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

Tisztult nemzeti 
gondolkozás.

A revízió kivívásának legfőbb feltétele : ki 
kell építeni a nemzet belső frontját. Ezt hirdette 
Bethlen István gróf a  fővárosban tartott revíziós 
gyűlésen. Akik az igazságot hirdetik, azok egy 
táborban legyenek. Ne ellenségnek tekintsük 
egymást, ne gyűlöletet szítsunk, hanem egyet
értve dolgozzunk a nagy és szent célokért. Ne 
engedjétek, hogy megszűnjék a bizalom m a
gyar és m agyar között. Az érvek harcét ne a 
sárral és piszokkal való dobálás váltsa fel, mert 
kölcsönös vádaskodásban nem merülhet ki a 
közélet.

Ezek Bethlen István szavai, amelyeket a 
sokezer főnyi hallgatóság lelkes helyesléssel 
fogadott. Azután a  következő figyelmeztetés is 
benne van Bethlen beszédében : Ne csüggedje
lek, ne habozzatok és ne engedjétek, hogy a 
nagy nemzeti célkitűzések elsorvadjanak és 
hogy belső egyenetlenség és belső harc kö
vetkezzék.

De hozzátette, hogy szükség van olyan 
cselekvő erőkre, amelyek az igazság megvaló
sítása érdekében erejüket latbavetik. Ezt a m un
kát más, mint a hivatalos diplomácia, vagyis a 
korm ány el nem  végezheti. Ebből önként kö
vetkezik, hogy a  vezetés feladata a revízió kér
désében is a  kormány bölcsességére háramlik. 
Bethlen elmondotta, hogy tízéves kormányzása 
alatt mindig megtette mindazt a revízió érdeké
ben. amit az adott körülmények megengedtek. 
És bizonyos az, hogy a jelenlegi kormány is 
ugyanabban a  szellemben működik és mindent 
meg tesz, amit a  revízió eszméjének szolgála
tában  az  adott körülmények között meg lehet 
tenni.

Az egységes nemzeti front ki is alakult a 
főváros revíziós naggyülésén. Eckhardt Tibor, 
aki a  politikában erősen hadakozik Bethlen 
ellen, a  gyűlésen mondott beszédében teljesen 
azonos gondolatokat juttatott kifejezésre, mint 
Bethlen István. A  magánbecsület, a tekintély, 
a közérdek, a rend, — úgymond Echardt Ti
bor — ezek azok a  nagy tényezők, amelyektől 
m a a  revízió függ. Türelemre és fegyelmezett
ségre van szükség a  nemzet részéről, mert aki 
bírja tovább türelemmel a  mai nehéz helyze
tet, a  mai gazdasági háborút, valójában az 
fogja megnyerni a  világháborút.

A gyűlés többi szónoka is hasonló szel
lem ben beszélt. Sztranyavszky Sándor hirdette : 
némuljon el minden önzés, ami egyéni érdek, 
am i a  közérdekkel szemben áll. Nagy Emil pe
dig kiemelte nagy jelentőségét annak, hogy 
meg ludunk egyezni egy közös javaslatban és 
a  revízió kérdésében egységes frontot tudunk 

alakítani.
M indenkép nevezetes esemény a  revíziós 

gyűlésnek ez az  emelkedett nemzeti tartalma. 
Nevezetes nem csak a  revízióért folytatott küz
delemnek, hanem  a  belső politikának szem 
pontjából is. Reméljük, hogy a  gyűlésen fejte
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getett nem eszsárnyalásu igéknek meg lesz az 
üdvös átalakító hatása a belső politikai har
cokra is. Reméljük, hogy ezentúl meg fog 
szűnn i a féktelen izgatás az Eckhardt által ki
emelt nagy nemzeti tényezők: a m agánbecsü
let, a  közérdek, a  tekintély és a  rend ellen. 
Reméljük, hogy egyetlen komoly politikai párt 
és egyetlen komolyan számbevehető politikus 
sem a  parlamentben, sem a  sajtóban, sem az 
országban nem fog olyan izgató politikát kö
vetni, amely alkalm as arra, hogy próbára tegye 
az ország türelmét, vagy megbontsa a  nemzet 
fegyelmezettségét és kitartását a  tengernyi ba
jok között.

Mert hirdetni nemes eszméket, amelyek 
a nemzet belső lelkierejének összetartását van
nak hivatva szolgálni, és a  cselekvést, a  telte
ket, a politikai és közéleti m agatartást is szo
rosan és szigorúan az eszmékhez szab n i: vajmi 
gyakran két egymástól eltérő világ gyanánt 
mutatkozik a valóságban. Ez a  kettős kép kü
lönösen a kormány m űködésének bírálatában 
szokott megnyilvánulni. Méltányos belátással 
kisérni a kormány nehéz he lyze té t: ez is hozzá
tartozik az összefogó, tisztult nemzeti gondol
kozás kialakulásához. Reméljük, hogy — meg
ihletve a  revízió gondolatától — a jövőben 
nem lesz eltérés a  szárnyaló eszmék és a  va
lóság világa között. (s.)

Rótt Nándor megyéspüspök 
bérmautja.

— Az enyingi esperesi kerületben is befejezte 
a bérmálást. —

Enyingről jelentik: Dr. Rótt Nándor veszpré
mi megyéspüspök május 18.-án az enyingi espe
resi kerületben folytait] bérmautjál, ahová Kapos
várról dr. Luhcsics József egyet, tanár, apátkanonok 
és dr. Langmdr Lipót szentszéki tanácsos, püsp. 
titkár kíséretében már 17.-én délután megérkezett. 
Az enyingi járás és az esperesi kerület határánál, 
Siófoknál Torma József esperes és dr. Buda Ist
ván játási fószolgabitó üdvözölték a fópásztort, 
aki még estefelé megérkezett elsó állomására, 
Balatonkenesére. Itt a politikai község nevében 
Einbeck Rihárd főjegyző üdvözölte, de megjelent 
fogadására a katolikus egyházközség vezetősége 
is, a kíséretéhez pedig csatlakozott dr. Csiszarik 
János c. püspök, pro tónál ár ius-kanonok. A bér
málás Unnepies aktusa 18. án folyt le, amikor is 
108 an részesüllek a szentségben. Ezután közebéd 
következett, amelyen az elsó szárnyaló felköszön- 
töt Csikvándy Béla ny. tüzéralezredes mondotta. 
Németh József plébános pedig az egyházfőt üdvö
zölte szép szavakkal.

Kenéséről, Balalonfökajáron keresztül, a me
gyéspüspök még a délután tolyamán Lepsénybe 
utazott, ahol az egyházközség részéröl az flnne- 
pies fogadtatását szintén Torma József esperes, 
helybeli plébános vezette. A községi elöljáróság 
üdvözletét pedig Hannos Ágoston főjegyző tolmá
csolta. Itl a tiszteletére adott ebédet az esperes
nél fogyasztotta el, éjszakára pedig gróf Nidasdy 
Ferenc szállóvendége volt a püspök, aki másnap 
296 gyermeket bérmált meg.

Május 19.-én a főpászlor kíséretével együtt 
Dégre utazott, ahol gróf Festetics Sándor ország
gyűlési képviselő, akinek vendége volt, szintén 
megjelent a fogadására. A község határánál Odvid
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Károly főjegyző üdvözölte, majd Kar/ner János 
plébános vezetésével benn a községben hivei övez
ték körül szeretelükkel. Az előkelő egyházi vendég 
tiszteletére a gróf-házigazda diszebédet adott. A 
püspök 20.-án osztotta ki a bérmálás szentségét 
375 gyermeknek.

Rótt Nándor Dégen kél éjjelt töltött és 21.- 
én utazott el a filiális Szilasbalhásra, ahol 173-an 
részesültek bérmálásban. Szitásról még aznap 
folytatta útját Lajoskomáromba, ahol Horváth Já
nos plébánosnak volt a vendége. Ehelyen is a 
megszokott ünnepélyességgel folyt le a bérmálás 
138 gyermekkel, majd a plébános látta ebédre 
vendégül főpásztorát, aki azután a szomszédos 
Mezőkomáromba utazott, hogy ott is kiossza a 
szentséget 236 bérmálkozónak. Mezőkomáromban 
Schlakker Károly plébános fogadta vendégszere
tettel házánál.

Május 24.-én érkezett a püspök a járás szék
helyére, Enyingre, ahol szintén nagy tisztelettel és 
ünnepélyességgel fogadták. A község bejáratánál 
az eléje kivonult lakosság élén Tóth Jenő főjegyző 
üdvözölte, a templom bejáratánál pedig dr. Szabó 
József plébános hódolt előtte az egybesereglett 
ünneplő sokasággal, fit a szentmise végeztével 424 
hivő vette föl kezéből a bérmálás szentségéi. A 
tűzoltók, leventék, cserkészek és bandéristák sor
fala között elvonuló főpásztornak gróf Csekontcs 
Iván földesur, akinek szállóvendége is volt, disz
ebédet rendezett a tiszteletére.

Eme tudósilásunk zártakor a veszprémi kato
likus egyházmegye illusztris püspöke már Balaton- 
szabadin folytatja bérmautjál, — ahova utána
utazott dr. Wéber Pál oldalkanonok, egyházm. 
irodaigazgaló is, — hogy azt Űrnapján Siófok 
nagyközségben fejezze be az enyingi esperesi ke
rületben. Ehelyekre is, mint az egész enyingi já
rásban, a közig, hatóság részéről dr. Buda István 
főszolgabíró kíséri el.

