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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni SrOk igazságban,
Hiszek Magyar ország feltámadásában.

Ámen

A n é m e t v á la s z tá s .
Németország közel negyvenmilió polgára 

szavazott vasárnap. A választás nem adott vi
lágos és félre nem érthető választ arra, hogy 
milyen politikai utat kövessen a  német nép, de 
a  szélsőséges pártok szavazatainak nagyarányú 
növekedése ijesztő képét festi annak a  szaka
déknak. amely elválasztja egymástól az egyes 
társadalm i osztályokat. Hitler programjára több, 
mint tizenhárom miliő választó adta le szava
zatát és m ajdnem ennyi szavazatot kaptak a 
szociáldem okraták és kommunisták. Ez a két 
szem benálló tábor, amely az előcsatározásokban 
közel kétszáz halottat veszített, felkészülten áll 
most is, egyetlen pillanatra sem hagyva elnyu
godni a polgárháború fenyegető rémét. Hitlerék 
ugyanazzal a m akacs és hajlithatatlan elhatáro
zottsággal törnek céljaik felé. amellyel a kommu
nisták igyekeznek vörösre terrorizálni a szenvedő, 
nyomorgó éhező, Németországot.

A választás eredménye nem juttatta nyug
vópontra a  német politikai helyzetet, de egyképen 
megerősitette a szem benálló nagy pártokat, am e
lyek most erőtől és m agabizakodástól duzzad
jon állanak a porondon. Hitler bajvívóiban több 
az  elszántság, erősebb a  lendület, lobogóbb a 
harci készség és lehet, hogy a  nagy seregszemle 
után, a parlam entet félrelökve, a  nemzeti szoci- 
álisták megszállják az  egész Németbirodalmat. 
Hitler több Ízben is kijelentette, hogy „elég a  
parlamenti komédiákból*. A puccs lehetősége 
ott izzik a német politikában és ha a roham 
Hitlerék kezébe adja  Németországot, jönni fog 
az  ellenhatás, a  német radikálizmus ellentám a
dása , aztón : — a  polgárháború.

A két nagy tábor között kiegyenlithetetlen 
ellentétek vannak. Arról, hogy alkotmányos for
m ák között operáljanak, szó sem lehet. Nincs 
olyan plattform, amely egy táborba vihetné a 
nemzeti szociálistákat és a kommunistákat, a 
tüzet és vizet. Ez a  két tábor örök szem ben
állásra van kárhoztatva, s mert egyképen ha 
talmas erőket képviselnek, belátható időn belül 
reménytelen dolog a  német politika békéjére 
várni. S ha Hitler a  maga agresszivitását rá 
tudja erőszakolni a  német külpolitikára is. egész 
Európa felkavarodásával kell számolnunk. Hit
ler hadat üzen a  békeszerződéseknek, s ha a 
francia és angol érdekeltségek retorzióval él
nek, megváltozik a  keleteurópai politika is.

Elsősorban ezért érdekel bennünket min
den német szavazat. Hitler előretörése veszé
lyezteti azt az egész politikai koncepciót, amelybe 
tiz év alatt törték Európát. Hitler éppúgy ellen
sége a  komm unistáknak, mint annak a  szabad- 
gondolkozó-kapitalista komplottnak, amely meg
szerkesztette az  Európát pusztító békeszerző
déseket. A harm adfélszáz hitlerpárti képviselő 

uj háború elöljárója talán, s a legközelebbi 
hónapok m egmutatják, hogy a  tűz átcsap-e a 
német határokon, avagy csak a német steppé- 
ket perzseli fel... Nekünk magyaroknak azon

ban, akik nem szívesen látnánk egy vörös Né
metországot. éber óvatossággal kell szemlélnünk 
a „minden németet", tehát nemcsak a német bi
rodalmiakat egyesíteni szándékozó, vakmerő 
hitlerizmus előretörését is.

De akármilyen szemüvegen át nézzük is 
és Ítéljük meg a német választások eredményét, 
kétségtelen, hogy az egymással szemben álló 
táborok küzdelmében eszmék, világnézetek ál
lanak, és a  küzdő emberek előtt csak kettő kö
zött nyílik mód és alkalom válasz tan i: Isten, 
vagy a  pogányság. Krisztus vagy Marx...

Együnk magyar gyümölcsöt!
— A Magyar Kiviteli Intézet fölhívása. —

Habár a váratlanul ránkszakadt osztrák vám- 
háboru — inkább a magyar kormány jóakarata 
és buzgólkodása, mint a megbízhatatlan és inga
tag osztrák kormány törekvése következtében — a 
preverzórium folytán némileg enyhült, mégis a 
magyar nép, amely mezőgazdasági terményeinek 
feleslegével csak a külföldi piacokon tud boldo
gulni, még mindig súlyosan érzi a két legközvetle
nebb szomszéd, a cseh és osztrák elzárkózását. 
Kétszeresen megokolt tehát a Magyar Mezögazd. 
Kiviteli Intézet fölhívása, amelyben többek között 
a következőket mondja:

Azok az intézkedések, amelyekkel a kor- 
mányhaióságok, a Nemzeti Bank Jés a Kiviteli 
Intézet arra törekedtek, hogy az osztrák határ
zár következtében piacainkon visszamaradt zöld
ség- és gyümölcsmennyiségek más külföldi álla
mokba, főként Németországba, Svájcba és Len
gyelországba szállíttassanak, késedelem nélkül 
éreztettek hatásukat. Kereskedelmünk, átérezve a 
helyzet komolyságát, sietett a kereskedelmi szer
ződésen kívüli állapot árromboló hatását, még ál
dozatok árán is, megakadályozni és a piacra vitt 
áruknak nagyobb tömegben való felvétele által 
törekedett a magasabb nemzeti szemportból reá
háruló kötelességének megfelelni.

A vímháboru kihatása azonban nemcsak a 
termelő és a kereskedő összefogásán, hanem egy
úttal a fogyasztóközönség belátásán, fegyelmezett
ségén és támoga'ásán dől el. Amikor a belföldi 
árak a fogyasztók szempontjából igen kedvezően 
alakulnak, a miliókból összetevődő nagy fogyasztó 
tömegnek is ismerni és tudni kell azt a köte
lességét, amivel hazájának a gazdasági harcban 
tartozik. A gyorsan romló gyümölcsöt nem lehet 
elraktározni, mert az gyors fogyasztásra vár és 
ezért törekedjünk minél több friss gyümölcsöt és 
zöldséget fogyasztani és minél nagyobb mennyi
séget télire eltenni. Most, amikor búzatermésből 
csak gyenge eredményt várhatunk, a bort eladni 
nem lehet, s az állatérlékesités is a legnagyobb 
nehézségekbe ütközik, a magyar földnek egyik 
legnagyobb kincse a gyümölcs és zöldség. Ha ez 
elvész, úgy a jövő télen még nagyobb szükség és 
fokozottabb munkanélküliség fenyeget.

A külföldi államok: Franciaország, Olaszor
szág, Németország, de főként az amerikai államok 
fejenkinti gyümölcsfogyasztása messze meghaladja 
a magyar gyümölcsfogyasztást. A külföldiek már 
reggelijük összeállításánál helyet biztosítanak a 
gyümölcsnek, amely a nyári melegben nemcsak 
üditőleg hat, hanem a legegészségesebb és a leg
fontosabb vitaminokban igen gazdag táplálék. A 
gyümölcs, magas tápét fékénél fogva, mindig a leg

olcsóbb élelmiszer. Nem csemege, amely csak a 
jómódúak asztalán szerepelhet, hanem a népélel
mezés egyik igen fontos tényezője, amelyből egész
ségének fenntartása érdekében mindenkinek minél 
többször és minél többet kell fogyasztania. Az 
osztrák-magyar vámháboru komoly óráiban, ami
kor önfegyelmezettségünkön és öntudatos magatar
tásunkon múlik, hogy a helyzet gyors és a ma
gyar érdekeket szolgáló kibontakozásához hozzá
járuljunk, egyetlen jelszóval fordulhatunk a ma
gyar fogyasztóközönséghez: Együnk magyar gyü
mölcsöt!

Schandl Károly 
Lausanneban.

A Nemzetközi Mezőgazdasági Kongresszuson 
a magyar érdekeket védelmezte.

Bpestről jelentik: A múlt hónap végén tar
tották meg Lausanneban a Nemzetközi Mezőgaz
dasági Kongresszust, amelyen Magyarországot dr. 
Schandl Károly ny. államtitkár, OKH alelnök-ve- 
zérigazgató, a devecseri kerület országgyül. képvi
selője képviselte. A kiváló agrár-politikus nagy 
hatással fejtette ki Magyarország álláspontját.

A magyar delegáció nevében elismerését 
nyilvánította a francia és német delegátusoknak 
gazdaságpolitikailag teljesen helyes felfogásukért. 
Utalt arra, hogy az öt dunai államból három ag
rárexportország. amelyeknek feleslegét Ausztria és 
Csehország nem tudja felvenni. Feltétlen szükség 
van tehát arra, hogy az egymásközti megállapodá
sokon túl Németország és Olaszország, továbbá 
Franciaország piaca megfelelő kedvezményekkel ren
delkezésére álljon a dunai agrárországoknak. Rá
mutatott arra, hogy a pénzügyi válság is legna
gyobbrészt a külkereskedelmi forgalom szervezet
lenségének az eredménye. Mig a Népszövetség azt 
a tanácsot adja a dunai országok mindegyikének, 
hogy exportját iparkodjék fejleszteni valutavédelmi 
szempontból, ugyanakkor a vámpolitikai közeledés 
helyett egyre nagyobb é3 nagyobb nehézségek 
támadnak éppen a dunai országok közölt. Az 
osztrák és magyar vámkapcsolat válságát megvi
lágítva, Schandl Károly a bizottság helyeslésétől 
kisérve hangsúlyozta, hogy a tisztán rekompenzá- 
dós rendszer a kereskedelmi forgalom terén nem 
Igazságos és nem is vezet célhoz.

