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

Olcsóbb lett a hitel
kamat.

Közóhajtésnak felelt meg a Nemzeti Bank 
főtanácsa, amikor a múlt hét végén a hivata
los bankrátát hét százalékról hat százalékra 
szállította le. Minthogy a hitelkamat mindig a 
hivatalos bankkamatlábhoz igazodik, ez az egy 
százalékos kamatredukció a gyakorlatban az 
általános hitelkamat egy százalékkal való le
szállítását jelentette volna az adósok javára. 
Senki sem számított arra, hogy ennél nagyobb 
kamatmérséklés következik be a bankráta egy 
százalékos leszállításával.

Ennek ellenére a Hitelügyi Tanács, amely
nek hatáskörébe tartozik úgy a hitelkamat, va
lamint a betétkamat mindenkori megállapítása, 
nyomban a rátaleszállitása után a kamatmaxi
mumot nem egy. hanem mindjárt másfél szé- 
zálékkal csökkentette. A hitelügyi rendelet ere
detileg 12 százalékban állapította meg a  bíró- 
ilag érvényesíthető maximális kamatlábat és a 
kamattétetek mindenkori további megállapítá
sát a viszonyokhoz képest egy újonnan meg
szervezett Hitelügyi Tanácsra ruházta. A ren
deletben megszabott 12 százaléknyi kamat
maximumot a Hitelügyi Tanács már január ha
vában 11 százalékra szállította le. sőt a leg
nagyobb bankok által szedhető hitelkamat felső 
határát 10 és fél százalékban limitálta A mostani 
másfél százalékos hitelkamatredukció tehát azt 
jelenti, hogy országosan legfeljebb kilenc és 
fél százalék kamatot szedhetnek úgy a pénz
intézetek, mint magános pénzhitelezők. Sőt azok, 
akik a legnagyobb fővárosi pénzintézetektől 
vettek fel kölcsönt, — amely pénzintézetek 
ugyanis a  Pénzintézeti Központ első kúriájába 
tartoznak, — maximálisan 9 százalékot tartoz
nak fizetni.

Mindenesetre szokatlan, hogy a Nemzeti 
Bank egy százalékos kamatredukciója mellett 
a  Hitelügyi Tanács mindjárt másfél százalékkal 
olcsóbbitja a  tartozások kamatát. Ez annyit je
lent, hogy amig a bankok a Nemzeti Banknak 
csak egy százalékkal fognak kevesebbet fizetni 
a  leszámítolt váltók után, addig a bankoknak 
adósaikkal szemben másfél százalékot kell a 
kamatból engedniök. Egészen nyilvánvaló, hogy 
ez a rendes mértéken felüli kamatcsökkentés 
a  gazdák érdekében történt. A Hitelügyi Ta
nácsban minden gazdasági ágazat képviselve 
van és igy az agrárérdekek szószólói el tudták 
fogadtatni a rátaleszállitás mértékét meghaladó 
kamatlábcsökkentést. Mindenesetre a pénzinté
zetek méltányos felfogására és megértésére vall 
az, hogy az ő képviselőik is hozzájárultak eh
hez a mértéken felüli kamat-olcsóbbitáshóz. 
De nem titok, hogy a Hitelügyi Tanács e jelen- 
lőséges elhatározására nagy befolyással volt a 
kormánynak határozott állásfoglalása is. amely 
tudvalevőleg gazdasági programjának élére tűzte 
ki az adósvédelmet és ennek körén belül a ka
matterhek mentői hathatósabb enyhítését. Nem 
kétséges, hogy a minisztertanács a Hitelügyi 
Tanácsnak ezt az elhatározását jóváhagyja és

Felelős szerkesztő:
Ifj. Matkovich László.

a pénzügyminiszter már legközelebb életbelép
teti a redukált hitelkamatokat.

Fokozza a Hitelügyi Tanács e döntésének 
jelentőségét az a körülmény, hogy ugyanakkor, 
amikor a hitelkamatokat másfél százalékkal 
olcsóbbitotta, a betéti kamatlábat csak egy fél 
százalékkal mérsékelte. Tekintettel volt ugyanis 
a tőkeképződés közérdekű szempontjára, ami
kor útját állotta a betétkamatok túlságos leszál
lításával a betétek nagyobbarányu elvonásá
nak. A gyakorlatban a másfél százalékos hitel
kamatredukció szemben a betétkamat csak fél 
százalékos leszállításával azt jelenti, hogy a 
pénzintézeteknek eddigi közbeneső haszna, ame- 
lyet{»kamatmarge“-nak neveznek, ezután egy teljes 
százalékkal csökken, ami kétségtelenül igen 
nagy áldozatot jelent a pénzintézetekre nézve, 
de nagy előny úgy az adósoknak, valamint a 
betéteseknek.

A mostani ismételt hitelkamat-csökkentés 
végeredményben a kamatterhek igen nagy le
szállítását hozza elég gyors egymásutánban. 
Most egy éve még a vidéken általános szokásban 
volt a 16 százalékos, sőt még ennél is maga
sabb adósságkamat. Ha ezt egybevetjük a most
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érvénybelépő 9 és fél százalékos maximális 
kölcsönkamattal, úgy a kamatmérséklés egy 
esztendő alatt 6—7 százalékot ér el, vagyis a 
hitelkamat csaknem kétötödével olcsóbbodott. 
Ha a kormány a kamatmaximum megállapítá
sára nem keltette volna életre a Hitelügyi Ta
nácsot és nem bízta volna erre a kamatok felső 

j határának megállapítását, úgy a kamatredukció 
| ma nem haladná meg a Nemzeti Bank kamat

leszállításának mértékét, vagyis a legmagasabb 
bankrátához viszonyítva a négy százalékot. 
Már ez is mutatja, hogy a  kormány gazdaság- 
politikájában mily fontos szerep jut az adós
védelemnek és a kormány által választott ut és 
módszer igen hatásos volt. De ez a kiadós 
kamatmérséklés megcáfolja egyúttal azokat a 

I pártpolitikai vádaskodásokat, mintha a Károlyi
kormánynak nem volna céltudatos gazdaság- 
politikája. A 6—7 százalékos hitelkamat-olcsób
bodás a gazdasági élet kamatterhét legalább 
is évi 200 milióval csökkentette és különösen a 
gazdák kölcsönkamat-fizetését olcsóbbitotta meg 
soha eddig nem tapasztalt mértékben. Ki tagad
hatná, hogy ez a  következetes kamatpolitika 
egyúttal hathatós agrárpolitika ? (s.)

A vármegye tavaszi közgyűlése.
Kenessey Pongrác főispán a téli Inségakcióról emlékezett meg megnyitójában. 
— Veszprém és Fejér megyék bazaltbányájának kérdése a közgyűlés elő tt 

— A törvényhatósági bizottság a haiotthamvasztás ellen.
Veszprémvármegye törvényhatósági bizottsága 

április 20. ás 21. napjain tartotta rendes tavaszi 
közgyűlését, amely a diszterem költséges betelé
sének elkerülése céljából a kisteremben folyt le. 
A megyegyülést dr. Kenessey Pongrác főispán a 
.Hiszekegy*-gyel nyitotta meg, majd nagy figye
lem kOzben emelkedett szellemű megnyitót mondóit.

— Rendkívül i ebéz — úgymond — szeszélyes 
és hosszú tél u'án ült újból Össze a törvényható
sági bizottság. A tél zordsága és hosszúsága 
okozta egyesek megélhetési nehézségeit, de súlyos 
teladatok elé állította a hatóságokat is. Az általá
nos nyomor leküzdése, a né) OlOzók testi és lelki 
átmentése ezen időkOn nem kis feladat volt. Öröm
mel állapíthatom meg, hogy a vármegye területén 
egyesek és a hatóságok mindent elkövettek e cél 
érdekében. Hálás köszönettel kell megemlékeznem 
a m. kir. kormányról és elsősorban a foldmivelés- 
ügyi és népjóléti miniszter urakról, akik a mai 
szűkös világban is, az állam igen nehéz anyagi 
helyzetét figyelembe véve, mindazt gabonában és 
pénzben megadták a vármegye ínségeseinek, amit 
joggal várhallunk. Eltekintve a 93 000 P értékű 
őszi vetőmagtól, az Ínség enyhítésére 166 vagon 
és 16 mélermázsa búza és 57 000 P készpénzbfll 
állott a segítség és a tavaszi vetőmag akcióra is 
a vármegyének 33 000 P hitel engedélyeztetett. A 
készpénzből lellek nagyrészt fenntartva a nép
konyhák és hasonló intézmények, valamint a ru
házati, illetve cipőakciónk.

— Nagy gondot okozott az óriási szükség
lettel szemben álló fedezet keretei közölt oly ered
ményt elérni, hogy jogos panasz ne legyen és 
minél több szenvedőhöz el is jusson a segítség. 
Irányelvül szolgált, hogy munkanélküli segítséget 
csak a betegek és valóban munkaképtelenek kap
janak, a a többieknél valami munkaalkalom terem-

léssék és csak a végzett munka ellenértékéül kap
ják meg a segítséget. Mesterségesen munkanélkü
lieket nevelni és ezeket az állampolgárok keserves 
fillérjeiből táplálni, gondosan kerültük.

— Hálásan emlékezem meg a kereskedelem
ügyi miniszter ur őnagyméltóeága megértó támo
gatásáról, aki, ha igen korlátolt fedezetből is, 
egyes útszakaszok építésével, ezeken a helyeken

I az Ínségesek munkához és igy keresethez jutta
tásával, azok számát apasztotta. Az ajkai kőszén- 
bányának juttatott külön megrendeléssel pedig a 
már februárra kilátásba helyezett nagyszámú mun- 
káselbocsájtást segített elodázni.