Még csak annyit jegyzőnk ide, hogy a fő- 
pásztort minden községben, amelyet meglátogatott, 
legnagyobb lelkesedéssel és diszes ünnepélyesség
gel fogadták hivei és hivalalos aktusai alkalmával 
elhalmozták szeretetük minden jelével. A más val- 
lásuak pedig igaz nagyrabecsüléssel tisztelegtek 
előtte.

= Holltscher Károly beszámolói. Ztrcről 
jelentik: Holltscher Károly gazd. főtanácsos, a zirci 
kerület képviselője, vasárnap délelőtt Bakonybél- 
ben a kaszinóban tartott beszámolót, amelyen dr. 
Zoltványt Irén bencésapát vezetésével a választók 
nagy tömege vett részt. Gfellner József jegyző üd
vözölte a népszerű képviselőt, aki az összes aktu
ális gazdasági kérdésre kitért és iparkodott hall
gatóit a gazdasági kibontakozás lehetőségeivel 
megismertetni. A beszámolóért dr. Kiss Szerafin 
plébános mondott meleg köszönetét és biztosította 
a képviselőt Bakonybél község választóinak törhe
tetlen bizalmáról és szeretetéröl. Délben a képvi
selő, kíséretével együll, az apátság vendégszere
tetét élvezte. Délután Lókuton volt beszámoló. 
Eddig csak jegyzői székhelyeken tartott beszámo
lót Holitscher Károly, de most a legtávolabb eső 
községet külön felkereste, hogy ezzel is lanujelét 
adja iránta szeretetének, s hogy a vezetőséggel a 
sokat szenvedett község vizproblémáját megbe
szélje, ami az arrafelé építendő villanyvezetékkel 
fog aktualitást nyerni. A választók itt is nagy 
számban jelentek meg és szeretettel fogadták kép
viselőjüket, akit a másik községben is kíséretében
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volt dr. Süli Lajos főbíróval együtt Antalfi Leslár 
plébános ügvőzölt szeretetteljes szavakkal. A be
számolón gyerlyánkutiak is .résztvettek igazgató- 
tanítójuk vezetésével.

H Í R E K .
— Személyi h ír. Dr. Rótt Nándor megyés • 

püspök egy napra hazaérkezett bérmautjáről, majd 
ma szombaton folytatta azt a karádi esperesi ke
rületben.

— Főispánunk gyengélkedése. Dr. Kenes-
sty  Pongrác, vármegyénk közszeretetben álló fő
ispánja e bélen gyengélkedett. A térde alatt ugyanis 
egy daganat timadt, amely orvosi kezelést igé
nyelt, s ezokból a főispán néhány napig a laká
sában volt kénytelen tartózkodni, ahol azonban 
szintén intézte az ügyeit. Amint örömmel értesü
lünk, baja már mulóban van s most már lejár 
az irodájába is.

— Kránitz Kálmán nagyprépost vezette 
az  űrnap) körm enetet. Csütörtökön a veszprémi 
székesegyházban az ünnepi szentmisét Krdnltz 
Kálmán félsz, püspök, nagyprépost pontifikálta, 
annak ellenére, hogy egyházi körökben a fá
rasztó szertartástól megkímélni akaiták. De ő ra
gaszkodott hozzá. Sőt, ő vezette a körmenetet is, 
amely azonban az eső miatt nem jött le a Várbői. 
Megható volt látni az oltáriszentséggel a kezében 
a 91 éves, ősz főpapot, aki Isten kegyelmét, amely 
öregségére ilyen friss egészséggel áldotta meg, 
most is odaadó buzgó szolgálattal kívánta kiér
demelni.

— Antal Géza reform átus püspök a  fő 
városi gyerm ekek nyaralta tásáért. Pipától je
lentik: Dr. Antal Géza dunántúli ref. püspök, dr. 
Sipőcz Jenő, Bpest polgármesterének felkérésére, 
az egyházkerület hivatalos lapjában magasztos lé
lekkel, igen meleg hangon ajánlja a gyülekezeti 
iskolaszékek figyelmébe, hogy az iskolákat, a fő
városi szegénygyermekek nyarattatásának céljaira, 
ingyenesen engedjék át. Ilyenformán a több mint 
kétszáz dunántúli református egyházközség szin
tén bekapcsolódik az áldásos mozgalomba.

— KapI Béla evangélikus püspök szék
foglalója a  nagykőrösi Arany János T á rsa 
ságban . Bpesltöl jelentik: A nagykőrösi Arany 
János Társaság vasárnap ünnepi közgyűlést tartott, 
amelyen dr. Ravasz László dunamelléki ref. püspök 
é t dr. Kapi Béla dunántúli ev. püspök, a társaság 
uj tiszteletbeli tagjai székfoglalójukat tartották meg. 
A ref. püspök nagyszerű előadása után Kapi Béla 
beköszöntőjét Madách Imréről tartotta, arról, mire 
tanítja Madách a mai tragédia szereplőit Nekünk, 
mai magyaroknak — mondotta — azt üzeni Ma
dách, hogy a történelem értelme nem pillanatnyi 
eseményeken fordul meg. a nemzet mindig isteni 
küldetésben jár, annyit ér, amennyit ebből a kül
detésből vállal és teljesít. A püspök ezután köllői 
erővel szőtte előadásába a legújabb magyar tra
gédiát, Endresz Györgynek halálát, mint amelyből 
ugyancsak a megdicsőülő lélek örökkévalósága 
szól a mai nemzedékhez. — A nagy lelkesedéssel 
fogadott gyönyörű székfoglaló után közebéden 
ünnepelték a két kimagasló egyházfőt.

— Endresz G yörgy és B lttay Gyula ham 
vainak ünneplés fogadása  Veszprém m egyé- 
ben. A „Justice fór Hungary* („Igazságot Magyar- 
országnak*) nevű repülőgép megrázó s a magyar
ságot mély gyászba boritó katasztrófája epilógu
sának egyrésze vármegyénk terülelén folyt le. End- 
rész Györgynek és Blttay Gyulának, a tragikus- 
végű, hős magyar pilótáknak szénné égett holt
testét ugyanis szerdán reggel a Déli Vasút nagy- 
kanizsai vonalán szállították haza Olaszországból 
s a gyászvonat Veszprémmegye két állomását: 
Siófokot és Lepsényt is érintette. Siófokra 7 58- 
kor futott be a gyorsvonat gyászdrapériákkal be
vont mozdonya s az utolsó, nemzetiszinü zászlók
kal, virágokkal és virágokból kirakott fehér ke
reszttel díszített, leplombált olasz kocsiban hozta 
a hazafias, nemes kötelességleljesitéa kél magyar 
áldozatát. A vonat fogadására dr. Horváth Lajos 
alispán autóval Veszprémből korán reggel Siófokra 
utazott, ahol már vitéz Rákosi György dr., a Lég
ügyi Hivatal igazgatója, kíséretével, Oxilia ezredes, 
olasz légügyi attasé egy fasiszta őrséggel, a szom
szédos repülőgépvezelő iskola hattagú küldöttsége, 
mint koporsóőrség és a siófokiak nagy tömege 
várakozott a hősi halottakra. Amikor a vonat meg
állót!, Horváth Lajos alispán emelkedett szellemű,

kegyeleles szavakkal a halottas vagónra elhelyezte 
Veszprémvármegye szép, nagy koszorúját, amely
nek a megye színeit viselő zöld-fehér szalagjára 
ez volt írva: „Nemzetünk hős vértanúinak — 
Veszprémvármegye közönsége*. Az alispán után 
Siófok község koszorúját Szabó László közs. bíró 
tette le, majd a Siófoki Sportkör, a fürdőigazga
tóság és mások koszorúi következtek. A vonat 
továbbindulása előtl 3 perccel megjelent a leve
gőben három magyar repülőgép, amelyek aztán 
elkísérték a hős pilóták hamvait Bpestre, ahol a 
déli órákban ment végbe, óriási részvét mellett, a 
temetésük. Itt említjük meg, hogy Endresz és Bit- 
tay szerencsétlenségének hírére egész vármegyénk
ben a középületekre kitűzték a gyászlobogót.

— Konfirmáció. Szépséges ünnepség kere
tében, a vasárnapi istentisztelet alatt folyt le 
a veszprémi evangélikus templomban, a konfir
mációja 5 fiúnak és 7 leánynak, akik a konfirmá
ciós vizsgát már Pünkösdhétfőn szintén ünnepé
lyesen letelték s akikhez akkor dr. Zauner Róbert 
gyülekezeti felügyelő intézett emelkedett sze'lemü 
beszédet. A hitbeli fölvétel megható szerlartását 
Hering János lelkész végezte, aki szivbemarkoló, 
gyönyörű beszédet intézett a konfirmált gyerme
kekhez és szülőkhöz. Könnyek csillogtak a sze
mekben, amikor a 12 gyermek az Evangéliumra 
tett kézzel letelte a fogadalmat, majd az ifjúsági 
és leányegyerületek vették fel őket tagjaik soraiba.

