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A viléggazdaségi válság okait tulajdonké- 

penjabban kell keresnünk, hogy az az alap, ame
lyen egy 120— 150 éves gazdasági rend fel
épült, eltolódott, megváltozott, az ennek az 
alapnak a tartalmát képező fogalmak szintén 
változáson mentek keresztül, sőt bizonyos te
kintetben anakronizmussá is vá’tak.

És mi volt ez az alap? Egy elv, a gazda
sági szabadságharc elve, amelyen belül jelent
keztek azok a princípiumok, amelyeket általá* 
bán az erők szabad érvényesülése elvének, a 
szabad verseny elvének ismertünk.

Az alap eltolódására, nézetem szerint, a 
legerősebb befolyást gyakorolta, körülbelül a 
múlt század közepétől kiindulva, a nemzeti 
öntudat felébredése. Azelőtt egy-egy nemzet 
a sorsközösségben, nyelvközösségben élő egye- 
deknek együttességét, együttélését alkotta. Idők 
folyamán, a nemzeti öntudatnak befolyáso
lása következtében, emellett a sors- és nyelv- 
közösség mellett kialakult a nemzeti álla
mok organikus egysége. Ennek egyelőre csak 
politikai hatásai voltak, de mély befolyást gya
korolt ez a gazdasági életre is. Kiderült 
ugyanis, hogy mig régebben az állam a ma
gángazdaságtól teljesen elkülönített szférában 
éli s a magángazdaság a közéleti funkciótól 
— az államra ruházott közigazgatási funk
cióktól — teljesen külön életet élt, addig 
újabban a magángazdaság annyi szállal van 
összekötve a közérdekkel, hogy a közérdektől

függetlenül semmi néven nevezendő magán
gazdasági tevékenység nem állhat meg.

Ennek hatása elsősorban nemzetközi vo
natkozásokban jelentkezett, mert az egyes nem
zeti államok hovatovább egymással szemben a 
nemzetközi forgalom szempontjából, mint zárt 
egységek jelentkeztek és majdnem azt mond
hatni, hogy a külkereskedelmi forgalom többé- 
kevésbbé állami privilégiummá vált. De nem
csak nemzetközi viszonylatban jelentkezik ez az 
átalakulás, hanem — mondjuk — egy-egy 
zárt gazdasági területen belül i s ; hiszen látjuk, 
hogy bizonyos gazdasági feladatok ma már 
kizárólag állami feladatoknak tekintendők, 
posta, vasút, telefon stb. Ma bizony az állam
nak bizonyos gazdasági funkciói az egész gaz
dasági területre kiterjednek és immár nem 
arról van szó, hogv helyes-e ez, vagy nem, 
hanem csak arról, hogy mely feladatok azok, 
amelyek kizárólag állami feladatok és melyek 
azok, amelyeknél az állam csupán a magán- 
gazdaságj tevékenység irányításának és ellen
őrzésének feladatát kell, hogy vállalja.

De a fejlődés tovább ment és ez az irány
zat ma már a gazdasági területen túlmenőleg, 
a jog területén is érvényesül. Hiszen emlékez
zünk csak vissza arra, a közelmúltban még 
életben volt intézményre, azokra a beavatkozá
sokra. amelyek a magántulajdon terén, haszon- 
bérleteknél. lakbérleteknél, a földreform terén 
jelentkeztek nemcsak nálunk, hanem az egész 
világon úgy. hogy a fejlődés menetét nézve, 
ebből az egy példából is látjuk azt, hogy 
százhúsz év alatt a gazdasági szabadság prin
cípiuma, a „laissez fairé, laissez aller" princí
piuma hova fejlődött! És látjuk azt is, hogy

ma már egész gazdasági ágakban a termelés, 
sőt a javak elosztása is, bizonyos kötött for
mák között történik. Itt vannak azok a külön
böző egyesülések (kartelek, trösztök, szövetke
zetek), amelyek — bár néha káros jelenségek
kel járnak. — kizárólag azért keletkeztek, hogy 
a „szabad verseny" káros hatásait a termelés
ben ellensúlyozzák.

Lehet-e ily körülmények közt azt állítani, 
hogy a gazdasági életben még a gazdasági 
liberális elvek uralkodnak ? Megváltozott az 
élet körülöttünk és ennek megfelelően kell be
rendezkednünk.

Képviselőink.
Mialatt a független kisgazdapártból és szo- 

ciálistákból álló ellenzék választási és képviselő- 
kázi botrányok rendezésével tölti az időt, a nem
zeti egység pártjának képviselőtagjai, köktük Vesz- 
prémmegye illusztris képviselői is, hazafias tevé
kenységet fejtenek ki a magyar sors megjavítása 
érdekében. így

H olifschar K ároly
gazd. főtanácsos, a zirci kerület képviselője a kö
zeli napokban, a nemzeti egység pártja gazdasági 
főcsoportjának ü!ésén a közmunkaváltság terén 
fennálló visszásságokra hívta föl a figyelmet, ami
nek orvoslásáért Vesyprémmegye közgyűlésén is 
már oly sokszor és lelkesen sikraszállott. Ezen
kívül azt kérte, hogy a folyó adók befizetése ese
tén a hátralékokra kamatkedvezményt állapítsanak 
meg. Fölszólalását a pénzügyminiszter és állam-

Jő ebédnél nincs jobb.
Irta R adványné R uttkay Emma. 2

Zsuzsa, talán azért, a mert legavatottabb volt, 
vagy talán azért, mert a legöregebb, kézbe vette 
a háztartás gyepifijét. Ő volt a konyha koronázat. 
tan királynője. A házi kötényben úgy sQrgOtt- 
forgolt reggeltfll-estig, mint más háziasszonyok 
Karácsony, vagy Husvét elfitt, vagy ha esktlvO, 
vagy más ilyenféle akadt a háznál.

Zsuzsa minden ebédkészilése majdnem tem
plomi szertartás volt. Az áhítat ráült az arcára, 
amikor szuverén birodalmának, a konyhának kü
szöbét átlépte. Pontos volt, mint az óramű s fon
tos küldetésének tudatában szinte már Őrangyal
nak képzelte magát, a család nemtOjének. Mert 
igaz ugyan, hogy kínosan vigyázott az Olga cu
korbajos diétájára, Anna beteg gyomrának recept
jeire, általában a beteg kosztra, igaz, hogy min- 
denrendü és rangú vendégségeket úgy bonyolí
tott le, akár egy jói fizetell francia szakács, de 
azt meg keli adni, hogy amikor a gyomrocskáról 
volt szó, Zsuzsának udvarolt az egész család, tit
kolt örömmel, mert lám, ha Zsuzsa nem volna, 
vagy nem az volna, aki, akkor másnak kellene 
beülnie a j  konyha — nem mindig kívánatos — 
levegőjébe, másnak kellene gyúrni-dagasztan.i 
véres májat erezni, nyulat pácolni, füstöt, gózt, 
zsirBzagot nyelni s eltelni mindennel csOmOrlésig, 
mielőtt az ebéd asztalra került volna.

Táplálta is az ebédkészités előzetes munká
ját minden teremtett lélek, aki a családba tarto
zott. Táplálta, mini a pcgányok a szent füzet. Ki

ne aludjon, le ne lohadjon, lángolva lobogjon 
szüntelenül s hirdesse mindeneknek: — bámul
jatok és okuljatok!

A délutáni szieszta után nemcsak ők hár
man: Olga, Anna és Zsuzsa vették nyakukba a 
várost de segedelmükre volt Stefi, az asszony
nővérük, meg annak két lánya, akiket már alig 
lehetett megkülönböztetni nénjeiktől. Évek során 
át olyan tökéletesen „összestimmelődtek" minden 
cselekedetükben, hogy a gyomrocska ápolá
sával szemben itt ugyan hibát egy sem követ
hetett el. Már egymás gondolatát is kitalálták. Ha 
makaróni kellett, mindegyik tudta, hogy ezt csak 
a Mester-utcában lehet venni. Sehol olyan jó nincs, 
mint ott. Magyar sonka, vagy kolbász a kolozs
vári káposztához, — azért még félholtan is Bu
dára keltett átrándulni. Kávé csak a Károly-kör- 
uton volt megfelelő. Aki nem hiszi, ám igyon- 
egyen ahonnan mit akar, de Zsuzsa elismerésére 
ne számítson.

Hiszen igaz, hogy amikor Zsuzsa kisasszony 
konyhájáról, fősztjéről volt szó, a nagy bérház 
jó-evői úgy emeltek kalapot, akár a feszület előtt. 
Hát még amikor a készülő ebéd, vagy vacsora 
illata átlebegett az összes gangokon s belopódz- 
kodott az igénytelenebb vagy bőjtösebb konyhákba. 
Az asszonyokat ette a sárga irigység, a cselédek 
mind egy szálig vállalták volna Zsuzsa kisasszony
nál a szolgálatot úgy délidőn. De már a temén- 
telen munkát, ami ennek a konyhának velejárója 
volt, nem szívesen vállalta volna egy sem. Jaj, az 
a sok mosogatás!

Mikor Sárkányt, a kúriai birőék komondorát 
8élálni vitlék, már nem is szimatolt más konyha

felé. De a Zsuzsa kisasszony konyhájánál majd 
hogy leborult. Alig lehetett elhúzni onnan.

S hogy mit szólt a házbeli hentes, tejes, 
fűszeres, pék, amikor a — gyűjtő néven — 
Kendyék konyhája szóba került? Hát arra elég 
illetékes volt például a hentes. Bal karját a feje 
fölé emelte, a hüvelyk és mutató ujját összecsip
pentette, egy nagyot sóhajtott, aztán kieresztett a 
nyelve alól egy sor „c“ hangot, utána két sor 
foga közül egy csomó „sz“ hangot, végül egy 
nagyot csettintett s ebből már mindenki tudhatta, 
hogy Zsuzsa kisasszony konyháján étkezni — 
mondjuk — egy esztendeig s akkor aztán akár meg 
is lehet halni. Mert a hentes csak eszik, ami jó fala
tot húsban elképzel az ember. Ha akar szegyet, ha 
akar frikandót, fartövet, akármit, de az elkészítés, 
a tálalás, ez se kutya ám! Az a sok szép kézi
munka, amire ezt a rakás ragyogó tányért, meg ezüst 
eszcájgot felrakják Kendyék. Azt mondják, hogy 
virág is van mindig az asztalon.

