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H iszek M agyarország fe ltám adásában . Ámen.

A mezőgazdaság 
megsegítése.

Irta Holitscher Károly
országgyűlési képviselő.

Múlt héten ismertette a földművelésügyi j 
miniszter az egységes párt agrárblokkja és párt
értekezlete előtt a mezőgazdaság megsegítésé
ről szóló rendelet-tervezetét. Alapelvei ismere
tesek, hisz ezeket a napilapok részletesen kö- j 
zölték. Sajnos, nálunk, különösen az utóbbi 
időkben, a politikai elvakultság, és talán gyű
lölet révén is, mindinkább szokássá vált a kor
mány intézkedéseit, különösen gazdasági téren, 
oly kritika tárgyává tenni, mely mindennek, 
csak objektivnek nem mondható. E kritikák 
legtöbbjének, az objektivitás hiánya mellett, az j 
is hibájuk, miszerint nem azt célozzák, hogy 
az ország nehéz gazdasági helyzete előbbre- 
vitessék, hanem azt, hogy az elkeseredést szít
sák, a kedélyeket izgassák.

Pedig, ha valaha, úgy e sorsdöntő órák- j 
bán kellene minden magyar embernek, ki az | 
ország sorsét a szivén viseli, mindent elkövet
nie, hogy úgy befelé, mint kifelé erős egységet 
teremtsen és úgy a politikai, mint a gazdasági 
életben az egyéni érdeket a közérdeknek alá
rendelje. Kerülnünk kellene mindent, ami a 
magyart a magyartól elválaszthatja. A magyar 
nemzetnek most kell tanúságot tennie, nemcsak 
az élniakarásáról, de tudásáról is. Elismerem, 
hogy a megpróbáltatások napjait éljük, de épp
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ezért ne rángassuk egymást a sárba, hanem 
kölcsönös megértéssel, magyar szívvel és lélek
kel próbáljuk az ország sorsát jobbraforditani.

Mindezeket azért bocsájtom előre, mert a 
mezőgazdaság megsegítéséről szóló rendeletnek 
is van és lesz sok oly kritikusa, kik ugyan ehe
lyett jobbat és, az államháztartás mai helyzete 
mellett, keresztülvíhetőbbet nem tudnak java
solni, de azért ezen intézkedéseket célraveze
tőknek nem fogják találni. Pedig ezen elgon
dolásnak kiindulópontja az, hogy a bolettával 
szemben a mezőgazdaság egész egyetemének 
nyújtson segélyt és igy ne csak a kenyérmag
vak termelőit részesítse előnyben. Ez szociális 
szempontból is igazságosabb, mert a boletta 
intézménye mellett főleg az intenziven kezelt 
közép- es nagybirtok jutott segítséghez. Hisz 
természetes, hogy intenzív gazdálkodásuk foly
tán a mezőgazdaság épp ezen kategóriái tud
ták különösen a búza termelését növelni és 
igy a többiek rovására bizonyos előnyhöz jutni. 
A tapasztalat és statisztika azt mutatja, hogy 
az eladható kenyérmagvak mennyisége nem áll 
arányban a birtok nagyságával. A kistermelő 
saját házi szükségletén felül alig termel el
adásra kenyérgabonát, a nagybirtok viszont 
annál többet. Világos, hogy a boletta előnyeit 
az eladásra is aránylag sokkal többet termelő 
nagybirtok sokkal jobban élvezte, mint a kis- 
birlok, nem is beszélve arról, hogy a szőlő, 
legelő, rét stb.. mely a földadó elengedése foly
tán szintén segítséghez jut, a boletta réven tu
lajdonképen semmi támogatásban nem részesült.

Szociális szempontból nyomatékosan reá 
kell mutatnom e rendelettel kapcsolatosan a 
közmunka-váltságnak részbeni rendezésére is. 
Tudvalevő, hogy ez a legantiszociálisabb adó: 
évek óta küzdöttem ezen adónem ellen, nem
csak én, de az agrárérdekeltség minden expo
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nense. Az agrárblokk érdeme, hogy e kérdés
ben legalább részben tudott célt érni és keresz
tül tudta vinni azt, hogy épp a legkisebb em
berek, kiket ezen adónem a legsúlyosabban 
érintett, — hisz sok esetben összes adójuknak 

| háromszorosát tette ki, — kapnak e téren 50, 
illelve 75% kedvezményt.

Az összes segítség, mellyel a kormány és 
törvényhozás a gazdák segítségére jön, körül
belül 50 milióra tehelő. Pedig ez nem képzelt 
szám, hanem azon összeg, melyet a magyar 
gazdatársadalom az 1932—33. gazdasági évben 
tényleg nem fog megfizetni, mely összeg neki 
elengedtetik! Ennek ellenében fenntartatik a 
liszlforgalmí adó, mely azonban az elmúlt gaz
dasági évben kivetettnél nem lehet nagyobb. 
E pontnál „a mindenáron kritikusok* azzal ér
velnek, ime, ismét a dolgozók tömegei fizetik 
meg a nagybirtok adóját. Épp oly demagóg, 
mint hazug állítási

Az egész mezőgazdaság, akár kis-, akár 
nagybirtok, ma előállítási áron alul kénytelen 
produktumait piacra dobni. Az import-államok 
e téren azzal sietnek saját mezőgazdaságuk
segítségére, hogy a beviteli vámokat annyira 
emelik, hogy ezzel saját mezőgazdasági pro
duktumaik árát a mienkénél majdnem három
szorosára tudják feltornászni. Természetes hogy 
ott is a fogyasztó fizeti ezt meg. és mégis sen
kinek sem jut ott eszébe a frazeológia tárházá
nak oly fegyverével ez ellen küzdeni, mint ná
lunk. Ott mindenki objektiven belátja, hogy 
minden ország boldogulása elsősorban a mező- 
gazdaság prosperitásától függ. Százszorosán áll 
ez nálunk, ahol egyedül a mezőgazdasági la
kosság fogyasztóképességének emelése fogja 
az ipar és kereskedelem vírulását előidézni. Jól 
tudom, hogy a kormány ezen intézkedéseivel 
a mezőgazdaság tulpraállitása még távolról sincs

A nyolcas lemaradt.
Irta B arna  G ábor.

Nem látott senkit és semmit. Tizennyolc éves 
fiatalsága minden fojtott lázával élte a nagy ese
ményt, ami készült.

Ott állt a folyó partján, amelynek tiszta tük
rében egy karcsú, lilaruhás kislány alakja rin 
gólt. Még a maga napfoltok gyémántjától csillogó, 
tündériesen élő fényképe sem érdekelte. Aki a jö
vőbe akarna látni, az úgy is hiába néz a 
tükörbe.

Lefelé folyt a folyó, felfelé folyt a verseny. 
De ő előtte minden összefolyt. Színesen zagyva 
színtelen szürkeségét, melyből mint valami távoli 
gyönyörű Ígéret, úgy káprázott elő, ami még nem 
volt, de lesz: a nyolcasok versenye! Az igazi 
verseny.

Ezt várta Piroska és a nevéhez mé tó rózsák 
nyíltak messzi titkok bódulatától ábrándos kis arcán. 
Szeme azt nézte, amit nem látott. Füle a diadal 
ujjongására figyelt, ami majd felharsan akkor, ha ..

Csengetés csilingelő foszlányait cibálta idáig 
a tolvajkedvü nyári szellő. Indulnak a nyolcasok.

Most indulnak. Három nyolcas. Kettő: az 
semmi. De a harmadik. Az már valami.

Abban a valamiben ül az, aki minden. A 
nyolc közül a második. A kettős, A Pista. A Pisla !

A kettes. De olyan csak egy van.

Egyszer beszélt vele, de azóta mindig rá- 
gondol. És ő észre se veszi. Más vizeken evez. 
Messze az életnek az a partja, ahol ő várja... Csak 
áll a patton, néz, néz, de a kegyetlen evezőcsa
pások nem hozzák őt közelebb. Mindig messzebb, 
messzebb... Sodor a folyó.

Jönnek. Most az egyszer mámorosán lehet 
élvezni a közeledés mindig hiába remélt, vérfa- 
gyasztóan forró izgalmát.

Ők az elsők. Hurráh!
A kettes nagyszerűen evez. A nap glóriásan 

ég aranyszőke haján. Jó a napsugárnak, hogy meg- 
simogathatja láthatatlan ujja... Aki fenn van ma
gasan, annak jó... mindig csak annak jó.

— Tempó, Pista! — kiabálja magában, de 
kifelé csak az ajka reszket.

Nem is mer odanézni. Úgysem venné észre. 
Csak áll a patton, a fordulónál és forog könnyes 
szeme előtt a verseny, a folyó és az egész világ. 
Az egész rossz világ, ahol olyan árva az, akinek 
olyan valakije van, aki nem az Övé. Aki nem is 
veszi észre...

Halk csobbanás. Egy piros rózsa hull a vízbe. 
A diadalmas evezők közé.

Piroska dobta a rózsít és ő érezte tövisét.
Odaszánta a kettes elé, a csónakba, de nem 

sikerült. Neki semmi sem sikerül...
És megtörtént az, amiről a sportkrónika úgy 

fog megemlékezni, hogy egy váratlan esemény a 
a nyolcas győzelmébe kerü't. A „váratlan esemény* 
a rózsa volt, ami a vízbe esett Miatta esett a

vízbe a nyolcas biztos első helye is. A kettes az 
evező helyett máshova nézett, összeütköztek a la
pátok és mindennek vége volt...

Vege volt, de folytatása is lett.
A célnál, a parton a pletyka bábeli nyelv

zavarában halk köszöntés harangozott Piroska 
piruló kis fülébe.