Ne küldjük leányainkat külföldre!
A külföldi iskoláknál többet nyújt a budapesti 

BAÁR-MADAS református le lD joeve lö  intézet. 
Tökéletesen modern nyelvi kiképzés. Internátus. 
Líceum. Továbbképző. Gyors és gépiró, főző, varró 
tanfolyam. Buda legszebb, legegészségesebb helyén.
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Kívánatra értesítőt küld az igazgatóság. 145

— Hősök em lékünnepélye. Amint már meg
írtuk, Veszprém város közönsége ez évben íb 29.- 
én, május utolsó vasárnapján áldoz a szokó ■ 0 3  
ünnepség keretében a hősök emlékének. Az ünne
pély d. e. háromnegyed 10 órakor lábori misével 
kezdődik a Szent Imre-téren, amelyen az Árpádházi 
B. Margit Vegyeskar énekel. A reformátuséi evan
gélikus templomokban d. e. 10, az izraelita temp
lomban d. e. fél 11 órakor kezdődik az ünnepi 
istentisztelet. Istentiszteletek után 11 órakor lesz 
az ünnepség, amelynek programja a következő:
1. „Hiszekegy*, énekli a veszprémi dalárdák 
összkara. 2. Pósa Lajos—Zöld Károly: „Könyör
gés", énekli az összkar. 3. Ünnepi beszédet mond 
Lendvai István iró, volt nemzetgyfil. képviselő. 4. 
„Himnusz*, énekli az összkar. Ünnepély után a 
résztvevők a szokott útvonalon a temetőbe vo
nulnak, ahol a megá'lapitott sorrendben megko
szorúzzák a hősök emlékoszlopát. Kedveződen idő 
esetén a tábori mise, valamint a temetőbe vonulás 
elmarad é j helyette d. e. 10 órakor a székesegy
házban lesz szentmise, az ünnepély pedig a Pe- 
tőfi-szinbázban folyik le.

— Anyák Napja. Vasárnap délután ünne
pelte meg a Veszprémi Református Ifjúsági Egye
sület a tavasz legszebb ünnepét, az Anyák Napját. 
Az ünnepély a templomban istentisztelettel kezdő
dött, amelyen a gyermekkórus adott elő több szép 
egyházi éneket. Ezt követte Demjin Márton ké. 
esperes-lelkész hálaadó imája, maid az Anyák 
Napjának eredetéről él jelentőségéről Boda József 
hitoktató lelkész tartott emelkedett szellemű elő
adást. Dr. Cseresnyés József egészségügyi főtaná
csos, az egyház főgondnoka az anyai hivatás ma
gasztosságáról elmélkedett rövid, de magas szín
vonalú előadásban. Végül néhai Bibó Károly alis
pánnak az anyai hivatást legmagasztosabban be
töltők részére tett alapítványának kamataiból adta 
ki a jutalmakat az egyházközség, amely 1 anyát 
elismerésben, 9 anyái pedig pénzjutalomban ré
szesített. Istentisztelet útin a paróhia udvarán az 
ifjúság megvendégelte a szép számban összegyűlt 
szülőket, akik itt is kellemes és változatos műsor- 
számokban gyönyörködhettek.

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

FODOR FERENC könyvkereskedésében.

— O rszágos „C redo"-gyülés. junius H . 
és 12. napjain lesz Szombathelyen az Országos 
„Credo'-korgresszus, amelyre a veszprémi „Credo* 
vezetésével 12.-én reggel 6 óra körül különvonat 
indul s még azcrte vissza is érkezik. Vasúti jegy 
odavissza 3 69 P, amihez még 30 fill. részvételi 
jegyet kell váltani, amelyre az ebéd helyéi is föl- 
jegyzik. Ennek ára I. oszt. vendéglőben 150, II. 
osztályúban L20 P. Jelentkezni lehet a plébánia 
hivatalban, az Egyházm. Könyvkereskedésben és 
a kai egyhárközség irodájában s ming,árt a 30 
fillért is le kell fizetni. A menetjegy diját legké
sőbb junius 4.-ig kell kiegyenlíteni. A veszprémi 
katolikus férfiak és nők minél tömegesebb j rész
vételét kéri a „Credo'-egyesület vezetősége.

— M egjelent a  „Soli Deo G lória* Szö
vetség  nyári tá jékozta tó ja . Tizenegy konferen
cia és egy tanulmányul a program fontosabb pont
jai. A középiskolás leányoktól és fiuktól, az egye
temi hallgatókon át, a végzettekig mindenki szá
mára biztosit o'csó üdülést az SDG Szövetség. A 
gyűléseken a mai magyar élet legkiválóbb repre
zentánsai szólnak akiualis kérdéseinkről. Konferen
ciai jel ént kézé; “két a szövetség központja : Bpest, 
IV. Muzeum-krt. 37. II. fogad el és részletes tá
jékoztatót bárkinek küld.

— A T e jgazdaság i B izo ttság  veszprént- 
megyei tag ja i. A tejrendelettel kapcsolatosan 
megalakított Orsz. Tejgazdasági Bizottság tagjai 
vármegyénkből Holitscher Károly gazd. főtanácsos, 
ziici képviselő és Szdvozd Rihárd gaz J. főtanácsos, 
a két kiváló gazda lett.

— Címadományozás. A kormányzó Afor- 
vay István kőművesmesternek, a győri Keresi. és 
Ipar Kamara elnökének, közhasznú, érdemes tevé
kenysége elismeréséül a m. kir. kormánytanácsosi 
címet adományozta.

— Hibaigazítás. A MANSz veszprémi fiók
jának közgyűléséről hozolt legutóbbi tudósításunk
ban tévedésből az jelent meg, hogy a fiók titká
rává dr. Békeffy Ferencnél választották meg. A 
szedő nyilván azt gondolta, hogy — asszonyegye
sületről lévén szó — a kéziratban volt a hiba s  
a tévedés a korrigálásnál a mi figyelmünket is 
elkerült;. Mi ugyanis azt irtuk, 1 ez a valóság, 
hogy a MANSz dr. Békeffy Ferencet választotta 
meg titkárává.

— John  Tempest: Dollár vagy szere
lem. Egy kalandos szerelem története pereg le 
ebben a könyvben, amelynek minden oldala uj 
fordulatot tartalmaz. Hősnője egy hires filmszi- 
nésznő dublója s egy gazdag farmerfiu. A regényt 
Leleszy Béla gondos fordításiban jelentette m ega 
Mindenki Könyve. Ára 30 fillér.

— Halálozás. Özv. Rádóczi Boda Antalné 
szül. Pöschl Mária, néhai Boda Antal ny. járásbiró- 
sági elnök özvegye, május 24.-én hosszas beteg
ség és a halotti szentségek fölvétele után, 56 éves 
korában elhunyt Budapesten, az Egyetemi Klini
kán. Holttestét beszantelés után Veszprémbe szál
lítják s itt az alsóvárosi temető kápolnájából 28.-án, 
ma szombaton d. u. 4 órakor fogják örök nyu
galomra helyezni. Az engesztelő szentmise ugyan- 
eznap reggel 8 órakor lesz lelkiűdvéért a Szent 
Ferenc-rendiek templomában. A megboldogult uri- 
asszonyt, akinek halálhíre nagy és széleskörű rész
vétet keltett veszprémi ismerősei és tisztelői kö
rében, f ia : rádóczi Boda Károly nejével: szül. gya- 
loóki Gyulassy Emerenciával, György és Gábor 
gyermekeivel s a kiterjedt rokonsággal gyászolja.

— T öbb  mllló pengő megy ki a statisztika
szerint évenkint féregirtószerekéit külföldre. Igazán 
fölöslegesen, mert a Dejo magyar légy- és poloska
irtó a legjobb külföldivel egyenértékű. Ezt állítják 
a mi gazdaasszonyaink. 12T

— B reslau  é s  Glelwitz állomásokról ápri
lis 28.-án este 10 óra 40 perckor eszperantó nyelvű 
ismertetés keretében hívták fel a világ cserkészei 
figyelmét az 1933-ban Gödöllőn tartandó jámboréra.

— Hősi emléktábla leleplezése. Pápáról 
jelentik: Nagytevel községben vasárnap leplezték 
le a katolikus templom falába beillesztett emlék
táblát, amelyen a község 28 hősi halottjának neve 
van bevésve. A lélekemelő ünnepségen résztvett dr. 
Jerfy József főszolgabíróval a szolgabiróság, a ka
tonai hatóság és nagyszámú közönség a környék
ből is. Az ünnepi beszédet Frühwtrth Mátyás, az 
ugodi kerület országgyűlési képviselőle mondotta 
megragadó ékesszólással. Az emlékművet a község 
nevében dr. Bárdos József plébános vette át.



3. 1932, május 29. VESZPREMVARMEGYE (XXXIV. LV II.-21.) síim.

DEJOI
M t  M ca e m  «  
■OtrflUMM VMTéc 
•  f B M Ű TT

P O LO S K A -, 
M O L Y - É S  
LÉG VH tTÓ ! 
•
N T  K É M  J C 4

— Agy- és szivérelmeszesedésben szen
vedő egyéneknek a természetes .Ferenc Jó
zsef* keserűviz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz 
azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen távolítja 
el. Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, 
hogy a Ferenc József-viz számos féloldali hűdés- 
ben fekvő betegnél is meglette a kellő hatást s igy 
nagy megkönnyebbülést okozott. A Ferenc József 
keserűviz gyógyszerárakban, drogériákban és ftl- 
szerUzletekben kapható. t

— Bajtársi értekezlet. Tisztelettel felkérem 
a Veszprémben tartózkodó tiszti és legénységi, 
volt 31. honvéd gyalogezredbeli bajtársakat, hogy 
junius 4.-én' szombaton este 80 30-kor a vitéz 
Bakonyi-féle étierem emeleti étlermében bajtársias 
értekezleten megjelenni szíveskedjenek. A 31. hgye. 
veszprémi csoport tiniké.