— Fel kell használnom az alkalmat, hogy 
megértő és odaadó ezirányu támogatásukért a vár
megyei, városi és községi tisztikarnak őszinte kö- 
szönetemet fejezzem ki, úgyszintén a vármegye 
országgyűlési képviselőinek, elsősorban Holitscher 
Károly és dr. Schandl Károly Öméltóságáiknak, vala- 
mint gróf Festetich Sándorönagyméltóságának, akik
nek befolyását közérdekből többször igénybevettem 
és ök felkéréseimnek, tőlük megszokottan, mindig 
teljes odaadással és eredménnyel eleget is tettek 
Hálásan köszönöm dr. Rótt Nándor püspök ur 
őnagyméltósága és dr. Werner Agolf zirci apát ur 
Öméltósága igazán bőkezű és az ínség és nyomor 
leküzdésénél oly sokszor igénybe vettjadományait. 
De őszinte köszönettel kell megemlékeznem mind
azokról is, akik különböző gazdag adományaikkal 
igyekeztek a szenvedéseket elviselhetőbbé tenni, 
hála Isten, ezek száma oly nagy, hogy őket külön 
felsorolni nem áll módomban.

— Rendkívüli időket élünk és egyes lelki- 
ismeretlen egyének ezt saját önző, a nemzet éle- 
téré végzetes céljaik elérésére akarják kihasználni. 
Ezt láttuk legutóbb is, mikor egy párt a mai idők
ben sztrájkba, tüntetésekbe akarta a félrevezetett
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munkásságot belevinni. Minden jó hazafi meg
nyugtatására jelenthetem ki, ez nekik a vármegye 
területén még annyira sem sikerült, mint az or
szág egyes helyein. Végzetes is lenne, ha egymást 
a sárba akarnók lehúzni, ahelyett, hogy egymást 
fokozottabban segítve, azokat, akik sárban vannak, 
nem iparkodnánk felemelni. Szent meggyőződésem, 
hogy ma nem az ellentétek szitása, hanem aváll- 
vetelt, fokozott munka, Ssszetartás és egymáson 
való segítés lehet a kivezető ut és ez kell, hogy 
áthasson mindenkit, mert csak ezen épülhet fel 
egy jobb jövő. Tudva, hogy a törvényhatósági bi
zottság e tekintetben is velem egyetért, szivé;yesen 
fldvözlőm a megjelenteket és a közgyűlést meg
nyitom.

A főispán szavait, amiket közben is élénk 
helyesléssel kísérlek, lelkesen megé jenezték.

Ezután a főispán tiszteletbeli megyei főor. 
vossá kinevezte dr. Weltner Sándor pápai városi 
főorvost, majd bejelentette, hogy dr. Magyar Ká
roly és Chapő Kálmán halálával még üresedésben 
van a törvényhatóság egy felsőházi és örökös tag
sági helye, végül a virilis bizottsági tagok sorában 
bekövetkezett változásokat jelenteit; be.

Miután dr. Porubszky Elemér főjegyző föl - 
olvasta a póttárgysorozatot a várm. múzeumi bi
zottságba dr. Pongrdcz József pipái kollégiumi 
igazgatót, a várm. igazoló választmányba Súly 
László takarékpénztári igazgatót választották meg 
egyhangúlag a megüresedett tagsági helyekre, a 
főispán által elrendelt titkos szavazás utján.

A főjegyző á'tal ismertetett alispáni jelen és 
kegyeletes szavakkal parent Ura el az elhunyt dr. 
Nagy Péter, dr. Spitzer Mór és Zárjetzky Viktor 
törvényhat. bíz. tagokat, majd az alispáni jelentést, 
dr. Weszely Tibor indítványára, további részében 
fölolvaspunak tekintették.

Az alispáni jelentéhez elsőnek Karlovi'z 
Adolf szállott hozzá s azzal a hírrel kapcsolatosan, 
hogy az ölvén éve Pápán állomásozó huszárosz- 
lályt onnan elhelyezni akarnák, kérte, az elhelyezés 
ellen föliratilag liltikoz—nal vagy legalább más 
katonarágot kérjenek helyette a vé-os ipara, ide
genforgalma stb. érdekében.

Holitscher Károly először a községi Iráz- 
tanások helyz..évei foglalkozott s reámutatolt 
a .,a  a viszásságra, hogv egyes szegény em
berek állal bírt községi fö.uek még a régi, 
igen magas béreké., vannak kiadva s hogy a 
községei, a háztartásaik egyensúlyának védel
mező, e dijából óidig nem mentek bele a bírle- 
szálli'ásb- Igv pl. a Bskonvban eldugott, szinte 
megközelíthetetlen C-ztkín 74, Z irrm  75—76 P 
a tá r  kát holdankint. Szociális szempontból kéri 
az alispánt, figyelmeztesse a jegyzőket, hogy a mai 
nehéz viszonyok között nem tc-z kifogást, ha 
egyes ki. zxiszlenc ák birlcszá'üt'M kérelme, ter
jesztenek elő.

Felszólalása második része a vái.negye va
gyoni hely-..érc vonatkozott s u> Veszprém Ó3 
Fejér nv -yél. b a 'T T  ,ity.,jár~k i.írd é .ée  tért át 
Végre l.Sita kcp.t szere, lének látni s rneg.udni, 
vájjon érdemes e a bányát le ábe. fönnlm mi, vagy 
— a presztízskérdést mellőzve — végleg szüntes
sék-e I A F'tmatköltségckw. a bánya nem bírja 
és igy a közúti költr'gv,... .tői kell a súlyos tör
lesztő oké. fedezni. D ; a megye utri is pusztul
nak már, ha tovább is igy lesznek kezelhetők. 
H an g o ttla , hogy a bányanyitásé.i ma bünb-.kot 
keresni s ?”  l ctőállani, hoyv „cn menjő nlta.n" 
sem nem fé..ias, rom nem b :c,uio!es dolog, Azért 
nem a megye vr-ető:Jgét terheli a felelőse"}, Ül
ném egyetemlegesen az egér- törvónyliatbr^gi bi
zottságot, amely ezt jő remény: ’g g d  megszavazta, 
sőt azokat a szakközegeket és fe lébb  fórumokat 
is, amelyek a :"ii.véleményt s a  jó adták
hozzá. A kerook.Jolmi minisztériumban megtudta, 
hogy Vesrpténntegye az 1931. évről 3C3 p-er P 
u'ndő- és közm unkaiálfág hátralékban van. Ez a 
közúti költségvetések! rn te lje  6zafcálys” .Jtr . át 
van ho.va e,.e az é..u , de az ilyen ppirosköll- 
r 'g t .  é: T m rz adózókon, sem az útikon rö
píteni nem lelt... Nem volna e helyt; m ioi adni, 
hogy legalább a közmunkává trág-l á ’ralékot ter- 
mész'tt. -.1 szolgálják le az adó on, amivel az u’ak 
is nmgjavulnának? A főispán bölc-’n előrclitő 
Intézk.Jó.e folylin a jövő hé..n a kereskedelmi
es bJügyminiszthiumok kiküldít eiből e;-,y bizott
ság fogja fOlühizcgálni a bányát, rz alispánt pn. 
dig, cm  iránt teljes bizalommal van, atra kéri, 
hogv há ljo n  valamilyen módot ennek a nehéz 
kérué.;nek a végleges tisztázására, annyival inkább, 
mert ö maga is azon az ál ásponton van. A jelen
tést ludotr 'su : v“” i.

Dr. Mohdcsy Lajos, aki szin'én tudomásul 
vette az alispáni jelenlést, élénk helyeslés közben 
a kéményseprési szabályrendelet módosítását ja
vasolta, mert lehetetlennek larlja azt a helyzetet, 
hogy a vidéken egyes kéményseprőmesterek havi 
1000 P t keresconek tisztán a kerületükből. Kéri 
a söprési dijaknak 5 0 %  kai való leszállítását 

Csajághy Károly az alispáni jelentésnek jö
vőbeni kinyomat fsát, vagy rövidített alakban a 
tárgysorozathoz való csatolásál kéri, mert annak 
ismerete hiányában hozzászólni sem lehel. Hunkár 
Béla magáévá teszi úgy Mohácsy mint Csajázhy 
éiveléo.., sőt a kéményseprési dijakat még 50 % - 
nál is kevesebbre csökkentené. Holilscher fölszó- 
lalázához is c istlakozva, rrámulatott, hogy az ő 
községében szintén természelbeni Icszolgálássai ja
víttatlak meg 5 kilométer tői vényhatósági utal, 
amely járhatallau volt. Dr. Havas Kornél szintén 
a kéményseprési viszásságokra hívta föl a figyel
met, majd a vármegyének a lovak járlitlevelei 
ügyében lett intézkedéseiről szólót*.