Kézcsók. Pista kezében ott remegett a viz- 
c»eppeket harmatozó rózsa. A váratlan esemény. 
Piroska szemében pedig könny csillogott és örökre 
felejthetetlen, boldogan könyörgő bá iát.

— A nyolcas lemaradt, — suttogta megha
tóban Pista, de a ke tes révbe éít.

Válasz nem volt. Ez volt a válasz. Minden 
külön élesítés helyeit.

Beszélgetni kezdtek és tiz percen belül Pista 
már mindent ígért. Elsősorban, hogy többé már 
nem evez. Nyolcasban legalább nem. Nincs is 
semmi értelme...

Egészen más az álma. Egy kis békés csónak, 
nem nyolcas, csak pár evezős, két ember szá
mára, aki szereti egymást. Úgy evezni a cél felé, 
biztos győzelemre, a csendes családi élet drága, 
nyugalmas folyóján.

Másnap reggel egy nagy csokor rózsával 
kapta vissza kamatosán azt az egysrál rózsát, ami 
a vízbe esett. De ezt nem dobta a vízbe, csókos 
gyengédséggel tette bele. A vázába, mit majdnem 
úgy szeretett, mint öt.
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befejezve, ellenkezőleg én is. de minden, a 
dolgok lényegébe belátó ember, ezt csak egy 
szerény kezdő lépésnek tekintheti.

Az exportnak helyes irányítása, ennek a 
köz- és nem magánérdekeket szem előtt tartó 
okos és céltudatos támogatása a kereskedelmi 
szerződéseknél nem egyes érdekcsoportok favo
rizálása. hanem az ország egyetemes érdekeit 
előmozdító és szolgáló intézkedések keresztül
vitele. a kamatterhek feltétlen csökkentése, a 
földteherrenedzés okos és célirányos megoldása, 
a földhöz juttatottak kérdésének méltányos és 
igazságos rendezése, a minőségi termelés pro
pagálása. az egész mezőgazdasági termelés 
céltudatos átszervezése, az állatértékesités terén 
a múlhatatlanul szükséges intézkedések célirá
nyos keresztülvitele, — ezek mind oly köve
telések, melyeket kölcsönös megértéssel és 
összefogó erővel a magyar mezőgazdaság el 
fog érni, de el is kell érnie. De mint e téren 
első komoly és lényeges tényt örömmel kell 
üdvözölnünk a kormány fennt vázolt intézke
déseit és olyanoknak kell ezeket tekintenünk, 
melyek egy szebb, jobb jövőnek kell, hogy ki
induló pontját képezzék.

Józan ész és erős karok.
A nemrég lezajlott németországi elnökválasz

tás tanulságait nem '.esz hiábavaló, ha mi is le
vonjuk. Németország és Közép-Európa, de mond
hatnánk a kontinens sorsára nézve is jelentős 
erőpróba volt Hindenburg újabb megválasztása. A 
nehéz gazdasági viszonyok közepette tapasztalható 
szélsőséges agitáció, amely a német nemzetet egy
aránt megtépázta a választás során úgy a jobb, 
mint a baloldalról, kisebbségben maradt a józan 
mérlegelés mögött.

Nem lű'ozunk, ha azt állítjuk, hogy ezzel a 
választási eredménnyel fix bázist lehetett teremteni 
a további konszolidációs politika számára nem
csak Németország határain belül, de Európa egyéb 
területein is. Mindenesetre a május folyamán le
zajló franciaországi választásoknak is ezt az irány
zatot kell megalapozniok, hogy mindhét oldalról, 
a józan gondolatot kitermelve, nyúlhasson Európa 
a békeszerződések által teremtett kínzó gazdasági 
elfajulások jobb mederbe tereléséhez. Ebben a 
helyes irányú európai politikai berendezkedésben 
látjuk a jobb jövő reményét. Elképzelhetetlen 
számunkra, hogy az évezredes európai kultúrát, 
gazdasági erőtartalékot s egyéb emberi kincseket, 
úgy anyagiak, mint szellemiek terén, fenntartani 
tudnának — gyarapításukról nem is beszélve — 
olyan irányzatok, amelyek ahár jobb, akár balol
dali szélsőségek területéről indulnak útra.

A magyar nemzet sziklaszilárdan áll átmen
tett értékeinek védelmében s a német elnökválasz- ' 
tás tanulságait is olyként vonja le, hogy megerő
södik a józan ész, a higgadtság a természetes utón 
haladó építés politikájába vetett hitében. A hatal
mas német birodalom elnökválasztási eredménye 
ledöntheteilen bástyát emelt a tradíciók védelmére, 
amely bástya nekünk is biztosítékot nyújt arra, 
hogy a nagy nyugati nemzet felől nem fenyegeti 
országunkat a szabadjára engedett szélsőséges 
irányzatok veszélye. Ebből a megalapozottságból 
azonban termő rügyeknek kell fakadniok, melyek 
a nyomasztó gazdasági válságban széles népréte
gek gondjait oszlatják el. Reméljük, hogy belát
ható időn belül valamiképen reparálni fogják 
azokat a szörnyű büntevéseket, amelyek a jelen
legi helyzetet okozták, talán a nagyhatalmak kö
zös megállapodásával, de semmiesetre a mi meg
hallgatásunk és beleegyezésünk nélkül.

Az alatt az idő alatt, amig ezek a nagyje
lentőségű tervek valóra válhatnak, a magyar nem
zetnek eltántorithatatlanul a józan ész politikája 
meil.tt kell maradnia s ettől semmiféle szélsősé 
ges agitáció el nem térítheti, mert bármily nehe
zek is a viszonyok, a nemzet nagy többségének 
gondolkozása féregmentes s nem hiányziic a ve
zetők jóakaratu munkája s erélye sem. Rosszul 
ítélik meg a helyzetet azok, akik abban remény
kednek, hogy a gazdasági viszonyok miatt a pa
nasszal csordultig telt néposztályok görnyedező 
hátán keresztül hatalomhoz juthatnak, mert ne fe 
lejtsék el a kormányzó ur nemrég te t kijelenté 
s é t: 1918 csak azért lehetett, mert akkor az erős 
karok a harctereken voltak. Ma nemcsak az erős 
karok állnak a hon nyugalmának és biztonságá
nak védelmére, de az eréllyel párosult józan ész 
is a birtokában van. (s.)

F O D O R  F E R E N C
KÖNYVKERESKEDÉSE

V E S Z P R É M .

Rendelje meg sürgősen
ü z l e t i  k ö n y v e it, 

nyom tatványait, 
írószere it, p a p írá ru it

Csak a legjobb anyagot dolgozom fel. 
Csak elsőrendű kivitelt szállítok. 

Mégis jutányos árakat számítok.

A  kormány féléves 
munkája.

Beszám oló a  korm ányzati politika szem pont
ja iró l és  tevékenységéről.

Egy zöld fOdelU tüzel fekszik előttünk, amely
nek 50 oldala A kormányzati politika szempont
jai is  jogalkotó tevékenysége az állami élet felada
tainak megoldásában címmel kimerítő áttekintést 
nyújt a kormánynak 1931. aug. 25.-1511932. már
cius 23.-ig letelt félesztendős tevékenységéről. A 
zöldkőnyv azonban, amelynek szerzője R. a 
minisztjrelnóki sajtóosztály helyettes vezetője, nem 
csupán azokról az intézkedésekről és rendeletek
ről srámol be, amiket gróf Károlyi Gyula kormá
nya az elmúlt hét hónap alati telt, hanem azokról 
az intenciókról és elgondolásokról is, amik a kor
mányintézkedéseken kívül egyes miniszterek, főleg 
a minisrterelnők megnyilatkozásaiban is kifejezésre 
jutottak 8 igy a kormánytevékenység itányvonalának 
és részletmunkájának összegezésére, az elért ered
mények megállapítására különösen alkalmas. >

Az elmúlt félév valóban óriási küzdelem kor
szaka volt, amit a gazdasági világválság romboló 
hatásával kellett megvívni 8 ahhoz okosság, meg
fontolt-ág, megvesztegethetetlen józanság és reá- 
lizmus kellett, amely határozóit cilját sohasem té
veszti szem elől. A könyv olt kezdődik a legszi
gorúbb takarékosság bejelentésénél, amikor Károlyi 
Gyula gróf, ezzel a jelszóval, már az első minisz
tertanácson megkezdette az állami kiadások lefa
ragását Azután jöttek a sziikségrendeletek, a 33 as 
bizottsággal történt megvitatás után. Ezek fonto
sabb mozzanatai a külföldiekkel szemben fennálló 
pénztartozások kötelező bejelentése, az aranypengő
rendelet, az állami és önkormányzati személyi ki
adások csökkentése, a kiviteli adőmegtéritések, a 
3°/o-ra emelt forgalmiadó, a városok és községek 
gazdálkodásának felülvizsgálása, a háztulajdonosok 
szükségadója, a házberadő, a tanlienaadó, a ma- 
gánalkalmazottak kereseti adójának felemelése slb.

Belpolitikai téren nem sok a följegyezni való, 
a munka elsősorban gazdasági lérre szorítkozott. 
A külpolitikában az olasz és török barátság meg
becsülése mellett közeledés törléot Franciaország
hoz, a magyar-francia kereskedelmi pót .-gyezmény 
megnyitnia az ú tit a magyar búzának. A helyzet 
enyhítésére országos segélyakció indult meg s en
nek során csupán vetőmagra 120 000 mm. burát 
oszlott ik ki az országban.