— A Veszprémi Iparos Dalirda népün
nepélye. A Veszprémi Iparos Dalárda dalosdél
utánnal kapcsolatos népünnepélye — amint már 
jelentettük — junius 5.-én d. u. 3 órakor kezdő
dik a Betekintsben. A rendezőség mindent elkö
vet, hogy a mai viszonyokhoz méiten ólcsó és kel
lemes szórakozást nyújtson a közönségnek. A nép
ünnepély tiszta jövedelmét a jun. 26.- i szfehér- 
vári kerületi dalosverseny költségeire fordítják. Te
kintettel a nemes célra, adományával és az ünne
pélyen való megjelenésével mindenki a dalosügyet 
részesiti támogatásban.

— Szemle Gödöllőn. A cserkész altábor- 
parancsnokok törzskarukkal, összesen mintegy hat- 
vanan május 2.-án kiszálltak Gödöllőre dr. Teleki 
Pál táborparancsnok vezetésével, az egyes allábo- 
rok helyének és a tábor elhelyezésének részleles 
megtekintése céljából. Csoportokra oszolva nézték 
végig a már parcellázott és részletesen beosztott 
területeket. Ütánna megtekintlették a premontrei 
intézetet a résztvettek a .Gödöllő* nevű vitorlázó 
gép felavatásán, amely utolsó procikájáig cser
kész munka.

— Felvétel a Davidlkum fiúnevelő Inter- 
nitusba. A felvételi kérvények az 1932—33. tan
évre junius 10.-ig nyújtandók be az intézet igaz
gatóságához. Felvételüket kérhetik gimnáziumi, 
elemi, polgári és felsőkereskedelmi iskolai tanulók. 
Évi tartásdij 600 P. Kívánatra prospektus küld az 
intézet igazgatósága.

— Ezer könyv negyvenszer körülutazta
a világot Egy magyar hajóskapitány, aki a na
pokban nyugalomba vonult és Bpesten telepedett 
le, elmesélte, hogy negyvenszer utazta körül a vi
lágot és útjára mindig elvitte ezer könyvből á ló 
könyvtárát. Ezeket a könyveket idők folyamán 
Tolnai Világlapjául előfizetői kedvezményként 
kapta.

— Pedagógiai szeminárium Pápán. A 
Pápa-környéki tanítóság is rendezett pedagógiai 
szemináriumot a tanítóképző zsúfolt tantermében. 
Grácztr János pápai r. k. igazgató az I. osztályo
sokkal a számtanból a 19 és 20 mennyiséget is
mertette a cserebogárfogdosás gyakorlati tanitós 
módszerével. Nacsády József veszprémi r. k. ta
nító a II. osztályban mutatott be egy testgyakor
lási órát, amit megelőzőleg lendületes előadásban 
Istennek tetsző hazafias munkának nevezte a test-
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nevelést. Nagy rátermettségével és bánásmódjával 
követendő példát állított. Schőnvlzner János áll. 
tanítóképző int. tanár növendékeivel énekes irre
denta tomagyakorlatot mutatóit be. Végül Otrgtly 
Ferenc áll tanítóképző int. tanár .Az elemi isko
lák gyakorlati irányú működésének kimélyitése* 
cimmel tartott értékes előadásában gyakorlati út
mutatásokat adott a munkaszaporitás nélkül való 
gyakorlati nevelésről. A mintatanitásokat és az elő
adást nagy tetszéssel fogadták és előadás után bí
rálatok következtek. A szemináriumot a beteg tan- 
felügyelő helyett Munkácsi Sándor s. tanfelügyelő 
vezette.

— Terescsényl György két regénye: a ,H ő
sök* és a .Lesz ahogy lesz* országszerte nagy 
sikert aratott Most ugyancsak az ő novelláját 
közli az Uj Idők. Htrczeg Ferenc hetilapjának 
szépirodalmi részéből kiemeljük még Zilahy Lajos 
regényét, Ricarda Huch regényfolytatását, S. Bokor 
Malvin elbeszélését, Hartányi Zsolt anekdótáját, 
Henri Duvernois Írását, Kosztolányi Dezső Goethe- 
forditását és Falu Tamás versét. Farkas Imre kis
kátéja a nyaralásról, könyvkritika s Horváth Hen
rik dr. Goethe magyar rajztanáráról szóló tanul
mánya teszik változatossá az Uj Idők-eI, amely 
5000 P-ős rejtvénymegfejlési versenye 'eretében 
öt uj rejtvényt közöl. Mutatványszámot bárkinek 
küld a kiadóhivatal: Bpest, VI. Andrássy-ut 16. 
Előfizetés negyedévre 6 4 0  P, egyes szám 50 f.

— P óstaügynökség B alatonszabadin . A 
soproni póstaigazgatóság közli: A Veszprém vár
megyében fekvő Balatonszabadi fürdőtelepen léte
sített, távbeszélővel egyesitett időszaki póstaügy
nökség működését május 15.-én újból megkezdte.

— K öszönetnyilvánítás. A Mária Társulat 
vezetősége hálás köszönetét mond dr. Rótt Nándor 
megyéspüspök ur őexellenciájának és mindazoknak 
a nemesszivü adakozóknak, akik kegyes adomá
nyaikkal lehetővé tették, hogy a társulat tagjai, az 
irgalmasnővérek intézetében, az első szentáldozás
hoz járuló kisfiúkat és leányokat szeretetreggeli- 
vei megvendégelhették. Hálás köszönet Gombáro- 
vits Jenő bábsütőmesternek is, aki két napra tel
jesen díjtalanul engedte át műhelyét a kalácsok 
és sütemények megsütésére. Mindezekért a kis 
gyermekek imája legyen a legszebb hála.

— E lveszett cselédkönyv. F. hó 20.-án 
Veszprémben, a Kossuth Lajos utcán elveszett I 
d rb , a veszprémi rendőrkapitányság által Mürkli 
Ilona névre kiá litott cselédkönyv. Megtaláló a 
rendőrkapitányságnál szolgáltassa be.

— Éleslövészet. A helybeli honvéd állo
másparancsnokság alakulatai május 28 , 30 , 31. 
és junius 1., 2. és 4. napjain a rátóti nagymezőn 
éleslövészetetet rendeznek.

— A m a tő rö k  f ig y e lm é t)*  I  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 s z e r e k  é e  p a p íro k ,  
a  le g jo b b  g y á r tm á n y ú a k  á r iá é i  v á la e z té k b a n  
k a p h a tó k  FODOR FERENC fo to -a z a k ff lz le té b e n  
V e e z p r é m , S z a b a  d e á g - té r .  S.

— Idegenforgalom  V eszprém ben. A Vesz- 
primvárosi Idegenforgalmi Hivatal közli: Az el
múlt hét folyamán városunkban voltak: a bpesti 
Szt. István felsők, iskola 38 tanulója és 5 tanára, 
a szombathelyi áll. reáliskola 26 tanulója és 2 ta
nára, a bpesti Ranolder r. k. tanitónőképző inté
zet 75 tanulója és 5 tanára és a szolnoki áll. polg. 
iskola 17 tanulója és 3 tanára. Elhelyezésük a 
Kulturházban volt. Ezenkívül számos érdeklődő és 
jelentkező van.

— Tolvaj m ukakereső. Kováts Pál kecs
keméti csavargó Veszprémben Tollner László la
kásából egy óvatlan pillanatban ellopott egy bőr
kabátot. Habár elmenekült, a rendőrség elfogta és 
letartóztatta. A rendőrség több óvatosságot ajánl 
hasonló ismeretlen egyénekkel szemben.

— P ápán  hatvannyolc százalék  a  pót- 
adó . Pápáról jelentik: Pápa város képviselőtestü
lete múlt szombaton délután dr. Uzonyl Kálmán 
h. polgármester elnöklése alatt közgyűlést tartott, 
amely lehangoltan vette tudomásul, hogy a Speyer 
kölcsön jun. 7.-én esedékes 47.000 P félévi tör
lesztésére mindösse 7000 P áll a város rendelke
zésére. Elhalározták, hogy a 7000 P-t befizetik, a 
többire pedig haladékot kérnek a kormánytól. Na
gyobb vitát keltett a h. polgármesternek az az elő
terjesztése, hogy a mozi építésére bocsássanak ki 
500 drb. 100—100 P-ős kölcsönjegyet. Mivel a 
város még tulajdonképen azt sem tudja, hogy a 
mozit hol fogják felépíteni, e javaslatot a tárgy- 
sorozatról levették. Majd az 1931. évi zárszáma
dás és az 1932. évi pótköltségvetés tárgyalása so
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rán megdöbbenve konstatálták, hogy a múlt esztendő 
133.000 P deficittel zárult. Ennek eltüntetésére a 
pótadót 22 8  °/s-kal emelik 8 ezzel a város pót- 
adója 68 °/o-ra szaporodott. A városi ingatlanok 
után házbérekböl 18 °/o, földcérekből 46 °/o nem 
folyt be a  város pénztárába, sőt legnagyobb részük 
behajthatatlan. A mozi rentabilitását a rezsik csök
kentéséből remélik. A közgyűlés igen deprimált 
hangulatban ért véget.

— Fölakasztották magukat. Gabnal Ist
ván 36 éves bakonytamási gazda a Jegenyés er
dőben életunttágból egy fára fölakasztotta magát 
és meghalt. — Holczlnger István 81 éves borsa
ván öregember pedig a padláson akasztotta fel 
magát gyógyithatatlan betegsége miatt.