A kereskedelmi forgalmon kívül a fizetési 
mérleg egyéb tényezőit is figyelembe kell venni, 
különösen ott, ahol az idegenforgalom egyoldalúan 
érvényesül a két szerződő ország közül az egyik 
javára. A magyar nyaralók és utazók oly jelenté
keny valutát visznek ki évről-évre Ausztriába, hogy 
Magyarország Ausztriával tisztán paritásos rekom- 
penzációs alapon nem köthet szerződéit. Ugyan
csak megértéssel fogadta a bizottság a magyar 
előadónak azt az érvelését, amely az amerikai vétó 
tarthatatlanságára vonatkozott. Az európai agrár
országok feleslege búzában a legjobb esztendő
ben 20 milió mázsa, az európai importországok 
behozatali szükséglete pedig 80—100 milió mázsa 
között szokott váltakozni. Ha tehát az európai ag- 
rárországok teljes feleslegét megveszik az európai 
importországok, meg mindig jelentékeny hiány 
marad Európában, amit minden körülmények kö
zött az amerikai gabonatermelő országok fedeznek. 
Mivel pedig az áralakulást az utolsó fedezendő 
szükséglet árviszonyai állapítják meg, az áralahu-
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Ids továbbra is Amerikától függ, úgy, hogy ai 
amerikai államokat semmi hátrány sem éri, ha az 
európai importországok kedvezményt adnak a dunai 
országoknak.

Fontos határidők
a  fö ld h ö zju tla to tta k  r é s z é r e

a  3200—1932. sz. kormányrendelet szerint.
Augusztus 15.-ig. Befizetendő egy összegben 

a törlesztő részlet 1932. évre, ha az a 200 pengőt 
nem haladja meg és ez esetben az első és máso
dik évnegyedi részletek után késedelmet kamat nem 
számítható. (Ez szól arra a földhözjuttatottra, aki 
továbbra is törlesztőrészlefek fizetésére jelentkezett.)

Pápa város pénzügyi 
gondjai.

— Rendkívüli városi közgyűlés. —
Pápáról jelentik: Pápa város képviselőtestü

lete szerdán délután dr. Uzonyi Kálmán h. pol
gármester elnöklése alatt rendkívüli közgyűlést 
tartott. A polgármester indítványára Parecco Hu- 
genia pápai irgalmasnővér, intézeti főnöknőt 50 
éves szolgálata alkalmából átiratilag üdvözli a köz
gyűlés. Bejelentette a polgármester, hogy az 1932. 
évi költségvetést némi igazításokkal jóváhagyta a 
kisgyülés, ellenben a Kertvárosbeliek felebbezése 
folytán nem hagyta jóvá a Cinca beboltozását, 
mert utcarendeltetési pénzek e célra nem használ
hatók fel. A polgármester előterjesztésére kimon
dotta a közgyűlés, hogy különböző szükségletek 
fedezésére 100 ezer pengő kamatmentes kölcsönt 
kér a pénzügyminisztériumtól s hálás köszönetét 
nyilvánította a pénzügyminiszternek, amiért a vá- 
ros rendelkezésére 20 000 pengő államsegélyt bo- 
csájtott. Ugyancsak köszönetét mondottak a h. 
polgármesternek, aki e segély kieszközlése körül 
eredményesen buzgólkodott.

A Pápai Takarékpénztárnál fennálló 19.475 
pengő váltótartozást, mivel 1000 P-t törlesztetek 
belőle, a takarékpénztár prolongálta, viszont a köz
gyűlés felhatalmazta a h. polgármestert, hogy a 
meghosszabbított váltót aláírhassa. A Magyar Asz
falt RT.-nál fennálló 280 000 P ős tartozást, mind
addig, mig a város nagyobb összeget nem tör- \ 
leszthet, havi 500 P-vel törlesztik. A villamostelep 
eladott gépeinek árából megmaradt 3500 P-t a 
hangosmozigép törlesztésére fordiiják. A Dunán
túli Huskiviteli Rt. felhívta a várost, hogy a 15 000 
P-be került átalakítási költségek törlesztését kezdje 
meg s ezt a vágóhíd évi jövedelméből évi 1500 P-vel 
teljesitk.

Napirenden volt két tiszteletbeli ügyész vá
lasztása. A város hivatalos szervei dr. Hoffner 
Sándort és dr. Nagy Györgyöt ajánlották, viszont 
mások dr. Csarmasz Ferenc mellett foglaltak állást. 
Írásban kérték a titkos választás elrendelését Jilek 
Ferenc, Bőhm Samu, dr. Kende Ádám, dr. Kőrös 
Endre.s Dr. Fehér Dezső felszólalása után az 
ügyet leveiték a napirendről, azzal, hogy a tiszte
letbeli ál ások betöltésének éppúgy kell végbemen- 
niök, mint a rendes tisztviselői á lások betöltésének.

Nagy érdeklődést keltett a h. polgármesternek 
az a bejelentése, hogy komoly magánajánlkozás j 
történt, hogy a városi színházat és mozit egybe- 
sapcsoitan 125 000 P költséggel felépitik, ha a 
célra a város a Zimmcrmann-utcai Szvoboda-féle 
alapítványi házat odaajándékozza. 25 évig a mozi- 
szinház bevétele az épiitető társaság tulajdona 
lenne, aminek eflenében 25 év múltán a színház 
épületét a városnak ingyen engednék át. A köz
gyűlés örömmel fogadta a bejelentést, s ha az 
ügy közgyűlés elé kerül, kedvező elintézése máris 
biztositottnak látszik. Az Anna téri kápolnát a vá
ros 545 P, a kát. hitközség 135 P költséggel meg- 
renováltatjak. A vámdijak leszállítása ügyében dr. 
Sulyok Dezső, dr. Fehér Dezső, W t mann Ignác 
és Schlosser Ernő főszámvevőből álló előkészítő 
bizottságot küldöttek ki. A tókertiek kérelmére a 
Tókertet hivatalosan „V. kerület: Kertvárosinak, 
és az utcákat a megszállott magyar városokról ne
vezik el. A hirdetési szabá yrendelet ügyét a hir
detési dijak magas volta miatt visszautalták egy 
szakértőbizottsághoz. Az iparostanonciskola fel
felügyelőbizottságába Németh József apátplébánost 
elnökül, Böhm Samu, Szalay Lajos, Nánik Pál, dr. 
Kőrös Endre és Weltner Sándor v. képviselőket 
pedig tagokul küldték ki. Még több kisebb ügyet 
intéztek el.

Pusztító vihar Veszprémben.
Szerdán este 6 óra tájban hirtelen elsötétült 

az égbolt és erős villámlás-menydörgés között 
sürü, kevesebb jéggel kevert záporeső kezdett zu
hogni. A záport óriási szélvihar kisérte, amely né
hány perc alatt nemcsak sz épületekben és a ker
tekben végzett pusztító rombolást, hanem ember
áldozatot is követelt. A vihar, amelynek iránya 
északról délnek húzódott, gerendástól lelépte a 
piarista templom tornyának tetőzetét s azt nagy 
robajjal vágta a földre. Ezenkívül a piaristák épü
letének díszterme fölött elhúzódó bádogtetőt is 
fölszaggatta. Ugyancsak ledöntötte a vihar Ro- 
senberg Mór divatárukereskedő Rákóczi-utcai eme
letes házának kéményét, amelyet a tetőrészekkel 
együtt Fodor Ferenc könyvkereskedő szomszédos 
házának tetőzetére sodort, majd annak beszakadt 
részét, gerendákkal együtt, hatalmas erővel a mint
egy 300 méternyire levő Gráner-udvarba dobta. A 
Vámosi-uion lévő Csomay-fée téglagyárnál talán 
a legnagzobb pusztítást végezte a h&talrr.js erejű 
vihar. O.t a gyár tetőzetén kívül a falakat is meg
rongálta, a félszereket teljesen lerombolta úgy, 
hogy a föld színével egyenlőkké lettek.

Legfájdalmasabb pusztítása volt azonban a 
viharnak, amit a szegényháznál vitt végbe, ahol 
egy ember halála jelzi jöttének nyomát. Itt 
ugyanis az udvaron épített mosókonyha kéményét 
döntötte le, amely viszont beszakitotta a mennye
zetet, s ez beomlott. A mosókonyhában volt s az 
ajtóhoz közel állott három nőnek sikerült meg ide
jében kiugrani, de Novák Mátyás 54 éves ápolt 
már nem tudott menekülni s a romok maguk alá 
temették. Mivel a nagy ijedelemben nem vették 
észre a szerencsétlenséget, az áldozat holttesté é 
csak csütörtökön reggel, a romok e'takaritáía köz
ben akadtak reá.