No, de ma aztán megint jő ebéd lesz. Kü
lönösen jó! Anna születésnapja. A legnagyobb 
ünnep az összes családi névnapok és születésna
pok között. Itt lesz az egész család. Még a sze
gediek is, de még a debreceniek is.

A három kisasszony már hajnalban felkelt. 
10 órára ott állt a nagy ebédlő pompázatosán te
rített asztala, két végén kihúzva egyfelől a balko
nig, másfelől az ajtóig. És ragyogás és virág, 
virág mindenütt. A nagy család: sógorok, sógor
nők, férfi és nőtestvérek (kilencen vannak, az 
Isten éltesse őket!), gyerekek csak egy órakor 
érkeznek, hogy mire Anna megjön, mindnyájan 
egyszere ünnepelhessék. (Folyt, köv.)
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a legjobb természetes hashajtó, 
ési szerepénél fogva gyorsan 
i t j a  a káros b a k t é r i u m o k a t  a szervezetből.

titkára teljes mértékben honorálta s a megfeleli 
intézkedéseket kilálásba is helyezték. A párt föld
művelésügyi csoportjában a tejforgalom szabályo
zásáról tett javaslat élénk vitájában vett részt, leg
utóbb pedig az Orsz. Mezig. Kamara igazgató
választmányi ülésén emelte fii szavát a gazdák 
védelmére a népszerű gazdavezér.

G r6f Festetics Sándor,
Enying követe az osztrák-magyar szerzidést vette 
védelmébe minapi képviselőházi fölszólalásában. 
Rámutatott, hogy a szerződés megkötése óla az 
országban aknamunka folyik a szerződés politikai 
és gazdasági diszkvalifikalására, pedig az ország
nak életérdeke volt az Ausztriával történt szerző
déskötés. A külkereskedelmi forgalom s a nemzeti 
tiszta jövődelem statisztikájával bizonyitotlta, hogy 
az országok önellátási elve még a háborúnál is 
nagyobb rombolást vitt végbe, éppen ezért a szer
ződés megkötéséért a magyar kormánynak csak 
hálásak lehelünk. A népszerű képviselő fölszólalása 
nagy tetszést váltott ki.

D r. Sohandl Károly
ny. államtitkár, a devecseri kerület képviselője 
parlamenti beszédében ugyancsak az osztrák-ma
gyar kereskedelmi szerződést üdvözölte, amely az 
egész országban kedvező hatású atmoszférát fog 
teremteni. Nagy szakértelemmel szintén a külke
reskedelmi forgalommal foglalkozott, majd az 
Ausztria felé való kivitel statisztikáját mutatta be 
és sorra-véve a szerződésben megái lapított egyes 
kontingenseket, azokat a mezőgazdasági érdekek 
szempontjából bírálta. Egy kicsit odavágott a szo- 
ciálistáknak, akik a protekcionizmus terén egy 
gyékényen árulnak a gyáriparral, majd hangsú
lyozottan tiltakozott amaz ellenzéki oldalról han
goztatott vád ellen, hogy az elzárkózás politikáját 
Magyarország kezdte el. Végül kijelentette, hogy 
a végleges megoldás csak a revízió lehet, annak 
elkOvetkezéséig is azonban a kínai fal politikája 
ellen csak az olasz-magyar vámunióval lehet véde
kezni, amit legutolsó vele folytatott beszélgetésében 
Apponyi is helyeselt. A képviselőházban beszédé
vel meleg sikere volt a nagy népszerűségnek ör
vendő devecseri képviselőnek.

A  veszprémi tisztikar 
hangversenye.

Művészi élményben volt részük szombaton 
este azoknak, akik jelen voltak a veszprémi hely
őrség liszlikara által rendezett hangversenyen. A 
zsúfolásig megtelt, jól fütött Petőfi-színházban ott 
volt a város társadalmának minden számottevő 
tagja, élükön dr. Rótt Nándor megyéspüspökkel 
és dr. Kencssey Pongrác főispánnal.

A szépen feldíszített színházban kalonai pon
tossággal harsant fel a teljes számú szfehérvári 
honvéd zenekar nagyszerű előadásában Erkel: 
„Hunyady László nyitánya*. Utánna Schwartzkopf 
Artúrnak, a katonazenekar kitűnő főkarmesterének 
.Magyar szvit“-je bilincselte le a szépért és mű
vésziért lelkesedő közönség figyelmét. A zenemű 
költői elgondolásával, kedves dallamosságával és 
művészi, a dinamikai hatásokat is kiválóan érvényre 
juttató hangszerelésével egyaránt nagy sikert aratott. 
Kölönösen a második része volt szárnyaló, mig

ASPIRIN-
T A B L E T T Á K

az éléit nagy hatást a negyedik résznek gyönyörű 
pianisszimóból fokozatosan átdübörgő fortissszi- 
mó|a tetőzte be. Ulánna hosszasan, lelkesen ün
nepelték a szerzőt.

Szünet után, a honvéd zenekar finoman al
kalmazkodó kíséretével, Orszigh Tivadar fővárosi 
hegedűművész művészi ujjakkal kezelt hegedűjéből 
élvezhettük Ooldmark hegedűversenyének (Op. 28.) 
igazi értékeit A szám után viharosan felcsattanó 
tapsorkán jutalmazta a művészt.

A honvéd zenekar további műsora keretében 
Liszt: .11. Magyar rapszodiá“-ja és Berlioz hang- 
versenytzáró .Rákóczi induló*-ja szerzett még 
nagy elismerést.

Utolsóelőtti mflsorszámként Major István szá
zadosnak megragadó, hazafias szellemű, gyönyö
rűen megirt és finom zenéjü egyfelvonásos játéka 
telte rá az est sikerére a koronát. A művészi ké
pességekkel megáldott helyi szerző közbejött be- 
trgsége miatt azonban maga nem léphetett fel s 
igy csak felesége, szül. Bikeffy Panna és a be
ugrott Régi Károly vitték teljes sikerre a darabot, 
ami annál nagyobb leljesitméiy volt, mert a sze
replőknek csupán egy nap állott rendelkezésükre 
a szerep betanulására. Major Istvánná kedves 
hangja és már sokszorosan gyönyörűséget nyújtóit, 
művészi színvonalú játéka, Régi Károlynak pedig 
kiváló színészi tehetsége a váratlan akadályon is 
diadalmaskodott. Az a szűnni nem akaró tapsvihar 
azonban, ami előadásukat kísérte, nemcsak nekik, 
hanem a jeles szerzőnek is szóllott.

A hangverseny tiszta jövedelmét a helyőrség 
tisztikara, a városi Szegényügyi Bizottságsággal 
karöltve, a város ínségeseinek felruházására 
fordítja.

Beadant francia geológus 1818. évi tanulmány
ú tja  Yeszprérnyármegyében.

Irta Faltér Jené, 9

.A bazalt egész tömegében horizontális tele
pülésű, de vertikális irányban is erősen tagozott, 
ügy, hogy szabálytalan prizma alakúnak látszik. 
Felső szakaszaiban foltos és a legnagyobb könnyű
séggel apró kis szabálytalan, gömbölyű darab
kákra hull szél, a hegy felsőbb részeiben földes 
anyagot képezve, melyet ott hatalmas tömegben 
találunk. Ezzel van tele a külszín s a belőle ki- 
málott apró kis galyokkal, melyek miatl az ember 
gyakran kénytelen megváltoztatni az útját, mett 
oly kellemetlen a rajtuk való járás, mintha az em
ber tojáson járna.

Megmászva a meredekséget, egy széles fen- 
sikra étűnk, mely gabonával van beültetve. A föld 
itt is csaknem fekete a mállóit bazalttól és salak
tól. Ennek a fönnsiknak a közepén még egy kis 
halom emelkedik, melynek oldalai ugyancsak sző
lővel vannak beültetve. Ez azonban nincsen ba
zaltból, ellenben fölhalmozódott üveges salakdara
bokból. Az első kőzetdarabok, melyeket itt talá
lunk, vörös színűek s kétségtelenül vasoxid meg- 
festődésüek. Egyébként ugyanolyan megjelenésUek, 
mint a mostani lávasalak. Üveges, likacsos szö- 
vettet tehát, mint az az anyag, amely még folyé
kony tészta alakjában merevedett meg. De találni 
olyan elváltozott darabokat is, amelyek egész agya
gosak és amelyeket a legnagyobb könnyedséggel 
faraghatunk késünkkel s egy vöröses földes alap
anyagba vannak beágyazva.

