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Gömbös Gyula miniszterelnök 
Veszprémben.

Hóm an B á lin t ku ltuszm in iszter is vele é rkez ik . — D. e. fé l 12-kor 
lesz a zászlóbontó naggyűlés a színházban. — A m in isztere lnök  

és k ísérete  délután Z ire re  u taz ik  az  apátsághoz.
Annak a nagy akaraterővel és tettrekész- 

séggel véghezvitt országos fölvilágosító munká
nak, amit vitéz jákfai Gömbös Gyula miniszter- 
elnök oly nagy lelkesedéssel s annyi gyakor
lati érzékkel teljesített idáig, a holnapi vasár
napon egyik jelentős állomása lesz Veszprém 
ősi városa. Az államférfim éleslátással meg
áldott Gömbös Gyula nem ok nélkül választotta 
ki Dunántúlnak ezt a történelmi nevezetességű 
kulturközpontját arra, hogy a nemzeti egység 
zászlóját újabban itt bontsa ki. Nagyon jól 
tudja a miniszterelnök, hogy ezt a várost épp
úgy, mint egész Veszprémmegyét, művelt lelkű, 
hazafias érzésű nép lakja, amely bizonyos te
kintetben kétségtelenül konzervatív ugyan, de 
ez a konzervativizmusa nem csökönyös mara- 
diság, és a nemes hagyományok tiszteletén alap
szik. Ez a konzervativizzmus éppen az a nem
zeti érték, amire épitőmunkájában Gömbös 
Gyula is határozottan számit, és ha ezt a né
pet sikerül egy táborba tömöritenie, akkor olyan 
hadsereget szervezett magának, amelyik mesz- 
szemenő, nagyszerű célkitűzéseiben kitartó hű
séggel, rendíthetetlen bizalommal fogja támo
gatni.

Nekünk nemcsak hitünk, hanem meggyő
ződésünk. hogy ez sikerülni is fog Gömbös 
Gyulának. Hiszen lelkének tüzoszlopa, amelyel 
már eddig bevilágított a csüggeteg. sötét ma
gyar éjszakába, mihozzánk is elsugárzott és itt 
is meggyujtotta a reménykedés mécseseit. Ha 
most Gömbös Gyula hittel-hivő és bizva-bizó, 
lobogó honszerelme közelről fogja sugarait reánk 
árasztani, bizonyos, hogy itt is visszhangot fog
nak dobogni reá a magyar szivek és megvaló
sul a magyar testvéri egyetértés, ami hatalmas 
erőt ad a nemzeti jövőnk kiküzdéséhez.

Mi, veszprémiek szeretettel várjuk Gömbös 
Gyulát miközénk, mint olyan elhivatott vezért, 
akit a hazánk sorsa fölött őrködő Isteni Gond
viselés a nehéz megpróbáltatások óráiban vá
lasztott ki számunkra, hogy fáklyavivőként jár
jon előttünk. Tudjuk és érezzük, hogy ma őrá 
nagy szükségünk van, és tudják és érzik ezt 
azok is, akik nem merik vagy nem akarják 
nyíltan bevellani. Szeretettel várjuk a vele ér
kező közoktatásügyi minisztert is. aki a kor
mányelnöknek méltó munka- és segítőtársa, 
nagyvonalú terveinek keresztülvitelében.

Az Isten hozta őket, az Isten áldása legyen
nemes fáradozásaikon I •

Gömbös Oyula miniszterelnök Székesfehér
várról, illetőleg Királyszállásról, ahol azgéjszakát 
tOlti, Hóman Bálint kultuszminiszterrel együtt, 
jsnuár 15.-én, holnap vaaárnap reggel autóval in
dul Veszprém felé. A miniszterelnök kíséretében 
lesznek Sztranyavszky Sándor, a nemz. egység 
pártjának elnöke, Pisthy  Pál volt igazságügymi- 
niazter, Antal István m;n. tanácsos, a miniszter

elnöki sajtóosztály fónOke, Brogly József, Farkas 
Elemér, Huszár Dezső, Kohut Adorján, Kórody- 
Katona János, Krieger Aladár, Örffy Imre, Simon 
András, Szaböky Jenó, Szűcs István, Takách Qéza, 
Tóth Pál és Zsindely Ferenc lapunk zárásáig be
jelented országgy. képviselók. Ezenkívül ill lesz
nek Veszpiémmegyibil Ángyán Béla, gróf Festetics 
Sándor, Holitscher Károly, Schandl Károly és 
Zsigmond Oyula, a megyei egység pártjához tar
tozó képviselők is.

A miniszterelnök reggel 9 óra 10 perckor 
érkezik Várpalotára, ahol a kOziég bejáratánál dr. 
Horváth Lajos Veszprémvármegye főispánja és dr. 
Szatóky József, a veszprémi járás fószolgabirája 
fogják fogadni. Útban Veszprém felé Oskün és 
Hajmáskéren is meg lóg állani, ahol a kOziégi 
elöljáróságok üdvOzlik a községükön keresztülha
ladó miniszterelnököt.

Veszprém városába, amely lobogódiszbe Öl
tözve várja a magas vendéget, 10 órakor fog be
robogni a miniszterelnök autója s a vármegyeház 
elölt áll meg. Itl az épület elótt dr. Kenessey 
Pongrác, a vármegye főispánja fogadja a minisz
terelnököt, aki elód, mint honvédelmi miniszter 
elóll, jelentkeznek a honvédség, a rendőrség, 
csendőrség és a vitézek parancsnokai, ma(d — a 
vármegyei tisztviselők és a városi tanács élén — 
dr. Btrky Miklós, Veszprémváros polgármestere 
OdvOzli. Ezután a miniszterelnök fölmegy a vár- 
megyeház dísztermébe, ahol a veszprémi társa
dalmi egyesületek nevében dr. Karsay Sándor já- 
rásbirosági elnök, a MOVE elnöke fejezi ki üd
vözlését. Ugyanitl tisztelegnek a somlóvidéki sző
lősgazdák, akikel dr. Schandl Károly ny. állam
titkár, a devecseri kerület képviselője fog bemu
tatni, nevükben pedig báró Malcomts Gyula fog 
besrédet mondani. Ezután a nagyvázsonyi üdvözlő 
küldöttség jelenik meg a miniszterelnök elölt dr. 
Zsigmond Gyula nagyvázsonyi képviselő vezető
iével, végül a megyebeli molnárok küldöttségéi 
vezeti gróf Festetics Sándor dégi fOldesur, az 
enyingi kerület képviselője. GOmbös Gyula vá
laszolni fog a küldöttségeknek.

Ezután — fél 11-kor — kíséretével együtt 
átvonul a főispáni palotába, ahol a föispánék ven
dégei lesznek reggelire. Eközben megérkeznek a 
főispáni palotába azok a vidéki notabilitások, akik 
a veszprémi zászlóbontásra vonattal jönnek meg.

A záazlóbonló naggyűlés d. e. fél 12-kor 
kezdődik a Pelőfi-szinhárban s annak megnynó- 
beszédél báró Fidth Pál belső titkos tanácsos, akai 
fOldesur mondja. Ezt követi Gömbös Gyula mi
niszterelnök beszéde, majd a nemzeti egység pártja 
megalakulásának kimondása következik. A nagy
gyűlést a Himnusz zárja be.

D. u. 1 órakor a miniszterelnök a megyés- 
püspökkel, ennek fogatán, a várba hajtat s ilt fél 
2-ig a főpásztornál lesz látogatást. Majd a püspök 
diszebédet ad előkelő vendége tiszteletére, aki az

ebéd végeztével még néhány látogatást tesz, az
után pedig kisérelével együtt Zirere utazik.

*
Zltctól jelenük: Gömbös Gyula miniszter

elnök, Hóman Bálint kultuszminiszterrel és egy 
kisebb kisérellel, Veszprémből vasárnap d. u. 4 
órakor Zirere utazik az apátság meglátogatására 
és egy éjjeli is itl tölt. A zirci járás határánál dr. 
Sült Lajos főszolgabíró és vitéz Vdty Béla járáai 
testnevelési felügyelő fogadják. Háromnegyed 4-re 
érkezik Zirere, ahol a községháza elölt a nagy
község kOzOnsége nevében V/etzI Nándor községi 
biró üdvözli. Ezután a monostorhoz hsjtat, amely
nek előcaarnokában, a konvent élén, dr. Werner 
Adolf apái üdvözli az apátság illusztris vendégeit, 
akik azután a lakosztályaikba vonulnak.

D. u. 5 óra után a miniszterelnök és kísé
rete az apátsági traktusban lévő király-szobába 
megy, ahol az apálur udvOzli őket és bemutatja a 
konvent tagjait. Ezután a földszinten levő apátsági 
ebédlőben Holitscher Károly gazd. főtanácsos, cse- 
tényi fOldesur, a zirci kerület képviselője üdvOzli 
választókerülete nevében a miniszterelnököt, aki 
válaszol az üdvözlésre.

A miniszterelnök és a kulluszminiszter később 
külön- külön látogatást lesznek lakosztályában az 
apáturnái, aki elöli aztán a király-szobában, Sztra- 
nyavszky Sándor pártelnök vezetése alatt, a többi 
vendégek la tisztelegnek. Majd este 9 órakor az 
apálur vacsorát sd a konventi nagy ebédlőben. A 
miniszterelnök hétfőn reggel tovább utazik.