— Megfojtotta újszülött gyermekét. Far
kas Mária pápai cselédleány Zsígmondháza.puszta 
mellett az árokban egy gyermeknek adott eletet, 
akit zsebkendővel megfojtott, majd betakart. Má
sok találtak reá a csecsemő hullájára s a csendőrség 
a lelketlen anyát behozta a veszprémi ügyészségre.

— A nyári vasúti menetrend veszprémi 
összeköttetései. A május 22,-étől Veszprémből 
induló és ideérkező vonatok menetrendje a követ
kező: Bpest— Keleti p.-u.-ra Alsóörsön á t: Veszp
rémből i.: 4 30, 14 23, 16 10, 17 42; Bpestre é .:  
9 13, 19-08, 20 42, 22 26. Vissza i.: 7 25, 14 15,
16- 35 ; é . : 1212, 1832, 2125. Bpest K. p.-u.-ra 
Szfehirváron á t:  Veszprémből i . : 5 30, 13 48,
17- 0 2 ; Bpestre é . : 913, 1908, 2211. Vissza i . :  
7 25, 13 27, 16-35; é .: 13 49, 1743. 2056. 
Bpest DV.-ra: Veszprémből i . : 736, 12'13: 17-02; 
Bpest DV.-ra é . : 10 00, 16 15, 2120 (vssár- és 
ünnepnapokon 20 45). Vissza i . : 6 25, 7 40, 8 40, 
1415, 1825;  é .: 1032, 1340, 17 43, 2056. 
Szombathelyre: Veszprémből i . : 430 , 1317, 17 02, 
2 0 2 3 /Szombathelyre é . : 9 47, 1739, 22-45, 23 04. 
Vissza i.: 2 2 1 8 ,520, 13 25; é . : 7 35, 8 10, 17 43. 
Pápára: Veszprémből i . : 12 12, 17 02, 20 23 (csak 
v asá r-és  ünnepnap); Pápára é .: 1514, 23 05, 
23-21 (csak vasár-és ünnepnap). V iaszai.: 1120, 
5"41; é . : 14*18, 8 33. A már közölt vonatpárokon 
kívül külön indulnak Tapolcára: i . : 8 3 4  (csak 
vasár- és ünnepnap), 10 3 3 ; é . : 10-58, 13 3 5 ; 
B.-almádi Öreghegyre: 7 40 (VI. 25—Vili. 3.-ig), 
1233,(VI. 25—Vili. 3.-ig), 16 10; vissza é . : 12-12,
18- 32, 20-21 (VI. 25.-től Vili. 31.-ig). — A dőlt 
belükkel szedett menetidők gyorsvonatokat ieleznek.

T a n u ló if jú s á g  figyelmébe!

Ódon, használt

tankönyveket
legmagasabb árban vess
F O D O R  F E R E N O
könyvkereskedése Veszprém.
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— Uj au tóbusz-m enetrend . A Veszprém
ből induló s ide érkező pósta-autóbuszok menet
rendje május 22.-IÖI a következő: Veszprém—  
Veszprém Külső p. u. között: Veszprémből i . : 7 02, 
729, 954, 1251, 13 42, 1650, 2 0 1 0 ; KOIsfl p.-u.

7 18, 736, 1010, 13 10, 13 58, 1706, 20 26. 
Vissza i .: 720, 7 55, 1020. 13 15, 1405, 1730, 
2 0 4 0 ; é .: 736, 8 11, 1036, 1331, 1421, 1746, 
2100. Veszprém— Bfüred között: Veszprémből i . :  
13 40; Bfüredre é . : 14'26. Vissza i . : 6 44 ; é . : 
7 40. Veszprém— P ipa között: Veszprémből i . : 
5  20, 12 45; Pápára é . : 7 36, 15 00. Vissza i . : 
6-30, 15 25; é . : 8 46, 17 41. Veszprém—Enying 
között: Veszprémből i . : 13 10; Enyingre é . : 14 30. 
Vissza i . ; 6 06 ; é .; 7 35. Veszprém—Nagyvázsony— 
Tapolca között: Veszprémből i . : 1355; Nagyvá- 
zsonyba é . : 14 5 5 ; 1.: 6 40; Tapolcára é . : 7 45. 
Vissza i . : 13 45 ; Nagyvázsonyba é . : 15 02 ; i . : 
5  50; Veszprémbe é . : 6'41 — A veszprémi indu
lási idó a fOpóstától számit.

— Agyonlőtte a  fato lvajt. Dáka község 
határában Györkös János erdflflr tettenérte Rákóczi 
János pápasalamoni lakost falopáson. Rákóczi me
nekülni akart, GyörkOs azonban fegyverével vé
letlenül utánnalOlt és a golyó Rákóczi fejébe fúró
dott, akit azonnal megOlt. A szerencsétlen ember 
4 árvát hagyott hátra.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (28.) 
7 és 9, vasárnap (29.) 4, fél 7 és 9 órakor a 
„Garnizon réme (Csókra-csókot)" kitflnO zenés 
vígjáték 7 felvonásban. Fflszereplflk: Viktor Mc. 
Laglen, Edmund Lőve, Grele Nissen. Kiegészítő 
m űsor: „Virágszönyegen a világ kOrül", Fox uti- 
kalandok sorozatából: .Száll az ima az ég felé" 
2 felvonás, „Mai gésa", riport a gésák életéből 1 
felvonásban, Mack Cormack, a világhírű tenorisla 
dalai, végül Fox és Magyar Hangos Világiradó. 
— Sokkal olcsóbban szórakozhat a közönség a 
moziban, ha igénybe veszi a kedvezményes jegy
utalványokat.

Köszönetét nyilvánítunk mindazoknak, akik 
feledhetetlen drága jó férjem, illetve édesapánk 
elhunytakor jóleső, őszinte részvétükkel meg
könnyíteni igyekeztek azon súlyos csapás elvi
selését, melyet a Mindenható szent és kifürkész
hetetlen akarata mért ránk.

Veszprém, 1932. május 25.
f lz v . S c h e rk o v a z k y  Z a ig m o n d n é  

147 és  g y e rm e k e i.

SZÍNHÁZ.
Falud! Kálmán vendégjátéka.
Faluái Kálmán, a Fővárosi Operettszinház és 

a Komédia Orfeum jeles komikusa mulattatta mull 
szombaton és vasárnap este a közönséget a Szá
rmául karriért csinál c. zenés bohózatban, amelyet 
6 maga irt át a „Goldstein Számi* c. bohózatból, 
a  zenét pedig Erdőssy László komponálta hozzá. 
A gyermekkorunkban népszerű „Goldstein Számi* 
kupié valósággal testet öltött a vendégművész ala
kitárában, amely nyilalásig megkacagtatta a közön
séget. Faludi rendezte mindkét napon az eleven 
lendülettel pergett előadásokat is, s a társulat tag
jai teljes ambícióval igyekeztek azon, hogy a ki
tűnő főszereplő játékának megfelelő keretet adja
nak. Trillap Ilonka, Gellért Marika, aki ezalka- 
lommal különösen pompás táncokat járt, Erdődy, 
a nagyszerű figura: Sugár és Z. Egyed Margit, a 
drámai részekben Nádor Olga és Tarján, továbbá 
Zilahy, H. Korándy Sári s a többiek — legke
vésbé Homonnay, akinek nem való volt a szerepe 
— méltán osztoztak abban a zajos sikerben, ami
ben a bpesti művész, akit számtalanszor kitapsol
tak, megérdemelten részesült. m. I.

A méltósógos asszony trafikja.
(Bemutató.)

Egy huszárezredes özvegyénék asszony leá
nya megszökik egy öreg gróffal, de a feleutról 
csalódottan és ártatlanul (!) visszatér gyagya fér
jéhez. A kisebbik leány pedig, hogy a szökést 
megakadályozza, tévedésből a hasonló nevű fiatal 
grófot stoppolja le s ennek lakásán tölt egy éjsza
kái, zárt ajtó előtt, karosszékben. Végül a vikomt 
feleségül veszi. Ez Bús Fekete László „vigjálék"- 
ának ragyogó fehérsége, amin azonban nagyon 
is megérzik a  kabaré iz. A trafiknak csak annyi

köze a darabhoz, hogy ilt folyik le az 1. és 3. 
fölvonás, s a szerző legnagyobbrészt ilt értékesíti 
kétségtelenül mulattató ötleteit, élceit és hatásva
dászó fogásait. — Az özvegyet K. Rásó Ida a tőle 
megszokott művészettel formálta meg. Szenvedett, 
de nem ájuldozott, zokogott, nem jajgatott, s a 
mélységes anyai szeretet egy-egy kitörése sem 
volt rikoltozás. Nobilis játéka szinte a darabot is 
magasabb nívóra emelte. A kislány egyedül fontos 
szerepében H. Korándi Sári, akit eddig csak ope- 
perettekből ismertünk, kiváló drámai komikának 
bizonyult. Bájos, kecses, megható és kacagtató 
volt egyszemélyiben, anélkül, hogy túlzásokba esel! 
volna. Nádor Olga a könnyüvérü asszonyt füstölte 
meg sok színnel. Tarján, Sugár és Homonnay leg
jobb igyekezettel iparkodtak szerepeikbe életet ön
teni, ugyanigy a jellegzetes trafikalakok megsze
mélyesítői is. A színészeket, különösen Rásó Idát 
és Korándi Sárit, a közönség melegen ünnepelte, m.l.

Cs. Sz. K.
(Operettbemutató.)