Följebb fekete salakdarabokat találni, ame
lyek előbbiektől tényleg csak színben különbőz, 
nek. Mégis valamivel tömöttebbek, kevésbé föl
desek és mintha darabosabbak lennének. Ezek a 
vörös és fekete salakdarabok kis fészkeket, vagy 
üveges zárványokat tartalmaznak, igen hasadozotlak, 
úgy, hogy egészen szemcsés szövetűnek látszanak. 
Rendkívül nehéz volna megmondani, vájjon ezek

magával az alapanyaggal egyneműek és egyidő
sek-e, avagy idegen s későbbi keletű anyagok? 
A vörös,anyag és a szemcsés struktúra véleményem 
szerint későbbi eredetre vall.’*)

Egyébként azt hittem, hogy a hegy csúcsá
ról pompás kilátásom lesz a messzi síkságra, saj
nos, csalódtam, mert bár nagyon szép idő volt, az 
egész horizont ködbe volt burkolva, mely minden 
kilátást elzárt. Magát a Sághegyet is csak roppant 
nehezen találtam meg, mely mindössze kétórányira 
lehetett ide nyugatnak s a Somlótól északra fekvő 
néhány halmot se láttam, annyira összefolyt min
den a szemem előtt.*

*•) A Somlóhegyet részben szerkezete, részben föl
építése alapján a mai modern geológia is három nagy 
kúpszeletre bontja, ahogy azt, mint pompás leírásban 
látjuk — Beudant már 1818-ban tette. Ezek: I. Az alsó 
menedékes csonka>-úp 180 — 300 m. magassági körben 
helyezkedik el s pontusi homokos agyagból és kavicsos 
homokból áll. A legteljesebb congeria ungula capraehéjak 
(kecskekörmök) a hegy keleti oldaláról, ezekből a rétegek
ből kerültek ki. Ennek az alsómenedékes csonkakúpnak 
a palástján körös-körül nagyon értékes szőlők vannak, 
amelyeknek talaját a menedékes csonkakúpot beszegö 
bazalt—tufa—gauérből és a 2. meredek csonkakúpról le
pergő mogyorónyi erupciós dara javítja. A bazalt-tufa 
északkelet felé alkot összefüggőbb tömeget, de foszlányait 
a hegy nyugati részén a kápolna közelében is megtalál
hatjuk. A 2-ik meredek csonkakúp 300—400 m. abszolút 
magassági körben foglal helyet s bazaltból áll. A bazalt 
többhelyütt (pl. délnyugaton) oszlopos elválást mutat, de 
igen szép pados elválást is látni, különösen az északi 
sziklakapuban, ahol mintegy 10 m. magas, kissé észak felé 
(kifelé) görbülő, merőleges lapok képződtek. A sziklakapu 
völgykatlanba vezet s nyugati oldalán bazalt-tufa, pörkölt 
homok, temeres homok, poliédrikus és leveles bazalt kö
vetkezik egymás után. Ez a település arra mutat, hogy itt 
is (mint a Szentgyörgyön) megismétlődött az erupció s a 
pörkölthomok a 2-ik erupció alkalmával ragadta föl ilyen 
magasra. 3. A hegy teteje lapos kúpszelet alakjában sa
lakos bazaltból s helyenkint fonatos lávából áll, lásd dr. 
Dornyai Béla : „Bakony- 1927. p. 333. v. ö. még : dr. Vitális 
István; „A balatonvidéki bazaltok.-

Hiszek egy Istenben, h iszek  egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.

H Í R E K .
— Személyi hír. Dr. Kenessey Pongrác, vár

megyénk főispánja kedden és csütörtökön Bpesten 
volt hivatalos ügyei elintézése végett s az utóbbi 
napon résztvett a nemzeti egység pártjának érte
kezletén is.

— Egyházi hir. A beteg olaszfalui espe
resplébános helyettesítésével Láng Ince ciszt. lel
kész bízatott meg.

— Hamvazó szerda. Holnap, farsangvasár
napján elkezdődnek a veszprémi székesegyházban 
a szokásos esti engesztelő ájtatosságok és hétfőn, 
kedden is lesznek ilyen, szentbeszéddel kapcsola
tos litániák. Hamvazó szerdán, nagyböjt első nep- 
ján reggel 9 órakor pedig ünnepies hamvazás lesz 
a katedrálisban és azt dr. Rótt Nándor megyés- 
püspök maga végzi.

— Protestáns püspökök előadása Pápán.
A Protestáns irodalmi Társaság Qyőrröl Pápára 
rándul át és ott az Orsz. Bethlen Gábor Szövet
séggel együtt február 26 -án, vasárnap ünnepélyt 
rendez. Az űnenpélyen D. Kapi Béla dunántúli 
ev. püspök megnyitót, dr. Ravasz László duna- 
melléki ref. püspök ünnepi előadást, dr. Antal 
Géza dunántúli ref. püspök pedig záróbeszédet 
mond.

NAGYMIHÁLY FERENC
oki. mérnök,

hites szakértő, országos földmérövizsgáló bizottság tagja 
m é rn S k i ir o d á ja
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Elvállal
földmérést, tagosítást, vitás határok rendezését, 

Viziépitkezések, lecsapolások, alagcsövezések, öntözések, 
vízhasználatok, iparvasutak, utak, hidak stb.
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Építkezések miiszaki szerelését és ellenőrzését.
Mindennemű műszaki ügyben tanácsot ad.
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Elsőrendű sláger-kották

2 Pbelyett 50 fillérért
óriási választékban kaphatók 

FODOR FERENC könyvkereskedésében.

— Kap! Béla püspök a  külföldi m agyar 
e tiká járó l. Megírtuk, hogy D. Kapl Béla, a du
nántúli evangélikus egyházkerület püspöke az el
múlt napokban Bécsben járt, ahol a Cellegium 
Hungáriáimban magyarnyelvű eladást tartott „A 
külföldi magyar etikája* címmel.

— A külföldi magyar etikájának első köve
telése, — mondotta többek között, — hogy az 
idegen földön is hű maradjon nemzetihez. A nem
zet bélyegét őrizze meg életében a külföldi magyar. 
Ennek a követelésnek örök forrása egy rörténet- 
filozófiai igazság: minden nép az Isten világte
remtésének egy-egy külön célgondolata és az isteni 
akarat az, hogy az emberiség sok kiművelt nem
zetegység által gazdagodjék. A magyar nemzet hi
vatása saját egyéniségének örök formálása. A kül
földi magyar világszemléletében őrizze meg nem
zetszemléletét, idegen országban is a nemzet tör
téneti hivatásának elbírálásához szükséges szem
pontokat. Világszemlélete ne semmisilse meg saját 
nemzetinek jelentőségébe vetett hitét. A külföldi 
magyarnak nemzetünket méltóan kell reprezentálnia: 
az egyes emberen keresztül Ítélik meg a nemzetet.

—- A külföldi magyar etikájának egy másik 
követelése: tanuljon, hogy tudja gazdagítani nem
zetét. Széchenyi új Magyarországa a meglévő ma
gyar értékekből és a külföldi kultúrák áthozott ér
tékeiből alakút, s azokat a nemzeti géniusz for
málta szerves egésszé. Mindebből világos, hogy 
milyen nagy követelésekkel lép a külföldi magyar 
elé külön, saját etikája. De bármily sokat kíván, 
mindig csak visszafizetést követel. Ember és nemzet 
között állandó a legmagasztosabb értelemben vett 
„elszámolási viszony" s ez olyan, mint a gyermek 
és az édesanya viszonya.

A remekszép előadásért a bécsi magyarok 
hosszasan, lelkesen ünnepelték a dunántúli egy
házkerület nagynevű püspökét.

— A MANSz jótékonycélu m űsoros te a 
estélye. A veszprémi MANSz február 27.-én, far
sanghétfőn d. u. 6 órai kezdettel, a Nemzeti Ka
szinó termeiben, büfével, műsorral és tánccal egy
bekötött jótékonycélu teaesiélyt rendez. A MANSz 
elnöksége ugyanis, élén a lelkes és buzgó Kenes- 
sey Pongrácné főispánnéval, a jövő hónapban egy 
ingyenes vászonszóvő tanfolyamot nyit, aminek 
anyagát értékesíteni fogja s az abból befolyó ösz- 
szeget az idei Karácsonykor a Szent Vince Otthon 
szegény gyermekeinek segélyezésére kívánja for
dítani. A mostani teaestély jövödelmére ennek a 
vászonszövő tanfolyamnak a megnyitásához van 
szüksége, s bizonyos, hogy már a dicséretes cél 
is előfogja mozdítani az estély előrelátható fényes 
sikérét. Ilyképen kívánja a MANSz vezetősége 
megvalósítani azt a nemes elgondolását, hogy a 
magyar asszonyok jöjjenek segítségére a reászoruló 
szegény magyar gyermekeknek, a nemzet jövőjének.

— H ibaigazítás. A Veszprémi Polg. Dal
egyesület hangversenyéről hozott legutóbbi tudó
sításunkból tévedésből kimaradt, hogy a dalegye
sület által előadott Ziegler-féle „Szerenádéban a 
baritonszólót Ehrenfeld Artúr énekelte. Pedig a 
szólóének megérdemelte, hogy — ha most utólag 
is — teljes elismeréssel megemlítsük.

— Cserkészek regős-estje . A veszprémi 
475. sz. „ Assziszi Szent Ferenc* iparos-cserkész- 
csapat Gyulafirátóton kiválóan sikerült regös-estet 
rendezett. Délelőtt a kirándulásra ment cserkész- 
csapat a katolikus templomban szentmisét hallga
tott, majd d. u. 3 órakor az iskolában az ifjúság 
számára előadást rendeztek változatos 8 mindvé
gig tanulságos programmal. Este 6 órakor kezdő
dött a nagyközönség részére rendezett regös-est, 
gondosan kidolgozott műsorral. A csapat felavatta 
tagjai sorába Szóka Imre jelöltet cserkésszé, akit 
vitéz Hevessy István plébános üdvözölt. Avatás 
után Sziics Lajos raj vezető Rád vány i K. „Magyar 
cserkész dala* c. költeményét szavalta el, majd 
csapatének, tárogató számok következtek. Bujdosó 
István parancsnok lelkesítő szavai után Nyári An
dor „Sas fiuk* c. színművét adták elő a melegen 
ünnepelt cserkészfiuk. Vigh Benedek és Szóka

Imre magán és páros számai, a rajvezető vezeté
sével bemutatott cserkészjátékok, Kiss Kálmán sza
valata hoztak még zajos sikert, végül a csapat a 
közönséggel együtt a „Himnusz* t énekelte el. 
Vitéz Hevessy István plébános a csapat parancs
nokának 8 a cserkészcsapatnak őszinte köszönetét 
fejezte ki s őket a további lelkesült munkára, a 
falu és város közti kapcsolat fokozottabb kiépíté
sére buzdította. A derék iparos-cserkészek tárogató 
hangjai mellett búcsúztak el este Rátóttól.