A tanulmány továbbá felsorolja a Népszö
vetség pénzügyi bizolt áginak vizsgálatát, a kartel - 
törvényre,a szükrégadóra, árverések fellüggesztésére 
a hitelügyi rendelkezésekre, a külföldi rövidlejáralu 
kölcsönökre, az uzsoralörvényre, az exportvaluta 
bestolgá tatására vonatkozó rendelkezéseket, azin- 
f'ációt megakadályozó pénzügypolitikái intézkedé
seket, állások megszüntetését és összevonása', a 
közéleti tisztaság érdekében elrendelt vizsgál siókat 
és eljárásokat, s az összeférhetetlenségi kérdés ér
dekében benyújtott javaslatot Majd a mezőgazda
sági, nagy- és kisipari válság, a kereskedelmi vál

ság leküzdésére tett és megkísérelt inté'kedéseket. 
A termésértékesités, üzemanyagok próbáénál, a 
takarmányhiány, az adóhátralékok, a mezőgazda
ság eladósodása, a lejkérdés, a lóexport, egyes 
ipari árak megrendszabályozása, a kamallábkérdés, 
a záloglevé’csere, a földérték és földleher rendezés, 
a bevételek csökkenése, a közszolgálati tisztviselők 
mellékjárandóságainak szabályozása, a kilakoltatá
sok su'yos problémái világos ismertetését. A zöld- 
könyv a miniszterelnöknek a nemzeti erők össze
fogására irányuló törekvéseinek ismertetésével zárul.

A beszámolót nagy érdeklődéssel togadhatja 
mindenki, a mű szerzője mindenre kiterjedő figye
lemmel kitűnő munkát végze t annak bizonyítására, 
hogy Károlyi Gyula gróf jelentékeny sikereket ért 
el, következetesen, óvatosan, de energikusan cse- 
lekedttt és sikerült megállítani a veszedelmes vál
ság rohama1. Amellett a kormány minden intézke
déséből kitűnik, hogy a nemzet legféltettebb ér
dekeit kivánti megvédelmezni.

A füzet a Grill-féle könyvkereskedés Rt.-nál 
(Bpest, V., Dorottya-u. 2 ) , valamint annak vidéki 
és külföldi bizományosánál kapható.

H Í R E K .
— Szem élyt h irek . Dr. Kenessey Pongrác 

főispán csütörtökön, hivatalos ügyekbén, Bpestre 
utazott s este résztvelt az egységespá t értekezle
tén is. — Dr. 2zentes Anzelm kormányfőtanácsos, 
a zirci apátság 75 éves, kiérdemesült perjele, — 
amint őszinte együttérzéssel értesülünk — súlyos 
beteg, s rendlársai aggódó lélekkel imádkoznak 
meggyógyulásáért a jó Istenhez, akt — reméljük 
meg fogja hallgatni fokászaikal.

— Uj szenlszékt b író . A veszprémi me- 
gyéspüspök Strausz Antal prépost-kanonokot a 
szentszék birót tisztség alól saját kérelmére föl
mentette s helyére dr. Langmir Lipót püspöki 
titkárt nevezte ki.

— Rótt N ándor m egyéspüspök v esz
prém i ku ltu rk iadásai. Székvárosunk kuturális 
fejlődésének szemponljából. de a megélhetési vi
szonyokat is tekintse, nem érdektelen, hogy dr. Rótt 
Nándor megyéspüspök egy év leforgása alatt — a 
kisebbméreti] áldozatoktól eltekintve —• mii zen nagy
ságú anyagi eszközökkel járul hozzá a v ín s  polgá
rainak jólétéhez akkor, amikor intézményeinek eilá- 
tá?á‘ éstenntutvfá biztosítja. Csak néhány nagyobb 
arányú terhet van módunk kiemelni az 1931. 
év kiadásaiból, amiket e helyen közlünk: A hely
beli k. r. gimnázium két tanári állásának fenntar
tására 6000, egy veszprémi tanítói állás helyi já 
randóságára 1703, az irgalmas nővéek ovódájára 
1648, a székesegyházi énekesek, zenészek, alkal
mazottak és a szekesegyház fenntartásával kapcso- 
latos munkáltatások dija 14067, papnövendékek 
élelmezésére, a szeminárium fenntartásával járó 
munkálatok, alkalmazottak fizetésére 66.202, össze
sen 89.620 P.

— Kapi Béla evangélikus püspök  elő 
ad ása i. Bpestről jelentik: D. Köpi Béla dunántúli 
ev. püspök mait szombaton reggel Bpestről Pécsre 
érkezett s olt az evangélikus egyetemi hallgatók 
és középiskolások részére tartott öt konferencia 
előadást, vasárnap délelőtt pedig ünnepi istentisz
teletet tartott. Hétfőn Bonyhádon a diákkonferen
cián adóit elő, kedden és szerdán a talna-bara- 
nya somogyi egyházmegye lelkészei részére leiké azt 
értekezletet taitolt éa a reálgimnáziumot tekin
tette meg.

— Kenessey Pongrác főispán a  R efor
m átus Ifjúsági E gyesü let védnöke. A Veszpré
mi Ref. Ifjúsági Egyesület februári választmányi 
ütésén egyhangú lelkesedé lsei az egyesület véd
nökévé választotta dr. Kenessey Pongrácot, vár
megyénk közszeretetben álló főispánját s az crról 
kiállítóit szép okiratot Unnepies keretek közölt 
Makár János hitoktató- lelkész, dr. Takács László 
egyes, titkár és Régi Károly egyes, tagokből á'IS 
küldöttség kedden ünnepélyesen nyújtotta át a fő
ispánnak. Takács László üdvözlő szavaiban a re
formé us ifjúság mély tiszteletéről és őszinte sze
ret áléról biztosította a főispánt, akinek szintén 
szeretet t és támogatását kérte az egyesül ;t részére. 
Kenessey Pongrác főispán kedves szavakkal mon
dott köszönetét az előlegezett, megtisztelő biza
lomért, amit — úgymond — ha eddig nem is volt 
alkalma, a jövőben izvekezni top mephálálnt.
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— Gyurátz Ferenc volt evangélikus 
püspök m ellszobra. Pipáról jelentik: A dunán
túli ev. egyházkerület néhfny tv  előtti határozsts 
folytán Lux Ede fővárosi szobrászművész elkészí
tette Oyurátz Ferenc ev. püspök bronz mellszobrát, 
amelyet a pápai gyülekezet, amelynek élén a bol
dogult áldásos tevékenységét kifejtette, a veszprémi 
egyházmegye ezokból Veszprém helyett Pápán le
folyó éves közgyűlése alkalmával, a templom előtt 
levó udvar téren fogja ünnepélyesen leleplezni. Az 
ünnepi beszédet D. Kapl Béla ev. püspök, a ki
váló élűd méltó utóda fogja mondani. Ugyanekkor 
a tanácsteremben elhelyezik Oyurálz Ferenc arc
képét, amelyet unokahuga, Oyurálz Linus let tő- 
művésznő festett meg.

— Egyházi h írek . A veszprémi megyés- 
püspOk Hotvágner Pál ajkarendeki plébánost a 
vároalődi esp. kerület tanfelügyelői tisztsége áléi 
fölmentene s helyébe Sági József városlődi p'é 
bánost nevezte ki. A megyéspüspök a beteg zala- 
szentlászlói plébáros kisegítésére Ptldl Béla le- 
sencelomaji, a szintén beteg pápakovácsi plébá
nos kisegítő éré pedig Sady Sándor nyárádi káp
lánt rendelte ki. Végűi a főpásztor Vdrnay Lajos 
kiskomáromi káplánt a veszprémi egyházmegyei 
szolgálat alól felmentette és helyére Nemesvidről 
Szántó Vendel káplánt helyezte át.

— K orm ányzói e lism erés volt fő ispánunk
nak. A kormányzó, a népjóléti minisztérium ideig
lenes vezetésével megbízott miniszterelnök előter
jesztésére megengedte, hogy dr. Körmendy-Ékes 
Lajos ny. főispánnak, a M. Kir Balatoni Intéző 
Bizottság elnöki tisztségében a Bdalon-kuFusz fii- 
lendítése és a Balatont érdeklő ügyek előbbrevilele 
körül kifejlett eredményes és Önzetlen munkássá
gáéit elismerését tudjul adják. — Ez az államfői 
elismerés a legszebb jutalma annak a szeretve- 
odaadó tevékenységnek, amit volt főispánunk a 
Balaton érdekében kifejteti.

— A veszprém i kato likus egyházkSzség 
első  ku ltu restje . A veszprémi róm. kai. egyház
község vezetősége, a katolikus kOzélel legkiválóbb 
egyéniségeinek közreműködésével, sorozatos kul- 
turestéket rendez Veszprémben s az első kulturest 
április 21.-én, csütöitókOn este 6 órakor kezdődik 
a Petőfi színházban. Bevezető beszédet Séták Jó
zsef kanonok-plébános, egyházközségi elnök mond, 
előadó lesz gróf Hunyady Ferenc országgyül. kép
viselő, aki „A katolicizmus és a nagy gazdasági 
problémák" címmel tart előadást. A ku tűrésién 
közreműködik a veszprémi Árpádházi Boldog Mar
git Vegyeskar is művészi énekszámaival. Belépő
díj nem lesz a kullurestére, amelyre ezúton is föl 
hívja a katolikus közönség figyelmét az egyház- 
község vezetősége.