A vihar ezenkívül beton távíró-oszlopokat 
tört ketté, a Károly-templom előtt és a temetőben 
fákat tövestől csavart ki, a Piosszer-sé atéren s a 
kertekben ágakat tördelt, ezenkívül több háznak,

Tankönyvvásárlás
Van szerencsém értesíteni a 
nagyérdemű közönséget, hogy 
az összes veszprémi iskolák
ban bevezetett tankönyvekből 
s ik e rű it  egy nagyobb  
m enn yiséget a  leg jobb  
3  k iv ite lb en  Q

ódon állapotban
b e s z e r e z n  em
és igy módomban van jókar
ban levő, kevésbé használt

t a n k ö n y v e k e t

féláron
a  tan u ló  if jú sá g  r e n 
d e lk e z é sé re  b o c sá ta n i

Uj tankönyvek rendes bolti árban korlát
lan mennyiségben nálam beszerezhetők

FODOR FERENC
könyvkereskedése Veszprém.

igy a pénzügy igazgatóság épületének tetejéről is 
nagyobb mennyiségű cserepet lesodort, miközben 
az alacsonyabban fekvő házak pincéibe és laká
saiba az esővíz beömlött, úgy, hogy elég munká
juk akadt a tűzoltóknak is. A  legöregebb embe
rek emlékezete szerint ilyen romboló vihar még 
nem pusztított Veszprémben.

H Í R E K .
— L apunk  sze rk esz tő ség e  é s  k iadó- 

h ivata la  a u g u sz tu s  l.-tö l V eszprém , 
F ü red i-te lep  11. szám  a la tt van . K érjük  
a c im v á lto zá sra  ügyeln i!

— Szem élyi h írek . Dr. Kenessey Pongrác 
főispán vasárnap Enyingre utazik, az ottani jegyző-

| jubileumra. — Dr. Horváth Lajos alispán a mult- 
j héten hivatalos ügyekben Zalaegerszegen az oltani 

alispánnal tárgyalt.
— Rótt Nándor megyéspüspök szenteli 

föl az uj batatonboglári templomot. A somogy-
megyei Balalonboglár katolikus társadalmának ál- 
dozatKéizsége uj templomot emelt, amely a modem 
templomépítészet érdekes alkotása. Az uj templo
mot dr. Rótt Nándor megyéspüspök fogja legkö
zelebb fölszentelni.

— A Szent István hé t ünnepségei. Bpest- 
ről jelentik: A Szent István-hót ünnepségeit az 
idén is a szokásos fénnyel üli meg a főváros. Az 
ünnepségek központjában az augusztus 20.-i kör
menet és az aznap esti gellérthegyi tizijáték áll. 
Azonkívül az idén is be fog mutatkozni a magyar 
falvak művészete zenéjével és táncaival, mert az 
a megértés, amely ezeket a látványosságokat kí
sérte, az mutatja, hogy a közönség szívesen tér 
vissza a népies művészet forrásaihoz. A szórakoz
tató ünnepségeken kívül lesznek tanítócélu kiállí
tások, sportesemények, atlétikai ünnepségek stb.

A veszprémi dllomdsfőnökség közli, hogy 
Szent István ünnepnap alkalmából a Bpestre törté
nő utazásokhoz a MÁV igazgatósága 50 °/o-os me- 
netdij mérséklést engedélyezett. A kedvezményes 
áru menettérti jegyek augusztus 17.-é l 0 órától 
kerülnek kiadásra és legkésőbb a 19.-én 16 48 kor 
Alsóörsön át induló személyonatig vál hatók. A 
20.-án reggel induló vonatokhoz ezek a jegyek 
már nem adatnak ki. A visszautazás Bpestről leg
korábban a 20.-án délután induló vonatokkal kezd
hető meg s legkésőbben 23.-án a 24. órában 
be kell fejezni. 0  megszakítás kedvezméiyes je
gyekkel sem az oda-, sem a visszautazásnál nincs 
megengedve. Gyermekek külön kedvezményben 
nem részesülnek. A visszautazásnak ugyanazon az 
útirányon át kell történni, amelyiken a Bpestre 
való utazás történt.

— Közös szent&Idozás. A veszprémi Mária 
Társulat tagjai, az Irgalmasnővérek intézetének 
kápolnájában, augusztus 7.-én, vasárnap reggel a 
7 órai szentmisén végzik közös szentáldozásukat. 
A tagokat s azok hozzátartozóit ezúton hívja meg 
a vezetőség.

— Károly király emlékünnep Tihanyban.
. A IV. Károly király Tihanyi 0  szágos Emlékbizott

ság az idén aug. 15.-én is megrendezi kegyeletes 
emlékünnepé yét, amelynek sorrendje a következő: 
Reggel 6 órakor csendes misék, gyónás és áldo
zás a monostor templomában. Fél 11-től a nota- 
bilitisok és kir. fenségek fogadása a templom 
előtt. 11 órakor a templom tövében felállított tá
bori oltárnál dr. Rótt Nándor veszprémi megyés- 
püspbk főpapi étekes misét pontifikái. Há'om- 
negyed 12 kor, a tihanyi plébános vezetésével, ki
vonulás körmenetben a felszentelt IV. Ká oly király 
kálvá'iáhaz, ahol rövid ájtatosság a G ítgotáiá ', 
utána ünnepi szentbeszédet mond dr. Má'.y En- 
gelbert tihanyi apát, majd a nap jelentőségét mél
tatja és a IV. Károly király tihanyi kálvária emlék
táblánál koszorút helyez el gróf Csekonics Iván 
országgyűlési képviselő, ny. rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszter. Akik még koszorút kí
vánnak elhelyezni, szándékukat a titkársággal kö
zölni szíveskedjenek. Ezuttn innen bevonu ás kör
menetben, a Balaton melletti utón, a monostori 
templomba, amelynek falába helyezett hősi emlék
táblánál a bizott ág koszorút helyez el, a plébános 
pedig rövid ima után a megjelent hozzátartozókhoz 
rövid beszédet intéz.
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I s k o l a i
felszereléseket,

rajzszereket 
és füzeteket

FO D O R  F E R E N C
könyv, író és rajzszerkereskedósóben Veszprém

vásároljunk!
Rajzeszközökben és festékkészletekben, 

tolltartókban, iskolatáskákban 
rendkívül nagy a választék!

— Tem plom i hangverseny. Balatonalmá
diban, a Szent imre-templomban augusztus 17.-én 
esti 6 órakor templomi hangversenyt rendeznek, 
aminek műsora a következő: t. Szepesy—Konlor: 
Ének Szent Imréhez. Énekli Kolossváryné Knazo- 
viczky Anna, a székesfehérvári székesegyház éne
kesnője, kiséri Ákom Lajo3 orgonaművész. 2. Pá
ter Bangha Béla jézustársasági atya ünnepi be
széde. 3 Gaunod : Ave Mária, énekli Kolossváryné 
Knazoviczky Anna, kiséri Ákom Lajos. A hang
versenyre ezúton hivja meg az érdeklődőket a ba
latonalmádi kát. egyházközség vezetősége.

—■ Az enyingi főjegyző szolgálati ju b i
leum a. Enyingtől jelentik : Enying község elöl
járósága és lakóssága augusztus 7.-én, holnap va
sárnap méltó keretek közt fogja megünnepelni Tóth 
Jenőnek, a község főjegyzőjének negyedszázados 
jubileumát. Amint értesülünk, a 25 éves jubileu
mon megjelenik dr. Kenessey Pongrác, vármc 
gyénk főispánja is, aki enyingi főszolgabirósága 
alatt a legteljesebb megelégedéssel és megbecsü
léssel volt az érdemes főjegyző működése iránt.

— A gyerm ek o lthatatlan  vágya az anyai 
szeretet után boldoggá varázsolja két ember sor
sát, akik az élet árnyékos útjára tévedtek és az 
ut végén, — úgy látszott — ott várja őket a bol
dogtalanság. Courths Mahler .A kis házasság- 
szerző'-t úgy mondja el, hogy az olvasó szemé
ben állandóan ott csillog a meghatottság könnye. 
A Miliők Könyve egy-egy számának ára 20 fillér. 
Kapható mindenütt.

— Felsőkereskedelm i Iskola! tanulók 
tanulm ányi versenye. Az Országos Kereskedő 
és Iparos Szövete (OKISz) szeptemberben az 
1931—32. évben eretiségi vizsgálatot tett felső 
keiesk. iskolai tanulók részére a III. országos ta
nulmányi versenyéi rendezi. A tanulmányi verseny 
tárgyai: áruismeret, német nyelv, magyar levelezés, 
kereskedelmi számtan és gyorsírás. Gyorsirási tu
dásukról az első négy tárgy valamelyikében ver
senyzők is kötelesek számot adni.

— A zirci ap á tság  fönnállásának ju b i
leum a. Megittuk, hogy a zirci apátság fönnál á- 
sának 750 éves jubileumát nagyszabású egyházi 
ünnepségekkel fogja megünnepelni. A négynapos 
ünnepségek rendjét most tette közzé a zirci plébá
nia hivatal, amely a következő: Alig. IS. Este fél
7 ó. szentbeszéd, szentséges litánia körmenettel a 
Szent Bernárd oltárhoz. 8 ó. negyed órai haran
gozás. 19. in. Délután az uj Szt. György- (1926 
kg ), Szf. Adolf- (950 kg.) és a kistemplomi (100 
kg.) harang ünnepélyes behozatala az állomástól 
az apátsági egyház elé. Este 6 ó. az apátur a 
harangokat felszenteli és szenlbeszédet mond. Fél
8 ó. szentséges litánia, mint 18.-án. 8 ó. negyed 
órai harangozás. 20. dn. Szent István király ünnepe. 
Szentmisék fél 6-tól. 9 ó. szentbeszéd, apáti nagy
mise. D. u. 3 ó. ünnepélyes papi vecsernye. Este 
fél 8 ó. szentséges litánia, mint 18.-án. 8 ó. negyed 
órai harangozás, a Szent György-harang először 
szólal meg. 21.-én. Szent Bernárdnak, a mézesajku 
cisztercita apáinak ünnepe. Szentmisék fél 6-tól

9 ig. Gyóntatás lél 6-tól fél 9-ig. 9 ó. apáti nagy
mise. Körmenet az angolparki Szent Bernárd-szo- 
borhoz, ezen rendben: kereszt, szivgárdisták, egye
sületek zászlókkal, papság, hivatalok fejei, zarán
doklatok betűrendben. A szobornál szentbeszéd, 
ima. A körmenet visszatér a templomba, ahol szent
ségi áldás lesz. Fél 12 ó. szentmise. D. u. 3 ó. 
szentséges litánia, német szentbeszéd, Te Deum 
és apáti áldás. Aug. 21.-én reggel fél 6-tól fél 
9-ig állandóan 10 gyóntató áll rendelkezésre, a 
németnyelvüek a monostor földszinti folyosójának 
gyóntatószékeihez menjenek. Teljes búcsú nyer
hető.