— A Jókai Kör e lő ad ó estéb e. Pápáról 
jelentik: A pápai Jókai Kör vasárnap tartott előadó
estélyén Fejes Zsigmond, a kollégium kiváló igaz
gatója „Természeti képek a magyar költők művei
ben" címmel olvasott fel nagy érdeklődés mellett. 
Pohárnok Jenő neves győri iró „Az alezredes Man
cikája" c. humoros elbeszélését olvasta fel, han
gos derültséget keltve. Ritoók Magda zongora
számmal, a Kárpát Dalkör énekszámokkal tették 
élvezétesebbé a műsort. Bódás János szombathelyi 
ref. hitoktató-lelkész, a kedvelt poéta, legújabb 
költeményeiből mutatott be néhányat nagy tetszés 
mellett. Az előadóestélyen ezúttal is óriási közön
ség volt jelen.

— L elkészválasztás. A tolnamegyei Kölesd 
község a megüresedett ev. lelkészi állásra egy. 
hangulag Mohácsy László evangélikus lelkészt, 
Mohácsy Lajos marcalgergelyi ev. lelkész fiát vá
lasztotta meg. Az ifjú Kikész eddig Csöglén, 
mint az egyházközség közszeretetben álló missziói 
segédlelkésze működött.

— Eljegyzés Zalabéri Horváth Évát Nagy- 
vázsonyból eljegyezte győrszigeti dr. Szeiff Géza, 
Dunaszerdahely.

— Á llatorvosi kinevezés. A földmivelési 
miniszter Pillitz Ármin veszpiémi járási s városi 
m. kir. állatorvost febr. 1.-vel nyugdíjazta és he
lyét, áthelyezés utján, Havas József m. kir. állat
orvossal töltötte be, aki Havas Jakab ny. m. kir. 
áeg. főfelügyelő fia. Az uj állatorvos működését 
már megkezdette. Hivatalos helyisége a vármegye- 
házán, a főszolgabírói hivatalban van. Lakása: 
édesatyjánál, Kopácsi-tér 5. sz. alatt van.

m v k m a l t
caak e névvel valódi I

— A Nem zeti Kaszinó tisz tú jító  köz
gyűlése. A Veszprémi Nemzeli Kaszinó, amint 
már közöltük, február 26.-án, holnap vasárnap d. 
u. 5 órakor rendkívüli tisztújító közgyűlést tart. 
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést, a tagok 
számára való tekintet nélkül, március 12.-én fog
ják megtartani.

— A Petőfi-K ór közgyűlése. A Petőfi KOr 
rendes évi közgyűlését március 5.-én d. u. 4 óra
kor tartja saját körhelyiségében.

— K ultur-est a Petőfi Körben. Veszprém 
város ikn. albizottsága, a Petőfi Körrel karöltve, 
február 26.-án d. u. 6 órakor ismét kultur-estét 
rendez, amelyen Steidl József keresk. iskolai ta
nár tart előadást „Nagyvagyonok keletkezése Ame
rikában" címmel. A kör tagjaiból alakult műked
velőgárda kellemesnek ígérkező kísérő műsort ad 
elő. Mindenkit — nem köri tagokat is — szíve
sen lát a rendezőség.

— H alálozás. Özv. Keseill Elekné szül. 
Hantiig Mária életének 81., özvegységének 24. 
évében, rövid szenvedés és a halotti szentségek 
fölvétele után február 22.-én elhunyt Veszprémben. 
A megboldogult matróna a régi magyar asszonyok 
egyike volt, akinek áldott jó lelke szeretettel csün
gött övéin és mindenki irányában tanúsított ked
ves szeretetreméltósága csak viszontszeretetet és 
mély tiszteletet biztosított számára. Hozzátartozói
nak aggódó, gyermeki szeretete fogta le őrükre 
lehunyt szemeit is, amikor nemes lelke az általa oly 
hőn imádott Teremtőjéhez költözött. Temetése 
24.-én ment végbe a város társadalmának impo
záns részvéte mellett. Halálát gyermekei: Ilona 
férj. Hotdósy Endrené, Mária férj. özv. Buzássy 
Károlyné, Miklós és Elza, unokái, dédunokái és 
kiterjedt rokonság gyászolják.

Weldntr-Diesel Ernő ny. konvédezredes, a 
hadiékitménnyel és kardokkal diszitett III. o. Vas- 
koronarend és a hadiékitm. Ferenc József-rend lo
vagja, a Vöröskereszt hadiékitm. II. o. díszjelvény 
és a Signum Laudis tulajdonosa stb. február 
22.-én, 69 éves korában, 38 évi boldog házasság 
után, a nagybetegek szentségének felvétele után

Arany- és ezüst
érméket

legmagasabb árfolyamon vásárol

Szűcs Ede Bankháza
Veszprém .

kiszenvedett. Az elhunyt törzstiszt a háború alatt már 
nyugállományból került a tényleges szolgálatba s 
előbb a harctéren tüntette ki magát, majd Veszprém
ben volt állomásparancsnok. Az összeomlás útin a 
súlyos megpróbáltatások napjaiban sem vesztette 
el fiatalos energiájának rugalmasságát s a viszo
nyokhoz alkalmazkodva, a polgári életben keresett 
megélhetést biztositó elhelyezkedést. Temetése, az 
alsóvárosi temető kápolnájából, nagy részvét mel
lett, katonai pompával ment végbe. Halála özve
gyét : szül. Clement Herminát, gyermekeit: Maliid, 
fér. dr. Till Károlynét, Ernőt, unokáit és kiterjedt 
rokonságot borította mély gyászba.

Popper Samu, a Veszprémmegyei Takarék- 
pénztár ny. ügyvezető igazgatója február 26.-án, 
60 éves korában, hosszas szenvedés után meghalt 
Veszprémben. A megboldogult kiváló pénzügyi 
talentum volt, azonkívül példája a buzgó é3 tö
rekvő tisztviselőnek, aki 39 év alatt, amióta, mint 
gyakornok a takarékpénztárhoz került, eredménye
sen működött közre az immár fuzionált pénzintézet 
föllenditésén. Érdemeinek elismerése juttatta őt az 
ügyvezető igazgatói tisztségbe, ahol még több és 
nagyobb szolgálatokat tett intézetének lelkiismere
tes, odaadó munkásságával. Halála őszinte rész
vétet váltott ki városszerte, ami melegen nyilvánult 
meg a 26.-án végbement temetésén is. Az elhunyt 
koporsóját gyászoló özvegye: szül. Lichter Olga, 
gyermekei: László és Miklós, valamint nagyszámú 
rokonság kísérte ki utolsó útjára.

Pápáról jelentik: Kunt István oki. építész
mérnök, a Kunt Testvérek építési vállalkozó cég 
beltagja, február 22.-én, életének 32. évében, rövid 
szenvedés után elhunyt. A tehetséges és ambició
zus fiatalember korai halála széles körökben mély 
részvétet keltett. Temetése 23.-án ment vegbe, im
pozáns részvét mellett.
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— Adományok Laczkó Dezső szobrára.
CsüfSttSkig befolyt: Bors Lá82ló Nemesrádó 4, 
Luka József Litér 5, Antal Lajos Somlóvásárhely 
5, Jegyzóség Városlód 3, Huber Gyula Barcs 10, 
Lesz János Csurgó 5, dr. Iklódy Szabó János 
Alsóörs 10, Nagy Virgil Miháld I, Karfner János 
Dég 5, Tapolcray Pál Karmacs 2, Kiss István 
Zalaszentbalázs 5, Nagy Imre M.zószentgyörgy 2, 
Schlakker Károly Mezökomárom 5, Pósch Ferenc 
Hidegkút 5, „Jószerencsét" kór Várpalota 10, 
Blazsek Károly Várpalota 3, Zöld István Nemes- 
vámos 2, Sandl József Szólád 1, Sélley Imre 
Nagyszakácsi 1, Ledniczky Lajos Káptalantóti 1, 
dr. Scheffer Péter Toponár 5 P, továbbá Vesz
prémből : dr. Kószeghy József 5, Tobak Ferenc 4, 
Pintér Lajos 2, v. Legény Béla 5, Hammerschmid 
Ernő 2, Havas József 5, I. D. 5, Rzgényi József 
5 P. összes takarékpénziári betél 1825 16 P.

— A muzeum gyarapodása. A régi ma- 
gyar gyógyszerész eszKözök gyűjteményét Raák 
Gyula és Czermák Lipét értékes régi gyógyszer
tári berendezési tárgyakkal gyarapították. Nagyon 
kívánatos lenne, ha a vármegye területén még 
megmaradt ilyen tárgyakat és eszközöket a mú
zeumi gyüjleménynek minél többen adományoznák.

— A Katolikus Kör és a Keresztény 
Tisztviselőnők m űsoros estje . A Veszprémi 
Róm. Kát. Kör, amint a kör elnöksége velünk 
közli, saját helyiségeiben, február 26 án d. u. 6 
órai kezdettel tánccal egybekötött műsoros teaes
télyt rendez. A műsor igen érdekes és változalos- 
nak ígérkezik s ezért megérdemli a legmelegebb 
pártfogást. Olcsó büféről a Keresztény Tisztviselő
nők Egyesülete gondoskodik. Belépődíj nincs.

— A MOVE jelm ezestélye. A MOVE 
Veszprémi Sport Egyesület február 25.-én, ma 
szombaton este 9 órakor a Kát. Kör helyiségében 
zártkörű jelmezestélyt rendez, amely büfével és 
jelmezversennyel lesz kapcsolatos. A kitűnő sike 
rünek ígérkező farsangi mulalFág iránt igen nagy 
az érdeklődés.

— A Cserháti T ársaskö r táncestélye. A
Csetháfi Társaskör február 28.-án, húshagyó ked
den, este 8 órától reggel 6 óráig, a kör helyisé
gében zártkörű családias táncestélyt rendez, amely 
kitűnő hangulatúnak Ígérkezik.

— Willy F ritsch, Willi Forst és Lilian 
Harvey vidám filmje: „Három ifjú szív", szom
bat-vasárnap. Kivételesen kedden, farsang utolsó 
napján is lesz előadás (esti 9 órakor), filléres 
helyárakkal: „A moziőrült“, Harold Lloyd örüli 
kacagást fakasztó filmje. Ez a film van műsoron 
szerdán csütörtökön is, szintén filléres előadásban.