— B útorozott s z o b it  keresek a 
város központjában, fürdőszoba használattal, 
esetleg ellátással. Cim a kiadóhivatalban. 82

— M agyar passió já ték  a  B adacsony te 
te jén . N. Szabó Gyule balatoni iró, aki a Balaton 
érdekében már régóta lelkes tevékenységet fejt ki, 
azt a nagyszerű eszmét vetette fel, hogy a bibli
kus szépségű badacsonyi harangh’gy tetején kel
lene egy magyar passiójálékot rendezni, ami bala
toni vonatkozásával is nemzeti szempontokat szol
gálna, s igy a katolikus és prolesláns magyarság
nak egyaránt tetszésével találkoznék. Anyagi esz
közök és megtelelő főlszeielés hiányában egyelőre 
várni kellelt e kilünő gondolat magvalósításával, 
legutóbb azonban tárgyalásokba bocsálkozott Bruck- 
ner Vilmos máv. felügyelővel, a szombathelyi va
sutasok passióelőadásának buzgó rendezőjével, s 
ez alapon meginditolta a munkál tervének keresz
tülvitelére. A szombathelyi MÁV hazafias, derék 
műkedvelő gárdája lelkesen fogadta az ideát, ami
nek valóra vállárát most már az is megkönnyi i, 
hogy a vasutas műkedvelők nemcsak megfelelő 
tudással, hanem fölszereléssel is tendelkeznek, 
(legalább 2—300 korhű jelmezre leszi szükség I) 
N. Szabó Gyula ezenkívül, hogy a sikett bizlositsa, 
nemiégen Veszptémben is kereseti tekintélyes párt
fogókat s ilt dr. Ktnessey Pongrác főispán, dr. 
Horváth Lajos alispán, dr. Óvári Ferenc felsőházi 
tag, a Balatoni Szövetség ügyv. elnöke, dr. Betky 
Miklós polgármester és Szokolszky Rezső kir. tan- 
felügyelő a legjobb indulattal karolták föl nemes 
törekvéseit. Az első terepszemlét — amint értesü
lünk — május első napjaiban taitják meg a Ba
dacsony hegyen s a mozgalom további részletei
ről is szívesen tájékoztatjuk olvasóinkat, ha a vo
natkozó értesítések hozzánk beérkeznek.

Városi közgyűlés Veszprémben.
Szerdán dé'után Veszprém város képviselő

testülete rendes közgyűlést tartott dr. Berky Miklós 
polgármester elnöklése alatt, aki bejelentései során 
kegyeletes szavakkal parentálta el Qubicza Lajos 
ny. ig.-tanítót, a képviselőtestület érdemekben 
gazdag, volt tagját s indítványára emlékét jegyző
könyvileg örökítették meg. Majd ismertette a ke
reskedelmi miniszter leiralát a vasúti közlekedés 
megjavlásáról, amit nagy megelégedéssel vetlek 
tudomásul.

Napirend előtt dr. Kiss Ernő szólalt fel és 
az adókivet‘sek körüji eljárási tette szóvá. Majd 
a házalás kérdésével foglalkozott, ami nagymér
tékben séiti a veszprémi iparos- és kereskedötár- 
sadalom érdekeit. Végül arra kéite a polgármes
tert, hogy a legközelebbi közgyűlésen szemlél
tesse, mi volt a város haszna a villanyáramnak a 
centrálétól történt átvételével.

A polgármester egyhangúlag ludomásul vett 
megnyugtató válaszai után Hamburger Sándor 
szintén a házalás és az egyik városi testület 
bpesti szövetmegrendelésének sérelmes voltáról em
lékezett meg.

Ezután jóváhagyta a közgyűlés a gépjárművel 
Űzőt! bérkocsi ipar gyakorlásáról szóló szabá'y- 
rendelelet, amelynek fontosabb tészeit külön köz
leményben ismeiteljük. Az együttes bizottságok 
javaslata értelmében a városi irattárra emelendő 
épület munkálataira Bán Károly, Gácsér Kálmán, 
Csornai Mihály, Singer Sándor és Rotschild Zol
tán ajánlatait fogadlák el, mig a Séd-patak Pajta
utcai hídjának építési munkálataival ifj. Takács 
Jánost bízták meg. A mozi építési munkálatainál 
felmerüli 20 834 P-ős költségtöbbletet, tekintettel 
arra, hogy a város a pénzintézetektől kölcsönt 
nem kapott, a városnak ingatlanalapjából fedezik. 
Még több adás vételi és bérleti szerződést fogad
tak el a bizottságok javaslata alapján, majd özv. 
Habi Istvánnénak 50 P nyugdijat, özv. Szántó 
Ferencnének pedig 30 P kegydijat állapítottak meg. 
Végül illetőségi ügyeket tárgyaltai,.

— H alálozás. Dr. köveská'i Győrffy Zoltán 
ügyvéd — amint igaz részvéttel értesülünk — ápr. 
8.-án, 59 éves korában, hosszas szenvedés u'án 
elhunyt Balatonalmádiban. A megboldogult szent
királyszabadjai születésű volt s előbb Tapolcán, 
majd az 1910 es évektől kezdve Veszprémben 
folytatott ügyvédi gyakorlatot mindaddig, mignem 
előrehaladott betegsége visszavonult élette kény
szerűébe. Veszprémben lelkes támogatója volt min
den nemes, hazafias és kulturális mozgalomnak s 
illetőleg ezek rendezésében odaadó segítőtársa volt 
nejének. Amíg itt laktak, előkelő uriházat vittek, 
amelyben a társadalom legjobbjai élvezték vendég
szeretetüket. Amikor azonban a betegség arra 
kényszeritette a megboldogultat, hogy a Btlaton 
pattján keressen otthont magának, hűséges hitves
társa önfeláldozó szeretettel osztotta meg vele szo
morú napjait, hogy ápolhassa, gyámolithassa. Ha
láláról is, amely általános, őszinte részvétet keltett, 
özvegye adott ki gyászjelentést. Temetése Veszprém
ben ment végbe 10.-én, a református egyház szer
tartása szerint.

Vitéz Kolossváry Lászlóné szül. Szvoboda 
Ilonka életének 44. évében, a halotti szentségek 
fölvétele után, április 10.-én, hosszas szenvedés 
u'án elhunyt Budapesten, ahol 13.-án helyezték 
örök nyugalomra. Az engesztelő szentmisét pedig 
14.-én délelőtt mondották lelkiüdvéért a Szent Ist
ván-bazilikában. A korán elhunyt uriasszonyban 
— akinek halála Veszprémben általános, nagy rész
vétet kellett — vitéz Kolossváry László ny. ezredes, 
várm. testnevelési felügyelő a feleségét gyászolja 
édesanyját veszteit leányával: özv. Szvoboda Bílá- 
nival és a kiterjedt rokonsággal együtl.

Futótűzként terjedi el Veszprémben a meg
döbbentő hir, hogy Krebsz Tivadar püspöki urad. 
jószágigazgató, április 13.-án, influenzából eredt 
súlyos tüdőgyulladás következtében meghalt. Min
denki tisztelte és becsülte a megboldogultat, aki 
ugyan nem sokáig igazgatla a megyéspüspök ura
dalmait, de ezídő alatt rendkívüli buzgósággal, 
páratlan szorgalommal dolgozott Teljesen hivatá
sának é t, a munka volt az eleme s azt jó erőben 
bírta egész 60 éves koiá'g, amikor hűséges h t- 
vese mellől házasságának 36. évében, a halotti 
szent-egek fölvétele u'án, elszólitotta a halál an
gyala. Koporsóját 15.-én dé'után impozáns részvét 
mellett kísérték utolsó útjára, az engesztelő szent
miseáldozatot pedig ugyanaznap reggel mulatták

Arany- és ezüst- 
pénzeket

legmagasabb áron vesz

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém .

be az Angolkisasszonyok templomában. Halálát, 
amiről az uradalom tisztikara is adott ki gyász- 
jelentést, özvegye: szül. Harvick Rózsa, gyerme
kei ; Ella, férj. Szieberth Béláné, Tivadar, unokái 
és a kiterjedt rokonság gyászolla.

— K e re s k e d ő im !, Ügyvédi é s  ir o d a i  n y o m 
ta tv á n y o k a t le g s z e b b e n  é s  le g g y o rs a b b a n  k é 
s z ít  F o d o r  F o ro n o  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  te n n i.

— Esküvő. Huszár Károly volt miniszter- 
elnök, az Ő sz . Társadalombiztosító Intézet elnöke 
és felesége: szül. Mezriczky Ilonka leányát, Ilit 
április 16.-án, ma szombaton fél 7 órakor vezeti 
oháthoz a bpesti Egyetemi Templomban özv. Nagy 
Béláné szül. Teszirik  Irén fia: dr. Nagy Béla, 
Parádfűrdő főorvosa.

— Kormányzói e lism erés. A kormányzó, 
a kultuszminiszter előterjesztésére, megengedte, hogy 
Alapi Nándornak, az Országos Kamara Színház 
Veszprémben is népszerű, törekvő igazgatójának, 
a színművészet terén szerzett érdemeiért, elismeré
sét tudtul adják.