Titulescu barátsága.
Tilulescu úr. Románia külügyminisztere, 

álutazván Budapesten, az állomáson fogadta a 
magyar ujségirókat és előttük a román-magyar 
viszonyról nyilatkozott. A diplomata tökéle
tes simaságával Magyarország iránt érzett ba
rátságának adott kifejezést. Á magyar főváros 
területén és magyar újságírók előtt Románia 
külügyminisztere nem is nyilatkozhatott máskép.

De Titulescu ennél tovább is ment nyilat
kozatában, amennyiben kijelentette, hogy őszin
tén óhajtja a szoros román-magyar barátságot. 
Itt már meg kell állnunk egy kissé, hogy köze
lebbről megvizsgáljuk, mit jelent ez a nyilatkozat.

A kisantant államférfiéi időközönkint ilyen 
mézédes szólamokkal traktálnak bennünket. 
Elismerő, szép szavakban ők sohasem szűköl
ködnek. amikor a kifosztott és eltiport Magyar- 
országról van szó. A való tények azonban kirí
vóan ellenkeznek a kisantant részéről felénk 
és rólunk hangzó udvarias nyilatkozatokkal.

A szomorú és kietlen valóság az, hogy a 
kisantant minden vonatkozásban ádáz, ellen
séges politikát folytat Magyarország ellen. A 
magyar nemzet minden törekvése részükről 
körmönfont gáncsvetéssel, intrikákkal és aka
dályokkal találkozik. Az uralmuk alá hajtott 
magyarsággal pedig úgy bánnak, mint az üldözött 
vaddal. Az elcsatolt magyarságnak a páriák 
sorsa jutott osztályrészül. Szálankint tépdesik 
ki a magyarság gyökereit. Minden életnyilvénu- 
lásait megkeserítik. A magyar birtokot kisajátí
tották. az iskolákat sorra bezárják, az egyhá
zakat üldözik. A magyar tisztviselőket szélnek 
eresztették, a magyar szülők gyermekeit a ma
guk elnemzetlenitő iskoláiba kényszerítik. A
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Hasznos tudni,
mindazoknak, kik az áitalmatlan és tiazlan terméazetea has- 
hajló ásványvizek iránt, nagyobb bizalommal viselteinek,
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keserű
vize
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hatékony forrás sókban egész E urópa leggazdagabb ilynemű 
ásványvize. Rendszerint már kisadag: l/ i vagy V2 pohár 
elegendő, miállal a nagyobb mennyiségek fogyasztása feles
legessé válik, tehát gazdaságilag is viszonylag a legolcsóbb.

szinmagyar vidékek egységét nagyarányú te
lepítésekkel bontják meg. Irtózatos erőfeszítéssel 
és kíméletlen következetességgel az elnemzet- 
lenités erőszakos munkája nemcsak Romániá
ban, hanem a kisantant minden államában 
folyik.

Ilyen gyászos körülmények között mit 
tartsunk arról, hogy Titulescu ékes szavakban 
a  magyar-román barátság bensőségéről árado
zik? Hogy képzeli Románia külügyminisztere 
ezt a barátságot?

Magyarországot a trianoni szerződésben 
lakosságának és területének kétharmadrészétől 
fosztották meg. Gondolhatja-e és hiheti-e Titu- 
lescu, vagy a kisantant bármely hatalmassága, 
hogy lehet komolyan a magyarsággal való ba
rátságról beszélni, ha és amig minden úgy marad, 
ahogyan ma van?Etképzelheti-e bárki a világon 
azt a lehetetlenséget, hogy a magyar nemzet, 
amig egyetlen magyar ember él és lélegzik a 
földön, valaha is belenyugodhatik a trianoni szer
ződés által teremtett mai, megszégyenítő állapo
tokba ? Ölelkezni azzal, aki kifosztott és aki állan
dóan üldöz bennünket, aki minden cselekede
tével — nyíltan, vagy leplezetten — az életünkre 
tö r: ugyan melyik önérzetes nemzet volna 
ilyen meghunyászkodásra és . megalázkodásra 
képes?

Először jóvá kell lenni a rajtunk elkövetett 
békeháboritó igazságtalanságot. Először helyre 
kell állítani a magyar lélek nyugalmát. Csak 
ezen az utón lehet kiengesztelésről és barát
ságról szó.

De mit látunk erészben Románia és a 
kisantant részéről? Amikor Gömbös miniszter- 
elnök, bátor magyar szóval, zászlajára tűzte 
nyíltan a revízió megvalósításának gondolatát, 
és amikor ennek a célkitűzésnek nyomán Ma
gyarországon is és a külföldön is fellendült a 
revíziós mozgalom : a kisantant hatalmasságai 
erre miként reagáltak? Románia magyar váro
saiban zavargó tüntetéseket rendeztek a ma
gyarság megfélemlítésére és a kisantant külügy
miniszterei sietve tanácskozásra gyűltek össze 
Belgrádban és ott a legélesebben állást foglaltak 
a  revízió ellen.

És ezekután Titulesku nekünk barátságról 
beszél? Igen, a magyar nemzet a maga nagy

lelkűségével örömest barátságban és békében 
él az egész világgal, de önérzetének és a mai 
tarthatatlan állapotokba való megnyugvás árán 
nem. Nem, nem, soha ! (s.)

Beudant francia geológus 1818. évi tanulmány-

Irti Faller Jenő, 3
„Másnap már napfölkelte előtt talpon vol

tam és szokásom szerint föl /ért *m a vendéglő0) 
egész háznépét, mégis elég késő lett, mire min
dennel elteszülve útra kelh itt sm. A körülbelül 160 
m. tengerszint fölötti magasságban s enyhe la
pályon elfekvő Palotáról távozva*) jobbkéz felé 
mindinkább elmaradoztak a pontosan északkelet
délnyugati vonulatu impozáns dolomithegyek, dél 
felé azonban csakhamar meredekhalmok bonta
koztak elém, teljesen szabálytalanul letarolt olda- 
laKkal, ügy, hogy bár tudtam, miszerint itt is csak 
a tanulmányutamból oly jól ismert dolomitlegyek
kel van dolgom, mégis a szokatlan megjelenés

f i s -  M illió k  k e d ve lik  és fo g y a s z tjá k  
j P a  k itű n ő  ízű  B lo k m a lt•
8 (0 r  cu k o rk á t

M m m k tm é ll  m a g ^ t  
d l  B i o  a <£?•
agbam . f o g ú  d f t T *L

arra késztetett, hogy utamat megszakítva, azokat 
megvizsgáljam. Útközben a réten, mely ingoványos 
volt, sok nummulinás mészkövet szedtem10) s el 
érve a hegyet meggyőződtem, hogy az valóban 
dolomitból van fölépít/e. Amint pedig följutottam 
a hegytetőre, láttam, hogy az alacsony hegység 
terjedelmesen nyúlik el csaknem a magas hegység 
lábáig, mely északról-délröl és nyugatról szinte 
köralakban öleli körül emezt. A higység egyéb
ként leszakadt partjaival azt az érzést kel ette ben
nem, mintha a hajózást oly gyakran veszélyeztető 
meredek tengerparti sziklákon járnék.11)

Kertünk öreg almafája.
Nincsen a világnak sehol olyan tája, 
Ahol olyan fa van.
Mint a mi kis keitllnk Öreg almafája.

Tavasszal olyan, mint egy virágbokréla, 
Édes illatá'ban
Jól esik alatt] estinként a sita.

Pirosló almával van tele a nyáron,
Ősszel meg, délután
Öreg törzse mellett várom az én pírom .

Ezüsttel disziti a tél zúzmarája,
S mint a gyémánt csillog 
Télen a mi kertünk öreg almafája.

Willa Iván.

ASPIRIN
T A B  L E T T Á K

>fá jd a lm a k  e lle n  |

A z  örök női fiatalság.
Nem utópia többé, kedves hölgyeim, nem 

álom és nem varázslat a női fiatalság meghosz- 
szabbitáfának kérdése, ha nem is örökös időkre, 
de legalább jó hosszúidéig. Minden nő egyetlen vá
gya, hogysokáig 87ép és fiatal maradjon, hogy sokáig 
ne jelentkezzen fölötte az elmúlás elrémit ő és bor
zongató szele, melyet az évek múlása eddig min
den esetben fokozatosan magával hozott. D j csak 
eddig. A tudomány emberei ma már segítségükre 
sietnek hölgyeinknek azzal, hogy tudományos és 
komoly kíséri.teikkel és munkájokkal olyan ope
rációkat képesek tökéletesen végrehajt ani, amelyek 
nemcsak megakadá'yozzák az illető páciens meg- 
öregedését, hanem jó egynéhány esztendővel még 
vissza is fiatalítják. Woronoff, a kiváló orosz or
vosprofesszor indította meg mirigyátültető kísérle
teivel a megfiatalítás lázának lavináját és azóta 
hol titokban, hol nyíltan, férfiak és nők egész se
rege veti alá magát a megfiatalitási műveletnek.