Dr. Horváth Lajos alispán sorban válaszolt 
az elhangzottakra. Kijelentéit;, amennyiben a hu
szárokat tényleg el akarnák helyezni Pápáról, az 
ellen ő is föliralot javarol a honvédelmi minisz
terhez. — A községi hártaiilsokban nagyon é ez- 
heiő Lsz annak hetisa, kogy a községi ingatlano
kat annakidején magas gabonaértékben adták bérbe. 
Szívesen oda fog hatni, hogy a bérlők a bérle- 
szállitásérl a képviselöleslületekhez fordulhassanak. 
— A b án i bányanyitás idején még 30—32 P volt 
a gabona, jobb volt a fizetőképesség, a közületek 
is ipnrkodtik útjaikat jó állapotba helyezni s a 
kormány és törvényhatóságok is nemzetgazdasági 
érdeknek tekintettek egy nagy útépítési programot. 
Remélték, hogy a Kaphegy kőanyagát célszerűen föl
használhatják. De napról-napra rosszabbodtak a 
viszonyok, az ál ám, a MÁV s a törvényhatóságok 
csak minimális összeget fordíthatlak utakra, igy a 
bazalt é tékesíted piaca csökkeni s mivel a bá
nyára kell fordilani nagy összeget, kevesebb fed- 
anyag áll az utak rendelkezésére is. Ezzel a kér
déssel sűrűn foglalkozott a bánya inlézásére ki
küldött bizottság s annak javasl.tt alapián a mutt- 
év novemberében egyelőre be is szüntette a bánya 
működését. Ha az a terv megvalósul, hogy kél 
szomszédos lörvényhalóság fedanyagszükségleté.aek 
egy részét itt szerezné be ős megfelelő előleget 
tudna adni, lehetővé tenné a bányának 5 —6 hetre 
vsló megnyitását. De ezesclben is teljes garancia 
kellene, hogy ez semmiesetre sem deficittel, sőt 
némi haszonnal járna. Legokosabb, ha bevárják a 
vizsgáit eredményét, amelyben a belügyminisztert 
a főispán fogja képviselni. Megjegyzi, Veszprém 
megye még kedvezőbb helyzetben van, mint Frjér 
megye, mert a bányaüzemhez szükséges összeg 
egyre széf svájci frankkölcsönben vette föl s ennek 
utolsó törleszt isi részlet; ezévben lejár, és akkor 
egy jelentékeny összeg szabadul föl a közúti költ
ségvetésben a bánya javára. Ő minden erejével 
azon lesz, hogy a megoldási módot megtalálja. — 
A közmunkavállsőg lermészetbeni leszolgálása ne
héz, meti ?a u'alipnak elsősorban pénzre van 
szüksége, de meg nem is áll elég utfedőanyag 
rém rendelkezésre. Mégis, ahol az célszerű lesz 
igyekezni fog megválóid ini. — A kéményr-prési 
szabályrendeletet még 1939 bán főtt erjeszt :t ék a 
kereskedelmi minisz'c iumba, de még nem jött 
vÍ8STa. Helyesli, ha revízió alá veszik, addig a 
miniszterálláspontjá'ismeglsmerhetik. — Az alispáni 
jelen'é-, ki nem tiyomalásának csak finánc á is oka 
van, a hivatalos lapban minden oldal 7 P b : ke
iül Majd megpróbálják dióhéjban közölni, vagy 
egyszer kinyomstii. — A jdrlatlevelekről elöter- 
jes-tett kérelmet a földművelési miniszter állat- 
rg 'szsíg i okokból nem tartotta teljesíthetőneb 

Az alispáni jelentési egyhangúlag tadomésul 
ve.ie a közgyűlés. Majd a főispán a sztmonké-ö 
székről letl bejelentést, a?u>án dr. Havas Ko,.iái
nak a várm. Állattenyésztési szabályrendelet érd; 
mi és siilá Is módositérdról t ett indítványa* refe- 
r Alt a dr. Kcness^y Zol án másodfőjegyző A köz
gyűlés a módosba .ház nem jiru t  hozzá,

A főjegyző relerádájában több társtörvéiy- 
lialóság különböző felirat út pártolták, a veszprémi 
és devcecari e*,yhá'.községeknek a halót hamvasr- 
lás ellen a b.lIgymiiiisiterhez inlére.t feliratáé 
szintén hasonló felirattal ‘ámogailát, majd intéz
kedtek a vá-megyei éi gyámpéiztári pénzek gyü
mölcsöző elhelyezőiéről, s elfogadok a vármegye 
háztartási, rendelkezés*, székhá’épilé ti alapjainak 
és alapítványainak 1931. évi zárszámadását. A 
várm. szervezési szabá yiendelelel olyképen mődo- 
silot’lk, Imgy megszűnt 1 aljegyzői, 5 szolgabirói,

1 irodatiszti, 1 dijnoki és 10 altiszti állás. Egy
úttal felterjesztést intéztek a belügyminiszterhez, 
hogy az egyik gyakornoki állás helye t engedé
lyezzen — betegség stb. helyettesi és eseléie — 
az egész országban legnagyobb pápai járás részére 
egy szolgabirói állási, és járuljon hozzá, hogy a 
főjegyzőnek és főbíróknak megmaradjon az oldal- 
katonájuk.

* A csütörtöki folytatólagos közgyűlésen a még 
hátralévő ügyeket tárgyalták le.

Takarékpénztárak egyesülése.
H olitscher Károly a  V eszprém i T ak arék p én z
tá r  és  a  V eszprém m egyel T ak a rék p én ztá r 
fúzió járó l. — „V eszprém i és Megyei T akarék -

pén ztár"  fesz az  u j in tézet neve.

Amint a mai számunkban közöli hirdetmé
nyekből is kitűnik, a Veszprémi Takarékpénztár és 
a Veszprémmegyel Takarékpénztár a május 5.-i 
közgyűlésükre a már régebb idő 61a lervbevett 
egyesülésüket napirendre Tűzték. A két péazintézef 
egybeolvadásá-a vonatkozólag kérdést intéstünk 
Holilscher Károly gazd. főtanácsos, csetényi nagy
birtokoshoz, a zirci kerület országgyűlési képvise
lőjéhez, — aki a Veszprétnmegyei Tadarékpénz- 
lárnak igazgatósági elnöke s az uj in'ézet igazga
tósági elnökének is kiszemelletett, — s ő a követ
kező főlvilágositásl volt szives a d n i:

— Mindkét intézet vezetőségét elhatározásá
ban az a cél vezette, hogy az egyesülés á'tal job
ban megalapozzák a veszprémi pénzpiacot és igy 
közvetve Veszprém városnak és környékének köz
gazdasági helyzetét. Terméazelesen az egyesült in
tézetek vezetőségének is csak az lesz a célja, hogy 
az uj takarékpénzttr, mint egy nagy alap éa tar
taléktőkével rendelkező intézet, — amelynek az 
egyesülés után alap- és tartaléktőkéi körülbelül 
egymitió pengőt fognak kitenni, — lehetőség sze
rint újabb pénzmennyiséggel lendítse föl a köz
gazdasági élelet és emeli tt, a mostani nehéz vi
szonyok között, a normálisabb hitelélet ujrafölvé- 
telét. Mi sem áll távolabb azoktól, akik ennek az 
egyesülésnek a lé rehozásán fáradoztak, — igy 
elsősorban a Pénzinlézeti Központtól is, — mini zz , 
hogy ezá'tal az adósok helyzetét megnehezítsék. 
E lenkezöleg : az az eLOkílt szándék vezeti minden 
felelős fényezőt, hogy az adósok érdeké: a mai 
súlyos közgazdasági és pénzügyi helyzetben szem 
előtt t irtva, azt nemhogy megnehezítsék, hanem 
inkább megkönnyítsék.

— Meg vagyunk győződve — folytatta Ho
lilscher Károly —, hogy ez az uj alakulás nem
csak az adósok jólfeifogoll érdekét fogja szolgálni, 
hanem a tőkegyűjtést is elő fogja mozdítani, mert 
mindazok a zavaró momentumok, amelyek eléren 
a piacot nyugtalanítj| ák, eme egyesülés által ki- 
küszöbönéinek. Hiszen aki a pénzügyi szokásokkal 
ismerős, az nagyon jól tudja, hogy egy miliós lö
kével rendelkező péizinlézet visszleszánito ási és 
egyéb hitele — különösen ebben az esetben, ami
kor minden mérvadó felsőbb téiyező az egyesülés 
gondolatát a maga részéről hathatósan előmozdí
totta, — csak azzal a konzekvenciával járhat, hogy 
alaptőkéjéhez irányítva, az uj intézet is sokkal na
gyobb hitelkerettel fog  rendelkezni.

— Az uj intízet neve Veszprémi és Megyei 
Takarékpénztár lesz s vezetőségét működésében 
csak egyetlen cél fogja irányítani, az, hogy minden 
néven nevezendő szemé yes vonatkozású mellék- 
lekinlctet mellőzve, legjobb tudásával és önzetlen
ségével a köz szolgáié t iba álljon.

— Azt hiszem — végezte szavait az illuszt
ris igazgatósági elnök — nyugodt lelkiismerettel 
hivatkozhalom arra, hogy asi engem megajándé. 
kozott azzal, hogy közszereplésemet eddig figye
lemmel kisérte, annak egyéniségem garanciát nyújt
hat, hogy az én vezetésem alatt álló pinzintízet 
sem jobbra, sem balra nem fog tekinteni, hanem 
teljes erejéből Veszprém város és vidéke kereske
delmének, iparának és mezőgazdaságának föllen- 
ditését hathatósan fogja előmozdítani. Én bizom 
a két intézet részvényeseinek és a nagyközönség
nek józan és higgadt ítéletében, hogy munkatár
saimat és engem ebben a nehéz munkánkban biza
lommal és odaadással fognak támogatni.

A fentiekhez csak annyit füzünk hozzá, hogy 
úgy Holitscher Károly személye, mint a két taka
rék igazgatóságának és lisztikarának összetétele 
csak a iegnagyobb bizalmat és megnyugvást kelt
heti mindenkiben.
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H Í R E K .
— Személyi hírek. Dr. Roll Nándor me- 

gyéspüsjaök — dr. Csitt G iz i prelitui, murike- 
reszturi apái é l dr. Schwartz Róbert püsp. taná
csos kíséretében — jövő szerdán kezdi meg bérma- 
utját i  palotai esperesi kerületben. — Dr. Wtrntr 
Adolf zirci apát, dr. Hegyi Kapisztrán titkár kisé- 
retiben, csütörtökön hivatalos kOrutra indult a 
rendi gimnáziumok meglátogatása vigett. — Dr. 
Ktnessey Pongrác fOlspán múlt szombaton Enyingre 
utazott, ahol több látogatást tett. — Schinntr 
Odilló altábornagy, gyalogsági főfelügyelő ehéten 
megszemlélte a veszprimi honvédséget s ittléte 
alatt a megyéspüspök vendége volt. — Dr. Schandl 
Károly ny. államtitkár, devecseri és Holitscher Ká
roly gazd. főtanácsos, zirci képviselők szerdán 
Veszprémben risztvettek a megyegyfllésen.

— Schandl Károly a Szőlősgazdák Egye
sületinek tiszteletbeli tagja. Bpeslril jelentik: 
A Magyar Szőlősgazdák Orsz. Egyesülete vasárnap 
folytatta évi közgyűlését s azon többek között 
egyhangúlag az egyesület tiszteletbeli tagjává vá
lasztották dr. ScL .ne.'. Károly ny. államtitkár, OKH 
aielnök-vezérigazgatól, a devecseri kerület ország
gyűlési képviselőjét.