— M egindul a m unka F e jér és Veszp
rém  várm egyék b aza ltbányá jában . Aikiról je
lentik : Veszprém vármegye egyik vidéke sem 
érezte meg olyan erősen a gazdasági válságot, 
mint az ajkai medencében fekvő községek lakos
sága, amelyek legnagyobb része nem földművelés
sel foglalkozik, hanem a bányákban és ipartelepe
ken (kőszén-, bazalt-, mangán-bányák, Édelmann- 
féle mészkfégető, téglagyér, üveggyár) keresi meg 
mindennapi kenyerét. A válság folytán az egyes 
üzemek kénytelenek voltak redukálni tevékenysé
güket, az urkuli mangán- és a fejér-veszprémme- 
gyei bazaltbányák pedig teljesen be is szüntették 
a munkájukat és igy mintegy 1500—2000 ember 
vili munkanélkülivé. Az elhangzott panaszok és 
kívánságokra, Lakner Károly ajkai főjegyző kez
deményezésére, Ajka, Bódé, Úrkút, Csékut, Padrag, 
Hátimba községekből egy-egy munkás kiküldött 
utazott föl Bpestre s ezeket dr. Schandl Károly 
ny. államtitkár, OKH alelnök-vezérigazgató, a de- 
vecseri kerület országgyűlési képviselője vezette a 
kereskedelmi miniszter elő, akit arra kéit, hogy a

FODOR PAPÍRÁRUHOZ

irógéptisztitása, jókarbantartása
a  legtökéletesebb, a legolcsóbb.

Egyezer! tisz títás

m m ) p 2.80.
Bérletben 2 havi tisztítás

m m } p  2*50.
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bazaltbányát, mint K ittiem et, helyeztette újra 
munkába. Annál t i  inkább, mert a vármegyéknek 
minden esztendőben a közutakat javíttatni keli éi 
■ fenyegető munkanélkolitéget csak így lehet meg
szüntetni. Kenéz Béla keretkedelmi minisiter nagy 
megértéasel fogadta a küldöttséget t  ígéretet tett, 
hogy a MÁV kavics-szükség létének egy részét itt 
szerezteti be, egyúttal odahat, hogy necsak Veszp 
lém és Fejér vármegyék, de más törvényhatósá
gok szintén Itt szerezzék be az útépítéshez szük
séges fedanyagok egy részét. A küldöttség a leg
jobb reményekkel tárt haza, bizva a munka meg
indulásában.

— Bécsi egyetem i tanár székfoglalója a  
pápai főiskolán. Pápáról jelentik: A pópái ref. 
főiskola, mullévi 4C0 éves jubileuma alkalmából, 
többek kózOtt tiszteletbeli tanárává választóba dr. 
Bohatec József bécsi egyetemi tanéit, aki ünnepies 
székfoglalóját kedden tartotta meg a fOiskola zsú
folt dísztermében .Kálvin művelődéstörténeti jelen
tősége" címmel. A nagyszerű elOadást a kollégium 
igazgatósága, dr. Trócsdnyl DezsO tanár fordítási
ban, magyar nyelven is szétosztotta. Dr. Pongricz 
József teol. akad. igazgató üdvözölte a feleségével 
megjelent professzort, akit ezalkalomból még dr. 
Darányi Kálmán miniszterelnökségi államtitkár, a 
fOiskola világi gondnoka is meleghangú táviratban 
üdvOzOII. Ünnepség után kOzebéd volt a konvik- 
luson.

— A NépkOr közgyűlése. A veszprémi 
Népkor vasárnap tartotta tisztujnással kapcsolatos 
közgyűlését, amikor is a kOr elnökévé újból egy
hangúlag Rózsa Imre építési vállalkozót, ügyésszé 
dr. Rhédey Antal ügyvédet, titkárrá Huber János 
igazgató-tanitót választotta meg. A többi tisztsége) 
kisebb változásokkal a régi tisztikarral töltötték be.

— A hajm áskéri helyőrség  jótékony 
Inségakciója. Hajmáskértől jelentik: Hajmáskér 
község helyőrségének honvédtiszti és altiszti kara 
négy hónapon keresztül 30—40 családot látott el 
ebéd vacsora élelmezéssel és több családot ruhá
val. Ezekért az adományokéit a község elöljárósága 
a helyőrségnek hálás köszöne'ét nyilvánította.

— A M entOegyesűlet közgyűlése. A Vesz
prémi Önkéntes Mentőegylet május 5.-én d. e. 
II Arakor tartja tisztújító éves közgyűlését a vá
rosház tanácstermében. A tárgysorozaton a múlt 
évi működési jelentés és zárszámadás, valamint a 
folyó évi költségvetés is szerepel.

— A M ária T ársu la t vallásos e lőadása. 
Kitünően sikerült vál ásos elOadást rendezett az 
irgalmasnővérek intézetében levő Mária Társulat 
az elmúlt napokban. Vasárnap dr. Gutheil Jenő 
r. k. teológiai tanár, hétfőn pedig Séták József 
kanonok-plébános mondott emelkedett ezellemü 
megnyitó beszédet, majd Kornéliusz János zeneta
nár Tartini G. .Ária" c. müvét jászotta hegedűn, 
kiváló mOvészcítel, Rátér Lőrinc zenetanár, szó 
kesegyházi karnagy finom zongorakisérete mellett. 
Fintér Margit mély érzésnél énekelte Weisz L .: 
„Ave Maria" c. énekművét, amihez a kíséretet 
ugyancsak az említett két zenc.anár szolgáltatta. 
Végül .Szent Ágnes" c. vallásos színmű előadása 
következett, amelynek minden elismerést megér
demlő szereplői Végh Manci, Segesdy Manci, L i
gát Bözsi, Adlovits Erzsi, Walzel Julis a, Farkas 
Annus, Holóssy Jolán, Slcczina Karola, Horváth 
Magda, Végh Annus, Kleme.it Lonci, Kalamász 
Mária, Molnár Magda és Heizer Mária voltak. Az elő
adás körültekintő, ügyes rendezése Afú.'/ier Emília, a 
társulat elnöknőjének lelkes buzgólkodását dicséri.

— A Sólyi P o lgári Olvasókor székház
avatása . Sótyból jelentik: A Sólyi Polgári Olvasó
kör, meleg ünnepség keretében, a község és kör
nyékbeli lakosság nagy érdeklődése mellett avatta 
föl uj székházát, amelyet fáradságos, kitartó muu- 
kával, magyar hittel, a kishitűséggel és kétséges- 
kedéssel is megküzdve valósított meg a kör tag
jainak erős elhatározása. A magyar hazaszeretetnek 
és együttműködésnek emelt kulturépülettel magának 
emelt beszédes emléket az alig ötszáz lakosú kis 
falu, de elismerés illeti a sólyi Magtár Rl.-ol, 
amely úgyszólván ellenszolgáltatás nélkül segítette 
hozzá a kört egy megfelelő helyiséghez, valamint 
Kttmo  Alajost, a Magyar Hydro-Elektro Rt. mű
szaki igazgatóját is, aki villamosárammal látta el 
a kört 8 igy lehetővé telte, hogy az építkezést éj
szaka is folytassák. A megnyitó ünnepély külön 
érdekessége volt a rádiónak a körhöz intézett első 
üdvözlése, majd Takács Jenő róm. kát. tanító, a 
H r  elnöke mondott lendületes bevezető beszédet. 
Ezután a műkedvelő gárda előadta a .Tolonc" c. 
régi, szép népszínművet s a zsúfolt terem viharo
san ünnepelte a kiváló műkedvelőket. Janni Kató,

Schlakker Piroska, Kirsch Irma, Jelinkó Bözsi, 
Molnár Mariska, Karli Tercsi, Buday Károly, Kéri 
Károly, Kirsch József és Nándor, Janni József, 
S n b ó  Kálmán, Gáspár Antal, Karli Feri, Gáspár 
Gyula és Klemencz László voltak a darab megér
demelten ünnepelt szereplői. Előadás ulán tánc 
következett reggelig. — A kOr vezetősége, a már 
fentebb emlitett részvénytársaságokon kívül, 'rú ton  
is hálás köszönetét mond a körtagoknak, akik Léi 
kezük munkájával segitetlek a nagy munkához, ez 
ingyen zenél szolgáltatott vonós-zenekarnak, végül 
a nagyszámú vidéki érdeklődőknek az őszinte póri- 
fogásért.

— K öszönetnyilvánítás. A Veszprém 
Evangélikus Nőegylet április 3..i jótékony teaestjén 
felülfizetlek: dr. Lőwy Edéné, Fromm Alisz, dr. Súly 
Endre 2—2, Hajnóczy György, Frank ZoMánné, 
dr. Szakái Lajos, Vági Gyula 1—1 P t. A büféhez 
pénz-, illetve természetbeni adománnyal még hoz
zájárultak: Mikolás Imréné, d. Zauner Róbertné, 
Sándor Elekné, Gaál Lajosné, Frank Zoltánná és 
özv. Vörös Istvánná. Valamennyi fent írtnak hálás 
köszönetét fejezi ki a nőegylet elnöksége.

— A K eresztény Tisztviselőnők E gyesüle
téből. A Keresztény Tisztviselőnők Veszprémi Egv 
sülete vasárnap rendezte a Kát Körben az egye
sületi esztendőt záró utolsó népművelő előadását, 
aminek a megszokott nagyszámú közönség volt a 
végigélvezőjp Dr. Kis György szemináriumi lelki
igazgató 'ártott lebilincselően érdekes előadást 
.Szomotu napok Veszprém múltjából" címmel. Köz
vetlen keresetlenséggel, mégis alapos fölkészültsíg- 
gel történelmi visszapillantást velett a legrégibb 
időktől kezdve a legutóbbiakig arról, hogy Vesz
prémnek mennyit kellett szenvedni töröktől, oszt 
ráktól 8tb., hányszor fölégették, elpusztították s 
mindannyiszor újjá, szebbé és korszerűbbé épült. 
Az 1903.-i és 1E37.-Í nagy tűzvészek puszt fásáról 
is megemlékezett s azt a következtelést vonta le, 
hogy a jó Isten azokat is javára fordította a vá
rosnak, mert következményük a vízvezeték meg- 
épilése s más előnyös városrendezés volt. Az igen 
nagy tetszéssel fogadott előadást a .Göréék hábo
rús visszaem'ékezései" c. tréfáé, nó'ás színdarab 
követte, amelynek kitűnő szereplői: jósa Ele
mér, Ányos Ferencné, Wéber Jánosné, Ányos 
Imre és Gyökér Tibor, állandó derültségben tar
tották a viharorm tapsoló nézőteret. Az előadás
nak és a szereplőknek közreműködésükért Sclpl- 
adesz Iréné elnöknő mondott köszönetét s egyút
tal kihirdette, hogy ez egyesület éves közgyűlése, 
— ahogyan ezt már közöltük — április 17.-én, 
varárnap d. u. 5 órakor tesz a városház tanács
termében.