— Adományok az  inségakció részére. A
városi SzegényUgyi Bizottság közli: Újabban az 
inségakció részére az alábbi adományok érekez- 
tek: Élelmicikkek. Halmi Nándorné: 6 és fél kg 
0 ás liszt, 5 kg. rántó liszt; Radovics István: 6 
kg. kolbász. Ruhanemüek. Halmi Nándorné: 1 
pár férfi cipő, 1 női ruha; N . N .: 1 női pulóver 
és I szoknya. Az adományokért ezúton mond 
hálás köszönetét a Szegényügyi Bizottság.

— Nyilvános nyugtázás. A Veszprémi
Evangélikus Nőegylet február 5.-én rendezett jóié- 
konycélu teaeslélyéhez hozzájárullak: (Vége) Pénz
zel: dr. Totlh Béláné és Matherny Ödön 10, Frank 
Zoltánné 8, dr. Szeiberling Rezső, Hering Jánosné, 
Kálmán Istvánná 6—6, dr. Horváth Lajosné, dr.' 
Berky Miklós, özv. Angeli Mártonná, Nagy Sándorné, 
Hajnóczy Györgyné 5—5, Csajághy Károlyné, özv, 
Stubenwoll Ferencné, Vuchetich Györgyné, Ta- 
vassy Lajos, özv. dr. Komjáthy Lászlóné 4—4, 
özv. Foghtüy Miklósné, v. Csomay Kálmánnál 
Oláh Istvánná, Harmalh Jenő, Futó Gáborné, ifj. Futó 
Sándorné 3—3, Töpler Ernőné, Wallner Károlyné, 
dr. Kiss Ernő Schneider Vilmosné, Tömösközy 
Emilné, Rosenberg, Mór, Tóth Lajosné, Benkő Ist
vánná, Kuh György, Benkő Lajosné, Buti jánosné 
Kiss Józsefné, Simon Józsefné, Sülé Károlyné, 
Szklenszky Ferencné, Hamburger Sándorné 2 —2, 
Mészáros Kálmánná 1 50, Benkő Jánosné, dr. Kar-’ 
say Sándorné dr. Mezey Lajosné, Korai Adolf, Mel- 
hardt Józsefné, Steiner Jónás és fia, Schuppán Mi- 
hályné, Lenhardt Henrikné, Horválh Imréné, Mészá
ros Józsefné, Szgetvári Imre, Csonka üyuláné, Dar
vas József, Ruppeldt János, Guálh Jánosné, Varga 
Gyuláné 1 —1 P, Szabó Józsefné, Orbán Kálmán
ná, Molnár Mihályné, Trombitás Gáborné 50—50 
fillér. Felülfizettek: Hirschfeld Béláné, Müller Osz
kár, Slrenka István, Fromm Micike, Karabélyos 
Endréné 1—1 P. A szives adományokért hálás 
köszönetét nyilvánítja az Evangélikus Nőegylet 
elnöksége. g .

Ü g y n ö k ö k helyi ismerettel 
közöljék címeiket

Készpénzaron 18 hóra könnyen elhelyezhető szezon 
cikk, magas jutalékkal. Levelek „Ügynök bármely 
szakmából" jeligére ERDŐS HIRDTÖJEBE, Budapest, 
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— Frontharcos szervezkedés A lm ádiban.
Balatonalmádiból jelentik: Balatonalmádi község
ben vasárnap megalakult a frontharcosok helyi 
csoportja. Az alakuló gyűlést Rátz Károly front
harcos helyi megbízott a „Hiszekegy' gyel nyitotta 
meg, majd Márki István ny. ezredes lelkesítő be
szédben ecsetelte a frontharcos szervezkedés je
lentőségéi és a fronlharcos bajlársakat összetar
tásra buzdította. Ezután megválasztották a helyi
csoport tisztikarát, amely a következő: tb. elnök: 
Márki István ny. ezredes; elnök: Rátz Károly; 
társelnök: vitéz Borjády Béla; alelnökök: Lovas 
László és Hili Sándor; csoportvezető tiszt: Primusz 
Béla; titkárok: Rupert Róbert és Stelker József; 
pénztáros: Albrecht Ármin; számellenőrök: Henn 
Antal es viléz Kiss Sándor. Az almádi csoport 
tagjául 42 frontharcos jelentkezeti. Végül a „Him
nusz" t énekelték el az egybegyűltek.

— „Igmándi“ -bél nem kell pohárszámra inni,
Negyed vagy fél pohár elég szokott lenni I
— A Bakony Egyesület közgyűlése. Zirc- 

ről jelentik: A zirci Bakony Egyesület február 
26.-án Walla Ferenc tündírmajori földbirtokos el
nöklése alatt tartja évi rendes közgyűlését, a Zirci 
r. k. Legényegylet nagytermében.

— Köszönetnyilvánítás. A veszprémi hely
őrség tisztikarának jólékonycélu hangversenyét 
rendező bizottság, a tisztikar nevében, a város 
közönségének meleg pártfogásáért ezúttal is a leg
őszintébb köszönetét fejezi ki. Ismételten mély há
láját nyilvánítja a megyéspüspöknek és székes- 
káptalannak tüzifaadományaikért, a színház fűté
séhez. Ezenkivüvül, már a közhiteken kívül, még 
a következő felülfizetéseket nyugtázza a legna
gyobb köszönettel: dr. Rótt Nándor 12, dr. Papp 
Sándor 9, Rády Andor 6, Farkas János 6, jutási 
altisztképző intézet 5, Benedek Pál 4, Böhm Jenő 
4, dr. Szeiberling Rezső 3, N. N. 2, Érchegyi N. 
—'80 és vitéz Bodajky Lajos — 80 P.

Z.J.UZU meg „
BAYER PORGO e n y h é n  h a j t ,  
E g é s z s é g n e k  m i t  sem  á r t ,  
U t á n z a t t ó l  s z e n v e d s z  k á r t .

— A veszprém i MANSz vászonszövő ta n 
folyam a. A MANSz veszprémi csoportja március
ban ingyenes vászonszövö tanfolyamot rendez, 
amely március 6.-án kezdődik. Jelentkezni lehet 
Kossuth Lajos u. 40. sz. alatt. A M ANSz vezetősége.

— M agánvizsgálati kérvények benyúj
tása . Akik a veszprémi áll. polgári fiúiskolában 
ez év júniusában magánvizsgát óhajtanak lenni, 
a vonatkozó miniszteri rendelet értelmében sza
bályszerűen felszerelt kérvényeiket február 28 -ig 
az iskola igazgatóságához nyújtsák be. Érdeklő
dőknek felvilágosítást nyújt az igazgatóság.

— Horthy Miklós-ut 18. sz. házban, az
Ipartestület helyisége, irodának, üzletnek vagy 
lakásnak, esetleg bútorozva, május l.-re kiadó. 
Ugyanott zongora bérbeadó. 01

— A világ-jám boré cserkészei Vesz
prém ben. Amint már többizben közöltük, az idei 
magyarországi jámboré cserkészei Veszprémet is 
meglátogatják. Örvendetes ez, mert igy Veszprém is 
bekerül az idegenforgalmi szempontból őt megillető 
ama 16 hely közé, ahova országosan elismerés 
szerint is érdemes kirándulni. Most már világszerte 
olvasnak Veszprémről és megtudják, hogy van és 
tervezgetik az ide történő kirándulást. Ezt bizo
nyára a város társadalma is megfelelően érlékeli 
és ki fog lenni magáéit a külföldi cserkészek fo
gadásánál, hogy jó hírünket és kellemes emlékeket

V i l la n y é g ő k ,  r á d ió  lá m p á k  
nagy választékban
=  k ap h a tó k  —

FODOR FERENC könyvkereskedésében.

vigyenek el innen kis vendégeink. Az előkészítés 
munkája rövidesen megkezdődik. Augusztus 7,, 
10. és 12. napjain jönnek a cserkészek, minden 
alkalommal 500—500. A tervek szerint angolok, 
franciák, skótok és lengyelek érkeznek, de való
színűleg más nemzetbeliek is. A cserkészek dél
előtt fél 11 órakor érkeznek és d. u. 3 órakor 
utaznak Almádiba. Veszprémben tízórait és ebédet 
kapnak. Az itt idflzés részletes programját a tábor
parancsnoksággal egyetértőén állapítják meg, a 
fogadás előkészítésére egy nagy bizottság alakul, 
mig a részletek sok fáradságot igénylő munkáját 
Bokrossy Jenő műsz. tanácsnok elnöksége alatt 
álló kisebb munka-bizottság fogja végezni. A há
rom cserkész.csapaton kívül külön eljön még Vesz
prémbe a cserkész világ-szövetségnek mintegy 250 
delegátusa is, akiknek itt időzése nagy jelentőségű, 
mert jobb propaganda el sem képzelhető, mint az, 
hogy a cserkészek vezetői lássák és megszeressék 
Veszprémet. A látogatásokra természetesen időkö
zönként még vissza fogunk térni, mert azt szeret
nénk, hogy a cserkészek mindenki részéről egy
forma lelkesedést, figyelmet, s azt a magyaros 
vendégszeretetet tapasztalják, amire mi veszprémiek 
különösen is büszkék vagyunk.

— Szerkesztő i üzenetek . Várpalotai tudó
sitó. Köszönöm a szives felvilágosítást. A sakk- 
hireket továbbra is öntől kérem, én csak az igaz
ságot akartam megtudni. A „teljes terjedelmében" 
való közlést állandó nagy anyagunk miatt senki
nek sem Ígérhetjük meg. — D. F. L.-né. Dég. A 
kedves kis elbeszélésre majd sor kerül, mihelyt 
kicsit tehermentesitődik a lap. — K.-né T. I. 
Győrsághalom. A tárcákat megkaptuk, alkalommal 
válogatunk közülük. Éppen azért nem baj, ha 
több van itt.