A siker csak nagy ritkán marad el s ha voltak 
még aggodalmaskodók, akik kételkedtek az ered
ményben és féltek az esetleges következményektől, 
azokat megnyugtathatja teljes mértékben egyik ki
váló színésznő kísérlete, aki szintén alávetette ma-

Veszprémbe menet térképemen hiába keres
tem az előbbiekben ismertetett s délen látható 
hegyvonulattal összefüggő dombvidéket, mert an
nak helyén mocsaras terület volt berajzolva. Út
közben egyébként dolomiton kívül semmi figye
lemre méltót se* találtam. Az alacsony hegység 
végére érve, egy nyugati irányú nagy völgy tárul 
elénk. E völgyön át visz az ut a Bakonyon ke
resztül **) Térképem Veszprémet úgy tüntette föl, 
hogy lapályon fekszik, meglepetéssel láttam tehát, 
hogy az egy mészkőhegyen épült kb. 280 m. ten
gerszint fölötti magasságban.1*) A hegyet körül
ölelő völgyben lá'ható városrész a külváros s bi
zony a rosszul kövezett utón csak nagy nehezen 
tudtam előbbre jutni fogatommal, miu'án a város
ban éppen vásár lévén, minden el volt torlaszolva 
szekerekkel, állatokkal és emberekkel. A nagy tö
megben sok magyart, horvátot és tótot láttam,14) 
kiket egyébként cifra öltözetükről is meglehetett 
különböztetni.*4 (Folyt, köv)

') Hogy Várpalotán melyik vendéglőben szállt meg 
Beudant, sajnos pontosan nem tudjuk, de minden valószí
nűség szerint a ma özv. Szakály Józsefné tulajdonát ké
pező s akkoriban csaknem egyedülálló, messzi híres gróf 
Zichy-féle Korona-vendéglőben. Ezt tisztán lokális, kultúr
történeti szempontból kívánom megjegyezni, annál is in
kább, miután a Korona-vendéglőt pontosan kétszáz év előtt, 
1732-ben építtette gróf Zichy István, Paul Hatzinger (alias 
Hátzinger) linzi születésű, hírneves székesfehérvári építő
mesterrel, s így-mélt), hogy erről legalább ez utón em
lékezzünk meg.

•) Beudant 1818. okt. 13-án, szép időben távozott 
Palotáról, h)l 748 mm. barométer állást és 14* hőmér
sékletet mért.

,0) A nummulinás mészkövet Beudant itt c*ak mi- 
sodlagos lelőhelyén találhatta, mivel a Várpalota—Hajmás
kér - Veszprémi sivár, kösteppé3 karsztterületen szálban 
álló eocén előfordulás ismeretlen.

“ ) Beudant itt az átlagban 246 m. magas denudált 
és abradált veszprémi fönnsikot ismerteti úgy, ahogy azt Vár
palotáról Veszprémbe menet látjuk. Itt először is valószí
nűleg a veszprémi fönnsik legkeletibb nyúlványa, a 207 
m. magas Péti-hegy, idősebb triász masszívuma lepte meg, 
mely a Kikeri-tónál bontakozik elénk, változatos mészkő 
ormaival, hogy aztán Öskü és Hajmáskér vidékén ellapo
sodva, hepe-hupás-köbörcös karsztvidékké alakuljon át, 
mely csak Hajmáskéren túl, a veszprémi hasadék mentén 
taposottabb s Kádárta mellett a Séd medréből tényleg a 
tengerparti sziklákra emlékeztető falszerű meredélyekkel 
végződik.

'*) Itt a Kádárta - Gyulafirátót Zirci nagy haránt
törés völgyről van szó, me,y a Cuha-patak folyása irányá
ban egész a pannonhalmai dombvidékig fut ki. Veszprémbe 
menet különösen a Gelemér-pusztától északkeletre fekvő 
utászház környékéről nyerünk az északnyugati irányú 
völgybe pompás betekintést, mely a Veszprém -Zirc — 
Győri vasútvonal utján még ma is legfontosabb közleke
dési harántvonala a Bakonynak.

u) Beudant kitűnő időben 738 mm barométerállást 
és 17* hőmérsékletet mért Veszprémben 1818. o t. 30.-án. 
Ebből kitűnik, hogy Veszprém és vidékén 17 napot töltött, 
miután oda, mint tudjuk, okt. 13.-án érkezett.

u) Mint Birkás Géza is írja (l. idézett miivét p. 7.) 
nem valószínű, viszont nem lehetetlen, hogy Beudant tény
leg látott horvátokat, miután a veszprémi vásárok eztdő- 
ben rendkívül nagy látogatottságnak örvendtek s mint tud
juk, Somogybái is hordtak gabonát, fát, gyapjút és egyéb 
terményt a veszprémi piacokra. Somogynak pedig csekély 
számban ma is vannak, 1818 bán méginkább voltak horvát, 
illetve rác és sokác lakosai. (I. még Kogutowicz Károly : 
Dunántúl és a Kisalföld 1930 p. 192. és 215.) A tótok való
színűleg Sur, Száplr, Bakonycsernye, Jásd és öskü tót 
lakóiból regrutálódtak, kiket, mint tudjuk, nagyrészt a 18. 
század ötvenes éveiben telepítettek le N3gr d megyéből

gát és a legnagyobb sikerrel a megfiatalítás ope
ratív művészetinek. Minden előnynek megvan a 
maga hát ánya is és amennyire örülünk, hogy 
végre hölgyeink is megtalálták az ut it az örök 
fiatalság felé, éppen úgy jogos az aggodalmunk 
is, hogy ebből a sikerből divatot fognak csinálni 
azok a hölgyeink, akik tál in már le is mondtak 
mindörökre az elmúlt fiatalságról és seregestől 
fogják magukat alávetni a fiatalító műveletnek. Az 
örömbe tehát kétségtelenül egy csepp üröm is fog 
vegyülni azok részére, akik a fiatalságot és szép
séget a maga természetes eredetiségében és nem 
föl melegítve és vissza varázsolva szeretik és kép
zelik el.

Baj van tehál mégis, hölgyeim, az örök fia
talsággal — a férfiak szempontjábó1. Igaz ugyan, 
hogy Önök édes keveset törődtek eddig is ezekkel 
a szempontokkal és a saját hiúsági kérdéseiket 
mindenkor előtérbe helyezték a férfiak szempont
jai mellett. Most sem fognak tehát sokat törődni 
az aggodalmakkal. Fő az, hogy az első színésznő 
eredményesen megfiatalitotta magát és ezzel meg
indította az áramlatot a fiatalítás divatja felé. Fiata
lodjanak tehát hölgyeim, felejtsék el a második és 
harmadik virágzás múlását s lehetséges, hogy a 
kisimított ráncok és a megfiatalított kedélyek mellé 
visszakapják esetleg az élet fiatalító lehelelét is. (kék.)
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a gróf Zichyek és Szapáryak elpusztult községeikbe s 
kik ezidőben valószinüleg még nagyobb számban voltak 
képviselve mint ma, miután nagyrészt megmagyarosodtak. 
Valószínű továbbá, hogy 1818-ban még a magukkal hozott 
színes népviseletben jártak, melynek nyomát ma már leg
följebb csak Jásd község leányainak elég szinpompás vi
seletében látjuk némileg megőrizve. V. ö. még; Rómer 
Flóris d r.: „A Bakony“ (p. 15.) és dr. Dornyay Béla: 
„Bakony” (p. 34 38)

Polgármesterválasztás Pápán.
— H am ulh Ján o s  az  u j po lgárm ester. —

Pápáról jelentik: A Pápa városi polgármes
terválasztó kSzgyUlés hétfőn délelőtt folyt le a kö- 
zónség nagy érdeklódése melleit, a bencések zsúfolt 
dísztermében. A gyűlést, az alispán megbízásából, 
Szabadhegy Elemér gazd. fólanácsos vezette, aki 
megnyitójában utalt a tárgy fontosságára s a város 
jólfólfogott érdekeire figyelmeztetett. A névszerintilit. 
kos szavazáson leadtak Összesen 68 érvényes sza
vazatot. Ebből Hamulh János rendórlanácsosra 31, 
Szokoly Viktor közig, tanucsosra 18, dr. Uzonyi Kál
mán h. polgármesterre 17 és dr. Kleitsch Imre bpesti 
ügyvédre 2 szavazat esett Ezek szerint általános 
többséget senki sem nyervén, a két legtöbb sza
vazatot kapott Hamuth János és Szokoly Viktor 
között az elnök pótvátaszlást rendelt el, aminek 
eredményekép Hamulh János 40 és Szokoly Viktor 
30 szavazatot kapott. (A második szavazásnál ket
tővel többen szavaztak.) Az eredményt viharos 
tapssal és é jenzéssel fogadták, majd a kűldöltsé- 
gileg meghívott uj polgármestert meleg óvációban 
részesítették. Az eskü letevése után Szabadhegy 
Elemér elnök üdvözölte az uj polgármestert szives 
szavakkal, majd a városi képviselőtestület nevében 
dr. Antal Géza reformá us püspök mondott nemes- 
veretű üdvözlő beszédet. Hangsúlyozta, hogy Pápa 
közönsége az uj polgármestertől várja a lezüllött 
erkölcsi és anyagi értékek helyreállilását és a nagy- 
multu városnak a virágzás útjára való elvezérlését. 
Dr. Htrmann László városi főjegyző a tisztviselői 
kar nevében ígérte meg támogatását a polgár- 
mesternek.

Ezután Hamulh János nagy tetszéssel foga
dott beköszöntő beszédet mondott, amelyben a 
becsületet, a rendet, a kötelességteljesítést jelölte 
meg működése irányadójául, amelyeket magával 
és tisztviselőtársaival szemben is szigorúan be fog 
tartani. A város nehéz anyagi helyzete folytán a 
takarékosság elvét nem fogja szem elől téveszteni. 
Atyja akar lenni a város minden polgárának s 
hozzá bizalommal fordulhat mindenki. Bizalmat 
és szeretetet kért a tisztviselőktől is, végül Isten 
áldását kérte a városra és minden lakosára. Dr. 
Sulyok Dezső köszönetét fejezte ki az elnöknek ma- 
gasszárnyalásu megnyitójáért s indítványára ezt, dr. 
Szűcs Dezső indítványára pedig Antal püspök és 
Hamulh polgármester beszédeit jegyzőkönyvbe ik
tatták. Végül dr. Fehér Dezső mondott köszönetét 
az elnöknek a választás tárgyilagos vezetéséért.