— A Zsófia Oyerm ekszanatórlum  E gye
sület közgyűlése. Bpestről jelentik: A Zsófia 
Országos Gyerinekszanató.íum Egyesület évi ren
des közgyűlését B’latonszabadíban augusztus 14 .én 
délelőtt tartja meg. Megelőzőleg a hála-emlékpad 
elölt ünnepséget rendeznek, amelyet dr. Rótt 
Nándor veszprémi püspök, kormányzó-elnök nyit 
meg. Dr. Pakots József országgyűlési képviselő 
ünnepi beszédei, Józan Miklós unitárius h. püspök 
imát mond. Ezután felavatják Fodor Oszkár dr. 
főigazgató szobrát. A közgyűlésen a különböző 
adminisztra''v és gazdasági ügyeket tárgyalják meg, 
majd Sülé Antal, az egyesület elnöke tart előadást.

— A debrecen i egyetem  p ro d ék in ja . A 
vallás- és közokt. miniszter az 1932—33. tanév 
tartamára dr. Bélák Sándor ny. r. tanárnak a deb
receni Tisza István Tudományegyetem orvostudo
mányi kara prodékánjává történt megválasztá
sát jóváhagyólag tudomásulvette és megerősitette. 
A kiváló orvosprofesszor fivére dr. Bélák Imre 
veszprémvármegyei tiszti főorvosnak.

— Áthelyezések a  MÁV-nál. A MÁV igaz
gatósága Szűcs József főmérnököt Siófokról Cell- 
dömölkre. Horváth János pályafelvigyázót pedig 
Celldömölkről Mezőlakra helyezte át.

— Szerelm i regény a Nyit heti regénynek 
cime. írója a fiatal ujrágiró: Lukács István, aki
nek első regényét szintén a Nyíl hozta. Uj regé
nyének témája és megírási módja éppoly eredeti, 
mint az elsőé. A Szerelmi regény egy gúnyos gri
masz : megnevettetni akarja az olvasót, bár az néha 
gondolkodóba esik, vájjon nevetni kell-e azo,,, 
amiről a szerző mókázik, avagy komolyan venni 
és elgondolkodni fölötte.

— Az o lasz avángárdisták  fo gad ta tása  
Ju táson . Az clasz nemzet iránt érzett magyar 
rokonszenvnek impozáns megnyilvánulása vuit 
kedden a Magyarországról hazatérő 800 olasz 
avángárdistának a zászlódiszk: öltözött Veszprém- 
KUlsöpályaudvaron végbement lelkes fogadtatása, 
aminek hirtelen s mégis kiváló ügyességgel történt 
megrendezése Veszprém város vezetőségének az 
érdeme. Veszprémből a mintegyezerfőnyi közönséget 
külön vonat vitte a Külsőpályaudvarra, s megjelen
tek a fogadtatáson az egyházi, polgári és katonai 
notabilitások is dr. Rótt Nándor megyéspüspök
kel,dr. Kenessey Pongrác főispánnal és vitéz Székely 
János alezr., zászlóaljparancsnokkal az élükön. Az 
olasz balillák hosszú kocsisorral és két mozdony
nyal befutó külön vonalát az egybegyűltek riadó 
éljenzése s a veszprémi Levente Zenekar által ját
szott induló, majd az olasz himnusz hangjai fc 
gadlák, azután a királydijas Veszprémi Dalegyesü-

Arany- és ezüst-
pénzeket

legmagasabb áron vesz

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém .

let zenditett rá a „Nem, nem, soha* c. irredenta 
dalra. Az olasz ifjakat Rótt Nándor meg/éBpflspök 
olasz nyelven üdvözölte és szárnyaló gondolatok
kal tolmácsolta a magyarság meleg baráti szele
teiét és megbecsülését a fasizmus által ujjászü'e- 
tett hatalmas olasz nemzet iránt. Lamperth Imre 
cipészmester, aki olasz hadifogoly volt, ugyancsak 
olasz nyelven a veszprémi iparosság nevében mon
dott lendületes üdvözlő beszédet. Az olaszok ré
széről Oxtlia ezredes, olasz katonai attasé vála
szolt meleg érzéssel. Totth Ildikó a veszprémi 
lányok képviseletében gyönyörű piros-fehér szek- 
fücsokorral kedveskedett az otasz ifjak vezetőjéneic. 
Ezutín a város áldozatkészsége szeizett örömei 
sóskiflivel é3 málnafröccsel a napbarnitott ifjak
nak. A vonat indu’ásáig a Veszprémi Dalegyesület 
Gaal Sándor, éa a Levente Zenekar Farkas Ernő 
karnagyok vezényletével fölváltva szép ének-, illetve 
zeneszámokat adott elő, végül a lelkes éljenzés 
között kigördülő vonat egy induló hangjai mellett 
kezdte meg útját Szombathely felé.

— M agyarul beszélő és énekelő film a
Csókolj meg édes!, amely szombat és vasárnap 
kerül a mozgóképszínházban bemutatásra. Szer
dán - csütörtökön a nagy filmek kiválóbbja: .1 
borneoi maharadsza lesz műsoron filléres előadásban

— Fontharcos ünnepségek G yőrött. Győr 
röl jelentik: Az Országos Frontharcos Szö.etség 
Győrött augusztus 14. és 15.-én frontharcos ünnep
ségeket rendez, ami iránt nemcsak Dunántúlról, 
hanem az egész országból igen nagy az érdeklő
dés. Kiemelkedő események lesznek 14.-én a győri 
frontharcos otíhonavatás, a hősök örökmécsesének 
meggyújtása, néhai József kir. herceg szobrának 
leleplezése, monstre cigányltangverseny, Velencéi 
est a Rábán, hárfa-, cello-, fuvolaművészek hang
versenye stb. 15.-én lesz a „Dunántúli fronthar
cos nagygyűlés" és népünnepély. A lacikonyhákon 
egy ebéd : leves, sült és tészta 60 fillér. Érdeklő
dőknek a győri frontharcos iroda: III., Sopron-ut 
38—40. ad felvilágosítást és gondoskodik kedvez
ményes jegyekről.

— Éjjeli távbeszélő- és  táv lrószo lgála t 
V eszprém ben. Legutóbb röviden jelentettük, hogy 
Veszprém városban éjjeli távbeszélő- és távíró- 
szolgálatot rendszeresítenek. Az erre vonatkozó 
tárgyalásokat a várossal — Kőszegi István pósta- 
főnökhelyeltes meleg közvetitésa mellett — Ma- 
hatschek Alfréd, a soproni póstaigazgatóságtól 
ideérkezeit póslafőfelügyelő folytatta le, aki a város 
érdekei iránt hálára kötelező jóakaratot tanuiitotc. 
Az éjjeli távbeszélő szolgálat augusztus 1.-én, 
három havi próbaidőre, életbe is lépett, aminek 
méltányos költségeit a város és néhány környék
beli nagyobb iparvállalat vállalta. Viszont a város 
most nem fizeti az eddigi dijat a tűzoltósággal é t  
rendőrséggel való éjjeli összekötletésért. Ha a próba 
kifizeti magát, a pósta, a város stb garanciájának 
mellőzés ível, állandóan rendszeresíti az éjjeli tele
fonszolgálatot, ami nagy lendületei adhat Veszprém 
modernné fejlődésének. Ezenkívül köz- és tűzbiz
tonsági szempontból is nagy lépést jeleni, mert 
akár tűz, akár hirtelen rosszutlét esetén nyomhat
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éitesithetők a tűzoltók vagy a mentők. Az éjjeli 
telefonozáson kivül aug. 1 .-tői este 9 óra után 
is lehet táviratot föladni vagy a postai fülkéből 
telefonozni, ha a föpósta főkapuján becsengetnek. 
A távbeszélő előfizetők távirataikat telefonon is 
bemondhatják. Este 7 óra után a rendes távbeszélő 
tarifa felét számítja a pósta. Ezzel szemben csak 
azokat a táviratokat kézbesítik, amelyek .éjjel is 
kézbesítendő* jelzéssel érkeznek.

— M úzeum látogatók figyelmébe. Félre
értések elkerülése céljából közli a muzeum veze
tősége, hogy hétköznapokon a muzeum csak sze- 
mélyenkinti 40 fillér belépődíj mellett tekinthető 
meg. Legalább 10 tagol meghaladó csopoit ré
szére, ha eziránt a muzeum igazgatóságával elő. 
zetes megállapodás történt, féláru kedvezmény 
engedélyezhető. Díjmentesen léphetnek be, tanáraik 
vezetése alatt, tanulmányi látogatást levő tanulók és 
egyetemi hallgatók, valamint tudományos kutatást 
végző, kellőleg igazolt tanárok és múzeumi szak
tisztviselők. A kedvezményes és díjmentes látoga
tásra azonban legalább 8 —10 nappal előbb írásban 
engedélyt kell kérni.