A mai sok rossz operett között oázist jelent 
e nyári darab, amely bohózatszerü, ötletes tárgyá
val és kellemes, fülbemászó muzsikájával szép 
sikert aratott. A Csalódott Szerelmesek Klubja a 
szerelemmel foglalkozik igen finoman, újszerű be
állításban. Trillap Ilona csengő kangjával és ked
ves, élénk játékával sok meleg tapsot érdemelt ki, 
partnerével, Homonnayval együtt. Komikusaink 
ezúttal rendkívül élénk játékot produkáltak és sok
sok viharos tapsot kaptak. Gellért Marikát és Er- 
dődyt szép táncaikért és énekszámaikért illeti meg 
az elismerés, de nem feledaezhetünk meg Sugárról 
sem, aki komikus alakitárával sok derűs percet 
szerzett. Szabó és H. Korándi Sári kis szerepeiket 
is jól oldották meg, a többi kisebb szereplővel. A 
zenekar, Körössy karmester vezetésével, szintén 
tudása legjavát nyújtotta. —hj.—

Laurisin  L ajos operam űvész V eszprém 
ben. Ma szombaton este Laurisin Lajosnak, az 
Operaház Veszprémben is jólismert kiváló művé
szének szárnyaló tenórjában fog gyönyörködhetni 
közönségünk, amely azt a rádióból gyakran élvezi. 
Legkedvesebb szerepéi, a „Három a kislány" 
Schubertját fogja alakítani a Schubett-daloknak 
legméllóbb interprefálója. Biztosan reméljük, hogy 
zsúfolt ház fogja ünnepelni a jeles operaénekest.

Jövő csütörtökön lesz K orda Sándor ju 
b ileum a. Junius 2.-án, jövő csütörtökön a „Vihar 
a Balatonon" c. operettben ünnepli Korda Sándor, 
a társulat titkára 30 éves színészi jubileumát, — 
amelyet Szfehérvárott is zajos ünneplés között ült 
meg, — s ugyanekkor lesz bucsuzása Veszprém
től. Amint értesülünk, a közönség melegen készü
lődik erre az estére, hogy szeretettel ünnepelje

Ha jól és nagy 
választékban 

óhajtunk

I
könyvet, papírt, 

írószert
vásárolni,

“ T
keressük fel bizalommal

FODOR FERENC
kS nyv- és p ap irk e re sk ed é sé t.

kedvenc öreg komikusát rögös pályájának három 
évtizedes állomásán, shova mindig csak megbe
csülést és népszerűséget szerezve érkezett el.

A színház m űsora. A színházi iroda közli: 
Ma szombat d. u. 4 órakor minden jó gyereket elvisz 
anyukája a „Jókedvű Matyi" gyermekdarabhoz. — 
Pénteken és vasárnap Abrahám Pál világsikert 
aratott operettjének, a „Hawai rózájá“-nak bemu
tatója. A filmeknek is legkeresettebb, legdivato
sabb magyar zeneszerzője jazz-számaival meg
hódította az egész világot. A „Hawai rózsája" gyö
nyörű melódiáit Trillap, Homonnay és Szabó ének
lik, elragadó tánczenéjére pedig Gellért és Erdődy 
táncai Széditőek. — Vasárnap délután olcsó hely
árakkal ezídényben utoljára „Mosoly országa." — 
Hétfőn „Vihar a Balatonon* (Korda Sándor 30 
éves jubileuma) előkészülete miatt nincs előadás. — 
Kedden a Nemzeti Színház ezidei legnagyobb si
kert aratott darabja, a „Porcellán* kerül azinre. 
Tiszta fehér, igen bájos vígjáték, serdülő leánykák 
is bátran megnézhetik. — Csütörtökön Korda Sán
dor 30 éves jubileuma és búcsúja Veszprémtől a 
„Vihar a Balatonon* c. nagyszerű, vig táncos 
operettben.

KÖZGAZDASÁG.
* A nyáron  vasá rn ap  Is szab ad  szóda

vizet g y á rtan i. A kereskedelmi miniszter május 
8.-tól szeptember 11.-ig bezárólag a szódavíz 
gyártását és házhozszállítását vasárnapokon és 
Szent lstván-napján is megengedte.

* G azdatisz tek  o rszág o s  nagygyűlése .
Szfehérvárról jelentik: Az Orsz. Gazdatiszti Egye
sület és a vidéki gazdatiszti körök vezetőségéből 
alakult gazdatiszti országos nagygyűlést előkészítő 
bizottság Bayer Jánosnak, a Fejér-, Tolna- és 
Veszprémmegyei Gazdatiszti Kör Ugyv. alelnöké- 
nek szervezésében serényen végzi az előmunkála
tokat az országos kongresszus sikere érdekében, 
A nagygyűlés fővédnöke; József kir. herceg, véd
nökei : Esterházy Pál és Montenuovo Nándor her
cegek, Apponyi György, Festetics Kristóf, Hoyos 
Miksa, Károlyi József, Somssich László, Széchenyi 
Emil grófok, gróf Zichy Gyula kalocsai érsek és 
még számos közéleti kitűnőség. A nagygyűlésen 
beszédet mondanak gróf Hunyady Ferenc diszel- 
nök, Székács Elemér gazd. főtanácsos, oroz. elnök, 
Baly Kálmán gazd. tanácsos, orsz. alelnök, a fe
jér-, tolna- és veszprémm. kör elnöke, előadók 
Fabricius Endre gazd. főtanácsos, orsz. alelnök, 
Bayer János urad, tiszttartó, a fejér-, tolna-, vesz
prémm. kör ügyv. alelnöke, Legány Ödön, a tisza- 
jobbparti kör elnöke és Faber György, az alső- 
dunántuli kör titkára lesznek. A kongresszus ha
tározatát Kiss Dénes, a keletmagyarországi kör 
elnöke terjeszti elő, majd dr. Simon András, 
Schandl Károly, Marschall Ferenc orsz. képviselők 
és más neves férfiak fognak felszólalni. Az elő
készítő bizottságnak az ország valamennyi gazda
tisztjéhez intézett felhívását, a csatolt jelentkezési 
iv reI, az országos egyesület és vidéki körök, vala
mint a községi körjegyzőségek továbbítják a kör
zetükhöz tattozó gazdatiszteknek, akik az aláirt 
körívek beérkezése után fogják megkapni a ked
vezményes vasúti jegyet. A meghívó egyúttal be
lépési igazolvány is. Szállodák, éttermek 25*/e 
kedvezményt adnak a résztvevőknek. A junius 
5.-én lezajló nagygyűléssel kapcsolatos bármilyen 
ügyben készséggel ad felvilágosítást a Fejér-, 
Tolna- és Veszprémmegyei GazdatisztI Kör titkári 
hivatala: Székesfehérvár, Nádor-u. 17.

* A haszonbérm egállap ltásl perek . A föld
haszonbérek rendezéséről szóló kormányrendelet 
alapján úgy a bérlők, mint a bérbeadók igyekez
nek, hogy bérleti szerződésüket a változott viszo
nyoknak megfelelően uj alapra helyezzék. A ren
delet alapján ilyen vitás haszonbérleti ügyekben a 
mezőgazdasági kamarák kebelében egyeztető szol
gálatot szerveztek. A Felsődunántuli Mezőgazdasági 
Kama'a most összeállítást készíteti arról, hogy a 
haszonbérrendelet alapján milyen mértékben vették 
igénybe a felek az egyeztető eljárást s milyen volt 
ennek az eredménye. E szerint beadlak a felek 
518 kérelmet, amelyek között legnagyobb számmal 
248 eset, a vadászati haszonbérek leszállítását 
szorgalmazták, mig 190 esetben a kishaszonbérek 
és 42 esetben nagyobb bérletek haszonbérének 
csökkentését kérték. Béremelés iránt való kérelem 
csak 27 volt. Sikerült egyezséget litesiteni a felek 
között 212 esetben, vagyis az esetek 50 58 szá
zalékában.
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T E S T E D Z É S .
Labdarúgás.

Vasárnap a mullévi kerületi bajnok, a Tata
bányai SC a VTC-vel játszott bajnoki mérkőzést 
és 3 :0  (1 :0 ) arányban győzött. A TSC az idei 
bajnokság megszerzése miatt, a VTC pedig az 
utolsó helyről való szabadulás vágyától hajtva 
erösiramu mérkőzést vívtak. A tataiak győzelme, 
ha nem is nagy gólaránnyal, megérdemelt. A VTC t 
határtalan balszerencse Üldözte. Biró: Fritz.

A Move VSE Fűzfőn vendégszerepeit barát
ságos mérkőzésen és 6 :2  (1 :1) arányban győzött 
a kissé fáradtnak látszó FAC fölött A MOVE gól
szerzői Tólh (4) és Pintér (2), Fűzfő részéről Span- 
ger és Joszt. Bíró: Kamarell.

A pápai Perulzgyár Zalaegerszegen a Move 
ZSE tő l2 :0  (0 :0 )  arányban vereséget szenvedett. 
Az alosztálybajnok jelöli MOVE csak elkeseredett 
küzdelem után, a játékidő végén tudta megadásra 
bírni a nagyszerűen küzdő pápaikat. Biró: Czeczely.

A Testvériség Tapolcán veit 2 :1  (0 :0 ) ará
nyú győzelmet a jóképességü TIAC-on. A határta
lan lelkesedéssel játszó pápaiak győzelme megérde
melt. Gólszerzői: Ferber és Baselit. B iró: Neubrunn.