— Forditó  iro d a  a  MEFHOSz kebelé
ben. A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Országos Szövetsége, huzamosabb ideig külföldön 
járt és volt össztöndijas tagjai közreműködésével, 
forditó irodát létesített, amely mindennemű szöveg
nek az összes európai nyelvről és nyelvre való szak
szerű és gyors fordítását vállalja és ha kell, azok 
illetékes helyen való hitelesítését közvetítési dij 
felszámítása nélkül közvetíti. Felvilágosítást kész
séggel nyújt (vidékre válaszbélyeges levelekre) a 
MEFHOSz Forditó Irodája: Bpest, IX. Ráday-utca 
33. Telefon: 865— 16.

— E lveszett Veszprémben múlt év novem
ber havában, a Jókai Mór, Szent István, Hajnal
utca útvonalon 1 darab szimplafedelü nikkel zseb
óra, fedele belsején G. F. monogrammal. Megta
láló a rendőrkapitányságnál szolgáltassa be.

— L ebukott a  m ag as  já rd á ró l. Vasárnap 
éjjel Németh Mihály veszprémi legény, ittas álla
potban, a Kossuth Lajos-utcában az evangélikus 
templom előtt levő, korláttal ellátót magas jáidá- 
ról a 6. számú ház kapuja elé lebukott és eszmé
letét vesztette. A mentők a helybeli kórházba 
szállították.

— T a lá ltak  Veszprémben, február 10.-én, a 
piacon 1 drb. ridikült szemüveg, imaköny és több
féle más tartalommal. Igazolt tulajdonosa a rend
őrségen átveheti.

— A világ legeszesebb  b a n d itá ja  kerül 
szembe „Az üldöző" c. regényben a világ legki
tartóbb, legtalálékonyabb detektivjével. Megjelent 
a Milliók Könyve legújabb száma, ára 20 fillér, 
kapható mindenütt. Minden számhoz keresztrejt
vény értékes dijakkal.

— Uj vonatok  a  B alaton ra . Bpestről je
lentik: A kereskedelmi miniszter a Balatoni Szö
vetség előterjesztésére és kérésére Somogy, Vesz
prém és Zalavármegyék, azonkívül a MÁV veze
tőségének bevonásával értekezletet híveit össze, 
melyen az uj nyári menetrend keretében a Bala
tonnak a fővárossal és az egyes dunántúli váro
sokkal való összeköttetését tárgyalták le. Az érte
kezlet, amelyen Veszprémmegyét dr. Kenessey Zol
tán tb. főjegyző képviselte, Tormay Géza, a Ba
latoni Intéző Bizottság elnöke, államtitkár elnöklé
sével letárgyalta az összes számbajöhető vasúti 
összeköttetéseket. Az érdekeltek kérését a szükre- 
szabott lehetőség határain belül a legmesszebb- 
menően teljesítette s a MÁV részéről kilátásba 
helyezte, hogy a Balatonvldék meglátogatását egy 
napon belül a vidéki városok részére Is lehetővé 
kívánja tenni. Az uj menetrendet újabb vonatpá
rok létesítésével, a vicinális vasúti közlekedést 
pedig motoroskocsik beállításával javítják s igy a 
balatoni közlekedés tökéletesedését a menetrend 
újabb lépéssel visszi előre.
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— M űkedvelő e lőadások. Várpalotáról jelen
ük  : Lehár Ferenc operettje, a „Drólostót” került 
előadásra vasárnap teli hár előtt, a Bányász Kul- 
tutház nagytermében, az Unió Dalkör rendezésé
ben, Tartler Frigyes betanításában. Csak növeli a 
rendező és a szereplők érdemét az, hogy a be
tanulás rövid két hetet vett igénybe. A szereplők 
valamennyien tudásuk legjavát adták s az ének
számokat többizben kellett a közönség kívánsá
gára megismételni. A zenekart Tisza János kar
nagy tanitolta be és vezényelte. Tartler (Pfeffer- 
korn), Csonkdné (Zsuzsa), a kedves és kellemes 
hangú kis Szabad Idi (Mici), a jómegjelenésü 
Róna Gyuri (Miklós), a bonviván Lengyel Karcsi 
(Jancsi), Nimeth Károly (bádogos), Lóránth Mária 
(tótfiu) s a többi szereplő is egytői-egyig pom
pásan megállta a helyét a nem éppen könnyű da
rabban, amely már a második daljáték Várpalotán 
alig két hónap leforgása alatt. Várpalotán hódit 
az operett és remélhetőleg továbbra is igy lesz 
fokozott teljesítménnyel és sikerrel.

Zlrcról jelenük: A Zirci Keresztény Munkás 
Egyesület tagjai február 27.-én, a Legényegylet 
nagytermében, szinrehozzák .A  legnagyobb hata
lom” cimü 3 felvonásoB vidám népszínművet.

Pápáról jelentik: A Pápai Kát. Munkásnők 
Egyesülete és az Iparos Dalárda előadták a „Náni* 
c. népszínművet, amelynek vagy 50 évvel ezelőtt 
volt a bemutatója. Reiler Gyula, Kerekes Terus, 
WUlmunn József, Plszker Terus, Réfi István, Mát- 
ler Ferenc, Vldics Pál, Józsa Bözsi, Gaszler Kál
mán, Tafota János és Török József voltak a darab 
szereplői, 8 mindnyájan derekasan megállollák a 
helyüket. Nagyon tetszett a közönségnek az első 
és második felvonás között hat szép leány állal 
lejtett csoportos tánc, amelyet Lacltmann Mária 
tánctanárnő tanitolt be. Az előadás, a bencés reál- 
gimnázium dísztermében, vasárnap este folyt le, 
zsúfolt ház elölt.

— A s íkosság  á ldozata . Szelt Ilonka 14 
éves polg. isk. tanuló, küngösi lakos a veszprémi 
vasútállomáson a sikos pályatesten elcsúszott s 
ballábán bokatörést szenvedett. A Mentők a hely
beli kórházba szállították.

— E lad ta  a  ráb ízo tt lovakat. Krausz 
Vilmos csornai lókereskedő Ftscber Antal vesz
prémi hajcsárt megbízta, hogy a veszprémi vá
sáron vett 4 drb. lovat Csornára hajtsa el. Fischer 
útközben Kislöd községben a lovakból kettői 110 
P  ért eladott és a pénzt több társával együtt el
mulatta, azután megszökött. A nyomozás megindult.

— Agyon a k a r ta  lőni hűtlen  szerelm e
s é t  Boda László gazdag marcalgergelyi legény 
már hosszú idő óta udvarolt egy odavaló szegény 
iparoscsalád leányának, Nagy Vilmának. A farsang
ban azonban Boda egy gazdag falubeli leánnyal 
jegyezte el magái. Ez Nagy Vilmát annyira elke
serítette, hogy egy kölcsönkért revolverrel felsze
relve, Pápáról autón. Vörös János iparosseged tár
saságában, azzal a szándékkal utazott Marcalger- 
gelyibe, hogy ott agyonlövi hűtlen szerelmesét. 
Útközben véletlenül találkoztak Boda kocsisával, 
akit a leány megkért, hogy hivassa gazdáját a ne- 
messzalóki körjegyzőhöz, A kocsis gyanút fogott 
és ezt közölte is gazdájával, aki a jelzett helyre 
nem ment el. A lány dolgavégezetlenül vissza
ment Pápára, ahol azonban a rendőrség elfogta, 
mert a revolver tulajdonosa bejelentette a revolver
kölcsönadás körülményeit.

— Fényképsorozat Apponyl tem etésérő l. 
A nemzet nagy halottjának temetéséről a képek 
egész tömegét közli Tolnai Világlapja, amely gaz
dag tartalommal jelent meg. Pompás, rézkarcszerü 
képeket a világ mirden eseményéről, cikkeket, ri
portokat, beszámolókat, valamint folytatásos re
gényt, érdekes rejtvényrovalot közöl még a nép
szerű képeslap. Tolnai Világlapja egy száma 20 
fillér.

— Tűz. Pápáról jelentik: Vasárnap estefelé 
Lovászpatonán Vincze Erzsébet házának egyik la
kószobájában a takaréklüzhely tüzcsővélől az u. n. 
sárgerenda meggyulladt. Mielőtt azonban a tűz 
tovább harapózhatott volna, eloltották, igy a kár 
jelentéktelen. Gondatlanság miatt a lakók ellen az 
eljárást megindították.

— M ajdnem  az  ellopott tehenét vette 
m eg. Földvdry-Schmldt Gusztáv vasmegyei föld
birtokos Pápára igyekezett, hogy a vásárban te
henet vegyen, mert előző nap egyik riska nevű 
tehenét ellopták. A vásárban meglátott egy szép 
állatot, amelyet meg akart venni, amikor ispánja 
felismerte benne az ellopott RiskáL A tehéntolvaj 
menekülni próbált, de hamarosan elcsípték.

— A mozi m űsora. Ma szombaton (25.) 
este fél 7 és 9, vasárnap, (26) d. u. 4, este fél 7 
és 9 órakor Lilian Harvey, Willy Forst és Willy 
Fritsch, a három filmsztár zenés filmjátéka: „Há
rom ifjú szív” . Szerepel még Hörbirger Pál. Az 
ismert szereplők, a mindvégig vidám, operettszerü 
cselekmény, a jól sikerült zene és dalszöveg száz 
százalékban kielégítik a legkényesebb mozilátoga
tót is. Előzőleg kiséróműsor és Magyar Híradó. Far
sang utolsó napján, kedden (28.) is lesz kivételesen 
elő adás. Este 9 órakor filléres helyárakkal: „A 
mozi őrült.” Őrült mozidarab, tele őrült viccekkel és 
ötletekkel. Irta, játszotta ér rendezte: Harold Lloyd, 
a burleszk-komikusnak utolérhetetlen mestere, aki 
másfélórás kacagóorkánt idéz elő. Ugyanezen na
pon, átlagos 20 filléres helyárakkal, az iskolákban 
kihirde care kerülő időpontokban, ifjúsági előadá
sokat rendez a mozi. — Szerdán-csütöitdkön (márc.
l . és  2.) ugyancsak filléres helyárakkal szintén ez 
a fifm van műsoron. — Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a márc. 4. és 5.-én bemutatásra kerülő “Vén 
gazember” c. fdm előadásain a filléres jegyek be
válthatók, tehát egy belépődíjért kél szenzációs 
film tekinthető meg.