— Hugh Conw ay: A Hamis önvád. Ho
gyan ébreszt fel a sors botor álmából egy megté
vedt nőt, hogy végre hosszú gyötrődések után 
megtalálja az igazi boldogságot. A .Hamis önvád* 
a Mindenki Könyve sorozatában jelent meg, ára 
30 fillér, kapható mindenütt.

— P ostaau tóbusz jára t az alm ádi s trand 
fürdőig. A veszprémi postafőnökség közli, hogy 
julius 30.-tól kezdve a Balatonalmádiba menő 
postaautóbuszjárat az utasokat a strandfürdőig le
viszi. Visszafelé azonban menetrendszerűen a vas
útállomástól indul.

— G yerm eknyaraltatás  a  Balatonnál és 
a  B akonyban. Bpestről jelentik: A Zsófia Gyer- 
mekszanatórinm Egyesület balatoni szanatóriumaiba 
megérkeztek az első lakók. Dr. Fodor Oszkár 
egészségügyi főtanácsos, főigazgató személyes fel
ügyelete alatt a balatonszabadi szanatóriumban 
1150, az almádi szanatóriumban 317 bpesti gyér- 
meket helyeztek el. Ezenkívül a hűvösvölgyi gyer
mekszanatóriumban is újabban 150 apróság kapott 
helyet Ezévi :n a Zsófia egyesület összesen 3150 
gyermek nyaraltatásáról gondoskodott, kizárólag 
társadalmi és külvilági segítségből. — Az 0 ,iz . 
Gyermekvédő Liga pedig, amely az idén 3000 
szegény pesti gyermeket nyaraltat, legutóbb a Ba
konyban levő Farkasgyepün helyezett el egv 
leányka-csoportot, akik a nyár végéig részesülnek 
a liganyaraltatás áldásaiban.

— N y á r i m u ln te á g o k ra  la m p io n o k , k o n -  
fo tt l , a z o r p o n lln ,  v ilá g p o a ta  le v e le z ő la p o k , v a 
la m in t  p la k á t o k , o a z t á c á d u lá k  a  m e g re n d e lé s  
n a p já n  a z á l l l t t a t n a k  F o d o r  F e r e n c  p a p ir á r u -  
h á z a  é a  k ö n y v n y o m d á ja  á lt a l  V a a z p ré m .

— T alá ltak  Veszprémben, julius 25.-én az 
utcán 1 drb. férfi kalapot. Igazolt tulajdonosa a 
rendőrkapitányságnál átveheti.

— Szerencsétlen esések. Pópától jelentik: 
Pápasalamon község határában Farkasdy Lajosné a 
mezőről hazafelé menet megbotlott, elesett s egy 
éles kődarab bal lábát 12 cm. hosszúságban fel- 
hasította.-UgyancsakPápasalamon községben Cseh 
Mihályné egy 4 méter magas meggyfáról esett le 
és olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy még 
mindig ágyban fekvő beteg. — Fábián Ferenc 18 
hónapos fiúcska, Fábián pápai tűzoltónak a fia 
pedig mig édesanyja testvérkéjével foglalkozott, 
felmászott a padlásra s onnan leesett. Súlyos ko
ponyaalapi törést szenvedett.

_  A cirkusz és a  cigányok. .Kaphatnék 
kérem egy albérleti szobát?* — hallatszik százak 
szájából, ha egy cirkusz egy városba érkezik. 
„Nem, nemi Talán a szomszéd házban." Cigányok, 
gondolják legtöbben. Egy előítélet a XIX. század
ban Ki gondolt már arra, m ik o r a cirkusz egyik 
városból a másikba költözik, hogy milyen fárad
ságos és életveszélyes munkájuk van az artisták
nak. Mindennap tartanak előadást, hiszen a cir
kuszvárost 3 óra alatt le és 6 óra alatt felépíte
nek s ez szenzációs teljesítmény. És ebben a ha
talmas munkában részt vesznek az artisták is. 
Hogy a mai viszonyok között egy cirkuszt, mint 
pl. Gleich óriáscirkuszát fenntaitlani tudni lehet, 
séges legyen, ehhez a legtökéletesebb munkaerők
nek a legprezizebb munkájukkal kell részt venni. 
Ezek a szorgalmas artisták éjjel-nappal küzdenek 
a létükéit, sikerükért. Nincs ünnepnapjuk, nincs 
vasárnapjuk. Beutazzák az egész világot és ha 
megkérdezik tőlük, hogy ismerik-e Milánót, Párisi, 
Newyorkot, Moszkvát ? — azt felelik, hogy „igen*. 
De ha megkérdezik, hogy hogy néz ki a város, 
akkor arra már nem fognak tudni felelni. Reggel
től estig dolgozniok kell, éjjel pedig alszanak, hogy 
másnapra erőtjgyűjthassenek. Így bármely városban 
csak a cirkuszvárost láthatják. Tehát félre a előíté
lettel. Hiszen ők szorgalmas, becsületes emberek. 
Aki nem hinné el, nézze meg őket Gleich óriás- 
cirkuszában. Az óriásvállalkozás néhány napig vá
rosunkban is vendégszerepei. 210

— H alálos elgázolás. Pápáról jelentik: A 
borsosgyőri ujmajorban a Kéttornyulak felől jövő 
egyik lóré Németh István gazd. cseléd Imre nevű 
kisgyermekét halálra gázolta. A vizsgálatot meg
indították.

— E llesett p á rbeszéd . — Szervusz M iklós! 
Egy órája figyellek és nem tudom megérteni, hogy 
miéit sétálsz ilyen gondterhes arccal... — Hagyd 
öregem, nagy bajban vagyok. Újságolvasás köz
ben összevesztem a feleségemmel valami csekély
ségen és most azon töröm a fejemet, hogyan bi
zonyítsam be igazamat. — Talán egy lexikon
nal... — Ez jó gondolat! De honnan kerítsek 
elő lexikont? — Vedd meg Tolnai Világlexikonál. 
Havi 2 P-ős részletre is megkapod.

— K ifosztották a  pápai Izraelita  tem plo
mot. Vasárnap éjjel ismeretlen tettesek behatoltak 
a pápai izraelita templom emeleti erkélyére, innen 
pedig kötélhágcsón ereszkedtek le a templomba. 
Feltörték a falban levő perselyt és annak tartal
mát, mintegy 300 P-t elraboltak. A rendőrség nagy 
apparátussal nyomoz.

— Elveszett julius 24.-én Veszprémben, a 
Kossuth Lajos-utcán 1 drb., Strommerné szül. Szá
lai Amália névre kiállított cselédkönyv. Megtaláló 
a rendőrkapitányságnál szolgáltassa be.

— Táncm ulatságok az  egyesü letekben . 
Ahogyan már megírtuk, Homoky Béla rendőrtaná
csos, fölkérte lapunkat a belügyminiszter körren
deletének közlésére, amely a következőket tartal
mazza : A belügyminiszter hivatkozik hivatali elődje 
körrendeletére, amely szerint egyesületek és klubok, 
amennyiben erre alapszabályaik módot nyújtanak, 
egyesületi (klub) helyiségükben, kizárólag tagjaik 
és ezek legközelebbi hozzátartozói részére, külön 
rendőrhatósági engedély nélkül rendezhetnek ugyan
u. n. „rögtönzö't* 'áncol, de azért dijat semmiféle 
címen nem szedhetnek. E rendelkezés ellenére 
több oldalról érkezett hozzá panasz, hogy egyes 
klubok stb. helyiségeikben engedély nélkül rend
szeresen táncmulatságokat, tánccal egybekötött tea- 
délu'ánokat s műsoros estéket rendeznek, amelye
ken burkolt belépődíj (kötelező fogyasztás, ruhatári 
díj stb.) megfizetése ellenében bárki részt vehet. 
Ezzel nemcsak a táncmestereket, a mulató és szó
rakozóhelyek tulajdonosait, hanem az államkincs
tárt is megkárosítják, mert szabálytalan módon, 
mindennemű illeték megfizetése alól mentesülnek. 
Ha tehát egyesület, klub, kaszinó, bárminő dij sze
dése mellett, bárki részére táncmulatságot, lánccal 
egybekötöd teadéiutánt rendez, erre az elsőfokú 
rendőrhalóságiól engedélyt kell kérnie. Arról is 
tudomást szerzett a miniszter, hogy egyes rendőr- 
hatóságok kávéházi és éttermi üzemek külön he
lyiségeiben táncmulatság, illetőleg tánccal egybe
kötött alkalmi összejövetelre a kávéház 8 illetve 
étterem tulajdonosok részére is adnak engedély', 
hololt ily helyiségekben csak egyesület, vagv más 
zártkörű társaság részére szabad adni. — A ren
dőrtanácsos fölhívja az egyesületek és kaszinók 
figyelmét, hogy a miniszteri rendelethez szigorúan 
alkalmazkodjanak, mert ellenkező esetben megtor
lással lesz kénytelen élni.

Érett
s á rg a b a ra c k o t

szeszfőzési célra 
v á s á r o lu n k !  s

STEINER JÓNÁS ÉS FIAI
K özponti Szeszfőzde, V eszprém .