A választás eredményét az egész város kö
zönsége osztatlan helyesléssel fogadta Hamulh. 
lános rendőrtanácsost pápai 13 évi működése 
alatt a polgárság, mint puritán jellemű, szigorú, 
de igazságos lelkületű, kötelességtudó és köteles
ségteljesítőit megkívánó főtiszt viselőinek ismerte 
meg, akitől joggál várja, hogy Pápa városa ismét 
elfoglalja a magyar városok sorában azt a helyet, 
amely őt történelmi múltjánál fogva méltán megilleti.

Hiszek egy  Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni örök igazságban,
Hiszek M agyarország feltámadásában.

Ámen.

H Í R E K .
— Személyi h ir . Dr. Rótt Nándor megyés- 

püspök szerdán és csütörtökön Bpesten volt, ahol 
hivatalos ügyeit végezte.

— Óvári Ferenc  a  javu lás u tján . Amint 
őszinte őrömmel értesülünk, dr. Óvdri Ferenc felső
házi tag már a teljes javulás uiján van s talán 
ma, vagy a napokban már haza is jön Veszprémbe. 
A kezdetben érkezeit aggasztó hírek hamisaknak 
bizonyultak, hála Istennek sem koponya-, sem 
gerinctörése nem volt, csupán agyrázkódása, amit 
azonban öreg korára is fiatalos, erőteljes szerve
zete szerencsésen kibiit, úgy, hogy most már fut 
van minden veszedelmen. Ezzel a híradással örö
met okozunk nagyszámú tisztelőinek és jóbarátai- 
nak is, akik — bár tudják, hogy itthon is még 
kíméletre szorul egy darabig — alig várják, hogy 
viszontlálhassák és üdvözölhessék Veszprém ked
ves „Feri bácsi*-ját.

— A dom ányok Laczkó Dezső szo b rára .
Veszprém város 500, Dr. Fojt Jenő 20, Kovács 
Ignác 2 70, özv. Angeli Mártonná 10, Bécsi Már
ton 10, F.jér Andor 2, Kakas Ferenc 5, Czermák 
Lipól 4, dr. Kőrös Endre 2, dr. Rótt Nándor 10, 
Császik István 7, Papnevelő Intézet 7, dr. Radványi 
Viktor 7, Mutter Oszkár 5, dr. Mátrai Rudolf 5, 
Elekes Gyula 25, dr. Antal Géza 2, Unió Dalkör, 
Unió Sport Várpalota 2 —2, Faltér Jenő 5, Bagó 
Ferenc I P. Összes takarékpénztári betét 1048 P.

SZARAZ ANOD
és zseblám pa elem

SAVMENTES
T A R T Ó S S Á G B A N

U TO LÉRHETETLEN

— A Veszprém i DalegyesQlet közgyű
lése. A királydijas Veszprémi Dalegyesület va
sárnap (áttolta harmincadik jubi'áris közgyűlését a 
városháza tanácstermében, a pártoló stb. tagok 
élénk érdeklődése mellett. Küldöltségileg képvisel
tette magát a közgyűlésen a két kelybeli testvér- 
dalárda is. Csajághy Károly kúriai biró, a dal
egyesület elnöke megnyitójában megemlékezett a 
nagymultu dalegyesület 30 éves küzdelmes és di
csőséges munkásságáról s köszönetét mondott mind
azoknak, akik az egyesületet a magyar dal ápo
lására irányuló törekvésében úgy anyagilag, mint 
erkölcsileg támogatták és így közvetve tényezői 
vollak azoknak a hatalmas sikereknek, amelyek 
szőkébb hazánknak, Veszprém városának ország-

Arany- és ezüst- 
pénzeket

legmagasabb árfolyamon vásárol

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém .

szerte nevet szereztek. Ezután szomorú szívvel, 
kegyeletes szavakkal elparentálti az egyesület nagy 
halottait: dr. Horváth Zoltán kúriai birót, a dal
egyesület alapító elnökét, Csiszár Gyula egyesületi 
igazgatót, Laczkó Dezsőt és Gubicza Lajost, a dal
egyesület lelkes pártfogóit. Bertalan László igen 
szép titkári beszámolójában ismertette az egye
sületnek az elmuli másfél évben a dalkultura te
rén kifejtett munkáságát, majd a számvizsgáló
bizottság vagyoni beszámolója után következett a 
tisztujitás, aminek során nagy lelkesedéssel ismét 
a régi tisztikart választották meg, é ükön a nagy 
tisztelettől és szeretettől övezett é demeselnökkel: 
Csajághy Károllyal. Dr. Berky Miklós polgármes
tert, mint a dalegyesület ószinte barátját és jóaka
róját pedig diszelnökké választották, aki meghatott 
szavakkal mondott köszönetét a nagy megtisztelte
tésért s igéit*, hogy mint a múl bán, a jövőben 
is a magyar dal barátja óhajt maradni. Végül az 
Isten Aidáját kérte a dalegyesület munkásságára. 
Csajághy Károly pedig a megválasztott tisztikar 
nevében mondott köszönet.t, majd a „Himnusz* 
hangjai mellett fejeződő t be a közgyűlés. (t. I.)

— A R ózsafüzér T em etkezési Egyesület
évi közgyűlését január 22 én d. u 4 órakor tartja 
a Szt. László iskolában. A közgyűlésre az egyesü
let tagjait ezúton is meghívja az elnökség.

—• M egalakították a  veszprém i front
harcos szövetséget. Vizkereszt napján délelőtt 
tartotta alakuló gyűlését az Orsz. Frontharcos 
Szövet ég veszprémi főcsoportja a mozi helyisé
gében. Az igen nagy számban léiztvett veszprémi 
és környékbeli frontharcosokon kívül megjelent dr. 
Rolt Nándor megyéspüspök, dr. Kenessey Pongrác 
főispán, dr. Berky Miklós polgármester, gróf Ta
kács-Tolvay József ny. altábornagy, az országos 
szövetség elnöke, Engelbach Alajos ny. ezredes, a 
szövetség alelnöke é i még számos előkelőség. 
Megnyitóként Morosits Jenő polg. isk. tanár, hely
beli szervezőtiszt mondott lendületes beszámolót, 
amelyben a veszprémi csoport megalaku'ásának 
szükségességét hangoztatta. Gróf Takách Tolvay 
József orsz. elnök a Frontharcos Szövetség célki
tűzéseit fejtegette. A magyar törvényhozás — 
mondotta — annak idején megfelejtkezett a front
harcosokról, pedig csak annak a nemzetnek van

• C Í/ít ít  A .e ía C ö ó p cL ^ '

uiert kedvezményes fizetési feltételeink bárkinek módot nyújtanak 
rádió beszerzésére. 7015. sz. 2-f-l lámpás Orion rádió, a 9156. az. 
hangazéróval együtt Kp. P 95 — — — Havi részlet P 6 —
7016. sz. 2 j-l lámpás Orion rádió, beépített négypélusu hangszó
róval Kp. P. 124 _ _ _ _ _  Havi részlet P 7 —
7033 sz. 3 f-l lámpás Orion rádió, nágypálusu hangszóróval egybe
épített Európavevö készülék Kp. P 172 — — Havi részlet P IC 50 
Kaphatók bármely azaktlzletben. Gyártja: ORION IZZÓLAMPAGYAR.
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jövendője, amely megbecsüli hős fiait. Utánna 
Kertész Elemér orsz. Ugyv. alelnOk mondóit meg
győző erejű beszédet s ismertette a szövetség 
kellős feladatát: küzdeni a nemzeti ideálokéit és 
a frontharcos bajiénak szociális érdekeiéit. A lel
kes tetszésnyilvánítással kisért beszédek után dr. 
Rhéaey Antal indítványára kimondották a helybeli 
csoport megalakulását, majd megválaszlotlák á 
tisztikait, amely a következő: diszelnők: vitéz 
Kutassy Ignác ny. tábornok; tiszteletbeli elnökök: 
dr. Berky Miklós, Serák József; ügyvezető elnök: 
dr. Karsay Sándor; társelnök: Sloll Ferenc; alel- 
nőkök: Morosits Jenó, dr. Hegedűs László és dr. 
Rhédey Antal; titkárok: dr. Köves József, Rado- 
vics Antal; pénztáros: vitéz Kozma József; ellen
őrök: Király Ferenc, FOrstner Károly, Geiser Já
nos és Rózsahegyi József. Az intézóbizotlság meg
választása és a tisztikar fogadalomtétele után dr. 
Karsay Sándor ügyv. elnök mondott meleg kö
szönetét a bizalomért, majd végül a „Himnusz*-! 
énekelték el. Délulán a városházán gróf Takdch- 
Tolvay József elnök a bfUredi frontharcosok tisztelgő 
küldöttségét fogadta Pisztel Alfréd otlani vezetótiszt 
vezetésével.

— Nincsen párja seh o la z . Igmándl* víznek, 
Mert hűséges óre jókedv s  egészségnek.

