresztény Tisztviselőnők E gyesü 
lete köréből A Keresztény Tisztviselőnők Veszp
rémi Egyesüld; Scipiades Iréné elnöknö vezetése 
alatt kedden választmányi ülést tartott s azon el- 
halározlák, hogy az egyesület éves közgyülísét 
április 17.-ére eső vasárnap d. u. 5 órakor tártját 
meg a városházán. Az egyesület legközelebbi nép
oktató előadása pedig 10 -én, vasárnap lesz a 
Kát. Körben, amely alkalommal dr. his  György 
szemináriumi lelkiigazgató fog előadást tartani.

— Az Evangélikus Nőegylet jótékony 
teá ja . A Veszpréni Ev. Nőegyletnek lapunkbin 
már többször jelzett jótékonycélu teája ápr. 3.-án, 
holnap vatá-nap est: 6 órakor kezdődik a Korona- 
vendégl 5 kistermében. Az est kis műsorral és tánccal 
lesz egybekötve. A közönséget, amelyet szeretettel 
hiv a nőegylet, a teán kívül ízletes büfé fogja várni.

— A tan ító ság  köréből. A val'ás é t közokt. 
minisr'er Frommer Henrik nagyvázsonyi áll. tanítót 
a pestszent örinci áll. iskolához helyezte át. — A 
bakonyszombathelyi ev. iskolához Pető Kálmán 
tanítót, a lajoskomáromi ref. iskolához Csanidy 
János tanítót, a homokbödögei r. k. iskolához Czim- 
bér Gyula tanítót választották meg segédtanítókká 
az illetékes iskolaszékek.

— Személyi hír. Dr. Rótt Nándor megyéj- 
püspök, hivatalos ügyei elintézése céljából, tegnap 
pénteken két napra Bpestre utazott.

— Püspökök lá to g a tása  Zlrcen. Zircről 
jelentik: Dr. Rótt Nándor megyéspüspök, vendégé
vel, dr. Radnay Farkas c. érsek, menekült besz
tercebányai püspökkel együtt kedden látogatást 
tett a zirci apátságnál. Ezt megelőzőleg Husvét 
hétfőn pedig Kránttz Kálmán félsz, püspök, vcszp- 
prémi nagyprépost és dr. Lukcsics József egyet, 
tanár, apátkanonok leltek látogatást a zirci mo- 
nostorban.

— H úsvéti sze rta rtások  Zlrcen. Zircről 
jelentik: A zirci monostori templomban a húsvéti 
ünnepélyes szentmisét dr. .Vemet Adolf apát ce
lebrálta. Ugyancsak az apátur végezte Nagyszom
baton a magasztos feltámadási sserlarlásl is.

— G yászistentisz te le t Károly k irályért. 
Amint már jelentettük, a megboldogult IV. Károly 
király halálának tizedik évfordulója alkalmából ün- 
nepies gyászistentiszteleteket tart inak. A gyászmise 
a veszprémi székesegyházban április 6 -án, szerdán 
reggel 9 órakor lesz s azt dr. Rótt Nándor me- 
gyéspüspök fogja bemutatni. — A püspöki iroda 
ezúton is fölhívja a veszprémi róm. kát. egyház
megye lelkészkedő papságá', hogy a jelzet! napon 
a  vidéken is tartsanak rekviemet az elhunyt ural
kodó lelkiüdvéért.

— A P iarista  D iákszövetség öszejöve- 
te le . A Veszprémi Piarista Diákszövetség április 
6.-án, szerdán este 8 órakor összejövetelt rendez 
a diákmenzán s arra (tekinlettel a most szétküldött 
szövetségi tájékoztatóban közöli meghívásra) külön 
meghívókat nem bocsát ki a szövetség.

— Ism eretterjesztő  e lőadások a  vesz
prém i refo rm átus esperes vezetésével. Alsó
örsről jelenük: Az alsóörsi ref. iskolában II év 
éta tartanak ismeretterjesztő előadásokat Szűcs Jó
zsef lelkész, a veszprémi egyházmegyei esperes 
vezetésével Eddig összesen 128 előadás volt s a 
léli évszakokban is, november elejétől február vé
géig minden héten szerda este, összesen 17 elő
adást tartottak. Szűcs József esperes-lelkész 7, 
Szabó Dezső esp. segédlelkész 2, Paksy Imre 
kánlortanit) 8 előadást tartott. A nemesen szóra 
koztató felolvasásokat is nevezetlek felváltva tar
tották. Szavalattal résztvett Medgyesy Nelli posta
gyakornok. Erdélyi János, Balogh Nelli, Horváth

Legújabb

kottaujdonságok
T ánc-s ikerek , S lágerfüzetek  
O perett újdonságok, Iskolák

„HANGULAT"
havonként megjelenő újdonság fo'yőirat 

14 pengő értékű  
8 újdonságot I pengőért ad.

Beszerezhetők

FODOR FERENC
könyvkereskedésében, Veszprém.

Gyümölcsfák garantált

fajták, folyton virágzó
bokorrózsák legújabb
és legszebb színekben.

O csőn beszerezhetők gróf 
Nádasdy Ferenc nádasdla- 
dányi kertészeti faiskoli- 
jának lerakataiban:

A n g e l i  György v irágüzlete  
M egyeház-utca 3. 

K ertészete K erta lja -u tca  4 .
N agyobb m egrendelés a  házhoz szállítva .

Árjegyzékkel szolgálunk. 96

Irén, Pecze Margit, Vecsey Lina, Cseh Lajos, H u
szár G .ula, Simon István, Gualh Margit, Pecze 
Irma, Csima Lajos, H rrvátíi Kálmán, Cseh Sándor 
Gál La|os, Huszár Károly, Simon Károly, Vörös 
Gyula, Vörös Imre, ifj. Vörös Gyula, Pahola Jó
zsef, Bognár Izabella, Tobak Llna, Tóth Lujza 
Horváth Margit, Vecsey Margit, Csima Ilona, Csi
szár-Jó á i, Guath Lujza iskolás nővendérek vallá
sos és hazafias versek mondásával vetlek részt az 
előadásokban. Kezdő és befejző imádságokat és 
bibliamagyarázalokal szintéi az esperes és a se
gédlelkész tartották.