— Akiknek a  szívműködése rendetlen,
erőlködés nélkül úgy érhetnek el könnyű széke
lést, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak 
egy kis pohár természetes „Ferenc József* ke- 
serflvizet. Szivszakorvosok megállapították, hogy a 
Ferenc József-víz szivelzsirosodásnál és billentyű- 
hibáknál is enyhén, biztosan és mindig kellemesen 
hat. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerüzletekben kapható. t

— Lecsapolták a zirci apátsági angol
kert tavát. Zircről jelentik: A zirci apátság gyö
nyörű angolkertjében levő tavat lecsapolták. Az 
évtizedek óta összegyülemlett, már félmélernél is 
vastagabb iszaprétegét jász kubikusok hangyaszor
galommal hordják ki a tó medréből. A mintegy 
6000 kocsi rakományra teltető iszapréteget két hé
ten belül elszállítják.

— A körfűrész összeroncsolta a kezét
Pápától jelentik: Borbély László vaszari críplö- 
gépmunkás a körfűrészen fát aprított. Bal keze- 
feje a fűrész alá kerül s az annyira összeroncsol1' 
hogy amputálni kellett.

— Tűz. Hélfőn éjjel 1 órajlájban eddig is
meretlen okból kigyullad! Nőé András Veszprém'' 
kisgazdának a Temetőhegyen levő háza és a benne 
elhelyezett nagyobbmennyiségü takarmánnyal együl. 
elégett. A gazdasági épületek : paj'a stb. megmen • 
lése a gyorsan kivonult, kitünően szervezett tűz
oltóink érdeme. A kár mintegy 3000 P, ami biz
tosítás révén részben meglétül.

— Ok nélkül bicskázott. Pápán, a Land- 
mayer-féle vendéglő előtt Tóth István földműves 
előzetes szóváltás nélkül rátámadt Gróf János k 
művesre és előkapva kését, ötször fejb.’szurta. A 
szerencsétlen embert életveszélyes állapotban az 
Irgalmasok kórházába szállították, Tóthot pedig 
letartóztatták.

— Uj cigaretta. A dohányjövedék uj ciga
rettát hozott ismét forgalomba Délibáb néven. Az 
uj cigaretta szopókás és darabja 2 fillér.

— A francia Riviérán játszódik le Peter 
Chance: „Tóm Winslov bűne* c, izgalmas bűn
ügyi regénye, amelynek középpontjában egy ra
gyogó szépségű fiatal lány áll és Tyll, a francia 
detektív. Dúsgazdag, idősebb hölgyet gyilkolnak 
meg egy spiritiszta szeánszon s a nyomozás so
rán egymást kergetik a megdöbbentő és fordula
tos események. A Milliók Könyve legújabb száma 
ára 20 fillér. Kapható mindenütt.

— Előkelő ismerőseivel szélhámoskodott. 
Hörnyéki Katalin szakálhőgyészi születésű, rovott- 
multu leány Veszprémben helybeli előkelőség ro
konának adva ki magát, több helyen pénzt és 
egyéb értéktárgyakat csalt ki. A fegyházviselt szél- 
hámosnő ellen a rendőrség az eljárást megindította.

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

— A mozi műsora. Ma szombaton (6.) és 
vasárnap (7.) a magyar filmgyártás újabb büsz
kesége : „Csókolj meg édes!“ c. zenés és énekes 
vígjáték. Magyar beszéd, magyar ének. Itták Ernőd 
Tamás, Harsányi Zsolt és Vadnay László, zenéjét 
Bzerzelte dr. Sándor Jenő. Főszereplői: Rózsahegyi 
Kálmán, Somogyi Erzsi, Rőkk Marika, Ráday Imre, 
Vaszary Piri, Mály Gerő, Gárdonyi Lajos, Borosa 
Géza, Gózon Gyula, Páger Antal, Gyergyai Ist
ván és Dajbukát Ilona. Három kedves, derűs tör
ténet egvbefűzve, muLlságos és szórakoztató volta 
igazolják a közönség nagy érdeklődését. Előzőleg 
kiegészítő és hangos Magyar Világhiradó. Az elő 
adások szombaton 7 és 9, vasárnap d. u 4, este
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fél 7 és 9 órakor kezdődnek. — Szerdán (10.) és 
csütörtökön (11.) reprizben „A borneoi maharadzsa" 
filléres előadásban. Ez az uj „Hindu síremlék* 
bővelkedik az expediciós filmek csodáival. Rend
kívül érdekes egy tűzhányó kitörése, amelynek lá
vája elönti a maharadzsa palotáját. Az izgalmak
ban is bővelkedő film főszereplői: Ro3e Hobart, 
Charles Bickford, Georges Renavent és Lupita 
Tovar. Szerdán 3 előadás: 4, 7 és 9, csütöitökön 
7 és 9 órakor.

s

GLEICH
— M egrugta a  16. AlsógOrzsSny határában 

Talabir József kocsist a ló arcán és mellén úgy 
megrugta, hogy kórházba kelleti szállítani.

a  k e r e k e k e n  g ö r d ü lő  v á r o s ,  
a  n e m z e t k ö z i  A r i á s ó i r k u s z .

A nemzetközi sajtó egyhangú megállapításai:

KÖZGAZDASÁG.
„N e  p o c sé k o ljá k  el b ú zá ju k at  

a  g a z d á k !“
A földm űvelési m in iszter figyelm eztetése a 

törvényhatóságokhoz.
A földmüvelésiügyi miniszter leíratott intézett 

az ország törvényhatóságaihoz, amelyben többek 
között a kővetkezőket m ondja:

— Az elemi csapások, elsősorben a rozsda 
által az ország búzatermésében okozott nagymér
tékű károsodások — amint arról már több oldal
ról értesültem — sok helyen arra indít)t<ák a kö
zönséget, hogy az úgy mennyiségileg, mint főképen 
minőségileg gyenge búzatermést takarmányozási 
célokra h .sználja föl. A buratermés nemcsak ná
lunk, hanem az összes környező ál amokban is 
erősen alatta maradt a várakozásnak és az utóbbi 
évek átlagának. Ez a körülmény a magyar búza 
iránt való keresletet az európai piacokon jelenté
kenyen fokozni fogja, amint azt a külföldről most 
már jelentkező érdeklődések igazolják. Kétségtelen 
tehát, hogy a búzaexport kilátásai erősen megja
vulnak, miért is rendkívül fontossággal bir az, 
hogy a gazdaközönség a búzát el ne pocsékolja 
s  ne használja föl nem helytálló célokra Különös 
nyomatékkai fölkérem, hogy minden rendelkezésre 
álló eszközzel és alkalommal a fentiekről a gazda
társadalmat megfelelően és késedelem nélkül ok
tassa ki és figyelmeztesse arra, hogy a gazda úgy 
az ország, mint a saját é dekei ellen is vét, ha 
búzatermesének fölhasználása körül nem jár el a 
legnagyobb körül ekintissel, takarékossággal és a 
búzái, amely esetleg minőségileg nem egészen 
megfelelő, takarmányozás céljára fölhasználja.

* T ovábbra  is b iztatók a szőlők te rm é s 
kilátásai. Galamb István, a veszprémi kerület sző
lészeti és borászati felügyelőjének augusztusi je
lentése szerint a szőlő* további fejlődése jónjk 
mondható. A tartós melegben, különösen a köves, 
meleg fekvésekben, a leveleken perzselési jelensé
gek mutitkoznak, a fürtök pedig, az eső binylése 
következtében, megálltak fejlődésükben. Az egyes 
vidékeken pár hete fellépett gombabetegségek is 
megálliak. A korábban érő szőlőfajták mar világo
sodnak, s ít  már érett fürtök is akadnak. A szőlő- 
moly második generációjának rajzása kiterjedtebb 
mé. tőkben volt megfigyelhető. A terméskil slások 
továbbra is biztatók és közepes termést ígérnek. 
A botárakban változás nincs, a borkészletek h Jyenkint 
fogyóban vannak. A borkereslet továbbrais lanyha.