— A Tisza István Társaskör Tlsza-emlék- 
ünnepe. Bpeslril jelentik: A Tisza István Társas
kör az Országos Tisza István Emlékbizottsággal 
együtt a mai nehéz időkt ;n nem tá.-asvacsora 
keretében, hanem emlékünnepen áldozott Tisza 
István gróf emlékének. Berzevlczy Albert b. t. t., 
elnöki-megnyitója után Horinszky Lajos, a kiváló 
történet udós, Veszprém egykori országgyűlési kép
viselője ismertette: .Tisza István és kora“ cimü mun
kájának, .1861, a remények éve* első fejezetét. A 
a nagyszerű előadás igen nagy hatást kelteti.

— Fényes esküvő. Bpeslril. jelentik: Huszár 
Károly volt miniszterelnök és neje: Mezrlczky Ilonka 
leánya, Ily, szombaton esküdött örök hűséget az 
Egyetemi-’emplomban Nagy Béla Lászlónak, Parád- 
fürdő főo, vosának. Tanuk voltak mezericzei vitéz 
M'zriczky Károly husráraluredes, a menyasszony 
nagybátyja és Czlepaucr László. Az ifjú párt dr. 
Seredl Jusztinján bitóra* hercegprímás részesítette 
egyházi áldásban, majd beszédet intézett hozzájuk 
és hangoztatta a házasság szentségéi. Esküvő után 
az örömszülók az Országos Kaszinóban eotebédet 
adtak. A fiatal párnak a pápa atyai áldását küldte, 
Huszár Károlynak p .Jig táviratban fejezték ki sze- 
rencsekivánatukat a kormányzó, József kir. herceg, 
Auguszta kir. hercegasszony, Gabriella kir. her
cegnő, Károlyi Gyula gróf miniszterelnök, a kor
mány tagjai, a püspöki kar, köztük dr. Roll Nán
dor veszprémi püspök, a felsőház és képviselőház 
elnökei és még számosán.

— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesü
letének közgyűlése. A Keresztény Tisztviselőnők 
Veszprémi Egyesülete vasárnap délután tartottá 
éves közgyűlését a városház tanácstermében s az 
ezalkalommal is annak a meleg érdeklődésnek a 
jegyében folyt le, ami a keresztény tisztviselőnők 
iránt általában megnyilvánul. Az egyesület 14. évé
ről történt beszámoló a közgyűlésen s jól esik 
megállapítanunk, hog az a liszta hazafias és 
valláserkölcsi fölfogásoan gyökerező szellem, amil 
az egyesület gyönyörű zászlójára irt .Istennel és 
Hazáért* jelszó oly beszédesen fejez ki, az elmúlt 
tizennégy esztendő alatt egyáltalán nem csökkent, 
sőt — a jelen válságos időkben — mondhalnók: 
erősbödött. Ez elsősorban Sciplades Irénének, az 
egyesület osztatlan tiszteletnek és szeretetnek ör
vendő elnöknőjének az érdeme, akibon nemcsak 
a fáradhatatlan agilitás van meg az egyesület éle 
tének lendüleses vitelére, hanem elsősorban a meg
értő szeret. 1, ami szinte parancsolólag nyitja meg 
az egyesületi tagok sziveit ugyanennek a szeretet
nek a k’sugározáaára a ezáltal az egyetértésnek és 
egyakarásnak példásan szép harmóniáját laitja fönn 
az egyesületben. Egyu'tal pedig bizonyítéka annak, 
hogy egy ilyen emelkedett szellemben vezelelt 
egyesültnek nemcsak létjogosultsága van, de arra 
szükség is van, és különösen szükség van az olvan 
áldozatos szivü vezetőre, mint Scipiades Iréné. 
Ennek adott kifejezést a szeretetteljes megnyitó

után dr. Kovács István sekreslyeigazgató, az egye
sület egyházi tanácsadója is, amikor szárnyaló 
szavakkal buzdított a súlyos megpróbáltatások el
viselésére a az 1924-ben földrengés által elpusz
tított Japánnak példájából kiindulva reámutatolt, 
hogy a hit és bizalom képes minden romból újjá
építeni, minden csapás után uj életet kezdeni. Itt 
aztán külön is kiemelte az egyesület életképessé
géi, amit a valláserkölcsi alap biztosit neki, és az 
egybegyűltek lelkes visszhangja közben hangsú
lyozta az elnöknő hervadhatom  érdemeit. Az igen 
nagy tetszéssel fogadott b . zéd után Beöthy Ka
tinka terjesztene elő az elmúlt egyesületi év min
den mozzanatára gondosan kiterjedő titkát! jelen
tétát, amely ezúttal is a tőle megszokott szép sti
lizálással és nagy figyelemmel volt összeállítva. 
Lásili Margit pénztáros az anyagiakkal való hű
ség ű  sáfárkodázáról, Anyós Ferencné pedig a 
könyvtár állapotáról tett jelentéit, majd a tisztújí
tóé következett, ami szintén az egyesületben talál
ható összhangnak, az érdemes munkálkodás meg
becsülésének a tanúbizonysága volt. A szeretett 
elnöknőt kitörő lelkesedéssel újra megválasztoiták, 
de egyhangúlag a helyükön marasztalták a többi 
tisztviselőket is és csupán a megüresedett ház
nagyi állást töllötték be László Juliskával, s egy 
uj választmányi tagot választották VViber Jánosné 
személyében. A közgyűlést Scipiades Iréné a hála 
szavaival zárta be, kifejezést adva köszönetének 
elsősorban az egyesület magas pártfogója: a me
gyéspüspök iránt, majd munkatársainak, az egy
házi tanácsadónak, az egyesület más jóakaróinak 
stb. mondod köszönetét. A közgyűlésen megjelent 
a Szent Vince Társulat egy óraval előbb kezdő
d ő t közgyűlésén elfoglalt megyéspüspök képvise
letében dr. Wiber Pi\ oldalkanonok, t svábbá Séták 
József kanonok-plébános és dr. Kis György teol. 
tanár, szemináriumi lelkiigazgató is.

— Esperes) ko rona . A veszprémi róm. kát. 
egyházmegye veszprémi esperesi kerülete csütörtö
kön délelőtt tartott! tavaszi koronáját Veszprém
ben s azon megjeleni dr. Roll Nándor megye- 
püspök is. Az ügyek letárgyalása után a főpászlor 
ebédre látta vendégül a kerület papságát.

— H olitscher Károly beszám olója. Zirc- 
ről jelentik: Holitscher Károly, a zirci kerület 
országgyűlési képviselője vasárnap beszámolót tar
tott Ácsteszér községben. A dr. Süli Lajor zirci 
főszolgabíró kíséretében érkező népszerű képvise
lőt a község tűzoltói és leventéi ünnepélyesen fo
gadták. A beszámolót a Hangya szövetkezet nagy
termében tartották meg, amelyet zsúfolásig meg
töltött a község lakossága, sőt a körjegyzöségh-z 
tartozó Akáról és Csatkáról is számosán jelenlek 
meg. Kiss György plébánosnak üdvözlő szavai 
után Holitscher Károly közel egy órás beszédben 
foglalkozott az összes aktuális gazdasági kérdések
kel. A nagy lelkesedéssel fogadott beszéd után 
báró Fláth Pál v. b. t. t. meleg szavakkal köszön
tötte a képviselőt tartalmas beszámolójáért és biz
tosítót la választói törhetetlen bizalmáról. Ebédre 
a képviselő kieéretével együtt Hollét Ferenc kör
jegyző vendégszerető házához volt hivatalos, ebéd 
után pedig az egyes választók kéréseit és pana
szait hallgatta meg.

— A Szent Vince K onferencia közgyűlére. 
Vasárnap délután tartotta a Szent Vince Konferen
cia tisztujilással egybekötött teszámoló közgyűlé
sét, amelyen a nagyszámban részivel! tagokon éa 
érdeklődőkön kívül megjelent dr. Roll Nándor 
megyéspüsf ők, dr. Kenessey Pongrác főispán, Kid- 
nilz Kálmán félsz, püsyök, dr. Wiber Pál és Serák 
József kanonokok, dr. Berky Miklós f elgármesler, 
dr. Jáncssy Jézref törvényszéki tanácselnök és még 
több helybeli no'abililás. A közvetlen hangú, me
leg keresztényéi-ésü megnyitói Roll Nándor püs
pök mondotta nagy figyelem közben. Örömmün- 
nep ez a közgyűlés, — mondotta töbtek között 
— azé., ir me.. végre a konferencia saját házá
ban ülésezhet, azért is, mert ez a ház nemcsak 
lakásunk, hanem műhelyünk és munkatermünk is, 
ahol a szegények istáplásását végezzük. Ebben 
az es’-.endőben különösen szükség volt erre, már 
csak azért is, hogy a többi városok is példát ve
hessenek ennek az intézménynek nemes működé 
séről. Köszönetét mondott végül a főispánnak és 
a polgármesternek azért a; cJaadó munkásságéit, 
amit a konferencia minden tagjával és a kedves

Arany- és ezüst-
pénzeket

legmagasabb áron vesz

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém .

nővérekkel együtt a magasztos cél érdekében ki
fejtettek. Ezu án Homorai Béla, a konferencia fá
radhatatlan, buzgó világi elnöke az évi jelentési 
olvasta föl. amelyből kiderült, hogy a konferencia 
az idén 200 gyermek testi és lelki gondozásával 
foglalkozott. A jelentés végül köszönetét mondott 
a föpásztornak, a nagyprépostnak és a nővérek
nek fáradhatatlan támogatásukéit, és dr. Grünner 
Lászlónak az ingyen orvosi kezelésért, majd Je
szenszky Aurél t ette meg számvizsgálói jelen
tését. Utánna Anti Illés mondott meleghangú 
köszönetét a tagok nevében Homorai Bélának és 
méltatta elévülhetetlen érdemeit. A tisztujitás során 
nagy lelkesedéssel elnökké újból Homorai Bélát, alel- 
nökökké Mihályt Jánofct é i Hojfmann Gézát, ügyész- 
szé dr. László Jánost, titkárrá dr. Cilnder Györgyöt, 
pénztárossá Ldnyi Józsefet, háznaggyá Palkovlts 
Györgyöt, gondnokká Varga Istvánt számvizsgálók
ká: Jeszenszky Antalt, Hübner Bélát és Freud Károlyt 
választották meg. Kisebb indítványok után Kenessey 
Pongrác főispán mondott a közigazgatósági ható
ságok nevében köszönetét a konferencia áldásos 
működéséé t. Végezetül a megyéspüspök zárósza
vai és imája következtek.