— E lism erés m unkavédelm i szo lg á la to k 
ért. A szfehérviri Nemzeti Munkavédelmi Hivatal 
közli: A m. kir. Belügyminiszté ium Nemzeti Mun
kavédelmi Hivatal felügyelője dr. Zsembery Gyufa 
siófoki, Horváth Mihiiy kűlsővali és Illés Sándor 
nemesszalóki községi vezető jegyzőknek, Magyaror
szág vasútvonalai műtárgyainak bizlositására 1931. 
évi szeptember, október ói november havában a 
munkábaszóllilási idő alatt alkörvezelői minőség
ben lankadatlan szorgalommal tanúsított, izzó ha- 
zafiságtól áfhatotf önzetlen és eredményes tevé
kenységéért őszinte köszönetét és elismerését fe
jezte ki.

— P ed ag ó g ia i szem inárium . A veszprémi
kir. tanfelügyelő apriliB 14.-én lél 9 órakor, a 
veszprémi Angolkisasszonyok intézetének díszter
mében, pedagógiai szemináriumot rendez.

— Alm ok-éjszakák. Vidéki orvos a Nyit 
jővő heti regénye, az ,Almok-éjszakák“ szerzője. 
Mártonfi István, aki mondanivalójának eredetisége 
stílusának készsége folytán a legnagyobb érdeklő
désre larlhat számol. Egy orvos története ez az 
írás, aki súlyos betegségének lázálmaiban álmodja 
végig a regényt, amelynek szereplői az ő életének 
főalakjai, ézésvilága az ő énjének elnyomod vá
gyaiból fakad és amelynek tragikus konfliktusa az 
ó élet végére lesz pontot. Finom, a lélek leg
mélyére világiló írás ez, amely egyúttal lüktető ira
mú, párad in fordulatokkal leli, érdekes regény.

— Városi közgyűlés P áp án . Pápáról je
lentik: Pápa város képviselőtestülete szerdán dr. 
Uzonyi Kálmán h. polgá'mester elnöklése alatt 
rendkívüli közgyűlést tartott Az elnök előterjesz
tette a főszámvevői jelenlést a város pénzügyi 
helyzetiről, amely bizony igen szomorú képet mű
tét. Április 1.-én a város tisztviselői fizetésének 
legfeljebb 45—50% -át adhatja ki, gondoskddik 
azonban, hogy az elseje utáni befizetésekből leg
először a kisfizetésüek kaphassák meg fizetésük 
kiegészítéséi. A pénzügyminiszter rendeletére a 
magyar egvesilelt városi kölcsönt törleszteni kel
lene, a város azonban a tartozás törlesztésére 
mindaddig haladékot kér, amíg árubaboclátott in
gatlanait értékesíti. A közgyűlés Füredy Gyula 
járásbíróság! alelnöknek a városi bérhátban bírt 
lakása bérét 1600 P-ről 1400 P-re szállította le 
május 1 .-tői. A h. polgármesternek eddig élvezett 
75 P havi reprezentációs kői ségét pedig 225 P-re 
emelték fel Elhatározták, hogy Oláh György bpesli 
cégtől 16 000 P-érl beszereznek egy Zeis-lkon 
hangosfilm beszélőgépei, amelyért 5000 P-l a gép 
átvé elekor kifizetnek, a fennmaradó részt pedig 
a mozi remélhető bevételéből, 11 hónap alatt, 
8 °/o-oa kamat fizetése mellett törlesztik le. Id. 
Jilek Ferenc a javaslat melleit szólott, dr. Sulyok
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Dezső felvilágosításai é l  Milrer Sándor szakértői 
nyilatkozata után a közgyűlés elfogadta a javas
latot. Geba András műsz. tanácsos terjesztette vé
gül elő jelentését az egészségvédő ház épitése 
ügyében, s a közgyűlés fentitartolla elflbbeni ha
tározatát, hogy a tedezetlenül maradt 16 300 P 
költséget a Teleki utcai házak eladásából teremti cl5.

— B. H urrádén : A k iá llha ta tlan  em ber. 
Egy léli üdülőhelyen, a lüdOvészesek fehér para
dicsomában játszódik B. Harraden A kiállhatatlan 
ember c. regénye, amely tragikus környezetével, 
keserű humorával, de megnyugtató befejezésével 
a legérdekesebb olvasmányok egyike. A regény a 
Mindenki Könyve sorozatában jelent meg, ára 30 
fillér, kapható mindenütt.

— H alálozás. Zirjeczky Viktor tb. kanonok, 
a veszprémi róm. kai. egyházmegye enyingi kerü
letének esperese, balatonszabadi plébános, a Fe
renc József-rend lovagja, március 29.-én, 70 éves 
korában, a halotti szentségek fölvétele után elhunyt. 
A megboldogult 1884 december 8 -án szenteltet :tt 
áldozópappá s ezt a hivatását buzgó lélekkel fen- 
kOlt érzülettel tOltO.te b : mindhalá álig. 1889-ben 
neveztetett ki Balatonszabadi kOztég plébánosává 
s 43 évig volt híveinek nemcsak hűséges lelki
pásztora, hanem valóságos szereti atyja, aki úgy 
az egyesek lelki és testi javáéit, mint az egész 
kOzség érdekében Önzetlen odaadással, meleg szív- 
jósággal fáradozott. Halála mély gyászba boritolta 
híveinek sokaságát, akik könnyeiket hűl ajtva, külsO 
megnyilatkozásában is impozáns részvét mellet' 
helyezték OrOk nyugvóhelyére a kOHs-sségét ma
gasztosan teljesített, Urához megtért istenszolgáját.

Egy életének tavaszán letOrt bimbó fáj
dalmas elmúlásáról is hirt kell adnuns: Oláh 
Irénke, az Angolkisasszonyok intézete felsó keresk. 
iskolájának IV. évf. növendéke hunyta OrOk álomra 
szemét márc. 29.-én, 18 éves korában. A meleg 
szülói szív minden szereld áldozata hiábavalónak 
bizonyult a gyilkos kórral szemben, amely most 
mélységes fájdalommal töltötte meg azt. A meg
boldogult leánykái 31.-én délután helyezték, 
evangélikus gyász-szertartás után, OrOk nyugalomra 
Őszinte, nagy részvét mellett. Halála szüleit: Oláh 
Istvánt és nejéi: szül. Mórocz Ilonát, nővérkéjét: 
Ilonkát, nagyszülőit és a rokonságot boritolta mély 
gyászba.