— Az Influenza m érlege. Habár az Orsz. 
Közegészségügyi Intézet a járvány megszűnése 
folytán beszüntette a hivatalos jelentetéseket, dr. 
Bélák Imre Veszprém vármegye főorvosa a múlt 
szombaton még terjesztett föl összefoglaló jelen
tést az influenzáról. A megbetegedések száma a 
a mulihéten csökkent, szövődményt is csak 6 eset
ben jelentetlek be, ezek legtöbbje valószínűleg 
korábbi eredetű. A járvány ideje alatt összesen 
68 szövődményes eset volt, ebből 1 veselob, 1 
mellhártyagyulladás, a többi tüdőgyulladás. Halá
lozás 12 esetben jelentetett.

Elsőrendű márkájú

fényképező gépek,
valamint az összes ;

fotócikkek
k r l i e iő  n ietési feltételek mellett

legjobban
beszerezhetők

FODOR FERENC
* könyv- és fotoclkk-kereskedésében Veszprém.

— Ha fáj a feje és izédül, ha teliséget,
bélizgalmat, gyomorégést, mellszorulást vagy szív
dobogást érez, igyék minél előbb valódi .Ferenc 
József" kemrűvizet. Gyomor* és bélszakorvosok 
bizonyítják hogy a Ferenc József-viz remek tér. 
mészetalkctta hashajtó. A Ferenc Józief keserű- 
viz gyógyszertárakban, drogériákban és füazerflz- 
lerekben kapható. t

— Madarak és fák  n ap ja  az Angolkis
asszonyok in té z e té t en. Az Angolkisasszonyok 
vrnzpré.ni .S anda  Mai la" intézete a múlt pénte
ken fényeren sikerült, hazafias szellemű gyermek- 
játékkal ünnepelte meg a .Madarak és fák nap- 
já“-1. A nemzeti színekkel s madárkáé zászlókkal 
gazdagon diszitett teremt en tündéricj fénnyel meg
rendezett üunepség az Ezeregyéjszaka mesevilágát 
varázsclta elénk. A .Rózrák és kenyerek" c. kétfel- 
vonásos színdarab főszereplője: Preysz Etelka bá
jos szerénységgel alakította Szent Erzsébetet, aki 
az éhező magyar gyermekekéit a mennyországban 
közbenjár. Vevér Margit és Vörösmarthy Ilonka, 
valamint Röschenthaler Évike és Bállá Mária mélyen 
átérezlék a trianoni magyar gyermek szomorú sor
fát. Gróff Alice és Vörösmarthy Ilonka bá|os tün
dérek voltak, S n b ó  Évike és Vogronics Évike pe
dig kedveren erzngő énekükéit kaptak viharos tap
sot. Közben Preysz Etelka, az őrző angyalnak öl
tözött Halász Ilonka kíséretében, társnői nevében 
is Ielkc3 szavakkal és rózsacsokotral fejezte ki 
háláját M. Ghtmessy, az intézet nagyérdemű főnök- 
nője iránt, aki, valamint az iskola egész vezetősége 
odaadó fáradozásának és szeretetteljes, tapintatos 
rendezésének érdeme volt a szemet-lelket gyönyör
ködtető műsor, amelynek minden számából kiérez
hető volt a napjainkban különösen hasznos és lel
ket nemesítő cél: a vallásosság, részvét és a haza- 
szeretet beplántálása az apró gyermekszívekbe.

— A Szent Vince Konferencia közgyű
lése. A Veszprémi Szent Vince Konferencia ápri
lis 17.-én, vasárnap d. u. 4 órakor tartja saját 
helyiségében 10. évi közgyűlését, amelyen dr. Rótt 
Nándor megyéspüspök mondja a megnyitó- és 
záróbeszédet.

— Miről beszélnek  a lányok — egym ás 
k ö zö tt?  Egy kiváncsi járókelő kileste két leány 
beszélgetését és — ime — mit hallott? .Tökéle
tes..." mondá ez egyik. ....O ly  enyhe és kelle
mes I" — .É s  az iila 's ..." jegyezte meg a má
sik. .Nincs repidezéá, kellemetlen érzés - -  pe
dig sokszor órákon át járkálok esős hideg idő
ben." — .Nekem psd'g cdahaza az a sok kézi
munka és ennek tllenere mily bársonyosak min
dig kezeim." Fejét csóválva távozni készül a ki
váncsi hallgató, mikor fülét még megüti: . .  .és 
most még ez az árleszállítást Ezentúl még foko
zottabban fogom az Etida szappanokat és kré
meket használni. Tökéletesek és igazán olcsók".

— A veszprémi bérautók uj díjszabása. A 
város közgyűlése megalkotta a bérautósok szabály- 
rendeletét, amelynek fontosabb rendelkezései a kö
vetkezők: Veszprémben 12 bérautós nyerhet sze
mélyfuvarozóéi jogosítványt. Az autótulajdonosok 
kötelesek az utazóközönség javára egy 5000 P-ős 
balesetbiztosítást kötni és autóikat taxaméterrel 
felszerelni. Úgy éjjel, mint nappal egy-egy autó 
az állomáson és a város belterületén köteles ins
pekciót tartani. A viteldijak a következők: A vá
rosháztól számítva 5 km-es körzetben belterületen 
az első 1000 m. után nappal 70 fillér, minden 
további 500 m.- ért 30 fillér; várakozási idő 6 
percenkint 30 fill. Éjjel vagy temetéskor, esküvő
kor stb., az első 850 m.-ért 70 f., további 425 
m.-éit 30 f., várakozás 30 percenkint 30 f. Vidékre 
úgy éjjel, mint nappal km.-kint 40 f-en belül. A 
kocsiban el nem helyezhető podgyászokért 40 f 
számitható fel.

— A Balatoni Szövetség a balatoni tel
kek elaprózása ellen. Bpeströl jelentik: A Ba
latoni Szövetség igazgatóválasztmánya vasárnap 
tárgyalta a legutóbbi közgyűlésről lemaradt ügye
ket Malatinszky Ferenc felsőházi tag, szövetségi 
alelnök elnöklésével. Cséplő Ernő igazgató beje
lentette, hogy a belügyminiszter újból elutasította 
a szövetségnek a külföldi útlevelek megadóztatá- 
fára vonatkozó elöteijesztését, a kereskedelmi mi
niszter ellenben határozott ígéretet tett a bataton- 
szabadi és balatonal'gtai útszakasz sürgős kiépíté
sére. A MÁV igazgatósága több átiratában kilá
tásba helyezte, hogy a jövő évadban külön vona
tokat állít be a téli sportolók részére, a DV pedig 
uj nyári menetrendekkel igyekszik előmozdítani a 
balatoni forgalmat, s bizonyos feltételek mellett 
külön vonatokat is hajlandó indítani csoportos ki
rándulásokra, 75% -os menetdijkedvezménnyel. A
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V ig y á z a t 1 S iS lö ig a a d ik  I
Szölővesszőt csakis megbízható helyről vásá
roljunk ; ahol alany és nemes rész tekintetében

lOO°|0-os g a r a n c i a !
Szőlőoltványok, hazai sima é t gyökeres 
vesszők legolcsóbban beszerelhetők állami

lag ellenőrzött telepünkről:

B adacsonyiidéi Szölötelep Kezelösége
T apolca (Zalam egye). 106

K é r je n  á r a já n la to t .

földművelési miniszter most nem hajthatja végre 
az erdőtörvényt, de a természetvédelemről, igy a 
tihanyi ritkaságok megvédéséről ettől függetlenül 
gondoskodik. A választmány kimondott, hogy 
kötelezővé kell tenni a fürdővendégek bejelentését 
és a különböző statisztikai adatik pontos fölvéte
lét. Dr. Buday Gyula egyet, tanár terjedelmes ja
vaslatot dolgozott ki a balalonmenti építő takarék
szövetkezetek megaiapiá áról. E tárgynál egyhan
gúlag elfogadtak dr. Végh János, Pestmegye volt 
főorvosának a balatonmenti villatelkek üzleti célból 
történő elaprózása ellen lett azt az indítványát, 
hogy kétszáz négyszögölnél kisebb parcellák nem 
létesíthetők. Elfogadták még Tóth Lajosnak azt a 
pótinditványát is, hogy csak a szövetség szervei 
részéről jóváhagyót telekparcellizások nyerhesse
nek adómentességei.

— A kétezredik  a jándék. Több, mini 1500 
ériékes ajándékot osztott ki az elmúlt hetekben 
Tolnai Világlapja a rejtvénymegfejtők között. Ezen 
a héten újabb 500 ajándék kerül kiosztásra, és igy 
összesen 2000 lesz. A 2000 ajándék egy kitűnő 
duplafedelü aranyóra. Ezenkívül 20 más óra, közel 
150 ötvösművészeti ékszer, fé fi öltöny, sok se
lyemharisnya slb. szerepel az ajándékok közöli.
A rejtvénypályázalon mindenki részt vehet, aki 26 
fillérért megveszi a Tolnai Világlapja uj számát.