— P lébánosk inevezések . A veszprémi me- 
gyéspüspök az elhalálozás folytán megüresedett 
nemesvidi plébániára Bugledics János volt kapos
vári kórházi lelkészt, a felsőiszkázi plébániára vi
téz Nováki Lajos taliándörögdi plébánost nevezte ki.

— Egyházi hírek. A veszpiémi megyés- 
püspök a zalaszenllászlói plébánia ideiglenes ve
zetésére Peidl Gyula lesencelomaji káplánt, talián
dörögdi adminisztrál árrá pedig Dörnyei Imrét ren
delte ki.

— R eform átus d a lá rd ák  dalosversenye.
Enylngril jelentik : Vasárnap az enyingi, lepsényi, 
mezőkomáromi és szilasbalhási, valamint a fejér- 
megyei fülei, igari, kisláng! és sárszentmihályi re
formátus dalárdák nagyszeiü versenyben mérkőz
tek Kallós Géza ig.-taniló, a mezőföldi ref. tanító
egyesület elnöke által alapított ezüst vásdorserle- 
gért, amely Medgyasszay Vince kormányfőtanácsco, 
mezőföldi esperes nevét viseli. Az ünnepélyt, a 
.Himnusz* eléneklése után, Medgyasszay Vince 
nyitolta meg magasan szárnyaló beszéddel, majd 
a sorsolás után fölcsendüli az első kötött kar: 
Lányi E. .Hajlékodba, templomodba* kezdetű 
egyházi éneke. Ezután a .Rácsos kapu, rácsos 
ablak* c. népdalegyveleg következett. Fa Géza 
Bfüredi Varga Jenő ezalkalomra irt .A  magyar 
dal* c költeményét szavalta nagy sikerrel, majd 
Kallós Béla mondott lendületes beszédet a magyar 
dal jelentőségéről. Ezt kövelte a szabadon válasz
tott karok előadása. Az első helyei, B. Varga Jenő 
szakszerű vezetésével, az enyingi dalárda méltán 
megérdemelte, a vándordijat azonban, a zsűri kő
résére, mint házigazda átengedte a második helyet

1Í6

Cillaghegyi ásványvíz - egészséges, olcsó és jó!
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elért szilasbalhásiaknak, a maga megelégedett az 
erkölcsi sikerrel és az eliamerS díszoklevéllel. A 
mezfifoldi ref. tanítóegyesület harmadik diját a sár- 
azentmihályiak nyerték. A bírálóbizottság tagjai, 
Medgyasszay Vince elnöklétével, Simon Sándor 
azfthérvári alpolgármester, kerül: ti dalosszOv. el- 
nOk, Kádár István kápolnásnyéki, Vinczt Sándor 
enyingi, Gueth Qyula csajági és Székely Lajos 
bfőkajári ig.- tanítók voltak.

— A váaárolt á ru  értékének 10°/o-át 
készpénzben visszakapja, há május 2 —21.-ig 
ruházati és háztartási szükségletét Budapesten a 
Rákóczi ut 74. s - 'm  alatti Magyar Divatcsarnok- 
bán szerzi be. Keleti pályaudvartól csak 2 perc. 
2 hatalmas palotában 40 kivilágított kirakata a 
Nemzetközi Vásár tartama alatt külOn szenzációt 
nyújt a látogatóknak. Olvassa el figyelemmel a cég 
lapunk mai számában megjelent hirdetését. no

— A rcképleleplezés a  Katolikus KOrben. 
A Veszprémi Róm. Kát. KOr április 24. én, vasár
nap d. u. 4 órakor díszközgyűlést tart, aminek 
keretében Hilbner Béla, a kör világi elnöke arc
képét fogják ünnepiesen leleplezui.

— „Credo" Összejövetel. A „Credo“-egye- 
sUlet ápr. 24. én, vasárnap d. u. fél 6 órakor 
tartja havi összejövetelé: a Kát. KOrben. Tagjai 
megjelenésé! kéri és vendégeket is szívesen lát 
az elnökség.

— Növendékhangverseny. Hering Jánosné 
veszprémi magánzeneiskolájában vasárnap délután 
volt az idei tanév harmadik hangversenye, a szü
lék és másck nagy érdeklődése mellett. A zene
növendékek á tal bemutatott szép és változatos 
zeneszámok a legutóbbi házi hangverseny óta is 
bekövetkezett lényeges haladásukról tett tanúságot, 
ami biztos elójele a junius végi évzáró vizsga 
megszokott sikerének. Az egybegyűltek ezért a 
legnagyobb elismeréssel és hálával adóztak a ze- 
netanárnönek kitünó oktatásért és azért a szerété
iért, amivel növendékeit gondjaiba veszi és zenei 
tudásukat fejleszti.

— M ájus 8.-án nem indul filléres gyors
vonat Veszprémből B udapestre. A veszprémi 
dllomásfőnökség közli, hogy a MÁV igazgatósága 
május 8.-án filléres gyors külOn vonatot nem 
közlekedtet. Az e napon tartandó olasz—magyar 
mérkórés alkalmával csakis a személydijszabás II. 
R. II. függeléke szerinti spoitkölönvonatok rendel
hetők meg.

— Vidéki tudósítóknak. Anyagtorlódás miatt 
több hírűnk kiszorult ebból a számból.

— Intézeti szinielöadás A Veszprémi Da- 
vidikum növendékei április 24 én, vasárnap este 
8 órakor, a Kai. Legényegylet nagytermében, elő
adják a „Pécsi diákok* c. regényes drámát.

— T orzszülöttek randevúja. A szép sziá
mi ikerpár, a madárfejü marslakó, a lábnélküli 
ember, a férfinó, a csontváiférfi és még vagy húsz 
ilyen torzszülOtt adott randevút egymásnak Ame
rika egyik városában. ErrOI a külOnOs találkozás
ról páratlanul érdekes fényképeket kOzOI Tolnai 
Világlapra uj száma. Egy szám ára 26 fillér.

— a m a tő rö k  A g y a im é b a  I F é n yk é p azO g é -  
p a k , f l lm a k , la m a z a k , v a g y a z a ra k  é a  p a p ir a k ,  
a  la g ja b b  g y á r tm á n y ú a k  á r lá a i  a á la a z tá k b a a  
k a p h a tó k  FODOR FER E N C  fa ta -a z a k O z la té b a n  
V a a z p ré m , S z a b a á a á g -té r .  3 .

— A veszprém i hstoiikus egyházközség 
egyhizl ünnepélye. Csütörtökön este 6 órakor 
kczdOdOtl, a zsúfolásig megtelt színházban, a vesz
prémi róm. kát. egyházközség elsó egyházi ünne
pélye, amiról — mivel lapunk zárta után történt 
— csak röviden számolhatunk be. Az ünnepségen 
ott volt dr. Rótt Nándor megyéspüspók is a szé- 
keskáplalan több tagjával, a gróf Hunyady-féle 
parlamenti csoport tagjai, dr. Betky Miklós pol
gármester és dr. Jánossy József tOrvsz. tanácsel
nök, egyházközs. világi elnökkel az élükön a hely
beli katolikus társadalom tagjai. A megnyitót Séták 
József kanonok-plébános mondta s hangoztatta, 
hogy az egyházi ünnepségek célja, minden politi
kától mentesen, a katolikus lelkiélet megszilárdí
tása. Ezu’án gróf Hunyady Ferenc országgzülési 
képviseld tartotta meg „Katolicizmus és a nagy 
gazdasági problémák* címmel nagy tetszéssel fo
gadott előadását, amelyben a modern kapitalista 
rendszer kegyetlen Önzését ostorozta. A megnyitó 
„Boldogságos Szűz Mária* c. éneket és a 150. 
zsoltárt az Arpádházi B. Margit Vegyeskar adta 
elO művészien, Kecskés Lajos karnagy kiváló ve
zetésével, majd a kanonok-plébános zárószavai 
után a „Pápai himnusz*-t énekelték cl az egybe
gyűltek.

V ig y á z a t I  S z ő lő s g a z d á k  I
SzOIOvesszOt csakis megbízható helyről vásá
roljunk : ahol alany és nemes rész tekintetében

100°|a-os g a ran c ia !
Szólóoltványok, hazai sima és gyOkeres 
vesszők legolcsóbban beszerezhetők állami

lag ellenórzOtt telepünkről:

Badacsonyvidéki Síölőtelep Kezelősége
Tapolca (Zalamegye). íoo

K é r je n  á r a já n la to t .

— H alálozás. Tdnczos Ká'mán, a veszprémi 
róm. kai. egyházmegye zalaszentlászlói plébánosa 
április 17.-én, életének 50 , áldozópapaságának
27., plébánosi tisztségének 15. évében elhunyt. 
Holttestét Nagykanizsán temették el nagy részvét 
mellett.

Lapnyomás közben, mély részvéttel kOzüljük, 
hogy íd. Noll Ferenc ny. jószágigazgató április 
20.-án, életének 56 , házasságának 33. évében, rö
vid szenvedés után hirtelen elhunyt. A megboldo
gult értékes munkásságot fejtett ki a gyümölcster
mesztés fóllenditése terén, szakszerű előadásokat 
tartott s egy könyvet is adott ki, amelynek tartalma 
előzetesen lapunkban jelent meg. Haláláról özve
gye adott ki gyászjelentést, gyermekei és a rokonok 
nevében is.

— Magyar hangosfilm : A kék bálvány 
szerepel a mozi szombat és vasárnapi műsorán, 
elsőrendű magyar színészekkel a föszerefrekben.