— TObb m int ezer a jándék ! ROvid né
hány hét alatt több, mint 1000 értékes ajándék 
került kiosztásra Tolnai Világlapja nagyszabású 
rejtvénypályázatán, és pár nap múlva újabb 500 
ajándékot kapnak a rejtvénymegfejtOk. Az ajándé
kok kOzOtt rádiókészülék, férfiöltöny, nói ruha, 
50 pár cipO és még sok ehhez hasonló ajándék
tárgy szerepel. A rejtvénypályázalon mindenki részi 
vehet, aki 26 fillérért megveszi Tolnai Világlapját,

— A zirci Iparos ifjúság  m űsoros eslje. 
Zlraől jelentik: Husvét vasárnapján este a Kát. 
Legényegylet nagytermében a zirci iparosok térfi- 
és leányifjusága a „Fétikeny Zsuzsi", a „Pórul
járt nevelO" és a „Kisérlel" c. vígjátékok elfladá 
sával igen kedélyes és kitünóen sikerült műsoros 
estél rendezett.

— Kedvezményes jegyutalványok a  m o 
ziban . A városi mozgószinház vezetősége, tekin
tettel a súlyos gazdasági viszonyokra, hétköznapi 
érvényességgel kedvezményes jegyutalványokat hoz 
forgalomba, amelyek szerint a páholy 120 P, lám- 
lásizék I P, erkélyülés 80 fii]., I hely 80 fill. II. 
hely 60 fill., III. hely 40 fillér árban lesznek a 
jegyek beszerezhetők. A kedvezményes jegyű'al- 
ványokat 2 hónapi érvényességgel kisérietképen 
bocsájtják a mozilátogató közönség rendelkezésére 
s minden üzletben 10 fi lér lefizetése ellenében 
beszerezhetók. A 10 fillért azonban a jegyvá'tisrál 
a mozi pénztára visszatéríti olyképen, hogy a fel
sorolt helyárak helyeit ennél 10 fi lérrel olcsóbb

FODOR PAPIRÁRUHÁZ

irógéptisztitása, jókarbantartása
■ legtökéletesebb, a legolcsóbb.

Egyszeri tisztítás

P 2.80.
Bérletben 2 havi tisztítás

P 2 50.

árak fizetendők. Remélhető, hogy eme kedvezmény 
oly népszerűségnek fog Örvendeni, hogy a 2 hó
napi kísérleti idd után az utalványok érvényessé
gének meghosszabbítására lesz szükség.

— B útorozott szobát keresek a 
város központjában, fürdőszoba használattal, 
esetleg ellátással. Cim a kiadóhivatalban. 82

— Iparostanonciskolai állam segélyek. A
kultuszminiszter a várpalotai isparostanonciskola 
részére 500, a veszprémi iparostanonciskola ré
szére 3200 P államsegélyt engedélyezett a folyó 
tanévre.

— A NépkOr közgyűlése. A NépkOr, Pájer 
Károly vendéglőjében levő helyiségében, április 
10.-én d. u. 4 órakor tisztujitással egybekötött kOz- 
gyű'ést tart, melyre a tagokat ezúton is meghívja 
az elnökség.

— T alá ltak  Veszprémben március 24.-én 
az utcán egy pecsétgyűrűi. Igazolt tulajdonosa a 
rendőrkapitányságnál átveheti.

— M inden trafikban és sorsjáték üzletben
kaphat Oszlálysorsjegyet. Siessen még ma és biz
tosítsa magát. A sorsjegyet húzás előtt mindenki 
fizesse ki, hogy a nyereményekre való jogait még 
idejében biztosítsa. 84

— E legáns párizsi to a le tt m ajdnem  in 
gyen I Minden nó álm a: szépen Öltözködni. Az 
elegáns és divatos női toalett sok pénzbe kerül, 
azok a nők azonban, akik a Párisi Divat-ot ol
vassák, majdnem ingyen jutnak hozzá a legelegán
sabb párizsi loaelettekhez is. Ez a népszerű magyar 
divallsp 120 P-ért szállítja pompás szabásmintái, 
holott külföldön azok egész kis vagyonba kerülnek. 
A Párisi Divat egy száma 60 fillér. Kiadóhivatal: 
Bpest, VII., Dohány-u. 12.

— M egszűnt az influenza járvány. Dr. 
Bélák Endre vármegyei tiszti fóorvos legu'óbbi 
hivatalos fölterjesztése az influenza járványnak 
Veszprémmegyében március 21.151 27.-ig volt 
állásáról tett immár kedvezO jelentést. A jelentés 
szerint ugyanis a jelzett időszakban a megbtte- 
gedések száma az egész vármegye területén lénye
gesen csökkent és a járvány megszűntnek mond
ható. Említésre méltó számban csak a veszprémi 
járásban fordultak elő influenzás megbetegedések, 
ezek lefolyása azonban már enyhe volt és szövőd
mény itt Is alig társult hozzájuk. Az elmúlt hét 
folyamán Összesen 9 szövődményéé esetet jelen
tettek be és igy a megelőző heti 23 esettel szem
ben azok száma lényegesen csökkent A járvány 
egész lartama alatt március 27.-ig Összesen 51 
szövődményes esetet jelentitek be, amelyek közül 
45 alkalommal tüdőlob, 6 Ízben pedig középfül- 
gyulladás volt a szövődmény. Elhalálozás 7 eset
ben fordult elő.

— E lronto tt gyom or, bélzavarok, émelygés,
kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz, székszorulás, 
hányás vagy hasmenés eseteinél már egy pohár 
természetes „Ferenc József" keserüviz gyorsan, 
biztosan és kellemesen hal. A gyakorlati orvostu
domány igazolja, hogy a Ferenc József viz hasz
nálata a sok evés és ivás káros következményeinél 
igazi jótéteménynek bizonyul A Ferenc József 
keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és ftt- 
szerüzletekben kapható. t

— A B alatoni Szövetség igazgatóság i 
ülése. Bfüredröl jelentik: A Balatoni Szövetség 
április 10.-én, vasárnap d. u. 3 órakor Bpesten, 
a Baross Szövetség nagytermében (IV., Bástya-u. 
5. 8z. I. em.) igazgató választmányi ülést tart, 
amelynek tárgysorozatán a márc 20.-i közgyűlés
ről visszamaradt ügyek szerepelnek.