— A k irándu lás szom orú vége. Zircről 
jelentik: Csillag József, a Keményfaipari Rt mun
kása Bakonybél haláéban a Somogy tetőre rán- 
dult ki. A vidék megtekintése céljából felmászott 
egy fára, amelynek ága letörőt, alat'a s a sziklák 
közé zuhant. Gerinacagysérülést és gerinctörést 
szenvedeti. Életvesréyes áll apóiban a zirci Erzsé- 
bel-kórházba szállították.

— Tévedésből lugköoldato t Ivott. Pápáról 
jelentik: Sípos Terézia 5 éves pápai leányka a 
vizesbögié véletlenül elcserélte a iugkőol dalossal 
s  abból ivott. A kisleányt beszállították az Irgal
matok kórházába, ahol rögtöni gyomormosással 
mentették meg.

— A M entőn k áv éh á l titka . A Nyit re-
gényujság jövő heti regénye ismét egy uj iró be
mutatkozása. Gosztonyt Lajos A Mentőn kdvéház 
titka c. jellegzetesen mai budapesli történetet irt 
meg kitűnő regényeben, amelynek lémája — egy 
karrier, egy józsefvárosi kávéház karrierjei Az iró, 
a legfiatalabb irógeneráció tagja, ez az első regé
nye, eddig csak veraeskónyvével és a „Magyar 
Hírlap" hasábjain megjelent cikkeivel és riportjai
val szerepelt a nyilvánosság előtt. Minden során 
érezzük, hogy újságíró, megtanulta uj oldalról 
meglátni az embereket

— TOi. Pápáról jelentik: Április 8 -án este 
Kúp község halárában kigyulladt az Esterházy 
Tamás gróf tulajdonát képező sertésakol és elégett. 
Elégett még Róth Árpád é3 .vsai bérlők 54 drb 
sertése és 7 drb birkája is. Az 5000 P összes kár 
biztosítás révén megtérül.

— A mozi m űsora  Ma szombaton (16.) 6 
és fél 9, vasárnap (17.) d. u. 4. fél 7 és 9 órakor 
Lilian Harvey, Willy Fritsch, Conrad Veidt, Lil 
Dagover, Oltó Walburg legnagyobb filmsztá
rok játsszák az UFA hatalmas filmjében, a „Tán
col a kongresszusában a főszerepeket. A zene 
és a zenei vezetés ó-bécsi szerzemények felhasz
nálásával Werner R. Heymannról. 1814! Napóleon ! 
Matternich Bécse elevenedik meg a semmi költ
ségre nem tekintő áldozatkészség olyan impozáns 
méreteiben, amely minden! felülmúl. Pazar disz
lelek és jelmezek, eleven rendezés, elsőrendű já
ték! A filmnek óriási sikere voll mindenül! és lesz 
Veszprémben is. Ezenkívül kiegérzitő és hangos 
Magyar Világhiradó. — Szerdán (20 ) d. u. 4 és 
fél 9, csütöitökön (21.) 6 és fél 9 órakor: „Ma
róéra", hangos dráma 12 felvonásban. A főszerep
lők: Gary Cooper, Marlane Dietrich és Adolph !

Menjou. A Paramount-filmgyár nagysikerű filmje, 
érdekes történettel és elsőrendű szereplőkkel. Ki
egészítőül: „Szerelem a holdsugárnál", hangos 
rajzfilm és Fox hangos híradó — Sokkal olcsóbban 
szórakozhat a közönség, ha igénybeveszi a hétköz
napi kedvezményes jegyutalványokat, amelyek min
den üzletben kaphatók.

— A m a tö rö k  fig y e lm é b e  1 F é n y k é p e z ő g é 
p e k , f i lm e k ,  le m e z e k , v e g y e z e re k  é e  p z p ir o k ,  
a le g jo b b  g y á r tm é n y u a k  ó r iá e i v á la s z té k b a n  
k a p h a tó k  FODOR FERENC fo to -a z a k O z le té b e n  
V a a z p ré m , S z a b a d s á g - té r .  3.

KÖZGAZDASÁG.
* A K ereskedelm i és Iparkam ara uj 

alelnöke. Győrről jelentik: A Kereskedelmi és 
Iparkamara múlt csütörtöki közgyűlésén egy szó
többséggel iparos szakosziá yi elnökké é ; egyúttal 
alelnökké Kántor Leót választotta meg, akit mele
gen üdvözöltek. Az elhunyl Nagy Dániel alelnök- 
röl dr. Meixner Ernő főtitkár emlékezett meg ke- 
gyelttes szavakkal. A számvevői állás betöltését 
levették a napirendről, majd a zárszámadást tár
gyalták.

* G azdatisztek gyűlései. Szfehérvdrról jelen
tik: A Fejér-, Tolna- és Veszprémmegyei Gazda
tiszti kör április 17.-én, vasárnap d. e. 11 órakor 
aSzfehérvári Takarékpénztár tanácstermében (Ná- 
dor-u. 17. I.) éves közgyűlést, ezt megelőző
leg 10 órakor pedig választmányi ülést tart. A 
közgyűlés tárgysorozat ín fog szerepelni Bayer Já
nos ügyv. alelnök előadása a magyar gazdatiszti 
érdekek nagyfontosságu védelméről az ország 
mezőgazdaságának megmentése szempontjából és 
a vele kapcsolatban szükséges erkölcsi szervezke
dés súlyáról, — val mint a junius 5.-i, gazdatiszti 
kongresszus előkészítése.

* F igyelm eztetés az o rszág  valam ennyi 
fö ldbérlő jének. A Magyar Földbérlők Szövetsége 
főikéit a következők közlésére: Az április 30-ig  
megindítandó bérreviziós kérdésekben minden bér. 
lőnek arra kell törekedni, hogy eljárása — akár 
aktive, akár passzíve vesz részt a revízióban, — 
lehetőleg költségmentesen történjék. Ebből a cél
ból a Magyar Földbérlők Szövetsége, mint a bér
lőtársadalom országos érdekképviseleti szerve, — 
amely az 1400—1932. M E. sz. rendelet élteimé- 
ben biróküldéu jogot nyert, — központi irodájá
ban (Bpest, Városház-u. 3 )  tanácsadó szolgálatot 
rendszeresítet1, hogy minden hozzáforduló bérlő
nek ingyen megadhassa a szükséges felvilágosítá
sokat. Érdekében áll minden bérlőnek, hogy a 
költi éget é t fáradságot, valamint a kockázatot 
ezekben a kérdésekben lehetőleg kiküszöbölje,

Ha jól és nagy 
választékban 

óhajtunk

könyvet, papirt, 
írószert
vásárolni,

keressük fel bizalommal

FODOR FERENC
könyv- és p a p irk e re sk ed é sé t.

Vennék
2-3  szobás

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

Leveleket a kiadóba „Készpénz" jeligére kérek.

ami nemzetgazdaságilag is fontos, miután két és 
félmilió holdon 120000 nagy és kisbérlő gazdál
kodik Magyarországon. Ugyancsak a MFSz kia
dásában megjelent Serényi GU6er tájékoztató fü
zete: „Hogyan csökkenthető a földhaszonbér?**, 
amely a bérreviziós tárgyalások minden részié- 
téről a gazdáknak bőséges információt nyújt.

IRODALOM  és M Ű VÉSZET.
„Tűzhely11

a  m agyar családok képes folyóirata.

Egy uj havi folyóirat kopogtat lakásaink aj
taján é í a neve már maga is programot jelent: a 
Tűzhely, a családiasság jelképe. Ár uj folyóirat 
friss, korszerű, élvezetes. Már az első száma el- 
á-uija a célkitűzési: mindenről tájékoztatni akarja 
olvasóit, ami a család és otlhonkultusz erősítésére 
alkalmas.

Az első számban tömérdek lakószoba, mű
vészi és célszerű bútor, Ízléses asszonyi holmi, 
praktikus kerti- és veranda-berendezés sorakozik 
fel Cikkek foglalkoznak a háziassággal, a növekvő 
lakással, az elegáns apró tárgyakkal, a lakókerttel 
és a lakáshigiéiával, rovatai pedig a konyha-mű
vészettől a gazdasági udvaron át a grafológiáig 
minden korszerű tanácsadá-t felölelnek. Természe
tesen a világ folyásál, a házasélet kényes illem
kérdéseit, a gyermeknevelés időszerű problémáit 
sem hagyják figyelmen kivüi, A sok-sok kép, Ko- 
Báryné Réz Lola folytatásos regéuye, Harsányt 
Zsolt novellája slb. vannak benne. Ára 80 fillér, 
de a kiadók egész éves előfizetőknek a 9 60 P ős 
áron kívül még külön ajándékkal is kedveskednek: 
mindenki egy kézzelhimzell, szép színes zsurasz- 
talteritőt kap (teljesen készen), négy asztalkendő
vel, ha egy évre előfizet és megrendeli i  Tűzhely 
(Bpest, IV., Szervita-tér 3.)

(Pécsről,) erről az értékes kullurközpontról 
érdekes, történelmi adatokkal telilelt tanulmányt ir 
Surányi Miklós az Uj Idők-ben. Herczeg Ferenc 
hetilapjának gazdag szépirodalmi részéből kiemel
jük Zilahy Lajos és Ricarda Huch regényfolytatá- 
sál, Komáromi János, Barsy K. Irma és Dánielné 
Lengyel Laura elbeszéléseit. Vén Diák emlékezése 
a béke időkről. Farkas Imre itása, Niamessnyné 
Manaszy Margit uj könyvének ismertetése. Falu 
Tamás és Nadányi Zoltán versei teszik változa
tossá a magyar középosztály kedvelt hét lapját, 
amelyet szép képek, régi arcképek, humoros fej
lécek, időszerű fényképek 8 a népszerű rovatok is 
gazdagítanak. Az Uj Idők kiadóhivatala, Bpest, 
VI., Andrássy-ut 16. bárkinek küld mutatványszá
mot. Előfizetése negyedévre 640  P.