— A Keresztény Tisztviselőnők műso
ros összejövetele. A Keresztény Tisztviselőnők 
Veszprémi Egyesülete január 18..án, szerdán dél
után 6 órakor összejövetelt rendez az egyesületben, 
bő és kellemes műsorral. Ez alkalommal az ün
nepi szónok dr. Wéber Pál kanonok lesz,

— A Levente E gyesület teaes tje , A Vesz
prém Városi Levente Egyesület zenekara holnap, va
sárnap este lél 8-kor műsoros teaestet rendez ott
honában, a volt kötőgyátban. Teajegy ára 50 fiit. 
A tánchoz a zenét az egyesület zenekara szol
gáltatja.

— Az Evangélikus Nőegylet jótékonycélu 
teaestéje iránt, amely február 5.-én lesz a Ko
ronában, városszerte máris igen nagy az érdeklő
dés. Az Ev. Nőegylel most leszi meg az előkészüle
teket, hogy minél kellemesebbé és élvezetesebbé 
lehessék a teaestét.

— A Piarista D iákszövetség vacsorája.
A Veszprémi Piarista Diákszövetség szerdán vad
disznó vacsorát rendezett a diákmenzán s azon 
többen, mint ölvenen vettek részt Elsőnek dr. 
Totth Béla vármegyei főügyész, mint alelnök em
lékezett meg meleg szavakkal a beteg Óvári Ferenc 
elnökről s a tagok meleg részvétéi, msjd jókíván
ságait tolmácsolla. Dr. Sziics Imre főtitkár részle
tesen beszámolt az elnöknél a Rókus-kórházban 
tett látogatása eredményéről, örömmel jelentette 
javulását, kitartó türelmét és szellemi elevenségét, 
amivel az ország minden részéből érkező érdek
lődéseket fogadta. Majd a szövetség multévi ha
lottéiról ; Laczkó Dezsőről, Nyilassy Károlyról, 
Szegess Mihályról és a legutóbb elhunyt Fábián 
Imre kegyesrendi tanárról emlékezett meg kegye
lettel. Dr. Kuntzl Ernő indítványára táviratilag fe
jezték ki jókivánataikat a beteg Óvári Ferencnek, 
akit a fölszóaló a vacsorán jelenvolt főiskolások 
elé mintaképül állított.

— H alálozás. Dr. Melczer Józsefné szül. 
Spitzer Mária zongoratanárnő január II . én, rövid 
szenvedés után elhunyt Veszprémben. A csak nem
régen férjhezment fiatal uriasszony tragikus ha'ála 
széles körökben mély megilletödést és őszinte 
részvétet kelteit s ez impozánsan nyilatkozott meg 
a boldogu lnak 12.-én déluán végbement temeté
sén is. Ugyanez a meleg részvét fordul a gyászoló 
család, elsősorban a mélyen sújtott szülők: dr. 
Spitzer József ügyvéd és neje: Friedmann Ernesz- 
tin felé

Egy derék magyar kisgazda haláláról hozott 
szomorú gyászjelentést a posta. Január 6 -án, éle
tének 55. évében örökre lehunyta szemeit Beretz 
Pál, a várm. törvényhat. bizottság és a Felsódu- 
nántuli Mezőg. Kamara tagja, a Szentgáli Taka
rékpénztár éa a Szentgáli Nemesi Közbiitokosság 
elnöke. Igen jóakaralu, a közügyek iráni melegen 
érdeklődő férfiú volt a megboldogult, aki azon
kívül, hogy a takarékpénztárat igen szép fejlődés 
útjára vezette, számos egyesületnek és intézmény
nek volt vezetője falujában és Szentgál rendkívül 
sokat köszönhet az ö legnagyobb önzetlenséggel 
kifejteit tevékenységének. Ezenkívül gerinces ma
gyar ember volt, aki az egységes pártot is min
denkor odaadóan támogatta. Temetése igen nagy 
részvét mellett 8 -án ment végbe, a gyász-szertar
tást sógora: Ólé Sándor pápai ref lelkész végezte. 
Halálát özvegye: szül. Róka Lídia, gyermekei: 
Lajos is  Vilma férj. dr. Gőzön Gyuláné s a ro
konság gyászolja.

Magyar Gyula pápai kefekölő-mester 62 éves 
korában január 9. én meghalt. Temetése 10.-én 
ment végbe nagy részvét mellett.

Bpestről jelentik: A londoni német kórház
ban, 66 éves korában, hosszas szenvedés után 
meghalt Rónai (Róth) Kálmán, a veszprémi szü
letésű, kiváló magyar hegedűművész, aki a világ
hírű Auer Lipót unokaöccse és tanítványa volt 
Fiatalkorában beutazta a világot, játszó t a legtöbb 
fejedelmi udvarban és számtalan előkelő kitünte
tést szerzett. A londoni Covent Gsrden Opera 
Igazgatója hangversenymesternek szerződtette, majd 
a Guidhall zeneakadémia, a City zenei főiskolájá
nak tanára volt évtizedekig. Amerikában megláto
gatta az akkor még élő híres nagybátyját és át. 
vette a csikágói zenei főiskola egyik hegedütanári 
állását, de szive visszavonzotla Londonba. Teme
tése nagy részvét mellett folyt le.

— Párizsi tanulmányút. A MEFHOSz Ide
genforgalmi és Ulazási Irodája jánuár 25.-én 15 
napos párizsi tanulmányutat rendez. Részvételi di] 
320, diákoknak 260 P. jelentkezni lehet az Iro
dában minden-nap d. u. 4—7 ig(IX Ferenc-kőrul 
38. fiz. 2. Telefon 872—74.) levélben is. Érdek
lődőknek prospektust és programot díjtalanul küld.

— A veszprémi MANSz teadélutánja. 
A MANSz keddi teája nagy látogatottságnak ör
vendett. A máskor csendes székház megélénkült 
vidám asszonyt hangoktól, mett ezúttal is a férfiak 
zöme távolmaradt, pedig az ö nevükre is szólt a 
meghívó, mégis az asszonyok votsk túlsúlyban. 
Voltak bátor úttörők: két fiatal kedélyű öregur és 
egy fiatalember, de ők eleinte egy sarokban ültek 
mind a hárman, mintha kissé féltek volna. De 
később, amikor már mind több és több férfi je
lent meg, ők is elvegyültek az asszonyok és leá
nyok közé. A MANSz hölgyei, élükön a szeretetre
méltó elnöknővel, Kenessey Pongrácné főispánná- 
val, igyekeztek szórakoztatni kedves vendégeiket, 
alakultak kárlyapartik, kerítettek gramofont, a fia
talság táncra perdült, megvolt a szokásos törül
köző-, sőt egy párnasorsolás s a szerencsés nye

rők boldogan vitték haza legújabb szerzeményü
ket. Ha talán kissé szűkén voltak, ezért a veze
tőség ezúton kéri valamennyiök szives elnézését, 
de ők ebből azt következtetik, hogy sok jó ember 
elfér kis helyen. Mindenesetre jókedv — az volt. 
És — amint bennünket a MANSz köréből infor
máltak — igen jó ér.és volt az asszonyoknak, hogy 
éppen az ő utlhonukban tudták elfelejtetni a min
dennapi gondokat, bajokat. Ez az ő asszonyi hi
vatásuk, ködön, zúzmarán át egy kis napsütést 
belopni embertársaik elfáradt, csüggedő szivébe.

— E lőadás Mussoliniról. Antonio Vldmar, 
a bpesti olasz követség sajtóattaséja, dec. 27.-én 
elmaradt magyarnyelvű előadását Mussoliniról jan.
17.-én d. u. 6 diakor tartja meg a Veszprémi 
Nemzeti Kaszinó nagytermében, melyre a TÉSz 
veszprémi kerületének vezetősége ezúton meghívja 
az érdeklődőket. Belépődíj nincs,

— Adom ányok a  veszprém i inségakcióra . 
A Veszprémvárosi Szegényagyi Bizottság közli: Újab
ban az inségakció részére az alábbi adományok 
érkeztek: Készpénz: özv. dr. Langer Alajosné 5 P. 
Ruhanemüek: A m. kir. 4 hgye. III. zlj. parancs, 
noksága 25 pár polgári cipő, 16 pár hegyi ba
kancs, 6 pár munkáscipő. 5 drb felöltő, 1 kabát, 
4 mellény, 3 nadrág; Müller Oszkárné 2 szövet 
női ruha és egy pár női cipő. Élelem: a m. kir. 
Kinizsi Pál altisztképző parancsnoksága az inség
akció kezdete óta naponts 10 adag ebédet oszt ki 
a szegénysorsu családoknak. Mindezekért az ado
mányokért ezúton mond nyilvános köszönetét a 
Szegényügyi Bizottság.

— T itokzatos m éregkeverő  b a n d a  tartja 
uralmában a német fővárost és a villámgyorsan 
lepergő események során Albers detektiv leplezi 
le a banda fejét. Megjelent a Milliók Könyve leg
újabb száma, ára 20 fillér. Kapható mindenütt. 
Minden számhoz keresztrejtvény értékes dijakkal.

— „Egy dal, egy csók, egy leány* c. ze
nés vígjáték Gustav Frőlich-hel és Eggert Mártá
val; szerdán-csütörtökön, filléres előadásban A 
nőgyűlölő, Harry Liedtke és Lilian Hervey-el a 
főszerepekben a mozi heti műsorán.

— V eszprém i teno ris ta  vendégszerep lése  
T apolcán . Nagy sikerrel vendégszerepeit szom
baton Tapolcán, az ottani Protestáns Leányegye
sület estélyén Hajagos Imre, a királydijas Vesz
prémi Dalegyesület jeles tenoristája, aki magyar 
dalokat adott elő. A művészi zongorakiséretet 
Rhosőczy Rezső veszprémi népművelési titkár szol
gáltatta. Ugyanezen az estélyen adták elő Major 
István százados „Pannika lelkem* c. egyfelvoná- 
sós, kedves vigjátékát óriási siker mellett.