— Uj szépirodalm i folyóiratok. Dunán
túli Szemle címmel Tatán a közeljövőben idegen- 
forgalmi problémákkal és szépirodalommal foglal
kozó képes havi folyóirat indul meg, amelynek 
szerkesztője Xavér Ferenc, a jelestollu iró és újság
író lesz. Felhívjuk reá vármegyénk írógárdájának 
figyelmét. Szerkesztőség: Tata, Kocsi-u. 4. sz.

Szfehérvárotl pedig Tulipán cimmel inditanak 
kéthelenkint megjelenő szépirodalmi folyóiratot

M. klr. 28. Osztálysorsjáték.

Főnyeremény:

Első osztály húzása: április 15. és 18.

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

Szűcs Ede Bankháza
m. k lr. o sztá lysorsjá ték  föárusitó  helye
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Szeged, Pice, Miskolc, Sopron é« Szfehérvár fia- 
tál írói a az első szám valószínűleg már május 
1.-én megjelenik. Szfehérvári felelős szerkesztS 
Juhász Oyula (Kálvária- sor 12.), miskolci szerkeszti! 
Péchy-Horváth Rezsó, a „Lyra" lel. szerkeszlóje 
lesz (Hunyady u. 13.). EzenkivBI minden nagyobb 
városban és Bpesten is lesz liókszerkeszlflség és 
kiadóhivatal.

— A Jám boré cserkészel L illafüreden. A
jámboré parancsnokság gról Teleki Pál tb. Mcser
kész, táborparancsnok vezetése alatt Miskolcon 
járt és olt a jámboréról propaganda élóadást tar
tott. A táborparancsnok előadása nagy hatást kel- 
telt az Összegyűlt előkelőségekre. A közvetlen hatás 
abban is megnyilatkozott, hogy a miskolciak mint
egy 1000—1500 külföldi cserkészt hívtak meg 
Lillafüredre. A táborparancsnokság annál szíveseb
ben fogadta ezt a meghívást, mert célja, hogy a 
Magyarországba jüvó külföldi cserkészekkel lehe
tőleg az egész országot megismertesse.

— Szerelm i bán a táb an  kú tba  ugro tt. 
Mázár Mária litéri leány március 29. én Litéren 
szerelmi bánatában a kútba ugrott. Mire kihúzták, 
már halott volt.

— Elitéit betörök. Megírtuk, hogy Vke/sz 
Mór pápai házalóhoz Horváth Géza ügyvédi Írnok 
és Puchlnger István molnár segéd betörtek s a 
megkötözött Öregembertől mintegy 14 000 P-l el
raboltak. A betörőket a veszprémi törvényszék 
egyenkint 6—6 évi fegyházra ítélte. Az elütitek és 
védőik fel'ebbeztek.

— Szőnyeget, gyOngyfüzért és rózsamézet 
kíván minden igazhivö muzulmán. Szőnyeget ad 
(győngyfüzér és rózsaméz nélkül), de remek ke 
limhimzéssel és a 70X100 cm. kihimzéséhez való 
.Futár* védjegyű Szudán gyapjúval mindenkinek 
ingyen a Tündér ujjak (Bpest, IV., Szervita-tér 3 ) , 
aki 14 40 el egész évre előfizet a  kitűnő magyar 
kézimunka újságra.

— Borotvával e lvág ta  a  nyakát. Beck 
András tüskevári gazda március 28 in  Tüskevá
ron, eddig még kideríthetetlen okból, élesre fent 
borotvával elvágta a nyakát. Beszállították a cell- 
dömOlki kórházba, ahol rövidesen kiszenvedett.

— Adományok a  veszprém i In ség ak d ó ra . 
A városi Szegényügyi Bizottság közli: Az Ínség- 
akció részére újabban az alábbi adományok ér
keztek: dr. Rótt Nándor megyéspüspök 3 darab 
b irka; özv. Angeli Mártonná 50 kg. burgonya; 
B. L. urlány 50 drb. tojás. Ezenkívül Krebsz Ti- 
vadarné volt szives az inségakció céljára egy ér
tékes kézimunkát (elajánlani, amelynek a Szociális 
Misszió Társulat keretében történt értékesítéséből 
befolyt 160 P. Úgy ez a 160 P, mint a többi feni 
nyugtázott adományok részben Nagypénteken, rész
ben Husvél két Dnnepjén használt ittak fel a nép
konyhán élelmezett szegények ebédjéhez. Az ado
mányokért s Krebsz Tivadarné őnagyságának a 
kézimunka értékesilése körül kifejteit fáradozásáért 
ezúton mond hálás köszönetét a Szegényügyi Bi 
zottság.

—  P a p ír á r u k ,  Í r é -  é a  r a ja a a a r a k ,  f a lé -  
o ik k a k , r á d ió k  la a jo k k a a  k a a u u ra z h a tö k  F o 
d o r  F e r e a o  k l a j v -  á a  p a p lr k a r a a k a d á a é k a a  
V .s x p r é m .

— H irtelen halál. Pápáról jelentik ; Stnger 
Mihály pápai szabómester a húsvéti ünnepekre 
Bádenbe utazott rokonainak meglátogatására. Az 
57 éves, erőteljes lérfiu alighogy belépett szerettei 
körébe, szivéhez kapott, összeesett és meghalt. 
Szivszélhüdés ölte meg. Holttestét Pápára szál i- 
tották s nagy részvél mellett temették el.

— Sofför-tanfolyam . Állami gépjárómüve- 
zetőképzö (sofför) tanfolyam nyílik meg a M. Kir. 
Technológiai és Anyagvizsgáló Intézetben április 
18.-án este fél 7 órakor (Bpest, Vili., József-körut 
6. Beírás naponta d. e. 9—1 óra között az igaz
gatósági irodában.

— Volt vadászzászlóaljbeliek  em lékm oz
galm a. A volt cs. és klr. 11. iábortvadászzászlóalj 
tiszti és legénységi állományú bajtársait kéri, 
hogy a zászlóalj dicsőséges hadimulljál meg
örökítő győri em lékmuzem részére a zászlóaljra, 
annak történeiére s világháborús teljesítményeire 
vonatkozó mindenféle emléktárgyaikat, mini fény
képeket, ellenséges fegyverzetei, térképeket, eredeti

Earancsokat, rendeleteket, jelvényeket, feljegyzésé
rt stb. adják át. Az emléktárgyakat Mocsáry Jenő 

ny. ezredes Győr, dr. Pelz Lajos-u. 3., vagy az 
emlékmúzeum vezetője: Bayor Vilmos őrnagy Győr, 
Frigyes-laktanya cimre szíveskedjenek elküldeni. 
Egyúttal azt is kérik, hogy az 1915 januáitól áp

rilis végéig terjedő időszakra a zászlóalj hsdllel- 
jesitményeire vonatkozó adataikat, feljegyzéseiket 
szíveskedjenek vitéz Major Jenő vk. őrnagy Sze
ged, vegyesdandárparancsnokság cimre megküldeni.