— Tüzek. Pápáról jelentik: Multhét szer
dáján Dákán, a községi kovác,-műhelyben tűz tá
madt, s a műhelyépület, több gazdasági épület és 
szalmakazal, valamint Piri Ferenc és József szom
szédos pajtája is elégett. A tűzhöz kivonult a pá
pai tűzoltóság is és segített annak lokalizá'ásában.

Enyingről jelentik: Balalonfőkajáron Győré 
Lajos földműves szérüs kertjében tűz ütött ki és 
az olt levő szalma elégett. Valószínű, hogy a tüzet 
gyerekek okozták.

— Fölrobbant.  kézigránát egy tüzérhad- 
nagy kezében. Szfehérvdrról jelentik: A hajmás
kéri gyakotlétéren a katonák éles kézigránáttal 
gyakorlatoztak. Dömötör tüzérhadnagy kezében a 
kézigránát idő előtt felrobbant és rajta súlyos se
besüléseket ejtett. A tüzérhadnagyot a mentők be
szállították a szfehérvári közrendészeti kórházba.

— A S a le tti: Érted tettem . . .  Olaszország 
kék ege alatt és Svédország hűvös földjén pereg 
le az az érdekes szerelmei regény, amelynek egy 
ex-uralkodóleány és egy fiatal művész a főszerep
lői. A pompás regény a Mindenki Könyve uj kö
tete, ára 30 fillér, kapható mindenütt.

— Tíz évet kapott a kOzépbogárdl ven
déglős gyilkosa. A múlt év szeptemberében Kö- 
könyei György földműves egy kocsmai mulatozás 
alkalmával agyonszurta Kazelmann István közép- 
bogárdi vendéglőst. A veszprémi lOrvényzsék a 
gyilkos legényt 10 évi (egyházra ítélte, amit most 
a győri Ítélőtábla is helybenhagyott.

— Gyújtott a villám. Enyingről jelentik: 
Április 15.-én Enyingen a villámcsapás felgyújtotta 
Takács Péter szalmakazlát, amely teljesen elégett. 
A nagyobb katasztrófát csak a zuhogó esó akadá
lyozta meg.

— A mozi műsora. Ma szombaton (23.) 
6 és fél 9, vasárnap (24.) 4, fél 7 és 9 órakor 
„A kék bálvány* hangos, magyar filmregény 10 
felvonásban. Irta Bónyi Adorján, rendezte Lázár 
Lajos, a verseket Harmath Imre itta, zenéjét An
gyal László szerezte. Szereplők: Beregi Oszkár, 
Rédey Nelli, Pethes Sándor, Jávor Pál, Gózon 
Gyula, Gárdonyi Lajos, Makláry Zolán, Sárossy 
Andor és Vendrey Ferenc. A lOkéletes magyar 
hangosfilm vissza fogja hódítani a közönségnek azt 
a részét, amely eddig az idegen nyelvű filmek 
miatt csak ritkán já t a mozielőadásokra. Vígjá
ték kiegészítő és hangos Magyar Világhiradó. — 
Szerdán (27.) d. u. 4 és este fel 9, csütör- 
kfln (28.) 6 és fél 9 órakor „A táncos huszár*, 
Willy Engelberger pompás zenés vigjáteka 12 
felvonásban. A magyar vonatkozású és magyar 
környezetben játszódó film főszereplői: Oscar 
Karlweiss, Verebes Ernő, Oretl Theimer, Albert 
Paullg. Kedves és fülbemászó melódiáival és 
közismert főszereplőivel biztos siker! Kacagtató 
burleszk kiegészítő és Fox hangos híradó.

— Áldott állapotban levő nők éa Ifjú
anyák a természetes „Ferenc József” keserűviz 
használata által rendes gyomor- és bélműkOdé.t 
érnek el. A modern nflgyógyitás főképviselői a 
Ferenc József-vizet igen sok esetben kipróbálták 
és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fáj- 
da'om nélkül hatónak találták. A Ferenc József 
keserűviz gyógyszertárakban, drogériákban, fűszer- 
üzletekben kapható. 1

— A profi. Kétségtelen, hogy az összes 
sportok közül egy sem Örvend olyan nagy nép
szerűségnek, mint a fulbal. Futbal és szerelem. 
A világ két legnépszerűbb dolga. Erról szól Bús 
Fekete László Profi c. uj regénye, amelyet A Nyíl 
regényujság e heti számában kOzOI. A „Profi* 
című sportregény minden sorát izgalommal fogják 
olvasóink végigolvasni.

— Agyonütötte a harangállvány. Tóth 
Árpád veszprémi harangöntő műhelyében Kőlinger 
József a harangok felhuzárára szolgá’ó állvány 
kOrűI foglalatoskodott, amikor a nehéz tattó fa
gerenda lezuhant és a szerencsétlen munkásnak 
nyakcsigolyáját és mindkét vállperecét eltörte. Be
szállították a helybeli kórházba, ahol azonban 
sérüléseibe rövidesen belehalt.

— K e re s k e d e lm i, ü g y vé d i é s  i r e d s i  n y o m -  
ts tv é n y o k s t le g s z e b b e n  é s  le g g y o rs n b b s n  k é 
s z ít  F o d o r  F s re n e  k ö n y v n y o m d á ja , V e s z p ré m .  
T e s s é k  p r é b a r e n d e lé s t  te n n i.

— Rájuk szakadt a part. Balatonalmádi
ból jelentik : Szalmássy Antal balatonalmádi ho- 
homokbányában Gosdol Károly és 13 éves fia 
homokot bányásztak, miközben a part rájuk sza
kadt. Gosdol azonnal meghalt, fia pedig súlyos 
sérülést szenvedett.

— Felcsavarta  a  fogaskerék . Devecserből 
jelentik: Devecserben Kaisz Antal vajmester az 
egyik vajgyárban a centrifugális gép fogaskereké
nél dolgozott, amely kabátja ujját elkapta és a 
testit fölcsavarta. Beszállították a veszprémi kór- 
kázba, itt azonban gerinc és koponyatörés követ
keztében meghalt.

KÖZGAZDASÁG.
* A népjóléti miniszter a balatoni lakás- 

és elelm lszeruzsora ellen. Bpeslről jelentik: A 
népjóléti miniszter a Balatoni Szövetség felterjesz
tésére s a szOvetEég egyidejű értesítése melleit So
mogy, Veszprém és Zala vármegye alispánjához 
leiratot intézeti, amelyben felhívta a figyelmet a 
balatoni gyógyhelyek és üdülőhelyek lakásügyére. 
Elrendelte, hogy a hatósági biztosoknak különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a lakás, élelmi
szer árat ne haladják meg a megokolt mértéket és 
főleg, nehogy lakásuzsora történhessék egyes he
lyeken. A leirat felhívja a figyelmet arra is, hogy 
a Balaton partján a partvonalul számítolt mintegy 
3 kilométeren belül fekvó, az alispán állal részle
tesen kijelölt terület az üdülőhelyekre vonatkozó 
szabályok alá esik.

* G azdatisz tek  gyűlése. Szfehérvdrról je
lentik: A Felér-, Tolna- és Veszprémvármegyei 
Gazdatiszti KOr vasárnap tartotta évi rendes köz
gyűlését. A közgyűlésen Bayer János alelnök beszá
molt a gazdatisztek országos szervezkedéséről, ami 
Szfehérvárról kiindulva ma már az egész ország
ban megtörtént és ot kerületbe tőmOrilette az or
szág gazdatisztjeit Szervezkedésük célja a nyug
díjalap megteremtése, a gazdatiszti kamarák fel
állítása, az ország mezőgazdaságának megmentése 
a gazdatiszti szervezetek segítségével. A közgyűlés 
országos nagygyű'és rendezését is elhatározta, amely 
junius 5.-én Bpesten lesz. A beteg elnök helyett el
nöklő Átmos Jenő gazd. tanácsos, alelnOk kegye- 
letesen elparentálta Krebsz Tivadar volt veszprémi 
püspöki jószágkormányzót. Polczer Kálmán titkár 
elfogadott számadásjelentése után Haidekker László 
gazd. tanácsos, püsp. urad. fószámvevőt, H eti 
Elemér urad. főintézőt, TOpler Ernő gazd. egyes, 
titkáit, Andráskovits József ny. intézőt az igazga
tóságba, Farkas János urad. intézőt a számv. bi
zottságba beválasztották.

* A gyümölcsös tavaszi és nyári perme
tezését ismerteti a Növényvédelem és Kertészet 
legújabb száma. Cikkeket kOzOI a gyümölcsfák 
öntözéséről, a permetezés meggyorsításáról, a cse
rebogárpajor irtásáról, a konyhakert beosztásáról 
és vetésforgójáról, a talaj meszezéséről stb. A dú
san illusztrált két szaklapból a Növényvédelem 
kiadóhivatala (Bpest, V., Földművelésügyi minisz
térium) egy alkalommal e lapra való hivatkozás
sal díjtalanul küld mutatványszámot.
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* Iparok politikai tá jékozta tása . Zircről 
jelentik: Mülltr Antel országgyűlési képviselő, a 
zirci járási ipartestüle! felkérésére, vasárnap d. e. 
11 órakor tájékoztató előadást tart az ipartestületi 
reformról a Kalh. Legényegylet nagytermében. Az 
előadás iránt nagy az é-deklfldés.______________

IRODALOM és M ŰVÉSZET.
(A lelki élet a  m űtőasztalon.) Dr. Vere- 

bély Tibor egyetemi tanár irt az Uj Idők ben mé- 
lyenjáró tinnlmányt. Herczeg Ferenc szépirodalmi 
hetilapjának dús tatalmából kiemeljük Zilahy La
jos C5 Rcaida Huch regényfolyt tásait, Kosrtolányi 
Dezső Goethe fordításait, Erdélyi József versét, 
Harsányt Zsolt novelláját és Horváh Irén elbeszé- 
sét. Krónikás kis 'árcája, Vojnich Géza könyvis- 
merte!é<e, Fa u Tamás kritikája, művészi képek 
egész sora, időszerű fényképek, Mühibeck Károly 
humoros fejlécei gazdagítják az Uj Idők legutóbbi 
számát, amelyből a népszerű rovatok sem marad 
tak ki. Mulat /ányszámot bárkinek küld a kiadó- 
hivatal: Bpest VI Andrássy ut 16 Előfizetés ne
gyedévre 640  P, egyes szám 50 fillér.