— P á ra tla n  kedvezm ény. Néhány héttel 
ezelőtt Tolnai Világlapja bejelentette, hogy akik 
havi 1'28 P  vei előfizetnek a lapra, egy járadék-, 
temetkezési- és balesetbiztosítási kötvényt kapnak. 
Eme páratlan kedvezmény folytán naponkint több 
százan fizetnek elő Tolnai Világlapjára. Mindazok, 
akik 55. életévüket nem töltötték be és semmiféle 
szervi bajban nem szenvednek, igénybevehetik ezt 
a kedvezményt. Tájékoztatót Tolnát Világlapja 
kiadóhivatala (Bpesl, VII. Dohány-u. 12.) szíve
sen küld.

— Sósavai Ivott. OOrzsönyi Mária helybeli 
leány Vizkereszt napján öngyilkos szándékból só
savat ivott. A mentők baszállitották a helybeli kór
házba, segíteni azonban már nem lehetett rajta s 
rövidesen kiszenvedett.

— D ecem berben m egszűn tek  a  járvá
nyos be tegségek . Dr. Bélák Imre, Veszprémvár- 
megye főorvosa, a várm. közig, bizottságban de
cember haváról a következőket jelentette: Az ál
talános közegészségi viszonyok kedvezőbbek voltak 
a novemberieknél, az összmegbetegedések száma 
csökkent és olyan betegség vagy egyéb jelenség, 
amely a közegészségügyet hátrányosan befolyásolta 
volna, nem fordult elő. Ugyancsak decemberben 
jórészt megszűntek azok a járványok is, amelyek 
az ősszel léptek fel. így a csöglei és a csajági 
kanyaró-járvány (előbbinél 72, utóbbinál 39 meg
betegedéssel) s a betegek mind meggyógyultak; 
valamint a bódéi hasthagymáz járvány II Ossz- 
megbetegedéssel, akik szintén mind meggyógyul
tak. Még nem szűnt ugyan meg, de erősen 
szünőfélben van az egeraljai diftéria-járvány is, te
kintve, hogy az utóbbi 10 nap alatt újabb meg
betegedés nem volt. A fertőző betegségek szám
szerűleg a következőképen alakultak: csökkent: a 
difléria (88—80), a vörheny (18—10), a hökhurut 
(23—8), a hasihagymáz (55—28), a vérhas (12—1), 
a bárányhimló (43—14),a trahoma (3—0), agyér-
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mekágyi-láz (2—1) és a tuberkulózis (7—3); emel
kedés csak a kanyarónál (60—154) és a Heine 
Medinnél mutatkozott (0—1), az utóbbi esetben 
azonban a kór, a gyermek gyors elhalálozása foly 
tán, teljes biztonsággal megállapítható nem volt. 
Ezek szerint a fertőzóbetegségeknél is az emel
kedés csupán a kevésbé súlyos kanyarónál mutat
kozott. Ebmarást 3 esetben jelentelték be.

— A síkosság  á ldozata . Zimmermann Já- 
nosné veszprémi asszony a Kígyó-utcában elcsú
szott és lábát törte. A veszprémi kórházban 
ápolják.

— B altával a  lábába  vágott. Pápától je
lentik: Balogh József Huszárok elópusztai kemény
faipari munkás mindkét lábán a baltával súlyos 
sebet ejtett. Az irgalmasok kórházában ápolják.

— E lkapta  a  gépszlj. Nemesvámoson 
Várady Gábor malmában a gépszij Torda Károly 
pásztorfiut elkapta és jobb kezét elO it:. A vesz
prémi kórházba szállították.

— Bicskázó kém ényseprő Inas. Pápáról 
jelentik: Venczel József pápai kéményseprő-segéd 
összeverekedett Szabó Imre kéményseprő-tanonc- 
cal. A verekedés hevében a tanonc el ókapta zseb
kését és azzal Szabót jobb karján alaposan ösz- 
szeszurkálla. Az irgalmasok kórházában ápolják.

— M egrugta a  ló. Szalay Lajos felsőnyáki 
gazdát patkoitatás közben lova olyan szerencsét
lenül rúgta meg, hogy súlyos sérüléssel a vesz
prémi kórházba kebelt szállítani.

— ö ssze ro n cso lta  u jja it a  fürészelőgép. 
Pápáról jelentik: Váczi Károly asztalos-előmunkás 
bal kezével valahogy a fürészelőgéphez é t, amely 
második, harmadik és negyedik ujját összeron
csolta.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (14) 
este fél 7 és 9, vasárnap (15.) d. u. 4, este 
fél 7 és 9 órakor Bolváry Gáza, a világhírű ma
gyar rendező mestermüve: „Egy dal, egy csók, 
egy leány", a zenés vígjátékok gyöngye és koro
nája. Zenéjét szerzettí Róbert S'olz. Főszereplők : 
Gustav Frőlich, Eggert Márta, Halmay Tibor, Gretl 
Theimer és O .car Sima. A rendező az egyszerű 
kis történetet számtslan szellemes ötlett el és ara
nyos-derűs vidámsággal szövi át. A kitűnő együt
tes élén Eggert Márta, a szép operett primadonna 
tehetsége nagyszerűen érvényesül. A zene-és enek 
számok tökéletessé teszik a hangulatot. A vigjá ék 
joggal megérdemli a közönség teljes érdeklődését. 
Megelőzőleg kiegészítő műsor és híradó. — Szer
dán (18) este fél 7 és 9, csütörtökön (19.) d. u. 
4 és este 9 órakor filléres előadásban: „A nő- 
gyűlölő", filmbohózat 12 felvonásban. Főszereplők : 
Lilian Harvey, Harry Liedtke, Félix Bressart és 
Julius Falkenstein. Harry Liedtke, a közönség rég 
nem látott kedvence, a szeretetreméltó női part
nerrel, Lilian Harvey-el, nagyszerű játékot produ
kál. Érdekes kiegészítő, Hangos Fox és Ufa-hiradók.

T E S T E D Z É S .
o K örvadászatok . Ztrcről jelentik: Holit- 

scher Károly yard. főtanácsos, a zirci kerület köz
szeretetben átló képviselője cselényi uradalmában 
múlt szombaton körvadászat volt. Terítékre került 
száz darab nyúl. Maga a földesur, közbejött el
foglaltsága miatt, személyesen nem lehelen jelen s 
Így vendégeit urad. főintizője részesítette meleg 
vendéglátásban.

Enyingról jelenük: Dr. Belik  Imre várme
gyei főorvos középbogárdi birtokán vasárnap ki
tünően sikerült körvadászalot rendezeti, amelyen 
227 drb. nyúl esel! el tizennyolc puskás go
lyója alatl. A köjvadászat igen kellemes hangulat
ban, a háziak meleg vendégszeretete mellet ment 
végbe.

o V eszprém m egyei lövészek s ikere  Szé- 
kesfehérvérott. A Szfehérvárott nemreg lezajlott 
lövészversenyen, a húsz tagon aluli csopoitok kö
zölt, veszprémmegyei levente lövészegyesüleleink 
közül az első dijat Kádárta, a harmadikat Sikátor 
község lövészei hódították el.

KÖZGAZDASÁG.
* A m ezőgazdaság i helyzet. Halmi Nán

dor gazd. felügyelő, a várm. kir. gazd. felügyelő
ség vezetőjének a közig, bizottságban tett jelentése 
szerint december havában a mezőgazdasági hely
zet változatlan volt. Az évszakhoz képest enyhe 
időjárás uralkodót’, ami lehetővé tette a külső gaz
dasági munkákat és az elmaradt őszi szántások 
befejezését. Az őszi veiének jól megerősödve ke
rültek a télbe s igy áttelelésük remélhetőleg jó lesz. 
A korai vet'sü rozsok helyenkint tú buják, úgy, 
hogy lege'teié8ük vált szükségessé Azjértékesitási és 
munkásviszonyokban valamelyes változás nem volt. 
Az őszi apaállatszemlét október, november és de
cember hóban befejeztetlek. Általános tapasztalat, 
hogy az apaállatok kondíciója több helyen nem 
megfelelő, aminek oka a szűkös takarmány.

* T rak tor-, cséplőgép- és  m agtisztitó- 
gép kezelő tanfolyam . A Felsődunániuii Mező- 
gazdasági Kamara mezőgazdasági traktor-, cséplő
gép- és magtisztitógép kezelő ianfolyamot rendez 
Győrött, a M. Kir. Állami Fa és Fémipari Szak
iskolában (Vilmos császár ut 7. szám ) A tanfo
lyamon résztvevőt az első segélynyújtásra is kiok
tatják. A tanfolyam január 30. án d. e. 8 órakor 
kezdődik és tű t  február 18.-ig. Resztvehet minden 
18., életévét betöltött egyén. Jelentkezni lehet 
15 P részvételi dij egyidejű befizetése mellett, sze- 
mé'yesen vagy írásban, a Felsődunántuii Mező 
gazdasági Kamaránál Győr, Bisinger sétány 32. 
sz. Jelentkezési határidő január 23.