* O rszágos K ereskedő Kongresszus D eb
recenben . Bpeströl jelentik: Az OMKE felhívá
sára a vidék kereskedelmi testületéi országos é '-  
tekezletre gyűlnek Debrecenbe augusztus 14.-én 
és 15.-én. Az é tekezlet a vidék egész kereskedel 
mének impozáns seregszemléje tesz, amelyen a 
kereskedelem összes egyetemes proaé.niit meg 
fogják tárgyalni, különös tekintettel a vidék spe
ciális kívánságaira. A tárgysorozat a következő: 
1. Magyarország kereskedelempolitikai helyzete és 
a kereskedelem. 2. A túladóztatás következményei.
3. A mezőgazdaságnak juttatott kedvezméiyek és 
a kereskedelem. 4. A kereskedelem kikapcsoá ára 
irányuló törekvések. 5. A kereskedelem szociális 
terhei. 6. A kereskedelem hitelproblemá1. 7. A 
kereskedelem közlekedési kívánságai. 8 A keres
kedelem egységes szervezése és a kereskedői ön
segély kiépítése. 9. A kartelkérdés és a fogyasztás 
válsága. 10. Az üzletbérkérdés é3 a kereskedelmi 
tulajdon védelme. 11. A kiárusítások, a végeladá
sok rendezése, a tisztességtelen verseny, védjegyes 
áruk árvédelme. 12. A kereskedelem és a köz
igazgatás. A kereskedelmi testületek delegátusok 
utján vesznekjrészt az országos értekezleten. Az 
OMKE-nél ezideig több, mint 150 ddegitust jelen-
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és a küszöbön álló vendégjátéka a legnagyobb esemény. A rendkívül érdekes és 
pompás előadások mindent felülmúlnak, ami ezen a téren eddig nyújtható volt. 
tudományos alapokra építette fel óriáscirkuszát. Mindennap az óriási sátorváros lá
togatóinak ezreit hozza elragadtatásba az állatok lélektani idomitása, a válogatott 
művészek szenzációs mutatványai, a táncosnők graciozitása.
kétségtelenül a legjobb és legnagyobb cirkusz. A fellelkesült közönség rendkívüli 
tetszésnyilvánítása kidomborítja azt a hírnevet, mely jöttét mindig megelőzi, 
a hamisítatlan, valódi cirkuszmutatványokat adja elő, uj formában, 62 méter átmé
rőjű óriási arénájában. A cirkuszsátorban 12.0C3 néző foglalhat helyet, mert a Gleich 
cirkuszban csak ülőhelyek vannak. Ennek ellenére mind a 12.( X) néző olcsón kaphat 
k é n y e lm e s  ülőhelyet.
komplett állatsereglettel jön, melyben a legszebb válogatott példányok talál
hatók.
e lső  e lő a d á sa  V e szp ré m b e n  szo m b a té n , aug . 
13.-án pontosan  e ste  8  ó ra k o r  le s z  a  B ú za p ia co n  
c s a k  3 é s  fé l nap ig  m a ra d  V e s z p r é m b e n .
szombaton, augusztus 13.-án egy előadást tart este 8-kor. Vasárnap, augusztus 14.- 
től kezdve azonban naponta
két e lő a d á s
lesz d. u 3-kor és este 8-kor. A délutáni előadáson teljes esti műsor kerül színre. 
Munkanélküliek, rokkantak és nyugdíjasok délután felárat fizetnek. Gyermekek 
minden előadást fféléru  je g g y e l tekinthetnek meg.
Ing yen z e n e k a r i  h a n g v e rs e n y  a cirkusz előtt 11—12-ig, 2 -3 -ig  és este 7—8-ig. 
Az llatsereglet megtekintése naponta 9—18 óráig.
Szombattól, augusztus 13.-tól kezdve a cirkusz pénztárai reggel 9-től kezdve meg
szakítás nélkül nyitva vannak. Elővétel F o d o r  Ferenc könyvkereskedésében, Szabad
ság-tér 3. Telefon 54.

tet ek be az ország minden részéből. Az OMKE 
az álamvasutik utján rendkívüli menetdijkedvez- 
ményt biztosított a delegá usok számára éspedig : 
akik közveilen csatlakozással rendelkeznek Deb
recenbe, augusztus 13-tól 16. ig, azoknak akik 
csak Budapesten keresztül utazhatnak, 12 tői 17.-ig 
Boestig és vissza 33 %-ot, Bpesltől Debrecenig 
50% -os fél III. o. kedvezményt.

Mária, Majthényi Györgv; cikkeket: Ámon Vilmosné, 
Fligel József, P. Jankó Brezovay Ilona, Mészáros 
Jolán, dr. Csaba Margit, Kereszty Kornélia. A ren
des rovatok a szokott érdekes tattalommal bővítik 
a lapot, amelynek ez a száma is gazdagon illusz
trált. Előfizetés egész évre 4 P. Megrendelhető 
Bpest. VII., Rózsa-utca 23. Az egészéves előfize
tők részt vesznek az agárdi telek sorsolásában.

IRODALOM és M ŰVÉSZET.
(K öviiletvadásznők.) A paleontategia, az ős 

élettudomány művelői között is sok kiváló női 
:udós van. Ezeknek szerepét, munkálkodását is
merteti dr. Lambrecht Kálmán egyet, tanár tanul
mányában. amely az Uj Idők ben jelent meg. 
Herczeg Ferenc hosszabb elbeszé'ésének folytatása, 
Komáromi János, Bognár Anna és Pásztor József 
elbeszélését, Hirsányi Zsolt regényfolytatása, 
Bokor Malvin könyvismertetése, Georges Ducha- 
mol kis novellája, Varga Lajos és Falu Tamás 
versei gazdagítják Herczeg Ferenc szépirodalmi 
hetilapját, amelyet még Ebeczki György cikke, 
Komlós György londoni levele, Pólya Tibor és 
Mühlbeck Kátoly rajzai, Dulovits Jenő művészi 
fényképei tesznek váliozatossá a kedvelt rovatokon 
kívül. Az Uj Idők kiadóhivatala: Bpest, VI, An- 
drássv-ul 16. bárkinek küld díjtalan mutatványszá
mot. Előfizetés negyedévre6*40 P, egyes szám 50 Ml. 
zetesi ára negyedévre 6 50, lisztviselőknek 4’50 P. 
Szerkeszt áségéi kiadóhivatal: Bpest. VII.,Rózsa-u,23.

(Napkelet.) A Napkelet augusztusi számlá
nak vezet) h 1/én Háry Eleika irt hosszabb em
lékezést a Giribaldi alatt harcolt erdélyi hősökről. 
Bá ó Wesselényi Miklós Metternich politikájának 
tört ént Imi lélektanával foglalkozik, Fábián István 
az arisztokrácia újraértékelő érőt cikket, Koszó Já
nos Busch Vilmos német humoristáról emlékezést 
irt Horvát Henrik Pirandello-forditási közöl. Aszép- 
trodilmi részben Bílky György regényfolytatásán 
kivül, Mécs László, Kiss Ernő, Nagy Méda é3 Jé- 
kely Zoltán verseit, a rovatokben Németh Antal, 
Kardos Artúr, Juhász Géza, Juhász Margit, Sza- 
káts László, Joó Tibor, Molnár Kálmán stb. írását 
találjuk. To/may Cecil előkelő folyóiratának előfi-

(A M agyar Asszony) augusztusi számába 
Tormay Cecil irt „Laussane?" cim alatt mélyér- 
telmü szózatot. Verseket ittak: ölbey Irén, Vorák 
József, Pándy Hjelt Kálmán; novellákat: Pataky

(M űkedvelő Szín játszók Lapja.) Révay 
Ferenc szerkesztésében kéihetenkint jelenik meg a 
Műkedvelő Színjátszók Lapja, amely a második 
évfolyamát éli. Az igen ügyesen és változatosan 
szerkesztett folyóirat nagy szolgálatokat tesz a mű 
kedvelő színjátéknak s igy nagyfontosságu szerepe 
van a népművelés előmozdítása terén is. A lap 
megrendelhető a kiadóhivatalban : Bpest, VIII. 
Sándor-u. 17., ahol a szerkesztősége is van.

(Színészet Z irc en ) Zircről jelentik: Bállá 
Dénes színigazgató előadásait, a kát. Legényegy
let színháztermében, kedden, jól szervezet színtár
sulatával, a „Maya* operettel megkezdett2.

(Szín igazgató i engedélyek  a  vidéken.) A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter réndeletben ér
tesítette a törvényhatóságokat és rendőrhatóságo
kat azokról a játszási engedélyekről, amiket 1932. 
szeptember l- tő i 1933. augusztus 31.-tg terjedő 
érvénnyel a vidéki szinigszgatóknak adott ki. Ezek 
között Veszprémvármegyében a következő szín
igazgatók kaptak engedélyt: Darvas Ernő : Siófok, 
Deák Lőrinc: Pápa, Sziklay Jenő: Veszpiém. Ifj. 
Déri Béla drámai staggione jársulata pedig az 
égés* ország területére 18 napos vendégjátékra 
kapott engedélyt. A rendelet értelmében műiden 
más, a miniszter által közreadott névsorban nem 
szereplő színtársulat részére a játékengedélyt meg 
kell tagadni.

Értesítem igen tisztelt megrendelőimet, hogy

e s e rn y ő ja Y i tó  m ű h e ly e m e t
K ö k é p -n tc a  I I . szám  a lá  h e lye zte m  á t.

Mindenféle javításokat, átalakításokat és át
húzásokat jutányos áron készítek.

Lőwinger József
214 esernyő  készítő.

B o ro tv á s  p a sz tilla  a  leg m a k a csa b b  fe j fá já s t  i s  e lm u la sz tja .



6. (XXXIV. LVII—31 .szám ) VESZPREMVARMEGYE 1932. augusztus 7.

Kiadó
bárm ily en  ip aro sn ak  m egfelelő tág a s

m ű h e ly , ra k tá rra l.
Egy vagy két autó számára 

vízvezetékkel ellátott
K é ts z o b á s , e lő sz o b á s  é p ü le tré sz

lakásnak vagy Irodának, telefonnal.
Bán Károly oki. építészmérnök, Horthy H ik lós-n . 24 .
196 Telefon 152.

Anyakönyv.
Születés : Panyi József szabó-s. és Lukacsics Gizella 

f 'i  Lajos, rk. — Kása Sándor napsz. és Tausz Terézia fia 
Imre, rk. — Katus Ferenc borbély és Schwarcz Katalin fia 
halva született. — Nagv Pál molnár-s. és Eisenberger Anna 
leánya Anna, rk Szerencsés Károly kereskedö-s. és 
Szöllösy Rozália fia Károly Ödön, rk. Piánk Mihály 
l.ömi/es-s. és Fischl Mária fia Mihály József, rk. Gyö- 
tnörei Antal napsz. és Kanos Hermina fia Antal, rk. — 
Molnár István napsz. és Patai Rozália fia halva született. 
— Tölli Dezső napsz. és Török Erzsébet leánya Erzsébet, rk.