A volt cs. és klr. 26-os tábort vadászzászló
alj m egalakitotta bajtársi szövetségét 8 annak in
tézőbizottsága felkéri a zászlóalj tagjait, hogy cí
müket Bálint Hugó igazgatóval: Bpest, István Ki
rály-szálloda, VI, Podmaniczky-u 8. sz. közölni 
szíveskedjenek. A bajtlrsi szövetség vadászalma- 
nahot ad ki s ennek összeállításánál van szükség 
a zászlóalj volt tagjainak pontos címére. A baj
társi szövetség havonkint összejövetelt is tart.

— F e lakasz to tta  m agát. Március 29.-én 
Hajmáskéren Szerencse Lajos gyengeelméjű legény 
felakasztotta magát. Tettének oka háborodotlságá- 
val magyarázható. Mire rátaláltak, már meghalt.

— K u p u u k u d é lm l, ü gyvédi é a  i r o d a i  n y o m 
ta tv á n y o k a t la g a x a b b a n  é a  le g g y o ra a b b a n  k é -  
a z l t  F o d a r  F a ra n o  k ö n y v n y o m d á ja , V e a x p ré m .  
T a a a é k  p r ó b a r e n d a lé a t  te n n i.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (ápr. 2 ) 
6 és fél 9, vasárnap (3.) 3, 5, 7 és 9 órakor 
„Obarst Redl, az áruló*, a bécsi levéltár hiteles 
adatai alapján készült kémdráma 9 felvonásban. 
Főszereplők: Theodor Loos és Lil Dagover. Tör
ténik 1913-ban Bécsben, Prágában és Szentpéter
váron. A legremekebb filmalkotás I Az ezredes a 
legnagyobb ügyességgel leplezi le a kémeket, köz
ben pedig pénzéit elárulja az oroszoknak hazája 
titkait. Kiegészítő műsor és Magyar Hangos Világ- 
hiradó. — Hétfőn, Gyümölcsoltó ünnepén (4 ) 
csak egy nap, kivételesen három előadás d. u. 3, 
6 és 9 órakor. Műsor: „A cabarelló boszuja*.
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: fodor ferenc
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románc 7 fejezetben. Főszereplő: Ken Maynard. 
.Jaj neked Síim I (A csempészdiklátor)*, amentad 
rapszódia 8 vidám felvonásban. A legélvezetesebb 
és legtöbb ünnepi műsor. — Szerdán (6 )  d. u. 
4 és fél 9 és csütörtökön (7.) 6 és fél 9 órakor 
a kedvezményes jegyutalványok premierje. Bemu
tatásra kerül .A  szent láng*, dráma !0 felvonás
ban. Főszereplők: Dita Parlo, GuHav Fröhhctu 
Csak 16 éven felülteknek I Nagyszerű kiegészítő 
mfionr Poy Hanem Híradó.

KÖZGAZDASÁG.
* A Z ircvldéki T ak a rék p én z tá r közgyű

lése. A Zircvidéki Takarékpénztár március 28.-án 
tartotta meg 59. évi közgyűléséi, Holitscher Károly 
gazd. főtanácsos, országgyfi'ési képviselő, cselényi 
föidesur, az intézeti elnök elnöklétével. A tárgy- 
sorozaton szerepelt az 1831. flzletév eredménye, 
ami 15660 63 P tiszta nyereséget mutat ki. Ez a 
múlt évi országos pénzügyi nehézségek ellenére 
alig maradt el valamivel az 1930. évi nyereség
től. ami kétségtelen jele a régi pénzinlézet stabi- 
li ásának, az intézet helyesirányu vezetésének, s  
hogy a részv ényesek és betétesek a nehéz időkben 
is t Ijes bizalommal támogatják az intézet sikeres 
működését. Az igazgatóság előrelátására vall, hogy 
bár a nyereség összege a mullévi 2 P-ős részvé, 
nyensénti osztalék fizetéséi is lehelövé tette volna- 
részvényenkint csak 1 P osztalék fizetését s ezzel 
szemben a fennmaradó nyereségből a tartalék- 
alapnak az alapszabályszerO 85020 P  helyeit 
5800 P-vel való növelését javasolta a közgyűlés
nek, amely átlátta eme javaslatnak az intézet biz
tonságát és részvények belértékét növelő célzatát 
s azt egyhangúlag elfogadta. A felügyelöbizottság 
tagjaivá a közgyű és Popper Samu, Scherer Endre, 
dr. Szemmelvetsz Ferenc, dr. Szlgethy László és 
Wolj János részvényeseket, a választmány meg
ürült tagsági helyére pedig Novák Oyörgy rész
vényest választotta meg. Végezetül Holitscher Ká
roly, az intézet ügybuzgó elnöke általánosan tájé
koztató és megnyugtató záróbeszédében kifejezésre 
juttatta az intézet vezetőségének azt az igyekeze
tét, hogy a kihitelezések körüli átmeneti nehézsé
geket mihamarabb enyhítse s hiszi, hogy erre a 
gazdasági helyzetnek országosan remélhető javu
lása folytán nem kell soká várni.

* A K ereskedelm i é s  Ip srk am ara  köz
gyűlése. Győrről jelentik: A kerületi Kereskedelmi 
és Iparkamara április 7.-én, csütörtökön d. e. 11 
órakor, a kamara tanácstermében közgyűlést tart 
gazdag rátgysorozattal.