IRODALOM és U O V É SZ É T .
(„A negyedik Róma".) Bírzeviczy A'bett 

az U j Idők legutóbbi számában mélyenjáró írásá
ban ismerteti, főleg kultúrtörténeti szempontból, 
Mussolini Rómáját. Herczeg Ferenc szépirodalmi 
hetilapjának gazdag tatalmából kiemeljük Csathó 
Kálmán és Zsigray Julianna regényeinek folytává 
sait, az elmés „Ellesett pár beszédek"-et, S. Bokor 
Malvin elbeszélését, B bó Lajos lirai Írását. Ka
rinthy Frigyes ötletei, Tem.sváry Kriszta, Nadányi

ö r ö m
AZ EMBER ELETE
HA RENDES AZ EMESZTESE

E55E2.
Zoltán és Szegedi István versei, Gyenes Rózsa dr. 
beszélgetése Rósenberg Augusztával, a harminc
éves magyar feminista mozgalom úttörőjével a mai 
nőről, teszi változatossá az Uj Idők e\. A nép
szerű rovatokat is megtaláljuk az Uj ldők-ben. A 
kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy ut 16., bárkinek 
küld műt tvánvszámot. Előfizetése negyedévre 6 P, 
egyes szám 50 fillér.

(A Bakony Egyesület m űsoros estélye.)
Kitünően sikerült műsoros estit rendezett a zirci 
Bakony Egyesület, a Kát. Legényegylet helyiségé
ben, az elmúlt vasárnap. Scherer Manci pompás 
prológja után Kirschteuer Mária, Lambert Irén, 
Drkosch Sándor, Pej Nándor, Szokolszky Jenő, 
Varga Béla és Wolf László egy tréfás jelenetet 
adtak elő igen nagy talentummal. Dr. Koller Ká- 
rolyné, Gaul Geláz, Helvig Lukács, Adorján Endre, 
Fejér György és Rósenberg Imre kamarazeneszá

K ö n y v n y o m d a i  m u n k á k a t  
gyorsan, olcsón, 
ízlésesen szá llít

FODOR FERENC könyvnyomdája Vesiprém

BU D A P ES TI RUHAGYÁR 24
megbízható, ügyes, komoly, garanciával rendelkező

b izo m á n yo st k e re s ,
kinek jófurgalmu helyen van üzlete, nem muszáj 
feltétlenül konfekcióénak lenni. Válasz „KOMERC" 
jeligére Baroe MrMJíbe Budapest. Andrássy-ui H. ali küldeadó.

■ a  u i m i m i i i  u m  i i x l u  

NAGYMIHÁLY FERENC
oki. mérnök, ■

hites szakértő, országos föídmérlvizsgáló bizottság tagja * 
m é rn fik i ir o d á ja  ®

V E S ZP R É M , TO B O R ZÓ -U TC A  5 . T e le fo n  IS 2  .
Elvállal ■

földmérést, tagosítást, vitás határok rendezését, t  
Vizlépitkozések, leosapolások, alagoaövezések, öntözések, ■ 

vízhasználatok, iparvasutak, utak. hidak Mb. ■
te r v e z é s é t  é s  é p íté s é t . 21 J

Építkezések műszaki szerelését és ellenőrzését. ■ 
Mindennemű műszaki ügyben tanácsot ad. •

mai ezúttal is a tőlük megszokott művészi szín
vonalon állottak. Rhosóczy Gabriella pedig kitűnő 
magyar táncaival ragadta el a közönséget, Púnk 
Ma'us kedves csengésű dalai után, amiket dr. 
Koller Károlyné kisért finoman zongorán, a Riblc 
nővérek ügyesen humoros táncjelenetében gyönyör
ködött a valamennyi szereplőt viharosan ünneplő 
közönség. A nagyszerű műsor után, amely Walla 
Ferenc földbirtokosnak, az egyesület fáradhatatlan 
elnökének éppúgy érdeme, mint a buzgó rende
zőségnek, vidám tánc következett.

(M űkedvelő e lőadások.) Pápáról jelentik: 
A Testvériség Sport Egyesület Vízkeresztkor és a 
rákövetkező vasárnap előadta a „Huszárfogás" c. 
operettet a Levente Otthonban. Az előadás nagy 
sikert aratott, ami legelsőbben Sághy G ízáié  
szubrettnek, a színi pályáiét nemrég megvált mű
vé jznőnek tulajdonítható. Hasonló sikere volt fér
jének, Sághy Gézának, a volt szinidirektornak is. 
Ám a derén műkedvelő-gárda sem maradt sokban 
mögöttük. Csehi Ilus, Briglevits Gyula, Berki Vali, 
Pollák Miklós és a többiek is a legnagyobb el
ismerést érdemlik. A dicséret megilleti az ad hoc 
zenekart is, amely Ecker Lajos vezetésével pom
pában interpretálta a kedves operett muzikális 
szépségeit.

Litérröl jelentik: ügy erkölcsileg, mint anya
gilag kitünően sikerült szinielőadást rendezett Szil
veszterkor a Sólyi Polgári Olvasókör. Az egyesü
let derék és törekvő tagjai óriási siker mellett „A 
falu rossza" c. népszínművet adták elő, nagyszerű 
szereposztásban, Kar ti Gyula mesteri rendezésé
ben. A darab minden dicséretet megérdemlő sze
replői Szabó Kálmán, Kéri Sándor, Janni Kató; 
SchUcker Piroska, Hirsch József, Tilinger Mancika, 
Budai Károly, Molnár Mariska, Jelinkó Erzsébet, 
Kárli Tercsi, Somogyi János, Kéhel József, Jánni 
József, Fischer Jóska, Karli Ferenc, Kéri Károly, 
Budai Károly és Koronczai Gyula voltak. Előadás 
után a fiatalság táncra perdült é3 vigan ropogtat
ták a csárdást kivilágos virradatig.

Zircről jelentik: A zirci műkedvelő fiatalság 
január 15-én este, a Kai. Legényegylet termében 
szinrehozza az „Óvodás kisasszony" c. énekes 
színművet. 22.-én megismétlik a darabot, de akkor 
már farsangi bállal egybekötve.

SZÍNHÁZ.
Az O rszágos K am ara Színház veszprém i 

e lőadásai. Ahogyan már jelentettük, a Déri Béla 
igazgatása alatt álló Országos Kamara Színház 
jan. 14.-én, ma szombaton este kezdi meg Vesz
prémben tíznapos vendégjátékát. Ahogyan az ed
digi állomáshelyein megjelent újságokból értesül
tünk, a színtársulat ma is éppen olyan kitűnő 
erőkből áll, mint Alapi Nándor idejében volt, igy 
a veszprémieknek igen magas színvonalú művészi 
kidolgozású előadásokra van kilátásuk. A színház, 
amint értesülünk, igen jól fütve lesz, a helyárakat 
pedig a lehető legmérső<<eltebben állapította meg 
az igazgatóság, úgy, hogy a mai nehéz viszonyok 
között is bárki megengedheti magának ezt a ne
mes szórakozást. Es ezt melegen ajánljuk is a 
veszprémi közönség figyelmébe, mert az Orsz. 
Kamara Színház előadásainak pártfogásával való
ban a kultúrát támogatják. A tíznapos vendég- 
szereplés műsora a szinlapokon olvasható.

A „Jederm ann" e lőadása  Veszprém 
ben. Déri Béának, a most Veszprémbe érkezett 
Országos Kamara Színház igazgatójának Alapi 
nyomdokait követő művészi Ízlését és dicséretes 
törekvéseit jellemzi, hogy a társulat tíznapos itt 
tartózkodása alatt szinrehozza Hoffmannsthal Hugó 
kitűnő s nagy síkéit aratott színművét, a Jeder-
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Kossuth Lajos-utca 24. sz. alatti,
P o lltz e r  M lk s a -fé le  121 év ó ta  
fennálló füszerlizlet megszűnt és az

Ü z le t h e ly is é g

azonnal kiadó.
Érdeklódnl lehet ugyanott 25

mann-1. Bizonyosra vesszők, hogy a nemesebb 
művészi célokat szolgáló társulat ezzel a köznapi 
érzéseken magasan fölulemelkedó darabbal n lünk 
is méltó elismerést vív ki, ahogyan ezt már tObb 
városban elérte. így pl. többek kOzt Békéscsabán, 
ahol az ottani plébániahivatal az előadásról a kö
vetkézé elismerő sorokat á litolta k i: „Örömmel 
hozom szives tudomására, hogy Hugó v. Hoffmann- 
s thal: „Jedermann* cimü színjátékénak előadása 
híveink nagy erkölcsi hasznára és lelki épülésére 
szolgált. A csak mának élő, anyagias, élvezetet és 
szórakozást kergetó korunkban ez a darab nagy 
lelki oku'ással szolgál és az élet komoly felfogá 
Sára megrázó módon Int. A darab előadásáért 
őszinte elismerés illeti a Kamara Színház igazga
tóságát és a nemes célokat szolgáló nagy eszme 
miatt nincs kifogásom az ellen, hogy jelen elis
merő soraimat a Fótisztelendő Plébános uraknak 
a  darab előadásának felkarolására a tekintetes 
Igazgatóeág felmutassa.*

Színészet D evecserben. Devecserbil je
lentik : Karácsony óta Halmi |enő szin'ársulala 
nagy érdeklődés mel e t játszik Devecserben. Es
téről estére zsúfolt ház hallgatja és é vezi a színé
szek játékát és január 8 án meg'örtént az a cso
dálatos dolog is, hogy a jegyelőadást be kellett 
szűntetni az óriási terem szufoltsága miatt. A szín
társulat tagjai vidéki relációban elsőrangúan ját
szanak, ruháik feltűnést keltenek, a társulat fegyel
mezett, tehát méltón megérdemlik a közönség 
támogatását.