Halálozás Baranyai József földm. 87 é., rk. — Mol
nár József kömüves-s. 84 é., r.k — Káipáthy Ján o s máv 
főszertárnok 51 é., r. k. — Rcider Józsefné Brenncr Er
zsébet GO é., r. k. — Lecouve Lajosné Xeravits Anna 57 
é., r. k. — Kovács Ferenc 3 h., r. k - Varga Irén 10 h., 
ág. h. ev. Veress Katalin 3 h., r. k. — Veress Ilona 3 
h., r. k. — Koltai Ilona 3 h., r. k.

Házasság: Fébert Lajos napsz. és Rozner Rozália 
r. k. — Szécsi Elemér műsz. tiszt, és Becker Ilona r. k.

618—1932. szám.

T E S T E D Z É S .
L a b d a rú g á s .

A VTC első osztályú mérkőzését játszotta a 
Zalaegerszegi MOVE-val és 3 :0  (2 :0 )  arányban 
győzött. Az elsőosztályban való maradás gondola
tától fűtött lelkes VTC győzelme megérdemelt, 
azonban a mutatott játéka messze van még a régi 
formájától, ami jellemezte eddig is a VTC játékát. 
A zalaegerszegi csapat idegen környezetben nem 
tudta rendes formáját kijátszani s egyes játékosai
nak indiszponáltsága is nagy mértékben hozzá
járult súlyos vereségükhöz. Gólszerzők: Molnár 
2. és Láng. Biró: Koch.

A Move VSE csapata Pápán a Kinizsitől 
súlyos, 5 :0  (4 :0 )  arányú vereséget szenvedett ba
rátságos mérkőzésen. Az egész szezont pihenés 
nélkül végigjátszó, fáradt MOVE ily nagyarányú 
veresége is meglepetésként hatott a tartalékos 
Kinizsivel szemben. Biró: Mikóczy.

A Move VSE II. csapata Várpalotán az Unió
tól szenvedett 4 :0  (2 :0) arányú vereséget. Az uj 
lutékosokkal felfrissített Unió győzelme az unot
tan játszó Moveval szemben megérdemelt. Biró: 
Vadász.

A zirci és a rédei ifjúság vasárnap verseny
zett a zirci piaci futbal pályán. A mérkőzés ered
ménye 9 : 1 a  zirci ifjúság javára. (/. /.)

*
Vasárnap a VTC második osztályozó mér

kőzését játssza Zalaegerszegen 8 még 2 gólarányu 
veresége esetén is biztos az 1. osztályban való 
maradása.

Régi, kevés jav itá s t igény lő

karosszékek, ülőkék stb. 
ju tá n y o sá n  (eladók.

Cim a  k iad óh iva ta lban .

Kiadó lakás.
M od ern , két s z o b á s  u tca i la k á a

f. évi nov em b er l .- re  k iad ó  
R ákóczi-tér 7 ,  em elet 4. 210

Elköltözés folytán elfoglalható már szeptember 1.-én.

verseny (KMYC), d. e. 10 ó. tőkesulyos hajók, d. 
u. 3 ó. Csépay-vándordijért szintén tőkesulyos 
hajók nyilt versenye. 18.-án: Bfüreden ismét yacht- 
verseny, d. e. 8 ó. Garamy-vándordijért tőkesulyos 
hajók hendikepje. 21.-én: Bfüreden Balaton-baj- 
noksági yachlverseny (Magyar Vitorlás Yacht Szö
vetség), a gróf Jankovich-Béfán Endre vándor
díjért, d. e. 10 és d. u. 3 órakor. 2 1 - i n : kerék
páros verseny a Balaton körül. Indu'ás Lepsény
ből reggel 8 30-kor, érkezés Siófokra kb. 2 órakor. 
(Magyar Kerékpáros Szövetség),Szeptember 11.- in :  
autóverseny; (Kir. Magyar Automobil Club), csillag- 
túrával egybekötött Balaton körüli turaut.

585—1932. sr.

Á rverési hirdetm ény.
Dr. Sándorfi Kázmér veszprémi ügyvéd által 

képviselt Farkas és Koréin javára 410 P követelés 
és járulékai erejéig a veszprémi kir. járásbíróság 
1931. évi 4505. számú végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő
nél 1932. évi május hó 28.-án lefoglalt, 1630 P 
70 fillérre becsült ingóságokra a veszprémi 
kir. járásbíróság fenti számú végzése alapján az 
árverétt elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. 
1-c/ 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot 
szerzett más foglattatók javára is, végrehajtást szen
vedő lakásán, Balatonalmádiban, a Zsák-vendéglő
ben, folytatólag a Pannónia szállóban, az Abbázia 
szállóba , a Kelemen-féle cukrászdában, a Halász 
étkezdében leendő megtartására határidőül 1932. 
évi szeptem ber hó 7. napjának délután fél négy 
óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 
vendéglői berendezés, alpakka edények, szőnyegek, 
kézimunka s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígé
rőnek, esetleg a becsár V3-ért is el fogom adni. 
1000 P-t meghaladó becsértékü ingónál a becsér- 
ték 10 %-át bánatpénzül kezeimhez az árverés 
megkezdésekor le kell fizetni.

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

Veszprém, 1932. évi aug. hó 2.
212 S tekker s. k., kir. bír. végrehajtó.

Eredményesen hirdethet a
Y eszprém vár megy ében.

o Vasárnap lesz a Balaton átúszó baj
noksága. Amint már jelentettük, a MUE ma 
szpmbaton rendezi meg a minden évben szokásos 
Balaton-átúszó bajnokságot Bfüred és Siófok kö
zött s arra összesen 11 nevezés érkezett be.

o Három város uszóversenye Ezidén má
sodszor kerül sorra Győrött, jövő vasárnap a Győr 
—Sopron—Pápa városok közötti uszóverseuy. A 
versenyre erősen készülődik a pápai uszógárda is, 
hogy a múlt versenyben szerzett csorbát kiköszö
rüljék.

o Balatoni propaganda versenyek. Az 
Orsz. Testnevelési Tanács, a balatoni ankét hatá
rozatából kifolyólag, az illetékes szövetségek be
kapcsolásával sorozatos balatoni propaganda ver
senyeket rendez, amelyek fővédnökségét József 
kir. herceg, védnökségét pedig vitéz jákfai Göm
bös Gyula honvédelmi miniszter, dr. Karafiáth 
Jenő kultuszminiszter, dr. Lázár Andor, az O ÍT  
elnöke és Tormay Géza, a Balatoni Intéző Bizott
ság elnöke vállalták. A sportversenyek junius vé
gén Almádiban kezdődtek teniszversennyel s 
azóta a Balaton minden fürdő- és üdülőhelyén 
folytatódnak, leginkább a vizisport különböző ága
zataiban. A még hátralévő versenyek a követke
zők : Augusztus 7.-én : Balatonátuszás Bfüred—Sió
fok között (Magyar Úszó Egylet). 7.-in :  Bföldvá- 
rott yachtverseny (Kir. Magyar Yacht Club) és 
pedig d. e. 10 órakor yollék, d. u. 3 ó. tőkesulyos 
hajók nyilt versenye. 13.-dn: Bfüreden yachtver
seny (KMYC), d. e. 8 ó. Gordon-vándordij tőke
sulyos hajók hendikep versenye. 14.-én : Balmádi 
Kenese között lávuszás (Magyar Úszó Szövetség).
14.-én: Bpest, Szfehérvár, Siófok, Ságvár, Btöld- 
vár, Zamárdi, Balatonalmádi: orsz. országúti ke
rékpárverseny (Vándorkedv Kerékpárkör), beérke
zés 11 óra körül. 15.-én: Révfülöp—Batatonlelle 
között távuszás (MUSz). 15.-én: Bfüreden yacht-

Á rverésí h irdetm ény .
Dr. Vadász Mihály budapesti ügyvéd által 

Autóvásár Közlekedésügyi R. T. javára 2900 P  
követelés és járulékai erejéig a  veszprémi kir. járás
bíróság 1932. évi 529. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőnél 1932. évi május hó 13.-án lefoglalt, 
1054 P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. 
járásbíróság fenti S7ámu végzéáe alapján az ár
verést elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 
§-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett 
más foglaltatók javára is, végrehajtást szenvedő 
lakásán, Veszprémben, Kossuth Lajos-u. 6. szám 
alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi 
augusz tu s  hó 17. napjának délelőtt nyolc 
óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt búto
rok, képek, festmények, szőnyegek, alpakka tárgyak 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, esetleg 
a becsár * 3-áért is el fogom adni. 1000 pengőt 
meghaladó becsértékü ingónál a becsérték 10 % -át 
bánatpénzül kezeimhez az árverés megkezdésekor 
le kell fizetni.

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

Kelt Veszprém, 1932. julius 15.-én.
209 Stekker s. k., kir. bir. végrehajtó.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE
szerkesztősége és kiadóhivatala
Veszprém, Ffiredi-telep 11. szám alatt van. 

Telefonszáma 66.

tanuló ifjúság 
figyelmébe!

Az összes veszprémi iskolákban elrendelt 
tan k önyvek  uj á llap otb an
k o r lá t la n  m enn y iségb en  re n d e s  bo lti á ro n ,
valam in t ódon á llap otb an

fele árban kaphatók 
FODOR FERENC
köny v k eresk ed éséb en , V eszprém .

tanuló ifjúság 
figyelmébe!

T elefon  54.

N/ó-jatott Fodor Ferenc k&nyvnyomdéjában Veszprémben. Laptuiajdonos a „Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat.