(S zín társu la t Veszprém ben.) Amint már 
jelentetjük, Kiss Árpád szintársuiati április 30. án 
a „Maya4* c. operettel kezdi meg Veszprémben a 
tavaszi évadot. A derék színigazgató a legújabb 
prózai és operett slágerdarabokat tűzte műsorra, 
ezzel is bizonyítva, hogy a közönség igényeit ki
elégíteni törekszik. A társulat névsorában igen sok 
kiváló új erőt is találunk a régieken kívül. A bér
letek gyűjtését Korda Sándor színházi titkár már 
megkezdte s reméljük, hogy a kiváló társulatot 
Veszprém művészetet pártoló közönsége is kegye
ibe fogadja.

T E S T E D Z É S .
Labdarúgás.

A VTC itthon a szfehétvári DVE-vel játszott 
bajnoki mérkőzést és erős küzdelem u án 5 :2  
(2 : 1) aiányban vereséget szenvede t Az utolsó 
helyről való szabadulás vágyától fülöti VTC, a 
játékidő utolsó 10 percét leszámítva, a nagyobb 
tehnikáju szfehé.vári csapatnak méltó ellenfele volt, 
de egyes játékosainak indiszporáltsága révén ve 
resége megérdemelt Egyéniig a VTC bői Ruska, 
Molnár és Füzes já éka érdemel dicséretet. A DVE 
s egyb.n a mezőny legjobb embere a centerhalf 
volt. Mellette még a bal összeköt ő és balhalf tet
szett. B iró : Giay I.

Pápán a Kinizsi babérai számát ismét sza
porította, amennyiben a lelkes és számos meg
lepetést szolgáltató győri II. kér. SC-t 2 :1  (0 :1 ) 
arányban legyőzte s ezzel a vezető csapatok közé 
küzdötte föl magát A győztes csapat minden ré 
síében jobb volt ellenfelénél. A Kinizsi g ó l érzői 
Tóth és Tarr. B iró: Kiss.

A Move VSE kombíná'f C6a p 2la Bfüredín 
barátságos mérkőzésen 4 :3  (2 :2 )  arányú verese
get szenvedett a lelkes, de néha tulerélyesen játszó 
BSE-től. (t l )

Vasárnapi program. Á VTC Tatatóvároson a 
TAC al, a Kinizsi Győrött a DAC-al, az Unió 
Várpalotán a szfehérvári ARAK al, a FAC Fűzfőn 
a sárvári AC al és a Testvériség Pápán a Kőszeg
gel játszik bajnoki mérkőzést

o Az idén tavasszal nem lesz lovasm ér
kőzés V eszprém ben. A Veszprém- Győrvárme- 
gyei Agarász és Lovas Egyesület vezetősége, — 
amint értesülünk — a súlyos gazdasági viszonyokra 
való tekintettel az idén tavasszal nem rendez lo
vasversenyeket Veszprémben. Ha azonban a hely
zet javulni fog 8 remé/heHIeg jobb termés lesz, 
akkor az ősszel rendezi meg azokat Így Veszprém
nek meg van a reménye, hogy az eddig is kitünően 
sikerül s országos é rdeklődést keltett lovasverse
nyektől nem lesz megfosztva.

o T uristaság . A MTE Bakonyi Osztálya 
április 24. én túrát rendez a Látóhegyen át a Rom- 
kuthoz. Indulás 10.30 kor az Erzsébet-szállótól, 
visszatérés Sá^kutáról vonatai 16 51 kor. Össz- 
gyaloglás 3 és fél óra. Útiköltség féljeggyel 33 
fillér. Vezető: Regényi József.

Anyakönyv.
Születés: Palaczki István erdőőr és Ober Ilona le

ánya Erzsébet Anna r. k. Szalai József nsztalos-s. és 
Göndöcs Margit fia József r. k. -  Nagy Miklós gépl.-s. 
és Györgyi Ilona leánya Irén Ilona ref. — Vörös György 
fm. napsz. és Molnár Zsófia fia Gy rgy ref. Fehér Jó
zsef cipész-s. és Floild Erzsébet fia Tibor József r. k. — 
Rózsahegyi György törvszéki fogházőr és Toszt Mária le
ánya Anna Mária r. k. Mészáros Ferenc kovács-s. és 
Tatai Mária fia Ferenc László r. k — Dabronaki József 
napsz. és Árnhoffer M ria fia Lajos r. k. -  Brenner Mi
hály kömüves-s. és Kotlát Mária fia Mihály r. k. — Lani- 
pert János honv. tlizm. és Benczik Mária leánya Mária 
Magdolna r. k. — Horváth Pál urad. bognár és Sternád 
Erzsébet leánya Mária Valéria r. k.

Halálozás: Krebsz Tivadar püspöki jószágkorm., 60 
é., r. k. — Nádas Imre 2 é„ r k. — Barna József pap
rikaárus 78 é., r. k. Komáromi Sándorné Maróti Mária 
69 é., r. k. — Özv. Nier Frigyesné Müller Johanna 71 é., 
r. k. — Punka Ferenc füszerkeresk., 46 é., r. k. — Gödri 
Jenő 1 h., r. k. — Kóhnger József napsz. 50 é., r. k. 
Szabó Gyula 5 h., r. k. -  Rózsahegyi Anna 2 n , r. k. — 
Kaisz Antal vajmester 29 6., r. k.

Házasság: Kis Lajos László kómüves-s. és Hornung 
Mária r. k. — Dóri Audor izr. keresk. és Hüttner Elfrida 
r. k. — Stern |ózsef szabó-s. és Schmidek Margit izr.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A veszprémi m. kir. államépitészeti hi

vatal a veszprémi vármegyeház főhomlok
zatának

tatarozási
munkálataira

1932, évi m ájus hó 9.-én verseny
tárgyalást tart. A kiírási műveletet és fel
tételeket az érdeklődőknek 50 fillér ellené
ben megküldi a veszprémi államépitészeti
hivatal.

A m. kir. államépitészeti hivatal 
in  Veszprém.

Meghívás.
A „H angya" Term elő É rtékesítő  és  Fogyasz
tási Szövetkezet, a  M agyar G azdaszövetség  
Szövetkezeti Központja kötelékébe ta rtozó  
Veszprém városi „Hangya" fogyasztási 

és értékesítő szövetkezet 
1932. áp rilis  3 0 .-á n  d. u. 5 A rakor

a városháza tanácstermében

1931. évi rendes közgyűlést
tart, melyre a tagok az alapszabályok 24. §-a ér
telmében meghivatnak. Ha a közgyű'és a Jmeg- 
jelenő tagok csekély száma miatt határozatképtelen 
lenne, úgy a közgyűlés 1932. évi május hó 8-án  
d. e. 11 órakor fog megtartatni, mely — tekintet 
nélkül a tagok számára — határozatképes lesz.

N apirend : 1. Műit évi üzltteredményről
szóló jelentések tárgyalása. 2. Zárszámadások meg
vizsgálása és felmentvény megadása. 3. Mérleg 
megállapítsa. 4. Tiszta jövedelemről való ren
delkezés. 5. Az igazgatóság kiegészítése. 6. Fel
ügyelő-bizottság váiasztísa. 7. Határozathozatal a 
szövetkezet sorsa feljtt. 8. Felszámolás esetén a 
felszámoló bizoltság megválasztása. 9. Netaláni 
indítványok. — A felügyelő bizottság által meg
vizsgált é/i mérleg a bo'thelyiségben kifüggeszte
tek éi mindenki á tál megtekinthető.

Kelt Veszprém, 1932. április hó 21.-én.
118 Az Igazgatóság .

A veszprémi Ipartesteid, min! iparhatóságtól.

293—1932. sz.

Pályázati hirdetmény.
A veszprémi Iparlettülel elöljárósága a meg- 

Uresedeti

jegyzői állásra
pályázatot hirdet a következő feltételekkel :

Legalább négy középiskolai képzettség (érett
ségivel rendelkezők előnyben), kaució 3000 P 
Készpénz, esetleg ingatlanra első helyen való be- 
keblezés. Születési és erkölcsi bizonyítvány, eddigi 
működés és kommurt alatti viselkedés igazolása. 
Ha az ipartörvény jegyzői kurzust kíván, annak 
saját köl régén való elvégzése.

A fenti feltételekkel rendelkező veszprémi ipa
ros pályázók előnyben részesülnek.

Fizetés havi 150 P, három havi próbaidő 
után az állás megerősítés és fizetés megállapítás. 
Az állás nem nyugdíjas és a megválasztástól szá
mítva 15 nap alatt elfoglalandó.

Saját kezűleg megírt és kellőleg felszerelt 
pályázatok a h irdetés m egjelenésétől szám íto tt 
8 nap a la tt Wolfram János ipartestületi elnökhöz 
küldendők.
114 Elöljáróság .

M E G T É R Ü L  M I N D E N  K Ö L T S É G E
h a  felmegy a budapesti nemzetközi áruniiutavásárra 
és ezen szelvényt kitöltve magával viszi, m eit ugyanakkor

NAGY TAVASZI VÁSÁRT

n t m g ^ o K
HAZÁNK LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKÚ ÉS LEGOLCSÓBB ÁRUHÁZA 
A TAVASZ! VÁSÁR MÁJUS 2.-ÁN KEZDŐDIK ÉS 21.-IG TART.