AnyakOnyv.
SíUletés: Patai Sándor villanyszerelfi-t. és Deko- 

Yits Ilona leánya Ilona r. k. — Tamás Anna cseléd fia 
János r. k. — Loksa József napsz. és Mózer Mária fiajá- 
nos rk. — Wesztergom Antal kocsis és Molnár Erzsébet le
ánya Erzsébet rk —Fekete Ferenc kőmivess. és Birójulianna 
leánya Ilona r. k. Floigl Imre cementmunkás és Kozma 
Mária fia Antal r. k. — Kőris |ános laboráns és Wénin- 
ger Terézia leánya Margit r. k. — Török Sándor nyom
dász és Bokor Irén leánya Márta Judit r. k. — Sinkai Pál 
és Próder Piroska leánya Györgyike Ágnes r. k. -  Dr. 
Steiner Tivadar ügyvéd és Pataki Irén fia Miklós r. k. — 
Sári Lajos máv. hordár és Dobai Zsófia fia Lajos Károly 
ref., — Nagy Erzsébet napsz.-nö fia János r. k.

Halálozás: özv. Kieinstein Lajosné Schwarcz Teré
zia 75 éves izr. — Németh Gyula szíjgyártó 69 é., r. k. — 
Táray Antalné Miletics Irén 25 é., r. k. — Édl István por- 
cellán festő 24 é., r. k. -  MUller Ferenc napsz. 53 é., r. 
k. — Pólósa Mária 20 é., r. k — özv. Horváth Józsefné 
Németh Veronika é» é., r. k. — Szabó Ferenc fm. napsz. 
17 é., r. k. — Érben Ferencné Gyengola Zsófia 56 é., ág. 
h. ev. — Dr. Melczer Józsefné Spitzer Mária 25 é., izr. 
— özv. Leiter Ferencné Lasatics Julianna 67 é., r. k.

: Horváth Imre kőmives-t. és Sárzó Mária rk.

Rádiók és Írógépek részletfizetésre Fodornál!

Árverési hirdetmény.
A Szentgáli Nemesi Közbirtokosság 

elnöksége közhírré teszi, hogy a tulajdonát 
képező alsó és feldő erdőn engedélyezett 
fatömegkihasználásból származó, mintegy 
3 —4000 méter

bükk tQ zifá ra
az árverést f . évi ja n u á r hó 18.-án
8 . u. 8 á ra k o r  tartja meg a község
háza tanácstermében.

Arverelni szándékozók, az árverés meg
kezdése előtt, a kikiáltási ár 10 '/o-át tar
toznak készpénzben letenni.

Szentgái, 1933. január 4.-én. 
ig Nemesi Kózblrtokosság.

Hirdetmény.
Felhívjuk mindazokat, akiknek a Zirci 

Villamosművek R. T. céggel szemben kö
vetelésük áll fent, utóbbiakat e h ird e t
mény harm adszori közzétételé
től ezám ito tt hat hó a la tt hozzánk 
jelentsék be.

Zirc, 1933. január 6. napján.
Zirci Villamo8mUvek Részvénytársaság 

20 felszámolás alatt.

A veszprémi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 

8677— 1932. tkv. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Dr. Könczöl Ferenc végrehajlatónak Friesz 

Lipótné (előbb Szeibeit Károlyné) sz. Bécsi Anna 
végrehajtási szenvedóellen indilotl v égrehajlási ügyé
ben a lelekkönnyvi hatósága végrehajtalók kérelme 
következtében eltendeli az újabb árverést 226 P69 
fillér tőkekövetelés és járulékai behajlása végett, a 
veszprémi kir. járásbíróság területén levő, Város- 
lód községben fekvő s a városlódi 1893 sz. tjkv- 
ben A +  1. sor, 2206. hrsz. alatt felveit ingatlan
ból Szelbert Károlyné az. Bécsi Annát illető B 4 
alat t felerészre (szánló a szentgáli hatlrdűlöben) 
17 P 50 f kikiállási árban ; u ezen tjkvben A -j- 2. 
sor, 2208 hrsz. a. felveit ingatlanból ugyan ól 
illető fele részre (szánló u. o t) 91 P kikiállási 
árban ; u. ezen tjkvben A +  3. sor, 2209. hrsz. a. 
felveti ingatlanból ugyan ól illető felerészre (szántó 
u. oll) 1240 P 50 f kikiállási árban ; u. ezen tjkv
ben A +  4. sor, 2210. hrsz. a lelveti ingatlanból 
ugyan ól illető fele részre (szántó u. olt) 13 P, 
50 f. kikiáltási árban ; u. ezen tjkvben A - j-  5. sor, 
2211/a. hrsz. a. felveti ingatlanból ugyan ól illető 
felerészre (szántó u. olt) 312 P kikiáltási árban. Az 
árvetés nem érinti a városlódi 1892. sz. tjkvben 
C 1. sz. a 3550/1898 fk. sz. végzéssel özv. Kel- 
ler Jánosné sz. Ulrik Mária és C 6. sz. a. 4773/905. 
tk. sz. végzéssel özv. Ley Miklósné sz. Ointer 
Erzsébet javára bekebelezett kikötményi és szol
galmi jogot.

A telekkönyvi halóság az árverésnek Városlőd 
községházánál megtartására 1933. évi március hó 
10. napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki és az 
árverési feltételeket az 1881: LX. t  e. 150. §-a 
alapján a kővetkezőkben állapítja m eg:

Az árverés alá eső ingatlanokat a végre
hajtató érdekében a kikiáltási ár ’ /, ánál alacso
nyabb áron alul eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c.
26. § )  Kender Oyőrgy csatlakozott végrehajtató 
érdekében és kérelmében csak abban az esetben 
lehet az ingatlanokat eladni, ha az árverésen elért 
vételár Könczöl Ferenc végrehalaló követelését és 
az árverés foganatosítást költségeket teljesen fe
dezi. Ha ezek a követelések fedezve nem lenné
nek, úgy az egyes birtokiészletekre netán fogana
tosított árverés hatálytalanná vá'ik.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX t.-c. 42. §-ában meghatározóit ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldőiméi lelenni, vagy a bánatpénznek elő le
gesen bitói leiétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. 
§ § ,  1908: XLI. t.-c. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretei leli, ha többet Ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt az általa 
Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészileni

Veszprém, 1932. évi november hó 19.
A kiadmány hiteléül: Dr. Ungváry s. k.

Heller s. k. kir. jb. slelnok.
tlkvezető 17

Minden gazda olvassa  
a h irdetését, ha a

Á«

Belvárosban emeletes

c s a l á d i  ház
olcsón eladó. »

Befizetett tö k e  10%-ót m e g h o z z a . 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

Enyingi járás fósznlgsbiréjá'ól.
113—1933.

M
teszi közzé.

Pályázati hirdetmény.
Nyugdíjazás folytán megüresedett, Veszprém 

vármegye enyingi járásához tartozó csajág! kör
jegyzőlég

körjegyzői állására
pályázatot hirdetek.

A körjegyzőséghez Csajág községen kívül 
Küngös község tartozik.

Az állás javadalma a 62.000—1926. B. M. 
rendelet, valamint ezt módosító rindelttekben meg
állapított illetmény, a szervezési szabályrendelet 
szerinti községi föld haszonélvezete és természet
beni lakás.

Felhívom mindazokat, akik ezen á'lást elnyerni 
óhajijik, képesítésűket, eddigi alkalmaztatásukat, 
valamint a forradalom alatti viselkedésüket igazoló 
okmányokkal felszereli kérvényeiket hozzám 1933. 
évi január hó 24,-kének déli 12 órájáig annál 
is inkább nyújtsák be, mert a később beadott kér
vényeket figyelembe nem veszem.

A választás halirnapjál később fogom meg
állapítani.

Enying, 1933. évi január hó 10.-én.

Dr. Buda István
22 főszőlgabiró

859, 982, 1008-1931., 478, 110, I t t — 1932. sz. 

Árverési hirdetmény.
Dr. Linder Oszkár budapesti ügyvéd állal kép

viselt Vacuum Oil Co. javára 23 86, 303 78, 223' 
17, 64 74 és 176 P 07 fillér követelés és járulé
kai erejéig a veszprémi kir. jáásbirórág 1931. évi 
429.136, 1738, 2513, 4544, 5341-31 . számú vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőnél 1932. évi január hó 19., 
II. 4 ,  IV. 6. lefoglalt, 1200 P-re becsűit ingósá
gokra a veszprémi kir. járásbíróság fenti számú 
végzése alapján az árverést elrendelem a annak az 
1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján még követke
zőkben megnevezett, valamint zálogjogot szerzett 
m it  foglaltatók javára is, végrehajtóit szenvedő 
lakásán, Kiskovácsin, 28 és 31. szám alall leendő 
megtartására határidőül 1933.január 18. napjának 
délelőtt tizenegy óráját tűzöm ki, amikor a bi- 
rőilag lefoglalt bútorok, gabona, tehén, tinó, kocsi, 
rosta s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, 
esetleg a becsár '/,-áérl is el fogom adni. 1000 
pengőt meghaladó becsértíkű ingónál a becsérlék 
10 °/o-át bánatpénzül kezeimhez az árverés meg
kezdésekor le kell fizelni.

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 árvetés megkezdéséig nálam 
Írásban vagy szóval jelentsék be.

Kell Veszprém, 1932. december 24.-én.
18 S tekker s. k , kir. bír. végrehajtó.

Rádiék, fényképező gépek,
a m erika i Royal Írógépek
részletfizetésre

tapintók FODOR FEREHC kSojikereskedésében
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a „Veszprémvármegye* Lapkiadóvállala t