Anyakönyv.
Születés: Geiszt Lajos napsz. és Horváth Erzsébet 

leánya Erzsébet Magdolna r. k. — Walus János napsz. és 
Csornai Mária leánya Ilona ref. — Németh Sándor gyári 
gépi. és Szabó Ilona fia halva szül. — Ulrich István napsz. 
és Gubicza Etelka leánya Mária r. k. — Róna Béla keresk. 
és Stern Emma fia halva szül. — Cserfán Ferenc kocsis 
és Pap Rozália fia Pál r. k. Hédi Márton fm. napsz. és 
Szabó Irén leánya Terézia r. k. — Eső József napsz. és 
Arany Mária leánya Erzsébet Mária r. k. — Pitlovics Zol
tán pincér és Zóka Eszter leánya Katalin ref. — Gelecsér 
Mária cseléd leánya Erzsébet r. k. — Vizeli Mária cseléd 
leánya Mária r. k.

Halálozás : Tóth János gazd. cseléd 75 é. r. k. — Litz 
lános kömivesmester 84 é. r.k. — Erdélyi József 8 h. r. k. 
— Szokoli István földm. 80 é. r. k. — Walus Ilona 5 n. 
ref. — Staub István 5 h. r. k. -  özv. Harnbach Antalné 
Nagy Emília 63 é. r. k. — Kluger Mór mag. 76 é. izr. — 
Végh Mária házmester 25 é r k. — Varga Jánosné Vizner 
Julianna 65 é. ev -  Német Sebestyén sertéspásztor 80 é. 
r. k. Popper Samu ny. takp. ig. 60 é. izr. — Kiss Pál 
Anna cseléd 29 é. r. k. — Weidner Diesel Ernő. ny. m. 
kir. honv. ezr. 68 é. r. k.

Házasság: Pleszinger Ferenc napsz. és Glück Mária 
(elvált) r. k. — Büchler Gyula keresk.-s. és Stern Mag
dolna izr.

Legszebb kivitelű
GYERMEKJÁTÉKOK
nagy választékban, legjutányosabban 

kaphatók FODOR FEREHCkönjíkereskedésében

Petőfi Sándor-utcában

260 D -ö les házhely
jutányosán eladó.

Bővebbet Jókai Mór-utca 38. sz. 50

■ S C H R I K K E R  S Á N D O R  
F A I S K O L Á J A

ALSÓTEKERES.

Nem esített gyüm ölcsfákat, 
díszcserjéket, rózsákat, 

so rfáka t szá llít
és azok fajazonosságáért felelősséget 

vállal.
K é r je  a  le g ú ja b b  á r je g y z é k e t .

301

KÖZGAZDASÁG.
* Uj e lnökség a  Veszprém i Ipartestfllet 

élén. Nagy érdeklődés mellen zajlóit le vasárnap a 
Veszprémi Iparlestületnek a Petőfi-színházban d. e. 
10 órától az esti órákig tartolt évi rendes közgyű
lése, amelyen a győri Keresk. és Iparkamara kép
viseletében Kántor Leó kamarai alelnök és Vesz
prém város képviseletében dr. Nagy László v. fő
jegyző jelent meg. Az alapszabályok módosítása 
után Radovics Antal ipt. jegyző ismertette szép 
összefoglalásban az elmúlt év eseményeit és az 
iparteslület munkálkodását. Géczy János és Rózsa 
Imre pedig a számvizsgáló bizottság jelenléséi re
ferálták. Ezután került a sor a tisztikar, valamint 
az elóljáróság tagjainak megválasztására, amelynek 
eredménveképen elnökké Próder Károlyi válasz
tották meg 188 szavazattal Kaufmann Mihály 115 
szavazatával szemben. AlelnOkök lettek: Pósa 
Endre és Kaufmann Mihály. Az elöljáróság tag
jainak megválasztásánál az ellenzék nagy győzel
met aratott a a régi előljárósági tagoknak csupán 
csekély százaléka maradi meg. Az ipartestületi 
szék elnökéül Hajda Gyulát, alelnökéül Szelmayer 
Józsefet választották meg. A munkaügyi bizottság 
elnöki székébe Brazsil Gyula került. Ezután kü
lönböző bizottságok megválasztása következeit, 
majd az ipartestületi székház renoválására 4000 
P l, az Iparos Dalárdának 300, tanoncjutslmazásra 
150 P-t, az Iparosok Segélyalapja javára a befolyt 
tagdíj 8%-ál szavazták meg. Az évi tagdíjakat 
kisebb részben leszállították, mig nagyobb részben 
többszörösére emelték az eddigieknél. Végül kisebb 
ügyeket tárgyaltak.

* A hajm áskéri téli gazdaság i tanfolyam  
bezá rása . A földművelési miniszter állal a Vesz- 
prémvármegyei Gazdasági Egyesület utján rende
zett hajmáskéri téli gazdasági tanfolyam ünnepies 
záróvizsgája február 26.-án, vasárnap d. u. 3 óra
kor kezdődik a Simon-féle vendéglőben. A tanfo
lyam iránt érdeklődőket szívesen látják vendégül.

* Pengő ellenében is lehet külföldre 
e ladni a  m ezőgazdasági kiállításon. Az Orsz. 
Mezőg. Kiállítás vásári forgalmának előmozdítá
sára a Magyar Nemzeti Bank a vásáron létrejött 
üzletkötések alkalmával 3 miliő P érlékben enge
délyezte a mezőgazdasági cikkek kivitelét külföl
diek áruszállításból eredő pengő-követeléseiért, 
vagy a Nemzeti Bank esetenkinl történő elbírálása 
mellett elismert devizaigények törlése ellenében. 
A tenyészállatok külföldi személyek igazoltan kül
földről behozott pengöbankankjegye ellenében is 
kivihetők. Árupengő ellenében lebonyolítható ex
portüzletek csak olyan államok felé köthetők, ame
lyekkel Magyarországnak kliringmegállapodása 
nincs. Ellenkező esetben az illető országok jegy
bankjának hozzájárulása szükséges. A részletkér
désekre vonatkozóan a rendező bizoltság készség
gel szolgál felvilágosítással (Budapest, IX. Köz- 
leiek-utca 8 )

* A gyüm ölcsös telepítésének költségei
ről ir a Növényvédelem és Kertészei legújabb 
száma. Cikkeket közöl még a torma mőveléséről, 
a szabadföldi korai zöldségtermesztésről, a kipusz
tult őszi barackfák pótlásáról, a melegágykészités- 
röl, a gyümölcsfa ültető gödrének trágyázásáról 
és a helyes ültetésről. A dúsan illusztrált kél 
szaklapból a Növényvédelem kiadóhivatala (Bpest, 
Földmivelésügyi Minisztérium) e lapra való hivat
kozással egy alkalommul díjtalanul kül mutat
ványszámot.



VESZPREMVARMEGYE 1933. február 26.

IRODALOM.
M egjalent a  „M a g y a r T örténet"  

hetedik kötete.
Az Egyetemi Nyomda nagy vállalatának: 

Hóman Bálint és Szekfü Gyula hét kötetes Ma
gyar TOrtineti-neb most jelent meg a 7. kötete, 
amellyel Szekfü Gyulának négy kötetes újkori ma
gyar története teljessé vált. A XIX. és XX. század 
történetét közli az előzőkéhez hasonló részletes
ségben. Az 1848 előtti történetet a rendi naciona
lizmus és Széchenyi és Kossuth évtizedeit a re
formnacionalizmus korszakára osztja s külön nagy 
fejezet a XIX. század elejének társadalmi és gaz
dasági élete, valamint a nem-magyar nemzetiségek 
helyzete és törekvései. Mint a korábbi kötetek, ez 
is teljesen újat ad ezekben a fejezetekben. A bécsi 
levéltárak megnyitása óta ebből ismeri meg elő
ször a magyar közönség a szabadságharc esemé
nyeinek logikus összefüggését. A kiegyezés korát 
leiró három fejezet objektív történeti távlatba állí
totta a Deákpárt munkáját Tisza Kálmán rezsim- 
jét, az egyházpolitikai harcokat, a koalíció törté
netét, Tisza István gróf alakját csak úgy, mint a 
társadalmi változásokat, a gabnaárak fejlődését, a 
milleneumi korszak gondolkodásmódját, az ellene 
fellépő irányokat egész a művészetek legújabb 
fejlődéséig. Ez a könyv is évekig beszédtárgya 
lesz s a nemzeti gondolkodás irányítója az uj nem
zedékekben. A kép és térképmellékletek újdonsá
gai között egy egykorú kép, a bocskoros nemes
ség falusi életmódját tünteti fel és ez az első 
hiteles ábrázolás a magyarság e széles társadalmi 
rétegéről.

(Boldog ország .) Hogy még ilyen is van, 
azt Cholnoky Jenő bizonyítja be, aki nemrég ér
kezett vissza Svédországból és Norvégiából. Úti 
jegyzetei az Uj Idők-ben jelentek meg. Herczeg 
Ferenc szépirodalmi hetilapjának tartalmából ki
emeljük Gusztáv Kaudernek Európa nagy állam- 
férfiairól irt életrajzait, Csathó Kálmán és Thurs- 
tón regényeinek folytatását, Szöllősi Zsigmond és 
Székelv Tibor elbeszéléseit. A „Levél mindenki
hez", Gyula diák versei, Balogh Károly versfordí
tása és Ebeczky György színházi cikke teszik vál
tozatossá az Uj Idők-et, valamint klasszikus fest
mények reproduciói, időszerű képek, ötletes fej
lécek s a népszerű rovatok. A kiadóhivatal: Bpest, 
VI. Andrássy-ut 16. bárkinek küld mutatványszá
mot. Előfizetés negyedévre 6 40 P, egyes szám 50 f.