* A P áp a i Ip a rte s tü le t közgyűlése . Pá
páról jelentik: A Papai Ipartestület Husvét hét
főn tartotta éves közgyűlését a Levente Otthon 
zsúfolásig megtelt nagytermében. Schnetder József 
elnök megnyitójában vázolta a testület multévi té
véké ;ségét s megemlékezett a halottakról, dr. 
Hirsch Vilmos ügyészről és Erdélyi Sándor pénz
tárosról. Majd felkérésére Nánik Pál előljárósági 
tag gyönyörű emlékbeszédben méltatta Hirsch Vil
mos 40 éves ügyészi stb. munkásságát. Utánna 
dr. Hermann László városi főjegyző, mint iparba- 
tósági biztos elismerését tolmácsolta az elhunyt 
iránt. Indítványára Nánik Pál egész beszédét egész 
terjedelmében jegyzőkönyvbe iktatták és a gyászoló 
családnak egy példányban örök emlékül adják. 
Szkurszky János volt ipartestületi alelnököt, aki 
évtizedeken át különböző tisztségekben buzgó 
munkásságot fejteti ki a testület kebelében, az 
IPOSz elismerő oklevéllel] tüntette ki s az okmány 
átadására az ipartestület elnökségét kérte fel. Mi
vel azonban a kitünteteti a közgyűlésen nem je
lenhetett meg, elhatározták, hogy az okmányt a 
legközelebbi előjárósági ülésen fogják neki ünne
pélyesen átadni. Az ipartestület 1931. évi zárszám
adása és 1932. évi költségvetése előterjesztése al
kalmával Jamniczky Károly számv. biz. tag az ere
deti zárszámadásnak és költségvetésnek a kikül
dött háromtagú bizottság kifogásairól lett jelentést, 
mivel azonban 6 óra elmúlt s a termet a leventék 
rendelkezésére kellett bocsátani, az elnök a  gyű
lést félbeszakította s azt a városi számvev őség 
vizsgálata után folytatják.

* Az ag rá rad ó sság o k  rendezése. Ezzel a 
címmel ár.'Krűger Aladár országgyül. képviselő igen 
érdekes tanulmányt irt a magyar jelen és legkö
zelebbi jövö egyik legsúlyosabb és legégetőbb 
kérdéséről, a mezőgazdaságot terhelő adósságok 
rendezéséről. Abból az alapelvből indul ki, hogy 
a rövidlejáralu és a túlságosan magas kamatozásé
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KURTZ GYULA
H o rth y  M ik ló o -u t  16. 63

zongorát kölcsönöz és elad.

kölcsönöknek hosszúlejáratú és olcsó kamatozású 
kölcsönökre való konvertálására belátható időn be
lül nem lehet ki'á'ás, ezért nincs más hátra, mint 
a magunk erejéből, belső kényszer konverzió utján 
végrehajtani az elviselhetetlenné vált agráradóssá- 
gok rendezését. Szerző utal arra, hogy a problé
mának minden részletre kiterjedő feldolgozására 
nincs idő, tehát a kérdés lényegé! kell megfogni 
és sürgősen intézkedni. Miután a csonkaország 
mezőgazdaságának eladósodását szembeá litja a 
békebeli állapotokkal, ismerteti a földrendezés ada
tait s utal az oláh konverziós javaslatra, amely 
iskolapéldája, hogyan nem szabad a kényszerkon
verziót végrehajtani, javaslatot tesz a lombardiroz- 
haló földteherrendezési kötvények bevezetésére s a 
földtehermentesítési záloglevelek kibocsátására és 
kifejti, hogy elgondolásában és tervezetében egyet
len rést sem lát, ahol az infláció veszélye besur
ranna. Az érdekes tanulmány a Pallos kiadásában 
jelent meg Bpesten.

IRODALOM.
(„Az én kutyám ") a címe Herczeg Ferenc 

legújabb írásának. A nagy iró bölcs humora egy 
kutya portréján keresztül az élet és az emberek 
sok furcsaságát világítja meg. Az Uj Idők húsvéti 
száma dús ünnepi tartalmából kiemeljük a Zilahy 
regény és a Ricarda-Huch regény folytatását, 
Babay József elbeszélést, Fodor Gyula tanulmá
nyát Haydn-ről, ölbey Irén és Temesváry Kriszta 
verseit és a szép húsvéti cikket. Johan Béla dr. 
egyet, tanár az „Amit mindenkinek fudnia kell* 
cim alatt a „bacilus-gazdákról", közöl érdekes is 
mertetést, Nekolny Kurt gépészmé-nök pedig a 
bacilusmentes jövő házáról ir. Művészi reproduk
ciók, időszerű képek, divatrajzok s a népszerű 
tovatok gazdagítják Herczeg Ferenc szépirodalmi 
hetilapját. Mutatványszámot bárkinek küld a ki- 
adóhivatal: Bpest. VI. Andrássyut 16. Előfizetés 
negyedévre 6 40 P.

(A M agyar Asszony áprilisi) számába 
Ágoston Gézáné irt vezércikket. Szentmihályiné 
Szabó Mária Losárdi Zsuzsanna Rákóczi kori éle
téből vetít érdekes részletet Cavallier József Koch 
Róbertról, Andrássy Imréné grófnő a tuberkulózis 
elleni védekezésről, Ámon Vilmosné a Néprajzi 
Múzeumról, Erőd (Schrődel) Ernő a női turistás- 
kodásról ittak cikkel. Ölbey Irén, Ivány Rella és 
Béki Júlia verseket, dr. Bálint Juha egészségügyi 
cikkét közli a sok képpel illusztrált lap, amelynek 
rovatai is tartalmasak. A Magyar Asszony nyaraló 
telket s más tárgyakat sorsol ki előfizetői közölt. 
Előfizetése egész évre 4 P. Megrendelhető Bpest, 
VII., Rózsa-u. 23. alatt.

Villanyszerelőt,
kaucióval kiró

pénzbe^zedőt, írnokot
keres  a B .-alm ádi V illam osipari 

R .-T . á p rilis  hó l5 .-é re . 97

Az ajánlatok a részvénytársaság irodájába a bala
tonalmádi községházára adandók be, hol a pályázni 

kivánók a kellő felvilágosításokat megkaphatják.

Vennék
2-3 szobás

családi házat
V e s z p r é m b e n . 94

Leveleket a kiadóba „Készpénz" jeligére kérek.

B  alatonfttr e den,
a vasútállomás közelében, a fürdő- 

* telephez vezető ut mentén

villatelkek eladók.
Érdeklődni lehet dr, Löwy Ede és dr. Steiner 

Elemér veszprémi ügyvédek irodájában. 87

Veszprém  megyei város  
legforgalm asabb helyén
portálos és üvegklrakatos,

üzlethelyiség
május l.-re kiadó
Bővebbet Fodor Ferenc könyvkereskedőnél Veszprém.