Ezen szelvény tulajdonosának

neve......... ......................................................

lakhelye ..................... .......

bármely összegű vásárlásnál

10°\o-ot té r it v issza
készpénzben

A MAGYAR DIVATCSARNOK EZ ÉVl 
T A V A S Z I  V Á S Á R Á N

kizárólag május 2—21-ig.
| A jo b b o ld a lo n  levő  s z e lv é n y  a v á s á r lá s  b e fe je z é s e  u tá n  a  p é n z tá rn á l le a d a n d ó , a h o l 
I a  f iz e té s k o r  rö g tö n  k é s z p é n z b e n  v is s z a a d já k  a  v á s á r lá s  é r té k é n e k  10 s z á z a lé k á t . Csak május 21-ig és kizárólag ezen szelvény ellenében 

kérheti a 10 •„ visszatérítést.
MAGYAR DIVATCSARNOK « BUDAPEST, RÁKÓCZI-UT 72-74.

L e v e le z ő la p o n  k é r je  a  d ijm e n te e  T A V A S Z I NAGY ÁRJEG YZÉKET. 110 k itö lte n d ő  1 *°



6, (XXXIV. LV1I.— 16. szám.) VESZPREMVARMEGYE 1932. április 24,

Meghívó.
A Veszprémi Takarékpénztár

86. évi
rendes közgyűlését

Veszprémben, székházának tanácstermében
1982. m ájus 5.-én, csfltSrlSkSn  
d. u. 4  á ra k o r (a r ja , melyre a t. 

részvényeseket ezennel meghívjuk.
A közgyűlésen szavazati joggal csak azok 

bírnak, akik részvényeiket le nem járt szelvényeik* 
kel együtt és esetleges meghatalmazásaikat a köz
gyűlés megtartását 3 nappal megelőzőleg, vagyis 
május 2.-án d. u. 4 óráig az intézet pénztáránál 
leteszik. A számadások és mérleg, az igazgató- 
sági és feltlgyelóbizottsági jelenlések az intézet 
elnókigazgatói szobájában a közgyűlést 8 nappal 
megelózóleg d. e. 8— 12 óráig a t. részvényesek 
által megtekinthetők.

Tárgysorozat:
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes 

kijelölése.
2. Az igazgatóság és a lelügyelObizotlság 1931. 

Ozletévre vonatkozó jelenléseinek tárgya'áaa, az 
elmúlt flzletévi számadások (mérleg, eredmény
számla) megállapirása, határozaihozatal a tiszta 
nyereség feloszlása, valamint az igazgatóság és a 
felOgyelObizottrág tagjainak felmentése tárgyában.

3. Ha'ározathozatal a Veszprémmegyei Taka
rékpénztár Részvénytársasággal való egyesülés, va
lamint az intézet cégszOvegének .Veszprémi és 
Megyei Takarékpénztárira való megváltoztatása 
tárgyában.

4. Az elózó pontban említett egyesüléssel 
kapcsolatban javaslat az alaptőkének 500 000 — 
pengőről 8000 darab 25 — pengő névértékű be
mutatóra szóló uj részvény kibocsájtása utján 
700.000 pengőre való felemelése s az uj részvé
nyeknek a Veszprémmegyei Takarékpénztár Rész- 
vény társásig részvényeinek becserélésére való fel
használása iránt, valamint az ebből folyó intézke
dések végrehajtására az igazgatóságnak felhatal
mazás adása.

5. A régi alapszabályok hatályon kívül he
lyezése és uj alapszabályok megállapítása.

8. Társasági elnöknek, 16 igazgatósági tag
nak, 8 felogyelóbizoltsági tagnak és 30 választ
mányi tagnak 3 évre választása.

7. Esetleges indítványok.
Veszprém, 1932. április 19.

Az Igazgatósig.
M érleg 1931. decem ber hő  31.-én.

Vagyon :
Pénatárkészlet ............................ P 137 356 32
Követelések g irósrám lán........... .  3.735 80
Követelések pénzintézeteknél ... .  3 875 97
Értékpapírok ........................... .  46.566 92
V áltó tá rca ..................................... .  4,194 485 12
Adósok .................................... .  723.587 13
Ingatlanok..................................... .  306 845 33
Berendezés és felszereléa........... „ 3800 —
Tisztviselői segélyalap ért pnpirja 
túlik is sziTitossáfl idtaol P ILIM-—

.  4.700.—

Összesen: p 5.424 952 59
Teher:

Részvénytőke ............................ p 500 000 —
Tőketartalék ............................ 70 057 06
Külön tartalékalap .................... 85 686 67
Ing. értékcsökkenési tartalék ... 18 000 —
Nyugdíjalap ............................ m 81 360 —
Tisztviselői segélyalap ........... m 8 7 0 0 -
Takarékbetétek............................ 2,333 323 52
Folyószámla belélek.................... 306 998 75
Hitelezők ..................................... 531.18241
Viszontleizámilolt váltók............ 1,359 409 84
Fel nem vett osztalék ........... 4315 54
Váltók után előre fiz. kamat .. 5 0 .3 7 3 -
Intik Issuntmiil kltsliisttsé|«k F ILtt4 —
Nyereség ..................................... m 75 545 80

összesen: P 5,424 95259

Veszprém, 1932. április 19.
Az Igazgatóság.

Megvizsgálta és helyesnek találta a 
H2 Felügyelő-bizottság.

K érjen  m indenütt

C sillaghegyi
ásványvizet,

mert rádióaktív forrásvíz, alkallkus 
sókat tartalmaz, elősegíti az emésztést 
és sterilizált palackokban kérdi forgalomba. 

Kapható minden jobb füszerüzletben. 115

Som lói
b o re lad áso m at
Kossuth Lajos-utca 19.
sz. alá (földszint) helyeztem át. 

Utczásné Noszlopy Emma. s

Veszprém  megyei város  
legforgalm asabb helyén
portálos és Dvegklrakatos,

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

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 

510—1932. tk. szám.

Á rverési hirdetmény-kivonat.
Kurgyis Jenő végrehajtalónak Papp Sándor 

végrehajtást szenvedő ellen inditotl végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 
102 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végeit 
a veszprémi kir. járásbíróság területén levő, Vörös- 
berény községben fekvő s a vörösberényi 457. sz. 
tlkvi betétben A I. 1—3. sorsz. 2402/2., 2403., 
2404, hrsz. alatt felveti (legelő, szölló és lakóház 
83. sz. alatt a Sátorhegy dűlőben) Papp Sándor 
nevén álló ingatlanokra 2267 P  64 I. kiktál ási 
árban elrendelte

Az árvetést 1932. évi április hó 27. nap
ján délelőtt 9 órakor Vörösberény községházá
nál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő háringallanl a kikiál
tási ár felénél, a többi ingatlant a kikiáltási ár 
V, ánál alacsonyabb áron nem adhatók el.

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

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

Veszprém, 1932. január 27. napján.
A kiadmány hiteléül:

Helter s. k. Ungváry a. k.
Ukwszető. 113 kir. járásbirósagi sitinek.

Rádiók, Írógépek részletfizetésre Fodornál!

A VESZPRÉM VÁRMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.

Meghívó.

Részvénytársaság

XL. (negyvenedik)

évi rended közgyűlését
Veszprémben, az intézet saját 
székházának tanácstermében 

1932. évi m ájus hé 5. napjának  
d é le ié it fé l II ó ra k o r tartja meg.
mely közgyűlésre az évi mérleg közzététele mellett 
a tisitelt részvényesek ezennel tiszteletlel meghi- 
valnak azon figyelmezte éisel, hogy az alapszabá
lyok 51. §-a értelmében a közgyűlésen csak oly 
részvényes gyakorolhalja jogál, aki a részvényeit 
a közgyűlést megelőzőleg legalább három (3) nap
pal az inlétet pénztáránál, vagy a Magyar Általá
nos Hitelbank budapesti főinlételérél, vagy a 
győri fiókjánál leteszi és hogy a közgyűlést öt (5) 
nappal megelőzőleg közzétett mérleg és a köz
gyűléshez intézett jelentés az intézet hivatalos he
lyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

A közgyűlés tárgyal:
1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 

két részvényes tagnak a közgyűlés elnöke által 
IBrrénö kijelölése.

2. Igazgatósági és felügyelőbizollsági jelen
tés és ezek kapcsán belerjeszrelt 1931. évi szám
adások megvizsgálása, a mérleg jóváhagyása és a 
felmentvény megadása.

3. Az 1931. évi üzleti eredmény feloszlása 
és osztalék megállapítása.

4 Haiározathozalal a Veszprémi Takarék- 
pénztárral való egyesülés tárgyában.

5. Az alapszabályok 55 § a érteimében be
adható indítványok tárgyalása.

Veszprém, 1932. április 19.
Vsszprémmegyel Takarékpénztár 

Részvénytársaság.

Mérleg-számla 1931. december 31.-én.
Vagyon :

Pénzlárkésrlet ............................ p 37 788 42
Girósrámlán fennálló követelések 
Pénzintézeteknél fennálló köve- • 921 18

te lések ..................................... 19305 48
Értékpapírok ............................. 26 581 53
Váltótárca ..................................... 2,411 812 69
FolyAszámlaadósok .................... 78 833 14
öns. könyv kölcsön.................... 13 905'—
Ingatlanok..................................... 108 253 22
Berendezés és felszerelés...........
Oradékadősok... P  76.449 89 » r —

összesen : p 2,697 401 66

Teher :
Réazvénylőke ............................. p 180 000 —
Tőketartalék ............................. 20000 —
Rendet tartalék............................ 38 000 —
Értékcsökkenési tartalék ........... 16 000 —
Nyugdljtartalék............................ 47 080*—
Betétek ..................................... 736 509 52
Hitelezők ..................................... 240 621 50
Vlszontleazámitolt v á ltó k ........... 1,344 931 —
Fel nem vett osztalékok ........... 3.481 85
Előre lelvett kamatok ........... 32,062 50
Egyéb teher té le le k .................... 651541
Hálralékos betétkamat illeték ... ! 652 91
Nyereség .....................................
Szavatossági köte-

m 30 546 97

lezettaégek ... P  76449 89
összesen: p 2,697 401 66

Veszprém, 1932. április 19.-én.
Veszprémmegyei Takarékpénztár 

Részvénytársaság 
Igazgatósága.

Megvizigálfa és helyesnek találta s 
i t t  Felügyelő- b izo ttság .

Nyomstott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptuiajdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvállalat.