6. (XXXV. LV1II.— 9. szám.)____________

585-1931. sz. 1932. Pk. 7442. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Vadász Mihály ügyvéd által képviselt 

Autóvásár Közlekedési RT. javára 2900 P köve
telés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járás
bíróság 1932. évi P. 529. sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőnél 1932. máj. hó 13.-án lefoglalt, 1054 
P-re becsült ingóságokra a veszprémi kir. járás
bíróság fenti számú végzése alapján az árverést 
elrendelem, s annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 
§-a alapján még következőkben megnevezett, va
lamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára 
is, végrehajtást szenvedő lakásán, Veszprém, Hor
gos-u. 4., Gizella-tér 3. sz. alatt leendő megtar
tására határidőül 1933. évi március hó 2. nap
jának délelőtt 10 óráját tűzöm ki, amikor a 
biróilag lefogíalt bútorok, szőnyegek, képek, alp. 
tárgyak s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő
nek, esetleg a becsár 2/s-ért is el fogom adni. 
1000 P-t meghaladó becsértékü ingónál a becsér
ték 10 w/o- át bánatpénzül kezeimhez, az árverés 
megkezdésekor, le kell fizetni

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

Veszprém, 1933. január hó 30.
56 Pádár Sándor kir. bír. végrehajtó.

A v e sz pr é m v Ar m eg y e
szerkesztőségének és kiadóhivatalán ak 

telefonszáma 66.

Meghívó.
A Devecseri Takarékpénztár rt.
1933. m órc. 14.-én d. e. 10 ó ra k o r

saját székházának tanácstermében tartja

60. évi rendes közgyűlését
melyre a t. részvényesek tisztelellel meghivatnak. 

T á rg y a k :
1. A jegyzőkönyv vezetésére egy, hitelesíté

sére két részvényes elnöki kijelölése.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi 

jelentései.
3. Az 1932. év mérlegének helybenhagyása 

és a felmentvény megadása.
4. A tiszta nyeremény hovaforditása.
5. Alapszabályszerüleg beadott indítványok 

tárgyalása.
K.lt Devecserben, 1933. február 21.

Az Igazgatóság .

T E S T E D Z É S .
H ire k  a  cserkészjam b o réró l.

A jámboré sajtócsoportja a Cserkész-házban 
értekezletet tartott, amelyen az ország tiz cser
készkerületének sajtóreferensei is részt vettek. A 
kerületek beszervezését állapították meg s azok 
előkészületeit tábori sajtószolgálatra. — A „Na 
Tropie" c. lengyel cserkészujság közli, hogy a 
varsói kerület 525 emberrel, külön zászlóaljjal ké
szül a jámboréra. A zászlóaljnak vitorlázó, rádió, 
mentő, jeladó, zene és siklórepülő raja van, két 
repülőgéppel. Valószínűleg még egy zászlóalj is 
érkezik. — A külföldi cserkészek meglátogatják 
Csonka-Magyarország összes nevezetesebb váro
sát, igy Salgótarjánt, Esztergomot és Visegrádot. 
A X. altábor cserkészei még külön kirándulást 
tesznek Fótra, ahol az ősi Károlyi-kastélyt és a 
hadirokkant-telepet tekintik meg. — A jámboré 
rádió-előadások során február 24-én  este dr. ka- 
posi Molnár Frigyes külügyi főtitkár tartott német 
nyelvű ismertető előadást. — A MEFHOSz révén 
közel 1000 különféle külföldi főiskolai testület és

jejjyzet; Az eredeti mérleg-, nyereség-veszteség- 
számla, valamint az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi 
jelentései a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal az intézet 
hivatalos helyiségében megtekinthetők.

Az alapszabályok 11. §-a értelmében a közgyűlésen 
az a részvényes bir szavazati joggal, aki az intézet köny
veiben a közgyűlést megelőzőleg legalább 30 nappal nevére 
jegyzett részvénnyel bir és ezt legkésőbben egy nappal a 
közgyűlés előtt az intézetnél letétbe helyezi. 55

Devecseri Takarékpénztár Rt. mérlege 1932. dec.31.-én
Vagyon : p f

Készpénz .............................................. 22,047 03
Valuták .............................................. 1,370 20
Értékpapírok .....................................  2,864 79
Pénzintézeteknél követelések ............ 1,428 52
M. Nemzeti Bank girószám la............ 303 72
Postatakarékpénztár ............................. 336 50
Folyószámlái követelések....................  46,847 14
V áltó tá rca ..............................................  927,712 50
Önsegélyző kötelezvények....................  35,019 56
Ingatlan .............................................. 12,079 80
Felszerelés..............................................  1 —
Előre fizetett visszl. kamat ............ 2,407*72
Biróilag kiutalt kamatkövetelés ______445 50I& U V C IC IC B  . . .  J U

1,052.863 98
Teher: p í

egyéb alakulat kapott meghívást Bpeslre. A MEF
HOSz társasutazásokat is szervez. — Az IBUSz, 
a táborparancsnoksággal karöltve, jámboré ismer
tető füzetet ad ki, egyelőre magyar, angol, fran
cia, német és olasz nyelven. Közli a tudnivalókat 
összefoglalva (kedvezmények stb.), amelyek a nem 
cserkész külföldieket érdekelhetik. — A brazíliai 
cserkeszek a táborozással és utazással mintegy 
60 napig lesznek távol hazájuktól. Minthogy sok 
cserkész tanonc, vagy segéd, főnökeik szabadsá
golták a fiukat, sőt hangsúlyozták, hogy készség
gel engedik el őket, mert a gyűjtött tapasztalatok
nak és tudásnak közvetve ők is nagy hasznát ve
szik. Az újvilág munkaadóinak ezt a felfogását 
odaállíthatnánk követendő példának olyanok elé, 
akik még mindig nem érezték át a cserkészet 
hatalmas nevelő hatását. — A angol parancsnok
ság hivatalosan közölte, hogy nem engedi meg a 
kontingens tagjainak a jámboré utáni meghívások 
elfogadását, mett a kontingens különvonatokon 
érkezik és a vasúti jegyüket ide és vissza egy 
tételben kell megváltaniok. Ez a tilalom azonban 
nem érinti az angol csapatoknak a jámboré ideje 
alatt tervbevett vidéki kirándulásait oly helyekre, 
ahova ilyeneket meghívlak.

Részvénytőke ............ 100,000*—
Tőketartalék ........... 18,129 18
Külön tartalék ........... 41,186 58
Nyugdij tartalék........... 6,556 76
Jótékonycélu alap 207 66
Takarékbetétek ........... 359,278 47
Önsegélyző betétek ... 24,024 33
Folyószámla betétek ... 27,522 83
Visszl. váltók .......... 350,214 15
Hitelezők .................. 103,361 55
Fel nem vett osztalékok 485 70
M. Kir. Kincstár........... 57850
Vegyes tartozások 124 52
Előre bevett váltókamat 
Egyenleg mint nyeremény 1931-ről 1,961 78

8,17177

1932-ről 11,060 20 13.02198
1,052,863-98

Devecseri Takarékpénztár Rt. nyereség-veszteség 
számlája 1932. december 31.-én.

o A Dunántúli Sport Újság évadnyitó 
száma február 27.-én jelenik meg. Minden hétfői 
száma elsőnek számol be, kimerítő terjedelem
ben, a nyugati kerület összes első- és második 
osztályú bajnoki mérkőzéseiről, továbbá közli 
a profimérkőzések eredményeit. Pénteki száma 
közli a bajnoki tabellát és a különféle aktuális 
sporteseményeket. Minden tőzsdében kapható.

o VivózsQrik előléptetése. A vivószövet- 
ség uj zsűri minősítéseket eszközölt. Vármegyénk
ből a következők részesültek előléptetésben : Zsűri
éinek lett Bucskó Jenő szds., I. osztályú bíró pedig 
Simony Árpád.

1080— 1931. szám. 1932. Pk. 6440. sz.

Árverési hirdetmény.
Veszteségek: P f

Betétkamat illeték ............................. 1,33755
Állami illetékek..................................... 39736
Állami adók ..................................... 8,344 10
Forgalmi adó ..................................... 93'82
Tőkésített kamatok . ... 25,144 22
Kifizetett betétkam at............................ 1,607-31
Visszleszámitolási k a m a t.................... 26,388 35
Hitelezők kamatai ............................ 5,564 59
Tiszti és szolga fizetés .................... 11,616 —
Üzleti költség ..................................... 3,848 73
Leírások behajthatatlan váltókért 425 50
Egyenleg mint nyeremény.................... 13.021 98 

97,789 51
Nyereségek: P f

1931-ről áthozott nyeremény ............ 1,961-78
Kölcsönök kamatai ............................ 87.26676
Késedelmi kamatok ............................. 367 09
Jutalékok és dijak ............................. 2,412 94
Házbér...................................................... 240 —
V alutákból............................................. 9239
Almeneti kamatszámlán .................... 5,448-55 

97,789 51

Dr. Juiesz és Tsa ügyvéd által képviselt Ha
zai Kőolajipar RT. javára 232 P 34 f. tőke és 
járulékai erejéig a veszprémi kir. járásbiróság 1931. 
évi 2871. számú végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1931. 
évi okt. hó 13.-án lefoglalt, 1190 P-re becsült 
ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság fenti 
számú végzése alapján az árverést elrendelem, 
s annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján 
még a kővetkezőkben megnevezett, valamint zálog
jogot szerzett más foglaltatók javára is, végrehajtást 
szenvedő lakásán, Veszprémben, Vértanu-utca 2. 
szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. 
évi m árcius hó 4. napjának délelőtt 8.30 órá
ját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 
állatok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, 
esetleg a bectár ’/,-ért is el fogom adni. 1000 P-t 
meghaladd becsértékü ingónál a becsérték 10 °/o-át 
bánatpénzül kezeimhez, az árverés megkezdésekor, 
le kell fizelni.

Kelt Veszprém, 1933. évi február hó 6.
58 Pádár s. k., kir. bir. végrehajtó.

Felülilisgilti Is helyesnek találta
Az Igazgatóság. 

A felUgyelő-bizottság. Ridiólimpik és Tillanyégők Fodornál!
Nyomatott Fodor Ferenc könyvnyomdájában Veszprémben. Laptulajdonos a „Veszprémvármegye" Lapkiadóvállalat.