A Kinizsi Sopronban a Vasutasokkal játszott 
bajnoki mérkőzést 2 :2  (1 :0 ) arányban. Az első 
félidő 29 percétől 10 emberrel játszó Kinizsi lel
kes játékával a győzelmet is megérdemelte volna 
a formáján alul szereplő Vasutasok fölött. A Kinizsi 
gólszerzői :Tarr és Kalmár. Biró: Erdélyi.

Űrnapján a Move VSE az Unióval mérkőzött 
bajnokira Veszprémben 3 : 0  (3 :0 )  eredménnyel. 
Első félidőben okos passzjátékkal 3 gólhoz jutott, 
de azután a várpalotaiak szilárd védekezése ellen 
nem birt eredményt elérni. A MOVE góllövői Pö- 
cze, Amrein és Kólinger. B iró : Fülöp. (í. I.) 

*
Holnap vasárnap játssza a VTC utolsó baj

noki mérkőzését itthon a OAC-cal.

Anyakönyv.
SzUletés: Szukop Sándor cementárukészitő-s. és 

Polák Magdolna fia Sándor r. k. — Nagy Dénes szabó és 
W éber Ilona fia Emil ref. — Schwarcz József szabó és 
Gombor Mária fia József Mihály r. k. — Kaptay Antal m. 
kir. honv. százados és Vénis Vilma fia Antal r. k. — Kör
mendi József lakatos és Schmid Erzsébet fia László r. k. 
— Kozma Gábor fm. napsz. és Csik Jolán leánya Margit 
Zsófia ref. — Deák Lajos gépkocsiv. és Kovács Ilona fia 
Ottó Ferenc Lajos r. k. — Tavassy Lajos m. kir. csendőr
százados és Wallner Magdolna leánya Hajnalka Magdolna 
ág. h. ev.

Halálozás Varjú Eszter 1 h., r. k. — Eszes Sándor 
fm. napsz. 75 é., ref. — Szukob József 67 é., r. k.

Házasság: Kovács Mihály pék-s. ref. és Kólinger 
Ilona r. k.

A veszprémi kir. törvényszék.

P . 1 0 2 3 -1 -1 9 3 2  szám.
Hirdetm ény.

A veszprémi kir. törvényszék közhírré teszi, 
hogy Dunszt Istvánné és lársai bakonybéli lako
sok részéről az 1911: I. l.-c. 733. § ónak 2. pontja 
alapján előterjesztett kérelem folytan az állítólag 
eltűnt D ublecz Ján o s  földmives volt bakonybéli 
lakos holtnaknyilvánitása iránt az eljárást a mai 
napon megindította és az eltűnt részére ügygond
nokul d r. László János  ügyvéd, veszprémi la
kost rendelie ki.

Felhívja a kir. törvényszék az eltüntet és 
mindazokat, akiknek az eltűnt életbenléttról tudo
másuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygond
nokot az eltűnt életbenlétéról értesítsék, egyszers
mind közöljék azokat az adatokat, amelyekből az 
eltűntnek életbenléte megállapítható, mert ellenkező 
esetben a bíróság az eltüntet a jelen hirdetmény
nek a Budapesti Közlönyben történi beiktatását 
köveid naplói izámitott egy év letelte után birói- 
lag holtnak fogja nyilvánifani.

Veszprém, 1932. évi május hó 12. napján. 
Kiadmány hiteléül:

Jinoslk Pál D r. Szabó Sándor a. k.
kezelő. 140 kir. törvsz. tanácselnök.

P a p írá ru k a t,
iró - éa ra jza za re k e t

legjobban vásárolhatunk 
FODOR FERENC könyvkereskedésében.

Pályázati hirdetmény.
A m. kir. Szent László 4. honvéd gyalogez

red III. zászlóalj közétkezési bizottság folyó évi 
julius hó 1.-től 1933. évi junius hó 30.-ig terjedő 
idő alall a lent megnevezett

élelmiszerszfikségleteinek
szerződés utján való biztosítására pályázatot hirdet.

Szükséglet kb. h a v o n ta :
I. 1200 kgr. marhahús, 700kgr.sertés hús, 

300 kg. olvasztott zsir, 250 kg. füstölt szalonna, 
200 kg. kalbász slb.

II. 400 kg. száraz bab, 4000 kg. burgonya, 
200 kg. cukor. 50 liter ecet, 200 kg. hagyma, 100 
kg. paradicsom, 300 kg. rizs, 200 kg. konyhasó. 
20 kg. paprika, 10 kg. bors.

Hl. Naponta kb. 50—70 liter tej.
A felsorolt szükségletek biztosit fsára a ver

senytárgyalás folyó évi junius hó 16 -án (ifzen- 
ha t) 9 ó rako r az Almádi-uti laktanya 53. sz. 
helyiségében tarlatik.

A fenlsorolt élelmiszermennyiségek átvételére 
azonban egy bekövetkezendő létszámcsökkenés, 
vagy egyéb okok mialt, ha arra szükség nem volna, 
a közélkezési bizottság nem kötelezhető.

Sz&llitAsra pályázhatnak:
ad. I. Ipari igazolvánnyal rendelkező és az 

iparkamara által igazolt, teljesen megbízható és 
szállitásképes mészárosok és hentesek.

ad. II. Teljesen megbízható és szállitásképes 
fűszer és gyarmat iru kereskedők.

ad. III. Kizárólag csak termelők.
ad. II. alatt felsorolt cikkek szállítására pá

lyázók állal a szállításra kerülő cikkekből cégjegy
zéssel ellátott és lepecsételt borítékban minta is 
küldendő az árajánlattal.

Az ad. III. szántására hatósági orvosi bizo
nyítvánnyal tartoznak igazolni, hogy a lejkezelő 
személyzet semmiféle fertőző, vagy undort keltő 
betegségben nem szenvednek.

Az árajánlatok írásban, a felajánlott árak 
számmal és írásban tűntelendők fel. Az árajánla
tok ivenkint 1 P  60 filléres okmánybéiyeggel ellátva, 
lepecsételt borítékban a 4/III. zlj. közétkezési bi
zottságának Veszprém, Almádi-uti laktanya 53. 
számú helyiségében legkésőbb folyó évi jun ius 
h ó  16.-án reggel 8 ó rá ig  nyújtandók be.

Később érkező, vagy táviratilag tett áraján
latok nem vétetnek figyelembe.

Az árajánlatokban feltűntetett árakban a lak
tanyában való beszá'litás költségei, valamint min
dennemű adók (forgalmi, fogyasztási adó, 3 Vs’/t 
bélyegilleték) bennfoglaltassék, mert ezeket a szál
lításra kerülő cikkek ulán külön felszámítani nem 
lehet.

Szállítási és  m inőségi felté te lek:
A szállításra kerülő cikkek minden tekintetben 

csak elsőrendű minőségűek lehetnek. A szállított 
cikkek minden alkalommal az Almádi-uti laktanyá
ban vétetnek át. Egyebekben a szállítási és minő
ségi feltételek részletesen a .Szállítási feltételek 
füzetéiben foglaltainak, mely fűzet a pályázók
nak az Almádi-uli laktanya 53. számú helyiségében 
belekintésre rendelkezésre bocsájtatik.

A fentemlitett .Szállítási feltételek fűzele*- 
ben foglalt halározványok az árajánlatot benyújtó 
pályázókra az árajánlat benyújtásától kezdve ér
vénnyel bírnak, s azok minden tekintelben érvé
nyesíthetők.

A tárgyaló bizottság, tekintet nélkül az ár 
jutányosságára, a szállítás odaítélése felett a dön
tést magának tartja fent.

B ánatpénz:
Minden ajánlatlevő a benyújtott árajánlatot 

bánatpénzzel köteles biztosítani, mely bánatpénz 
a vállalat 5 %-ában állapittatik meg. Ezen bánat
pénz az árajánlattal egyidejűleg lezárt borítékban 
adandó át a közélkezési bizottságnak.

A bánatpénz állhat készpénzből, vagy óvadék- 
képes magyar állami értékpapírokból, vagy első
rendű pénzintézeti takarék betétkönyvéből. Posta
takarékpénztári betétkönyv kivételével.

Azon ajánlattevők, kik a szállítást nem nyer
ték el, a bánatpénzüket 24 órán belül visszakapják, 
mig a vállalalnyertea pályázó a bánatpénzt 14 na
pon belül a vállalat 10 °/o-ára tartozik kiegészí
teni, mely öszzeg óvadékként szolgál és a m. kir. 
állampénztárban helyeztetik el.

Az ajánlattevőknek a tárgyalás ideje alatt a 
laktanyában tartózkodni tilos, a tárgyalás eredmé
nyéről írásban lesznek értesilve.

Veszprém, 1932. évi május hó 26.-án.
1W 4/111. zlj. kOzétkezéal bizottsága.

A veszprémi kir. törvényszék.

1 1 2 -1 .-1 9 3 2 . szám.

Hirdetm ény.
A veszprémi kir. törvényszék közhírré teszi, 

hogy Roslási Mihályné szül. Pfenning Katalin 
pusztaszabolcsi lakos részéröl az 1911 : 1. t.-c. 733. 
§-ának 2. pontja alapján előterjesztett kérelem foly
tán azállitólag eltűnt P fenning  György vollváros- 
lődi lakos hollnaknyilvánitása iránt az eljárást a mai 
napon megindította és az eltűnt részére agygond. 
nőkul d r. F rltse  József ügyvéd, veszprémi lakost 
rendelte ki.