Eredményesen hirdethet a
Y eszprém vármegyében,

A k fin y v iro d a lo m  ú jd o n s á g a i
már a megjelenés napján 

kaphatók
FODOR FERENC könyvkereskedésében.

T E S T E D Z É S .
Húsvéti fu tbal.

Itthon a VTC a Move VSE-el játszott városi 
kupamérkőzést és 3 :0  (2 :0 )  arányban győzőit. A 
tartalékos MOVE a lelkes VTC győzelmét nem 
tudta megakadályozni, habár mutatott játéka alap
ján szintén rúghatott volna kis szerencsével egy
két gólt. A VTC gólszerzői: Molnár, Noyák II. és 
Pintér. Bíró: Giánássy. — Pápán a Perutz-gyár 
szép és értékes győzelmet aratolt a bpesti Ferenc
városi Vasutasok ellen 3 :1  (2 :1 )  arányban. A 
Perulz gólszerzői: Ács, Vacskó, Antalics. B iró : 
Patányi.

Hítfőn Pápán szintén a Ferencvárosi Vas
utasok fölött a Kinizsi szép játékkal győzött 2 :1  
(1 :0) arányban. Az ellenfél tehnikai tudását a 
pápaiak lelkesedése felülmúlta s Tarr és Csiszlér 
góljával megérdemelten győzőit. Biró: Mikóczy. 
-a- A Ferencvárosi Vasutasok egy kombinált csa
pati pedig Fűzfőn szenvedett hatalmas 5 :1  (1 :1 )  
arányú vereséget. A jóképességü fűzfői csapat ira
mát ellenfele csak első félidőben bírta. Biró: Ka- 
marell. — A VTC ifjúsági csapata Bfűreden érté
kes 3 :3  (1:2) arányú döntetlent ért el, mig a 
VTC I. csapata Siófokon, szintén meglepetésre, 
0 :0  arányban végzett. (I. I.)

*
Vasárnapi program. A VTC Pápán a Kini

zsivel. Várpalotán az Ercsi SE, Tapolcán a Pe- 
rulz-gyár és a Testvériség Kőszegen játszanak 
bajnoki mérkőzést. — A Move VSE barátságos 
mérkőzésre tárgyalásban van több csapattal.

Anyakönyv.
Születés: Széli Lajos Miklós várm. számellenőr és 

Keserű Emília fia Tamás Alajos Benedek r. k. — Reichardt 
Ferenc kömiives-s. és Szabó Anna fia Ferenc Jenő r. k. — 
Márkus Mária fia Sándor ref. — Farkas Mária cseléd le
ánya Mária ref. -  öcsi Sándor szabó s. és Noszkó Mar
git leánya Edit r. k. — Doma Sándor bognár-s. és Sze
rencse Anna fia Kálmán György r. k. — Ligeti László 
várm. dijnok és Korg Jozefa fia Lász ó József r. k. — 
Tóth Gábor gépkocsivezető és Piltman Mária leánya Mária 
Terézia r. k. — Lovretics János máv. vonatk. alt. és Szalai 
Mária fia János r. k

Halálozás Langfeld Judit 7 é. izr. — Brugovicz Já
nos sziirposztókészitö-s. 64 é. r. k. — Stumpf Jenő 19 é. 
r k. — Szabó Júlia 11 é. r. k. — Kék Károlyné Hollósi 
Mária 64 é. r. k. — Besszer György 9 h. r. k. — özv. 
Kovács Istvánné Szabó Alojzia 85 é. r. k. — Sárosdi Fe
renc gazd. cseléd 44 é r. k. — Kocsis Ferencné Mozer 
Mária 37 é. r. k. Oláh Irén 18 é. ev. — Fehér Sámuel 
ny. alezr. 65 é. izr.

Házasság: Az elmúlt héten nem köttetett.

Rádiók, írógépek,
fényképező gépek, foto cikkek

legjobban beszerezhetők

részletfizetésre
FODOR FERENC könyvkereskedésében Veszprém.
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Veszprém vármegye közigazgatási bizottsága ki
sajátítási albizottságának elnöke._______

556-1932. kb. sz.

Hirdetm ény.
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur 

116 065-1932. I. a. és 120 045-1932. 1. a. sz. 
elhatározásaival a veszprémi m. kir. államépitészeli 
hivatal által 322—1932., valamint 688—1932. 
számok alatt hozzá tett telterjesztései foly'án, a 
m. kir. államkincstár részére, a polgárdi-balaton- 
füredi állami közút 13 6 km. szélvényében á'épi- 
tendfl vasúti felüljáró feljáróihoz szükséges ingatlan 
területrészek megszerzésére az 1881. éviXLI. t c. 1. 
§.ának 1., illetve 12. pontjai alapján kisajátítási 
jogot engedélyezett és a kisajátítás a'á vont ingat
lanokra rézve a k isajátítási e ljá rásn ak  hivatko
zott törvény 33. és a kövekezö §-ai értelmében 
való lefolytatását elrendelte.

Az ismertetett miniszteri elhatározásokban 
foglalt rendelkezésekhez képest, a 7800—1931. M. 
E. sjámu kormányrendelet 5 § ának 3. bekezdése 
értelmében alakuló bizottsága kisajátítási terv meg- 
állapi ása, az érdekelt felek között esetleg létrehoz
ható barátságos egyezség előzetes megkísérlése s az 
érdekelt felek által az 1881. évi XLI. t. c. 1. feje
zete alapján netán emelendő igények és észrevé
telek letárgyalása végett a tárgyalást Balatonke
nese községben, a községházánál 1932. évi á p 
rilis  hó 22.-én d. e. 9 ó rakor kezdi meg.

A kisajátítási összeírás és helyszin rajz, nem
különben jelen hirdetmény egy példánya ugyanott 
folyó évi március hó 22.-től folyó évi április hó 
5. ik napjáig bezárólag terjedő 15 nap alatt 
közszemlére tétetnek ki, ahol azokat a hivatalos 
órák ideje alatt bármely érdekeltnek jogában áll 
betekinteni.

Felhivatnak ennélfogva a kisajátítási össze
írásban foglalt ingatlanok tulajdonosai, a telek
könyvi lég érdekeltek és mindazok, kik ezen eljá 
rásnal magukat bármely oknál fogva érdekeltek
nek tekintik, hogy a kitűzött tárgyalási napon a 
bizottság előtt jelenjenek meg s észrevételeiket 
akár szóval, akár írásban annyival is inkább ad 
ják elő, mert a bizott-ág az idézett törvény 34. 
§  a élteimében a kisajátítási terv felelt az esetben 
ia határozni fog, ha az érdekeltek közül senki 
sem jelennék meg.