(Á prilis végén kezdődik V eszprém ben ■ 
színházi évad.) Kiss Árpád, a Sopron—székes- 
fehérvári színházak igazgatója, teljesen újjászer
vezett, 45 tagból állő operett és drámai társulaté, 
val, a szfehérvári m. kir. honvédzerekar közre
működésével április 30.-án szombaton este a „Maya" 
óriási sikert arató t operettel kezdi meg előadásai
nak sorozatát a veszprémi Pttőfi színházban. A 
társulatot előbbi működési helyeiről a legjobb hir 
előzi meg s úgy Sopronban, mint Szfchérvárotl a 
sajtó, halóság és közönség a legnagyobb elisme
rés hangján nyilatkozón róla. Reméljük, hogy a 
közönség itt is felkarolja a színtársulatot.

(F ilhárm őnikusok hangversenye.) Zircről 
jelentik: A Zirci Fiiharmónikusok Társasága má
jus 1.-én rendezi meg a Kát Legényegylet nagy
termében évi szokásos hangversenyét Tekintettel 
azonban arra, hogy május 16 án a zirci Bakonyi 
kultur Egyesület is szándékozik egy nagyobb sza. 

| loasu hangversenyt rendezni, ezúttal cssk könnyebb, 
] vidám zenei és prózai számokat adnak elő a fii. 
I harmonikusok.
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Á Szarvas-szállodát
és vendéglőt bérbevettem

és a mai kor Igényeinek 
megfelelően berendeztem. 

Állandó Szent János sör csapolás
Balaton melléki fajborok. 

Elsőrendű konyha, abonenseknek nagy árkedvezmény. 
A nagyérdemű kOzOnség szives 
pártfogását kéri teljes tisztelettel 119

BERTA GYÖRGY
vendéglős, a  K orona-szálloda volt föplncére.

A k ö n y v i r o d a l o m  ú jd o n s á g a i
már a megjelenés napján 
b b  kaphatók — s 

FODOR FERENC könyvkereskedésében.

402-1932. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Weisz Jónás bpesti ügyvéd által képvi

selt Schwitzer Lipót és tsa javára 308 P 50 f. tőke
követelés és járulékai erejéig a bpesti közp. kir. já
rásbíróság 1931. évi 61400 sz. végzésével elren
d e l kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szén- 
védőtől 1932. évi március hó 3.-án lefoglalt, 1612 
P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbí
róság fenti számú végzésével az árverés elrendel
tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 § a alap
ján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más fog
laltatok javára is, végrehajtást szenvedő lakásán: 
Veszprémben, Kossuth Lajos-utca 22. szám alatt 
leendő megtartására határidőül 1932. évi m ájus 
hó  3. napjának délelőtt 9 ó rá ja  tűzetik ki, ami
kor a biróilag lefoglalt festék és szappanáruk s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, esetleg a 
becsár */3-éit is elfogom adni. 1000 P-t meghaladó 
becsértékü ingónál a becsérék 10 °/o-át bánatpén
zül kezeimhez, az árverés megkezdésekor, le kell 
fizetni.

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

Veszprém, 1932. március 24.-én.
108 S tekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

T E S T E D Z É S .
Labdarúgás.

A VTC Győrött a bajnokjelelt ETO csapa
tától hatalmas 7 :1  (3 :1 ) arányú vereséget szen
vedett. A tartalékos és unottan játszó veszprémi 
csapat pillanatnyilag sem tudott komoly ellenfele 
lenni a nagy formában lévé győrieknek. A vesztes 
csapatból csak a közvetlen védelem játéka elégített 
ki. A VTC gólszerzője Steigler. Bíró : Németh.

A Move VSE I. csapata itthon nehéz küzde
lem után 2 :1  (2 :0 )  arányban győzött a jó játék
erőkből álló siófoki SE ellen. A MOVE tehnikai 
főlényét a siófoki csapat ha'ártalan lelkesedése 
egyensúlyozta, s a játékidő vége felé a MOVE 
védelmének minden erejéte szűk*ég veit, hogy a 
vendégcsapat egyenli’ési szándékát meghiúsítsa. A 
sifőki csapat lelkes játékáéit dicséretet érdemel. A 
MÜVE-bél Sulák, Kólinger és Pintér já'éka vált 
ki. G iszerzsők: Kóiinger 2 (MOVE), illetve Gu
lyás. Biró: Gránássv.

Szép és megérdemelt győzelmet aratott a 
Kinizsi Szfehérvárott a DVE fölött 5 :2  (2 :1 )  
aiányban. A magár?talált pápaiak lelkes játéka 
felőrölte a DVE fizikumát s a já ékidő második 
felében megerőltetés nélkül é te el góljait. A Ki
nizsibői a csatársor, Limperger, Király és Vörös 
játéka érdemel dicséretet. A Kinizsi gólszerzői: 
Bolla (2), Kalmár, Tarr és Tóth B iró : Schwarcz.

Pápán a Perutz.gyár—Ttetv.'-riség mérkőzést 
a szerencsésebb Perutz-gyár 1 :0  (1 :0 )  arányban 
nyerte meg W^c«*kó góljival. Bíró: St »'Ch

A Move VSE ifjúsági—Siófoki SE ifjúsági 
3 :0  (2:0). A MOVE megérdemelten győzőit Pö- 
cze II. (3) góljával. Biró: Lőrincz. (/. /.)

Vasárnapi program. Párán a Kinizsi a győri 
II. kér. SC vei, itthon a VTC a szfehérvári DVE- 
vel, S ófokon a SE Fűzfővel és Szombathelyen a 
Testvérifég a SzSE vei játszanak bajnoki mérkőzést.

Anyakönyv.
Születés: Müller József kömüves-s. és Szöllösi Ka

talin leá ya Antónia, r. k. Kovács György téglás és 
Tilt Verona leánya Anna, r. k Strenner J nos földm. 
és Viszpergel Terézia fia János, r. k. — Simon Erzsébet 
háztartásbeli fia László Zoltán, r. k. -  Szlávik József gé- 
pész-kovács-s. és YVrabel Berta leánva Terézia Katalin, 
r. k. Stukitz Ida háztartásbeli fia Egon Tibor, r. k. — 
Istvánffy Béla műszaki tiszt és Einbeck Lilla fia Béla. ref.
— Jung János földm. és Farkas Terézia leánya Terézia, 
r. k. — Kiss Vince hentes és mészáros és Supka Margit 
leánya Györgyike Judit Mária, r. k. Gröller Anna ház
tartásbeli fia János Gyula, r. k. Takács Imre kocsis és 
Kovács Katalin leánya Katalin, r: k. -  Kozma Sándor fm. 
napsz. és Nagy Margit fia Lajos, ref. Tremmel István 
gazdálkodó és Czaun Margit leánya Mária, r. k. — Gráczi 
Pál honv. szakaszvezetó és Horváth Vilma fia László, r. k.

Halálozás Auerbach István fm. napsz. 73 é., r. k. — 
Cselei Miklós 21 h., ref. — Horváth Erzsébet 10 é.. r. k.
— Csáfordi Margit 9 h , r. k. Skarláth József 13 h , 
r. k. — Énekes Szidónia 18 h., r. k. — Csomó Boldizsár 
3 h , r. k. — Berthold Károlyné Bernhardt Lenke 36 é., 
ág. hitv. ev. — Kápli Józsetné Pócza Eszter 40 é., ág. h. 
ev. — Mátés Terézia 16 h., r. k. — Varga Mihályné Pék 
Karoliua 25 é., r. k.

Házasság : Az elmúlt héten nem köttetett.

Som lói
b o re la d á s o m a t
Kossuth Lajos-utca 19.
sz. alá (földszint) helyeztem át. 

Utczásné Nosztopy Emma. §

Veszprém  megyei város  
legforgalm asabb helyén
portálos és üvegkirakatos,

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

127—1930 szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Horvá h Gyula győri ügyvéd által kép

viselt Magyar Hollandi Bank r. t javára 206 P 
22 f. tőkekövetelés és járulékai erejéig a győri 
ki ályi járásbíróság 1929. évi 22140—2. számú 
végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőnél 1930. évi január hó 15. £ti 
lefoglalt, 1386 P re becsült ingóságokra a vesz
prémi kir. járásbíróság fenti számú végzése alap
ján az árverést elrendelem, s annak az 1908. évi 
XLI. t.-c 20. § a alapján fentirt, valamint zálog
jogot szerzett más foglaltatók javára is, végre
hajtást szenvedő lakásán, Veszprémben, Rákóczy- 
utca 7 szám alatt és folytatólag Vas Gereben-u 
1. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1932. 
évi április  hó 18. n ap jának  dé lu tán  három  ó rá 
já t  tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 
ü/htberendezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek, esetleg a b- c ár */3 élt is el fogom adni. 
1000 P-t meghaladó becsértékü ingónál a becsérték 
10%  át bánatpénzül kezeimhez az árverés meg
kezdésekor ie 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 19.
107 Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

Rádiók, Írógépek,
fényképező gépek, foto cikkek

legjobban beszerezhetők

részletfizetésre
FODOR FERENC könyvkereskedésében Veszprém.

Laptulajdonos a .Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat.Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben.