Felhivja a kir. törvényszék az eltüntet és 
mindazokat, akiknek az eltűnt életbenl áléról tudo
másuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygond
nokot az eltűnt életbenlétéról értesítsék, egyszers
mind közöljék azokat az adatokat, amelyekből az 
eltűntnek életbenléte megállapítható, mert ellen
kező eselben a bíróság az eltűntet a jelen hirdet
ménynek a Budapesti Közlönybzn történt harmad
szori beiktatását követő naptól számított egy év 
letelte után biróilsg holtnak fogja nyilvánítani.

Veszprém, 1932. évi május hó 19. napján. 
Kiadmány hiteiéül:

Jánosik Pál Dr. H egedűs L isz ló  s. k.
kezelő. 141 kir. törvényszki bíró.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság.

1146—1932. tk. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Seideman Ilona végrehajtónak, Kertész.Lász- 

ló és neje, Telegdi Róza végrehajtist szenvedők 
ellen indított végrehajtási ügyéten a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtató kérelme következtében el
rendeli az újabb árverést 4000 P tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett, a Veszprém' kir. járás
bíróság területén levő. Ősi községben tekvö s az 
ősii 1074. sz. Ijkvben A +  1. sor, 152. hrzi sz. 
a. felvett (ház 165. sz. a. udvarral és keritel) Ker
tész László és neje : Telegdi Rozália nevén álló 
ingatlanra 1115 P kikiáltási árban.

A telekkönyvi halőság az árverésnek Ősi 
községházánál megtartására 1932. évi jun ius  h ó  
11. n ap jának  dé le ló tt 9 ó rá já t tűzi ki és az 
árverési feltételeket az 1881: LX. te. 150. § a alap
ján a következőkben állapítja m eg:

Az árverés alá eső ingatlan az Aulóhitel rt. 
bej. cég csatlakozott végrehajlaló érdekében 6119 
P 24 f. áron alul.lifj. Halász István és Kévé- Jó
zsef csatlakozott végrehajtatók érdekében 16316 P  
24 f. áron alul, Hahn Arthur éa társai bpesti bej. 
cég csatlakozott végrehajtató érdekében 17816 P  
24 f. áron alul, Seidemann Ilona végrehajlaló ér
dekében 18499 P 78 f. áron alul, az Elsó Szé
kesfehérvári Otthon Garage és javítóműhely csat
lakozott végrehajtató érdekében és kérelmére 22666 
P 43 f. áron alul, az Erdőhegyi kézműiru cég 
csatlakozott végrehajtató érdekében és kérelmére 
22835 P 61 fii!, áron alul eladni nem lehet. (1908. 
LXI. t.-c. 26. § )

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/*-át készpénzben, vagy 
az 1881 :LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott In- 
folyammal számított óvadékképes értékpapirosb&n 
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elő
zetes birói letétbe helyezéséről kiállított leiéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. I47..150., 170. 
§ § ; 1908:XLI. t.-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb Ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészileni.

Veszprém, 1932. január hó 29.

A kiadmány hiteléül:
Helltr a. k. D r. U ngváry s. k.

telekkönywezeté. 143 kir. járisbirósági ale'iök.

■ in d e n  gazda olvassa
a  h ird e tésé i, ha a

teszi közzé.



6. (XXXIV. LVH.-21. szám.) VESZPREMVARMEGYE 1932, május 29..

Lébény (Moson vm., vasútállomás 
Lébíny-Mosonszentmiklós, a budapest-bécsi 
fővonal mentén) községben egy jól menő, 
biztos megélhetést nyújtó

beszálló vendéglő és mészárszék
teljes fölszereléssel junius 15.-én d. u. 
3  ó ra k o r a helyszínén tartandó nyilvá
nos árverésen szabadkézből eladó.
136 Szüts József vendéglős.

K. 1857—1932.
Versenytárgyalási hirdetm ény.

Kerékteleki község elöljárósága a ke
rékteleki áll. elemi iskola

építési munkálataira
1932. június hó 8.-án versenytárgyalást 
tart. A részletes kiírási műveletet és a fel
tételeket 2 Pengő előzetes beküldése elle
nében a résztvenni óhajtóknak megküldi a 
veszprémi m. kir. államépitészeti hivatal. 138 

Kerékteleki, 1932. május 31. Elöljáróság.

169—1931. sz.
Árverési hirdetmény.

Dr. Schilling Endre bpesli ügyvéd által 
képviselt Dikk Fidél és tsajavára 75 P  46 f. tőke
követelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. já- 
rásbiróság 1930. évi 11605. sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folylán végrehajtást szen
vedőnél 1931. évi február hó 3.-án lefoglalt, 2960 
P-ie becsüli ingóságokra a veszprémi kir. járásbí
róság fenti számú végzésével az árverés elrendel
tetvén, annak az 1908. évi XLI. l.-c. 20 § a alap
ján fenlirt, valamint zálogjogot szerzel! más fog
la lta ik  javáia is, végrehajtási szenvedő lakásán: 
Veszprémben, Kossuth Lajos- ulca 17. szám alatt 
leendő megtartására határidőül 1932. évi junlus 
hó 4. napjának délután St óráját tűzöm ki, 
amikor a biróilag lefoglalt bútorok, üzletberen
dezés és áruk s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé
rőnek, esetleg a becsár : /,-éit is elfogom adni. 
1000 P-t meghaladó becsértékü ingónál a becsér
ték 10 °/o-ál bánatpénzül kezeimhez, az árverés 
megkezdésekor, leket! 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, 
igénykereselüket az árverés megkezdéséig nálam 
írásban vagy szóval jelentsék be.

Veszprém, 1932. április 22.-én.
144 Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

6029—1932.
Versenytárgyalási hirdetm ény.

A nagyacsádi ev. egyházközség a nagy- 
acsádi ev. elemi iskola

építési és átalakítási 
munkáira

1932. évi junius hó 14.-én verseny- 
tárgyalást tart. A részletes kiírási műveletet 
és a feltételeket 2 -— pengő előzetes be
küldése ellenében a résztvenni óhajtóknak 
megküldi a veszprémi m. kir. államépité
szeti hivatal.

Nagyacsád, 1932. május 24.
Schöck Gyula

142 ev. lelkész.

140—1932. vght. szám.
Árverési hirdetmény.

Dr. Nemes Zsigmond ügyvéd által képviselt 
Dénes és Friedmann Rt. javára 191 P 65 fiit. töke 
és több követelés járulékai erejéig az enyingi kir. 
járásbíróság 1931. évi 3123. sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1932. évi február hó II.-én lefoglalt, 
1650 P-re becsült ingóságokra az enyingi kir. járás
bíróság fenti számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t -c. 20. § a 
alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző
könyvből ki nem tűnő más foglalhatók javára is, 
az áiverés megtartását elrendelem, de csak arra az 
esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatba 
nincs, végreh. szenv. lakásán, Balatonkenesén 
leendő megtartására határidőül 1932. évi junius 
hó 15. napjának délután 3 órája tűzetik ki, 
amikor a biróilag lefoglalt autó, üzleti berendezés 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész- 
pénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de 
a kikiáltási ár kélharmadánál alacsonyabban nem 
— el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a 
kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610— 
1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok 
árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét 
bánatpénzül leteszik.

Enying, 1932. évi május hó 4.-én.
Kelecsényi Károly

137 kir. bir. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.

A VESZPRÉMVARMEGYE
szerkesztőségének és kiadóhivatalának 

telefonszáma 66.

A balatonkövesdi népkázban
vegyeskereskedés, italmérés, 
m észárszék  üzlethelyiségek,

lakással,
junius hó 5.-én d. u. 4 ó ra k o r

nyilvános árverésen, a helyszínen
bérbe lesznek adva M9

Meghívás.
Az 1898: XXIII. törvénycikk alapján alakult 

Országos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe 
tartozó

Veszprém és Vidéke Takarék és 
Hitelszövetkezet
mint az O. K. H. tagja 

1932. évi junius hó 5.-én d u. 5 órakor, ha
tározatképtelenség esetén 1932. évi junius hó 12.- in  

, d. u. 4 órakor, a szövetkezet helyiségében

ren d es  k ö z g y ű l é s t
tart, melyre a tagok az alapszabályok 37. § a ér- 

' leimében msghivatnak.

Napirend:
1. Múlt évi üzleteredményről szóló jelentések 

tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és a fel

mentvény megadása.
3. Mérleg megáilapitása.
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés.
5. Az igazgatósági tagok választása.
6. A felügyelő-bizottsági tagok választása. 

Netáni indítványok.

1931. évi január hó l.-én a tagok száma 
665, üzletrészeinek száma pedig 1975 volt, az év 
folyamán belépett 59 tag 157 üzletrésszel, ki
lépett 35 tag 194 üzletrésszel, tehát maradt az 
1931. év végén 689 tag 1938 üzletrésszel. 1932. 
évi január hó l.-étől pedig a közgyűlést megelőzd 
május hó végéig belépett 13 tag 14 üzletrésszel, 
marad 699 tag 1944 Uelelrésszel.

A felügyelő-bizottság által megvizsgált 1931. 
évi mérleg a szövetkezet helyiségében kifüggesz- 
tetelt és mindenki áltat megtekinthető.

Kell Veszprém, 1932. évi május hó 19.-én. 
139 Az Igazgatóság.

Rádiók, írógépek,
fényképező gépek, foto cikkek

legjobban beszerezhetők

I részletfizetésre
I FODOR FERENC könyvkereskedésében Veszprém.
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptupijdonos a .Veszprémvármegye* Lapkiadóvillaíat.