Veszprém, 1932. évi március hó 19.-én.
Dr. Kenessey Pongrác

89 főispán, a kisajátítási albizottság elnöke.

1295— 1931. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Kardos János bpesti ügyvéd által kép

viselt Szaller Antal javára 644 P 07 f. tókekőve- 
telés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1931. évi 4280. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőnél 1931. évi dec. hó 17. én lefoglalt, 3000 
P-re becsalt ingóságokra a veszprémi kir. járás
bíróság fenti számú végzése alapján az árverést 
elrendelem, s  annak az 1908. évi XLI. t.-c 20. § a 
alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más 
foglaltatók javára is, végrehajtást szenvedő la
kásán, Veszprémben, Horthy Miklós- ut 40. szám 
alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi 
Á p rilis  h ó  13. n a p já n a k  d é le l ő t t  k i le n c  ó r á j á t  
Hlzfim ki, amikor a biróilag lefoglalt teherautó fele 
része s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, 
esetleg a becrár V3 ért is el fogom adni. 1000 
P-t meghaladó becBérlékü ingónál a becsérték 
10%  át bánatpénzül kezeimhez az árverés meg. 
kezdésekor le kell fizetni.

Felhívom mindazokat, kik a befolyó vétel
árból a végrehajtató követelését megelőző kielégí
téshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjo
guk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban 
vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1932. évi március hó 8.
93 S te k k e r  s. k., kir. bir. végrehajtó.

A VESZPRÉMV ÍRM EG Y E
s z e r k e s z tő s é g é n e k  é s  k i a d ó h i v a ta l á n a k  

t e l e f o n s z á m a  66 .

Leszálltak 
az írógép árak!
A legtökéletesebb amerikai

Royal 
Remington 

Underwood 
Mercedes 

rebuilt Írógépek

a gyári ár feléért i
■

részletfizetésre ■
■

is beszerezhetők '

FODOR FERENCj
könyv- és papirkereskedésében • 

Veszprémben. ;
i z  amerikai Royal Írógépek fölerakata. j

A gépek tartósságáért ;
a legmesszebbmenő ;
szavatosságot vállalom!

Meghívó.
1 „Mezőgazdasági Kereskedelmi és Iparbank

Részvénytársaság", Devecser
V ili. éwi

rendes közgyűlését
Devecserben, a Devecseri Kaszinó helyiségében
1932. á p rilis  14.-én d. e. II ó ra k o r
tartja, melyre az alant olvasható figyelmeztetésre 

való utalással a t. részvényeseket meghívja
az  Ig azgatóság .

A közgyűlés tá rg y a i :
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvé

nyes felkérése.
2 Az igazgatóság és felügyelő- bizottság 1931. 

üzletévi jelentésének tárgyalása, az 1931. üzletévi 
mérleg és eredményszámla megá lapitása, a záró
számadások jóváhagyása, a lis.ta jövedelem fel
osztása, az igazgatóságnak és a felügyelő-bizott
ságnak a felmentvény megadása.

3. 1 igazgatóság! tag és 2 felügyelő-bizott
sági tag egy-egy évre történő megválasztása.

4. Alapszabályszerüleg beadott indítványok. 
F ig y e lm ez te tés : Azon részvényesek, kik a

közgyűlésén résztvenni és szavazati jogukat gya
korolni kívánják, kötelesek részvényeiket legkésőbb
2 nappal a közgyűlés m eglátták előtt az intézet 
pénztáránál igazolási jegy ellenében letenni. A le- 
teteményezett részvények az elismervények vissza* 
szolgáltatása ellenében a közgyűlés befejezése után 
vehetők vissza.

M é r le g - s z á m la  1931. d e c e m b e r  3 1 .-é n .
Vagyon :

Pénzkészlet:
készpénzben ............................ P 18.136 83
idegen pénznemekben ........... .... 58 45 P 18.195-28

Követeléseink pénzintézeteknél ....................„ 2.380 —
Pénzintézeti Központi üzletrész 560 —
Váltótárca:

jelzáloggal biztosított ... ... P  231.845 --
kezességgel b iz to s íto tt ............... 203.371 — . 435.216’—

Folyószámla a d ó s o k ................................................ 30.29669
Berendezés ......................................... .................. 507 09
Átmeneti jételek:

előre kifizetett kamatok P 2.393 94
hátralékos kamatok ............... 2.557 31 , 4.951-25

ö sszesen : P 492.106 31

Teher:
Részvénytőke ....................................................P 50.000’ -
Tartaléktőke— ................................. 6.112 20
Betétek :

takarékbetét ... ................... P 118.603-35
folyószámlabetét ........................ 34.643 82 „ 153.247’ 17

Visszleszámitolás................................. 264.588 —
Folyószámlahitelezők......................... 3.774-40
Fel nem vett osztalék ................ 1.373 47
Átmeneti tételek:

előre bevételezett kamatok ... P 5.800 86
kincstár illetékkövetelése ...  . 253 10 „ 6.053-96

Nyereség ......................................... 6.957’ 11
ö sszesen : P 492.106-31

E r e d m é n y - s z á m la  1931. d e c e m b e r  3 1 .-é n .
Költség:

Kifizetett kam atok:
betétek után ...........................P 11.257-73
visszlesz. váltók után ............... 25.059 39 P 36.31712

Tiszti fizetések ................................. 8.675-—
Közterhek :

adók és illetékek ................... P 2.84640
betétkamat i l le té k ........................ 562 10 „ 3.408 50

Házbér ................................................. 3 5 0 --
Üzleti költség ................................. 3.884-28
Leírások :

követeléseinkből ................... P 357 14
berendezésből........................... „ 56 34 „ 413-48

Nyereség ......................................... ................... ... 6.95711
ö sszesen : P 60-005-44

Jövedelem
Bevételezett kamatok :

váltók után ......................... P 54.463 91
folyószámlák után ................... „ 2.583-30 P 57.047-21

Bevételezett jutalékok .................................... .... 2 958 23
összesen : P 60 005-44

95 Ajk i g a z g a t ó s á g .
Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk.
Devecser, 1932. A f e lü g y e lő - b i z o t t s á g -

Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptuiajdonos a .Veszprémvármegye- Lapkiadóvállalat.


